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v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 150 000 000 EUR splatné v roku 2023 

ISIN SK4120014556 

Dlhopisy v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 150 000 000 EUR, splatné v roku 2023 (ďalej len Dlhopisy alebo 

Emisia), ktorých emitentom je spoločnosť J&T Global Finance IX., s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, 

Slovenská republika, IČO: 51 836 301 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 
130184/B (ďalej len Emitent), budú vydané podľa slovenského práva v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa. Emitent 

požiada o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len 

BCPB), ale nemožno zaručiť, že BCPB prijme Dlhopisy na obchodovanie. Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 1 000 EUR. Deň 

vydania Dlhopisov (dátum emisie) je 26. októbra 2018.  

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,00% p. a. Úrokové výnosy budú vyplácané za každý polrok spätne, vždy 

k 26. októbru a k 26. aprílu každého roka. Prvá platba úrokových výnosov bude vykonaná 26. apríla 2019. Pokiaľ nedôjde k 

predčasnému splateniu Dlhopisov alebo k ich odkúpeniu Emitentom a zániku v súlade s podmienkami Dlhopisov, budú Dlhopisy 

splatné jednorazovo dňa 26. októbra 2023. Platby z Dlhopisov budú vykonávané vždy v mene euro a z platieb budú zrážané príslušné 

dane a poplatky požadované právnymi predpismi Slovenskej republiky. Emitent nebude povinný vykonať ďalšie platby Majiteľom 

dlhopisov náhradou za takéto zrážky. Bližšie článok 5.4 „Popis a podmienky Dlhopisov“ a 5.6 „Zdanenie, odvody a devízová 

regulácia v Slovenskej republike“ nižšie.  

Záväzky z Dlhopisov budú zabezpečené ručiteľským vyhlásením ručiteľa, ktorým je spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE, 

založená a existujúca podľa práva Európskej únie a Českej republiky ako európska spoločnosť (societas europaea), so sídlom 

Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským 

súdom v Prahe, spisová značka H 1317 (ďalej len Ručiteľ), v prospech všetkých Majiteľov dlhopisov. 

Tento prospekt cenného papiera zo dňa 17. septembra 2018 (ďalej len Prospekt) bol vypracovaný podľa § 121 a nasl. zákona 

č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o cenných 

papieroch) a príloh IV, V, VI, XXII a XXX Nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva Smernica o prospekte (ďalej 

len Nariadenie o prospekte) za účelom prijatia Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB a verejnej ponuky 

Dlhopisov na Slovensku. Prospekt bude schválený len Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS) a nebude registrovaný, povolený 

ani schválený akýmkoľvek orgánom iného 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, do ktorých 

dispozície sa tento Prospekt dostane, sú zodpovedné za dodržiavanie obmedzení, ktoré sa v jednotlivých štátoch vzťahujú na ponuku, 

nákup alebo predaj Dlhopisov alebo na držanie a rozširovanie akýchkoľvek materiálov týkajúcich sa Dlhopisov. Bližšie článok 5.5 

„Obmedzenia týkajúce sa šírenia Prospektu a predaja Dlhopisov“. 

Informácie uvedené v tomto Prospekte sú aktuálne iba k dňu jeho vyhotovenia. Poskytnutie tohto Prospektu po dni jeho vyhotovenia 

neznamená, že informácie v ňom uvedené zostávajú aktuálne v tento neskorší deň a investori musia pre účely rozhodnutia investovať 

do Dlhopisov zvážiť všetky ďalšie informácie, ktoré Emitent uverejnil po vyhotovení tohto Prospektu (vrátane prípadného dodatku 

k Prospektu, ak vznikne povinnosť pripraviť a zverejniť ho) a iné verejne dostupné informácie. Emitent vo vzťahu k Dlhopisom 

neschválil akékoľvek iné vyhlásenie alebo informácie, než aké sú obsiahnuté v tomto Prospekte. 

S investovaním do Dlhopisov sú spojené určité riziká. Potenciálni investori by si mali prečítať celý Prospekt vrátane časti 2 „Rizikové 

faktory“. 

Hlavný manažér 

J & T BANKA, a.s. 
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1. SÚHRN 

Nižšie uvedený súhrn spĺňa požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES (ďalej len 
Smernica o prospekte) a Nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva Smernica o prospekte 
(ďalej len Nariadenie o prospekte), vrátane požiadaviek na obsah uvedených v Prílohe XXII Nariadenia o 
prospekte. Tieto požiadavky sa vzťahujú na Dlhopisy s nominálnou hodnotou nižšou ako 100 000 EUR (alebo 
jej ekvivalent v inej mene) a nižšie uvedený súhrn je určený potenciálnym investorom do týchto Dlhopisov. 
Súhrn pozostáva z povinne zverejňovaných informácií, tzv. „prvkov“. Tieto prvky sú číslované v oddieloch A – 
E (t.j. A1 – E7). Tento súhrn obsahuje všetky prvky, ktoré musia byť obsiahnuté v súhrne pre tento typ cenných 
papierov a Emitenta. Nakoľko niektoré prvky sa podľa Nariadenia o prospekte pre tento typ cenných papierov 
a Emitenta nevyžadujú, postupnosť číslovania uvedených prvkov nemusí byť kontinuálna (t.j. v číselnom poradí 
jednotlivých prvkov môžu byť medzery). Aj keď určitý prvok musí byť podľa Nariadenia o prospekte pre tento 
typ cenných papierov a Emitenta do súhrnu zahrnutý, je možné, že ohľadom takého prvku neexistujú žiadne 
relevantné informácie. V takomto prípade je v súhrne uvedený stručný popis príslušného prvku s poznámkou 
„Nepoužije sa“. 

Oddiel A – Úvod a upozornenia 
 

Prvok Požiadavka na zverejnenie 

A.1 Upozornenia. Tento súhrn predstavuje a mal by byť chápaný ako úvod Prospektu. V tomto súhrne sú 
uvedené základné informácie o Emitentovi a Dlhopisoch, ktoré sú obsiahnuté na iných 
miestach Prospektu. 

Akékoľvek rozhodnutie investovať do Dlhopisov by malo byť založené na tom, že 
investor zváži tento Prospekt ako celok, t.j. potenciálni investori by si pred prijatím 
konkrétneho investičného rozhodnutia mali pozorne prečítať celý Prospekt, vrátane 
finančných údajov a príslušných poznámok. Obzvlášť potrebné je starostlivo zvážiť 
všetky rizikové faktory vzťahujúce sa k Dlhopisom. 

Ak sa na súde vznesie nárok na základe informácií obsiahnutých v Prospekte, 
žalujúcemu investorovi sa môže podľa vnútroštátnych právnych predpisov členských 
štátov uložiť povinnosť znášať náklady spojené s prekladom Prospektu pred začatím 
súdneho konania. 

Občianskoprávnu zodpovednosť majú len tie osoby, ktoré súhrn vrátane jeho prekladu 
predložili, ale len v prípade, keď je tento súhrn zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s 
ostatnými časťami Prospektu alebo neobsahuje v spojení s inými časťami Prospektu 
kľúčové informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri rozhodovaní sa investovať do 
Dlhopisov. 

Zodpovednou osobou je Emitent, v mene ktorého koná pre účely Prospektu konateľ 
Ing. Roman Florián. 

A.2 Úvod. Emitent súhlasí s použitím tohto Prospektu na následný ďalší predaj Dlhopisov alebo 
konečné umiestnenie Dlhopisov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. 

Súhlas s použitím Prospektu Emitent udeľuje pre účely následného ďalšieho predaja 
alebo konečného umiestnenie Dlhopisov prostredníctvom finančných 
sprostredkovateľov na obdobie odo dňa vydania Dlhopisov do uplynutia 12 mesiacov 
odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie NBS o schválení Prospektu. 

So súhlasom Emitenta nie sú spojené žiadne ďalšie podmienky, ktoré sú relevantné pre 
používanie Prospektu. 

OZNAM INVESTOROM: 

Informácie o podmienkach ponuky finančného sprostredkovateľa musí finančný 
sprostredkovateľ poskytnúť každému konkrétnemu investorovi v čase 
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Prvok Požiadavka na zverejnenie 

uskutočnenia ponuky.  

Každý finančný sprostredkovateľ, ktorý Prospekt používa, musí na svojom 
webovom sídle uviesť, že Prospekt používa v súlade so súhlasom Emitenta a 
podmienkami, ktoré sú s ním spojené.

Oddiel B – Emitent 
 

Prvok Požiadavka na zverejnenie 

B.1 Obchodný názov 
Emitenta. 

J&T Global Finance IX., s.r.o. 

IČO: 51 836 301 

LEI: 097900BII10000168791 

B.2 Domicil a 
právna forma 
Emitenta, 
právne predpisy, 
podľa ktorých 
Emitent 
vykonáva 
činnosť, a 
krajina 
založenia. 

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika  

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Domicil a krajina založenia: Slovenská republika 

Emitent bol založený a existuje podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Emitent 
vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, čo zahŕňa 
najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (vždy v platnom znení). 

B.4b Opis všetkých 
známych 
trendov [...] 

Nepoužije sa.  

Emitentovi nie sú známe žiadne trendy, neistoty, nároky, záväzky alebo udalosti, 
o ktorých je reálne pravdepodobné, že budú mať podstatný vplyv na perspektívu 
Emitenta minimálne počas bežného finančného roka. 

B.5 Opis skupiny a 
postavenie 
Emitenta 
v skupine.  

Emitent má jediného spoločníka, a to spoločnosť J&T INTEGRIS GROUP LIMITED, 
založenú a existujúcu podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Kyriakou Matsi, 
NIKIS CENTER 3rd Floor, flat/office 301 11, Nikózia 1082, Cyperská republika (ďalej 
len J&T INTEGRIS). J&T INTEGRIS priamo vlastní 100% obchodný podiel Emitenta. 

Spoločnosť J&T INTEGRIS má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť J&T 
FINANCE GROUP SE, založená a existujúca podľa práva Európskej únie a Českej 
republiky ako európska spoločnosť (societas europaea), so sídlom Pobřežní 297/14, 186 
00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapísaná v Obchodnom registri 
vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka H 1317 (ďalej len Ručiteľ), ktorý 
priamo vlastní 100% podiel a 100% hlasovacích práv v spoločnosti J&T INTEGRIS.  

Emitenta teda priamo ovláda a kontroluje spoločnosť J&T INTEGRIS a nepriamo ho 
ovláda a kontroluje Ručiteľ, v každom prípade na základe vlastníctva 100% podielu na 
základnom imaní a 100% hlasovacích práv. Ručiteľ ovláda Skupinu emitenta a v zmysle 
§ 66a zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník (ďalej len Obchodný zákonník) je 
ovládaný týmito osobami s nasledovnými podielmi na základnom imaní a hlasovacích 
právach: Ing. Jozefom Tkáčom s 45,05% a Ing. Ivanom Jakabovičom s 45,05%. 

(Emitent a spoločnosti uvedené v organizačnej štruktúre nižšie ďalej spoločne ako 
Skupina emitenta alebo len Skupina). 
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 Organizačná štruktúra Skupiny k dátumu vyhotovenia tohto Prospektu je nasledovná: 
 

 
*Údaje uvedené v percentách vyjadrujú jednotlivé podiely na hlasovacích právach a aj na základnom imaní. 
1 – Tento subjekt nie je inštitúciou, finančnou inštitúciou, podnikom pomocných služieb alebo spoločnosťou spravujúcou aktíva podľa článku 18 ods. 8 
nariadenia CRR (575/2013/EU) 
2 – Tento subjekt je súčasťou Skupiny, ale nie je zahrnutý do prudenciálnej konsolidácie z dôvodu jeho malej veľkosti, tj. subjekt spĺňa podmienky podľa 
článku 19 odst. 1 nariadenia CRR (575/2013/EU) 

B.9 Ak sa urobí 
prognóza alebo 
odhad zisku, 
uveďte jeho 
číselný údaj. 

Emitent nezverejnil žiadnu prognózu ani odhad zisku a ani ich v tomto Prospekte 
neuvádza. 

B.10 Opis povahy 
všetkých výhrad 
v audítorskej 
správe […]  

Nepoužije sa. Vzhľadom na to, že Emitent vznikol zápisom do obchodného registra 
menej než dva mesiace pred vyhotovením tohto Prospektu a od svojho vzniku 
nevykonával žiadnu činnosti, neboli vyhotovené žiadne audítorské správy vo vzťahu 
k historickým finančným informáciám. 

B.12 Vybrané kľúčové historické finančné informácie o Emitentovi za každý finančný rok obdobia, za ktoré 
sú uvedené historické finančné informácie a za každé nasledujúce finančné medziobdobie, doplnené 
porovnávacími údajmi za rovnaké obdobie predchádzajúceho finančného roka okrem prípadov, ak 
požiadavka na porovnávacie súvahové údaje nie je splnená uvedením koncoročných súvahových 
údajov.  

Vzhľadom na to, že Emitent vznikol zápisom do obchodného registra menej než dva mesiace pred 
vyhotovením tohto Prospektu a od svojho vzniku nevykonával žiadne činnosti, uvádza sa len vstupný výkaz 
finančnej pozície (súvaha) Emitenta podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) 
k 24. júlu 2018 vypracovaný pre účely tohto Prospektu. 
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VSTUPNÝ VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE podľa IFRS 

k 24. júlu 2018 

  

EUR 

Dlhodobý majetok 0 

Krátkodobý majetok 5 000 

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 5 000 

MAJETOK CELKOM 5 000 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY   

VLASTNÉ IMANIE 5 000 

Základné imanie 5 000 

VLASTNÉ IMANIE CELKOM 5 000 

Dlhodobé záväzky 0 

Krátkodobé záväzky 0 

ZÁVÄZKY CELKOM 0 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM 5 000 
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta  

Vyhlásenie, že nedošlo k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok emitenta od dátumu jeho 
posledných uverejnených auditovaných finančných výkazov alebo opis všetkých podstatných 
nepriaznivých zmien. 

Emitent vyhlasuje, že od dátumu jeho vzniku nedošlo k žiadnej nepriaznivej zmene vyhliadok alebo inej 
významnej zmene vo finančnej situácii alebo vyhliadkach Emitenta. 

B.13 Opis všetkých 
nedávnych 
udalostí 
špecifických pre 
Emitenta [...] 

Žiadne také udalosti. Emitent je novozaložená spoločnosť, ktorá sa počas svojej 
existencie nikdy neocitla v platobnej neschopnosti, nevyvíjala žiadnu činnosť 
a neprevzala žiadne záväzky.  

B.14 Závislosť 
Emitenta 
od iných 
subjektov 
v skupine. (Pozri 
aj informáciu 
uvedenú v prvku 
B.5). 

Emitent je závislý na svojej materskej spoločnosti J&T INTEGRIS, čo vyplýva 
z vlastníctva 100% podielu v Emitentovi. Emitent je tiež závislý na Ručiteľovi, ktorý 
priamo vlastní 100% podiel v J&T INTEGRIS, a tak nepriamo celkom vlastní a ovláda 
Emitenta.  

Emitent bol zriadený za účelom vydania Dlhopisov a poskytovania pôžičiek a úverov 
niektorým subjektom zo Skupiny. Schopnosť Emitenta splniť záväzky tak bude 
významne ovplyvnená schopnosťou daného člena Skupiny splniť záväzky voči 
Emitentovi, čo vytvára závislosť zdrojov príjmov Emitenta na danom členovi Skupiny 
a jeho hospodárskych výsledkoch. 

Ku dňu vyhotovenia tohto Prospektu Emitent neposkytol žiadne pôžičky ani nevydal 
žiadne investičné nástroje, ktoré by zakladali úverovú angažovanosť Emitenta voči 
tretej osobe. 

Informácie o Skupine je možné nájsť v prvku B.5 tohto súhrnu a informácie o ovládaní 
Emitenta je možné nájsť v prvku B.16 tohto súhrnu. 

B.15 Opis hlavných 
činností 

Hlavnou činnosťou Emitenta bude poskytnutie finančných prostriedkov formou pôžičky 
alebo úveru ostatným spoločnostiam v Skupine. Okrem tohto Emitent nevykonáva 



PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA  
 

5 
 

Prvok Požiadavka na zverejnenie 

Emitenta. a neplánuje vykonávať žiadne ďalšie činnosti. 

B.16 Uveďte, či je 
Emitent priamo 
alebo nepriamo 
vlastnený alebo 
ovládaný a kým a 
opíšte povahu 
tohto ovládania. 

Ovládajúcou osobou a priamym vlastníkom 100% obchodného podielu a hlasovacích 
práv v Emitentovi je spoločnosť J&T INTEGRIS. Emitent je nepriamo celkom 
vlastnený a ovládaný Ručiteľom, ktorý vlastní 100% podiel a 100% hlasovacích práv 
v spoločnosti J&T INTEGRIS.  

Ručiteľ ovláda Skupinu a sám je ovládaný týmito osobami s nasledovnými podielmi na 
základnom imaní a hlasovacích právach: Ing. Jozefom Tkáčom s 45,05% a Ing. Ivanom 
Jakabovičom s 45,05%. 

Na Ručiteľovi zároveň vlastní nekontrolný podiel 9,9% spoločnosť Rainbow Wisdom 
Investments Limited, ktorá je ovládaná čínskou skupinou CITIC Group Corporation. 

B.17 Úverové ratingy Nepoužije sa.  

Ani Emitentovi ani Dlhopisom nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou, ani 
sa neočakáva, že pre účely tejto Emisie bude rating udelený. 

B.18 Povaha a rozsah 
záruky 

Ručiteľ sa bezpodmienečne a neodvolateľne zaväzuje každému majiteľovi dlhopisov 
(ďalej len Majiteľ dlhopisov) podľa ustanovenia § 303 Obchodného zákonníka, že ak 
Emitent z akéhokoľvek dôvodu nesplní akýkoľvek záväzok z Dlhopisov v deň jeho 
splatnosti, Ručiteľ na písomnú výzvu Majiteľa dlhopisov zaplatí takú čiastku okamžite, 
nepodmienene a bezodkladne namiesto Emitenta. 

B.19 Informácie o Ručiteľovi 

B.19 
/B.1 

Obchodný názov 
Ručiteľa 

Obchodné meno:   J&T FINANCE GROUP SE 

Identifikačné číslo:  275 92 502 

B.19 
/B.2 

Domicil a právna 
forma Ručiteľa, 
právne predpisy, 
podľa ktorých 
Ručiteľ 
vykonáva 
činnosť, 
a krajina 
založenia. 

Sídlo:  Pobřežní 297/14, Praha 8 – Karlín, Česká republika 

Právna forma:  Európska spoločnosť  

Domicil a krajina založenia: Česká republika 

Ručiteľ bol založený a existuje podľa práva Európskej únie a Českej republiky. Ručiteľ 
vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi Českej republiky a európskou 
legislatívou, čo zahŕňa najmä (vždy v platnom znení): 

 nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z dňa 8. októbra 2001 o štatúte európskej 
spoločnosti; smernica Rady 2001/86/ES zo dňa 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňa 
štatút európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov;  

 český zákon č. 627/2004 Sb., o európskej spoločnosti v znení neskorších predpisov; 

 český zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník; a 

 český zákon č. 90/2012 Sb., o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon 
o obchodních korporácích). 

Na ručiteľa ako finančnú holdingovú spoločnosť, ktorá podlieha dohľadu zo strany 
Českej národnej banky na konsolidovanom základe, sa ďalej vzťahujú predpisy: 

 český zákon č. 21/1992 Sb. o bankách; a 

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych 
požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia 
(EÚ) č. 648/2012. 
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B.19 
/B.4b 

Opis všetkých 
známych trendov 
[...] 

Na Ručiteľa, Skupinu a ich podnikanie pôsobia makroekonomické podmienky, trhové 
prostredie a tiež legislatíva a regulácia vzťahujúca sa na všetky finančné inštitúcie 
najmä v Českej republike, Slovenskej republike a Eurozóne. 

Nie sú známe iné trendy, neistoty, nároky, záväzky alebo udalosti, o ktorých je reálne 
pravdepodobné, že budú mať podstatný vplyv na perspektívu Ručiteľa minimálne počas 
bežného finančného roka. 

B.19 
/B.5 

Opis skupiny a 
postavenie 
Ručiteľa v 
skupine. 

Ručiteľ ovláda Skupinu a sám je ovládaný týmito osobami s nasledovnými podielmi na 
základnom imaní a hlasovacích právach: Ing. Jozefom Tkáčom s 45,05% a Ing. Ivanom 
Jakabovičom s 45,05%. 

Organizačná štruktúra Skupiny je uvedená v prvku B.5 vyššie. 

B.19 
/B.9 

Ak sa urobí 
prognóza alebo 
odhad zisku, 
uveďte jeho 
číselný údaj. 

Ručiteľ nezverejnil žiadnu prognózu ani odhad zisku a ani ich v tomto Prospekte 
neuvádza. 

B.19 
/B.10 

Opis povahy 
všetkých výhrad 
v audítorskej 
správe […] 

Konsolidovanú účtovnú závierku Ručiteľa za rok končiaci 31. decembra 2017 ako aj 
konsolidovanú účtovnú závierku Ručiteľa za rok končiaci 31. decembra 2016, obe 
zostavené v súlade s IFRS, overila spoločnosť KPMG Česká republika Audit, s.r.o., so 
sídlom Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapísaná v zozname vedenom 
Komorou audítorov Českej republiky s číslom audítorského oprávnenia 71 a zapísaná v 
obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 24185, IČ: 49 
619 187. 

Výroky audítorov k vyššie uvedeným účtovným závierkam boli vždy bez výhrad. 

B.19 
/B.12 

Vybrané kľúčové historické finančné informácie o Ručiteľovi za každý finančný rok obdobia, za ktoré 
sú uvedené historické finančné informácie a za každé nasledujúce finančné medziobdobie, doplnené 
porovnávacími údajmi za rovnaké obdobie predchádzajúceho finančného roka okrem prípadov, ak 
požiadavka na porovnávacie súvahové údaje nie je splnená uvedením koncoročných súvahových 
údajov. 

Nasledovné vybrané údaje pochádzajú z auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Ručiteľa za rok končiaci 
31. decembra 2017, auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2016 a tiež 
z neuditovanej konsolidovanej priebežnej účtovnej závierky za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2018, vždy 
podľa štandardov IFRS. 
 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRATY 30.06.18 30.06.17 31.12.17 31.12.16 31.12.15

tis EUR (neauditované) (neauditované) (auditované) (auditované) (auditované)

Čistý úrokový výnos 156 313 154 639 308 957 282 571 307 990

Čisté výnosy z poplatkov a provizí 51 600 38 383 80 615 75 845 64 419

Výnosy celkom 226 708 232 061 509 800 419 804 428 208

Náklady celkom (144 890) (146 742) (335 851) (321 582) (326 169)

Prevádzkový výsledok hospodárenia 81 818 85 319 173 949 98 222 102 039

Zisk pred zdanením 81 816 84 658 173 288 96 378 100 898

Zisk za obdobie 66 673 65 908 137 510 61 829 72 551

Priraditeľný

Akcionárom materskej spoločnosti 65 237 64 950 136 170 62 701 72 175

Nekontrolním podielom 1 436 958 1 340 (872) 376
Zisk za účtovné obdobie 66 673 65 908 137 510 61 829 72 551

Zdroj:   Účtovná závierka Skupiny za rok 2017 a 2016 a priebežná účtovná závierka k 30/6/2018
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Vyhlásenie, že nedošlo k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok Ručiteľa od dátumu jeho naposledy 
uverejnených auditovaných finančných výkazov alebo opis všetkých podstatných nepriaznivých zmien. 

Emitent vyhlasuje, že od dátumu poslednej zverejnenej auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky nedošlo k žiadnej 
podstatnej negatívnej zmene vyhliadok Ručiteľa. 

Opis významných zmien vo finančnej alebo obchodnej pozícii nasledujúcich po období, za ktoré sú uvedené 
historické finančné informácie. 

Emitent vyhlasuje, že od dátumu posledných uvedených finančných výkazov nedošlo k žiadnej významnej zmene vo 
finančnej ani obchodnej pozícii Ručiteľa. 

B.19 
/B.13 

Opis všetkých 
nedávnych 
udalostí 
špecifických pre 
Ručiteľa [...] 

V máji 2018 spoločnosť Rainbow Wisdom Investment Limited, ktorá je ovládaná 
čínskou skupinou CITIC Group Corporation, prevzala podiel skupiny CEFC v 
Ručiteľovi. 

Okrem uvedeného v období od poslednej auditovanej účtovnej závierky Ručiteľa za rok 
končiaci 31. decembra 2017 do dátumu vyhotovenia tohto Prospektu nenastali iné 
významné udalosti majúce podstatný vplyv na Ručiteľa. 

B.19 
/B.14 

Závislosť 
Ručiteľa od 
iných subjektov v 
skupine. (Pozri aj 
informáciu 
uvedenú v prvku 
B.5). 

Ručiteľ predovšetkým drží, spravuje a prípadne financuje účasti na iných spoločnostiach 
zo Skupiny emitenta. Z tohto dôvodu je do významnej miery závislý od príjmov 
z dividend a prípadne úrokov z pôžičiek poskytnutých dcérskym spoločnostiam, pričom 
tieto závisia od úspešnosti podnikania jeho dcérskych spoločností. Ak by dcérske 
spoločnosti nedosahovali očakávané výsledky, malo by to významný vplyv na príjmy 
Ručiteľa a na jeho schopnosť plniť svoje záväzky z Ručiteľského vyhlásenia. 

Informácie o Skupine sú uvedené v prvku B.5 tohto súhrnu, informácie o ovládaní 
Ručiteľa je možné nájsť v prvku B.19/B.16 tohto súhrnu. 

B.19 
/B.15 

Opis hlavných 
činností Ručiteľa. 

Ručiteľ je holdingová spoločnosť, ktorá predovšetkým spravuje svoje majetkové účasti 
v Skupine a poskytuje manažérske, ručiteľské a správne služby pre spoločnosti 
v Skupine emitenta aj mimo nej. 

Skupina emitenta, ktorú Ručiteľ ovláda, pôsobí v troch segmentoch podnikania: 

 segment bankovníctvo; 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCI I 30/06/18 31/12/17 31/12/16 31/12/15

tis. EUR (neauditované) (auditované) (auditované) (auditované)

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 258 492 560 766 1 232 940 1 019 854

Finančné aktíva určené na obchodovanie 245 334 268 763 184 717 -

Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát 227 995 10 877 4 525 110 412

Finančné aktíva určená na predaj 868 038 1 021 178 1 277 400 1 447 101

Finančné nástroje držané do splatnosti 398 025 305 388 405 372 510 899

Úvery a preddavky poskytnuté bankám 3 418 306 2 396 824 906 402 1 514 696

Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom 5 255 550 5 611 146 5 657 515 5 360 740

Ostatné aktíva 591 642 625 338 383 155 601 735

Aktíva celkom 11 263 382 10 800 280 10 052 026 10 565 437

tis. EUR 30/06/18 31/12/17 31/12/16 31/12/15

Vklady a úvery od bánk 670 511 934 519 93 152 135 524

Vklady a úvery od zákazníkov 7 948 150 7 187 678 7 476 864 8 128 421

Emitované dlhopisy 533 237 543 925 596 774 447 096

Podriadený dlh 57 329 57 967 56 402 130 315

Ostatné záväzky 435 630 427 571 340 599 330 158

Záväzky celkom 9 644 857 9 151 660 8 563 791 9 279 702

Vlastný kapitál celkom 1 618 525 1 648 620 1 488 235 1 285 735

Vlastný kapitál a záväzky celkom 11 263 382 10 800 280 10 052 026 10 565 437

Zdroj:   Účtovná závierka Skupiny za rok 2017 a 2016 a priebežná účtovná závierka k 30/6/2018
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 segment správa majetku; a 

 segment finančné trhy. 

V rámci týchto segmentov vykonáva Skupina tieto činnosti: 

 služby privátneho bankovníctva; 

 služby retailového bankovníctva; 

 služby investičného bankovníctva; 

 služby korporátneho bankovníctva; 

 služby pre finančné trhy; a 

 bankové služby. 

B.19 
/B.16 

Uveďte, či je 
Ručiteľ priamo 
alebo nepriamo 
vlastnený alebo 
ovládaný a kým a 
opíšte povahu 
tohto ovládania. 

Ručiteľ ovláda Skupinu a je ovládaný týmito osobami s nasledovnými podielmi na 
základnom imaní a hlasovacích právach: Ing. Jozefom Tkáčom s 45,05% a Ing. Ivanom 
Jakabovičom s 45,05%.  

Na Ručiteľovi zároveň vlastní nekontrolný podiel 9,9% spoločnosť Rainbow Wisdom 
Investments Limited, ktorá je ovládaná čínskou skupinou CITIC Group Corporation. 

Vzťah ovládania Ručiteľa uvedenými osobami je založený na základe vlastníctva 
príslušného podielu na základnom imaní Ručiteľa. 

B.19 
/B.17 

Úverové ratingy. Nepoužije sa.  

Ručiteľovi nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou, ani sa neočakáva, že pre 
účely tejto Emisie bude rating udelený. 
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Prvok Požiadavka na zverejnenie 

C.1 Opis druhu 
a triedy cenných 
papierov, 
ponúkaných alebo 
prijímaných na 
obchodovanie, 
vrátane 
identifikačného 
čísla cenného 
papiera. 

Druh a trieda cenných papierov:   Dlhopis  

Forma a podoba cenných papierov: Dlhopisy vo forme na doručiteľa, 
v zaknihovanej podobe. 

ISIN:     SK4120014556 

Názov cenného papiera:    Dlhopis JTFG IX 4,00/2023 

Menovitá hodnota jedného Dlhopisu je 1 000 EUR. 

C.2 Mena Emisie 
cenných papierov. 

Dlhopisy budú vydané v mene euro. 

C.5 Opis všetkých 
obmedzení voľnej 
prevoditeľnosti 
cenných papierov. 

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená. 

C.8 Opis práv 
spojených s 
cennými papiermi, 
vrátane 
hodnotiaceho 
zariadenia a 
obmedzení týchto 
práv.  

Práva spojené s Dlhopismi a postup pri ich vykonávaní upravujú právne predpisy 
Slovenskej republiky, najmä Zákon o dlhopisoch, Zákon o cenných papieroch, 
Obchodný zákonník a Zákon o konkurze. Majiteľ dlhopisu má predovšetkým právo na 
splatenie menovitej hodnoty a vyplatenie príslušného úrokového výnosu, v každom 
prípade v súlade s Podmienkami Dlhopisov. 

Práva spojené s Dlhopismi nebudú obmedzené, s výnimkou všeobecných obmedzení 
vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa týkajú práv veriteľov všeobecne 
(predovšetkým podľa Zákona o konkurze). 

Práva z Dlhopisov sa premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti. 

Záväzky z Dlhopisov budú zakladať priame, všeobecné, s výnimkou Ručiteľského 
vyhlásenia nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú 
vzájomne rovnocenné (pari passu) a budú vždy postavené čo do poradia svojho 
uspokojovania rovnocenne (pari passu) medzi sebou navzájom a aspoň rovnocenne 
(pari passu) voči všetkým iným súčasným a budúcim priamym, všeobecným, 
nezabezpečeným, resp. obdobne zabezpečeným, nepodmieneným a nepodriadeným 
záväzkom Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanovujú 
kogentné ustanovenia právnych predpisov.  

Bez ohľadu na vyššie uvedené, podľa Zákona o konkurze, bude podriadená akákoľvek 
pohľadávka z Dlhopisov voči Emitentovi, ktorej veriteľom je alebo kedykoľvek počas 
jej existencie bola osoba, ktorá je alebo kedykoľvek od vzniku pohľadávky bola 
spriaznenou osobou Emitenta v zmysle §9 Zákona o konkurze. Uvedené neplatí pre 
pohľadávky veriteľa, ktorý nie je spriaznený s úpadcom a v čase nadobudnutia 
spriaznenej pohľadávky nevedel a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 
vedieť, že nadobúda spriaznenú pohľadávku. Predpokladá sa, že veriteľ pohľadávky 
z Dlhopisu nadobudnutej na základe obchodu na regulovanom trhu, mnohostrannom 
obchodnom systéme alebo obdobnom zahraničnom organizovanom trhu, o spriaznenosti 
pohľadávky nevedel.  

Žiadna iná osoba okrem Ručiteľa neposkytuje ohľadom Dlhopisov žiadne ručenie ani 
iné zabezpečenie v prospech Majiteľov dlhopisov. 
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C.9 Údaje 
o nominálnej 
úrokovej sadzbe, 
dátume, 
od ktorého sa 
úrok stáva 
splatným, 
dátumoch 
splatnosti úroku, 
výnosoch a názve 
zástupcu držiteľov 
dlhových cenných 
papierov. 

Nominálna úroková sadzba a úrokový výnos 

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,00% p.a. Úrokové výnosy 
budú narastať od prvého dňa každého Výnosového obdobia do posledného dňa 
Výnosového obdobia. Úrokové výnosy budú vyplácané za každé Výnosové obdobie 
spätne, vždy 26. apríla a 26. októbra každého roka, prvýkrát 26. apríla 2019. 

Konvencia 

Na účely výpočtu úrokového výnosu prislúchajúceho k Dlhopisom za obdobie kratšie 
ako jeden rok sa použije konvencia pre výpočet úrokov „Standard BCK 30E/360“ (tzn. 
že na účely výpočtu úrokového výnosu sa má za to, že jeden rok má 360 dní, 
rozdelených do 12 mesiacov po 30 kalendárnych dní) a v prípade neúplného mesiaca sa 
použije skutočný počet dní. 

Deň vydania Dlhopisov 

Deň vydania Dlhopisov (dátum Emisie) je stanovený na 26. októbra 2018. 

Deň splatnosti 

Menovitá hodnota dlhopisov bude jednorazovo splatná dňa 26. októbra 2023.  

Zástupca Majiteľov dlhopisov 

Nebol ustanovený žiadny zástupca Majiteľov dlhopisov.  

C.10 Derivátová zložka. Nepoužije sa, pretože Dlhopis nemá žiadnu derivátovú zložku. 

C.11 Prijatie na 
obchodovanie. 

Emitent požiada najneskôr po upísaní celkovej menovitej hodnoty Dlhopisov alebo po 
uplynutí lehoty na upisovanie Dlhopisov (v prípade, ak celková menovitá hodnota 
Dlhopisov nebude upísaná do konca lehoty stanovenej na upisovanie) Burzu cenných 
papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len BCPB) o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na 
regulovanom voľnom trhu BCPB. Obchodovanie s Dlhopismi bude začaté po ich prijatí 
na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. Okrem žiadosti o prijatie 
Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB Emitent nepožiadal 
ani nemieni požiadať o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na žiadnom domácom či 
zahraničnom regulovanom trhu alebo burze. 

Oddiel D – Riziká 
 

Prvok Požiadavka na zverejnenie 

D.2 Kľúčové 
informácie 
o najvýznamnejš
ích rizikách, 
ktoré sú 
špecifické pre 
Emitenta. 

Kľúčové rizikové faktory vzťahujúce sa k Emitentovi: 

 Emitent je účelovo založená spoločnosť bez vlastnej podnikateľskej činnosti a je 
úplne závislý na Ručiteľovi. Príjmy Ručiteľa a jeho schopnosť splácať záväzky 
z Dlhopisov významne závisia od schopnosti Ručiteľa a ostatných osôb v Skupine 
splácať požičané prostriedky Emitentovi. 

 Nemožno vylúčiť, že v budúcnosti dôjde k zmene stratégie Skupiny a že Ručiteľ 
alebo niektorý z členov Skupiny začne podnikať kroky (fúzie, transakcie, akvizície, 
rozdelenie zisku, predaj aktív atď.), ktoré môžu byť vedené so zreteľom na 
prospech Skupiny ako celku než v prospech Emitenta. 

 V prípade nečakaných udalostí môže dôjsť k zmene akcionára alebo k tomu, že 
Emitent bude mať viac akcionárov. Týmto môže dôjsť k zmene kontroly a úprave 
obchodnej stratégie Emitenta. 

 Kľúčové 
informácie o 

Kľúčové rizikové faktory vzťahujúce sa k Ručiteľovi a Skupine: 

 Ručiteľ je holdingová spoločnosť s obmedzeným rozsahom vlastnej podnikateľskej 
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najvýznamnejšíc
h rizikách, ktoré 
sú špecifické pre 
Ručiteľa. 

činnosti. Prevažná časť jeho aktivít sa sústreďuje na správu vlastných majetkových 
účastí v Skupine, poskytovanie úverov a ručenie prevažne spoločnostiam zo 
Skupiny. Schopnosť Ručiteľa splniť svoje povinnosti a splniť záväzok 
z Ručiteľského vyhlásenia je do značnej miery závislá od prijatých platieb od 
členov Skupiny a od platieb od externých subjektov. 

 Slabý hospodársky rast, politická nestabilita, turbulencie na finančných trhoch 
v Českej a Slovenskej republike alebo globálne môžu negatívne ovplyvniť 
finančný sektor, vrátane Skupiny, najmä prostredníctvom poklesu dopytu klientov 
po službách Skupiny, rastu nákladov na riziko, zhoršenia úverovej kvality 
portfólia, zmeny hodnoty portfólia cenných papierov alebo v prístupe k likvidite 
atď.  

 Ručiteľ poskytol ručenie aj iným spoločnostiam zo Skupiny emitenta aj mimo nej.  

 Bankovníctvo predstavuje rozhodujúcu časť podnikateľských aktivít Skupiny. 
V bankovom sektore v súčasnosti dochádza k sprísňovaniu regulačného rámca tak 
na úrovni EÚ, ako aj na národných úrovniach s cieľom zvýšenia stability 
bankového systému. V dôsledku týchto opatrení môže dôjsť k nárastu nákladov, 
zníženiu ziskovosti a spoločne s možným zavedením bankovej dane v Českej 
republike môžu mať tieto opatrenia nepriaznivý vplyv na finančnú a hospodársku 
situáciu Skupiny. 

 Skupina môže utrpieť značné straty v dôsledku úverového rizika, teda rizika 
protistrany a jej neschopnosti či neochoty splatiť záväzky voči Ručiteľovi, resp. 
členom Skupiny. 

 Koncentrácia pozícií môže Skupinu vystaviť veľkým stratám, a to aj napriek tomu, 
že hospodárske a trhové podmienky môžu v danom odbore alebo odvetví byť 
všeobecne priaznivé. 

 V dôsledku rizika likvidity napriek prijatým opatreniam Skupina nemusí byť 
schopná financovať svoje aktivity v primeraných resp. dohodnutých lehotách 
splatnosti. 

 Ako finančná skupina môže Skupina utrpieť značné hospodárske straty na svojich 
obchodných a investičných aktivitách v dôsledku výkyvov na finančných trhoch a 
zvýšenej volatilite. Skupina je vystavená trhovým rizikám, najmä kolísaniu 
menových kurzov a úrokových sadzieb, cien finančných nástrojov a nehnuteľností.  

 Skupina môže čeliť značnej strate kvôli svojej expozícii voči rozvíjajúcim sa 
trhom. Ako spoločnosť pôsobiaca vo finančnom sektore na trhoch strednej a 
východnej Európy je Skupina vystavená ekonomickej nestabilite na týchto trhoch. 

 Skupina čelí množstvu operačných rizík vrátane rizika vyplývajúceho zo závislosti 
od informačných technológií a telekomunikačnej infraštruktúry. 

 Skupina čelí riziku straty kľúčových osôb, ktoré sa podieľajú na realizácii jej 
stratégií, a tiež riziku úniku informácií zo strany zamestnancov, ktorí sa podieľajú 
na príprave jej stratégie. 

 Skupina čelí silnej konkurencii na trhoch finančných služieb. Koncentrácia 
prostredníctvom fúzií a akvizícií, partnerstiev ďalej zvyšuje konkurenčný tlak. 

 Postavenie Skupiny by mohlo byť ohrozené, pokiaľ dôjde k poškodeniu jej povesti. 
Vo vysoko konkurenčnom prostredí finančných služieb je povesť jedným z 
rozhodujúcich faktorov pre úspech vrátane jej schopnosti získať a udržať 
zákazníkov a zamestnancov. 

 Zmenou v akcionárskej štruktúre môže dôjsť k zmene kontroly a úprave stratégie 
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Skupiny, a tým aj možnej zmene hospodárskych výsledkov. 

 Skupina čelí riziku z prípadných prehratých súdnych sporov alebo šikanóznych 
návrhov na vyhlásenie konkurzu, ktoré môžu obmedziť dispozíciu s jej majetkom. 

 Vzhľadom na podmienky, ktoré prevládajú na finančných trhoch, nie je možné 
zaručiť, že Skupina bude schopná refinancovať svoje existujúce a budúce záväzky 
alebo že takéto refinancovanie bude možné za priaznivých podmienok. 

D.3 Kľúčové 
informácie 
o najvýznam-
nejších rizikách, 
ktoré sú 
špecifické pre 
cenné papiere. 

Kľúčové rizikové faktory vzťahujúce sa k Dlhopisom sú: 

 Potenciálny investor by nemal investovať do Dlhopisov bez odborného posúdenia, 
ktoré urobí buď sám alebo spolu s finančným poradcom. Investor by mal mať 
dostatočné finančné prostriedky a likviditu na to, aby bol pripravený niesť všetky 
riziká investície do Dlhopisov.  

 Návratnosť investícií do Dlhopisov môže byť negatívne ovplyvnená výškou 
inflácie. 

 Návratnosť investícií do Dlhopisov môže byť negatívne ovplyvnená daňovým 
zaťažením vrátane zrážkovej dane. 

 Obchodovanie s Dlhopismi môže byť menej likvidné ako obchodovanie s inými 
dlhovými cennými papiermi.  

 Dlhopisy rovnako ako akákoľvek iná pôžička podliehajú riziku nesplatenia. Za 
určitých okolností môže dôjsť k tomu, že Emitent nebude schopný splácať záväzky 
z Dlhopisov. Napriek existencii Ručiteľského vyhlásenia sa obdobné riziko 
vzťahuje aj na Ručiteľa. 

 Ručiteľské vyhlásenie nie je zabezpečené. Za záväzky z Ručiteľského vyhlásenia 
zodpovedá výlučne Ručiteľ. 

 Dlhopisy ani Ručiteľské vyhlásenie neobsahujú žiadne obmedzenie budúceho 
zadĺženia alebo poskytnutia ručenia zo strany Emitenta alebo Ručiteľa.  

 Zmena právnych predpisov v budúcnosti môže negatívne ovplyvniť hodnotu 
Dlhopisov. 

 Návratnosť investícií do Dlhopisov môžu negatívne ovplyvniť rôzne poplatky 
tretích strán (napr. poplatky za vedenie evidencie Dlhopisov).  

Oddiel E – Ponuka 
 

Prvok Požiadavka na zverejnenie 

E.2b Dôvody ponuky 
a použitia 
výnosov, ak sú 
iné než tvorba 
zisku alebo 
zaistenie proti 
určitým rizikám.  

Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov po zaplatení 
všetkých odmien, nákladov a výdavkov v súvislosti s emisiou, týkajúcich sa najmä 
vypracovania Prospektu a súvisiacich služieb, schválenia Prospektu, pridelenia ISIN, 
vydania Dlhopisov, prijatia Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu 
BCPB, právnych služieb a iných odborných činností je poskytnutie financovania 
spoločnostiam v Skupine. Skupina použije prostriedky na refinancovanie existujúcich 
záväzkov a na všeobecné financovanie obchodnej činnosti. 

Čistý výťažok Emisie bude po zaplatení všetkých odmien, nákladov a výdavkov 
v súvislosti s emisiou v odhadovanej výške okolo 145,8 mil. EUR použitý na vyššie 
uvedený účel. 

E.3 Opis podmienok 
ponuky. 

Predpokladaný objem Emisie (t.j. najvyššia suma menovitých hodnôt) je do 
150 000 000 EUR. Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 1 000 EUR. Dlhopisy budú 
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ponúkané v Slovenskej republike na základe verejnej ponuky cenných papierov podľa 
ustanovenia § 120 Zákona o cenných papieroch.  

Dátum vydania Dlhopisov je stanovený na 26. októbra 2018. Verejná ponuka 
prostredníctvom primárneho predaja (upisovania) Dlhopisov potrvá odo dňa 1. októbra 
2018 do dňa 20. septembra 2019 (12:00 hod.). Dňom začiatku vydávania Dlhopisov (t.j. 
začiatku pripisovania Dlhopisov na príslušné účty) a zároveň aj dňom vydania 
Dlhopisov bude 26. október 2018.  

Dlhopisy budú vydávané priebežne, pričom predpokladaná lehota vydávania Dlhopisov 
(t.j. pripisovania na príslušné majetkové účty) skončí najneskôr jeden mesiac po uplynutí 
lehoty na upisovanie Dlhopisov alebo jeden mesiac po upísaní najvyššej sumy 
menovitých hodnôt Dlhopisov (podľa toho, čo nastane skôr). Emitent je oprávnený 
vydať Dlhopisy v menšom objeme, než bola najvyššia suma menovitých hodnôt 
Dlhopisov, pričom Emisia sa bude aj v takom prípade považovať za úspešnú. Minimálna 
výška objednávky je stanovená na jeden kus Dlhopisu. Maximálna výška objednávky 
(teda maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým 
investorom) je obmedzená len najvyššou sumou menovitých hodnôt vydávaných 
Dlhopisov. Čistá kúpna cena Dlhopisov, ktorá bude vyplatená Emitentovi, môže byť 
znížená o odmenu, poplatky či výdavky spojené s upísaním a kúpou Dlhopisov.  

Podmienkou účasti na verejnej ponuke je preukázanie totožnosti investora platným 
dokladom totožnosti. Investori budú uspokojovaní podľa času zadania svojich 
objednávok, pričom po naplnení celkového objemu Emisie už nebudú žiadne ďalšie 
objednávky akceptované ani uspokojené, takže nemôže nastať situácia znižovania 
upisovania. Po upísaní a pripísaní Dlhopisov na účty Majiteľov dlhopisov bude 
Majiteľom dlhopisov zaslané potvrdenie o upísaní Dlhopisov, pričom obchodovanie s 
Dlhopismi bude možné začať najskôr po vydaní Dlhopisov a po prijatí Dlhopisov na 
obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. Dlhopisy budú na základe pokynu 
Hlavného manažéra bez zbytočného odkladu pripísané na účty Majiteľov dlhopisov 
vedené v Príslušnej evidencii. 

Po predaji Dlhopisov v primárnej ponuke môže prebehnúť sekundárna ponuka zo strany 
finančných sprostredkovateľov na základe súhlasu Emitenta s použitím Prospektu, ako je 
uvedené v tomto Prospekte. 

E.4 Opis všetkých 
záujmov, ktoré 
sú pre 
Emisiu/ponuku 
podstatné [...] 

Ručiteľ je materskou spoločnosťou Aranžéra aj Manažéra a Emitent je ich spriaznená 
spoločnosť.  

Ku dňu vyhotovenia Prospektu Emitentovi nie je známy žiadny iný záujem akejkoľvek 
fyzickej alebo právnickej osoby zúčastnenej na Emisii, ktorý by bol pre Emisiu/ponuku 
podstatný. 

E.7 Odhadované 
náklady, ktoré 
Emitent alebo 
ponúkajúci 
účtuje 
investorovi. 

V súvislosti s primárnym predajom (upísaním) Dlhopisov a pri následnom predaji 
Dlhopisov na sekundárnom trhu formou verejnej ponuky na základe súhlasu Emitenta 
udelenému Hlavnému manažérovi ako finančnému sprostredkovateľovi s použitím tohto 
Prospektu účtuje Hlavný manažér investorom poplatok podľa svojho aktuálneho 
sadzobníka, v súčasnosti vo výške 0,60% z objemu obchodu. Ak je vysporiadanie 
obchodu na iný ako držiteľský účet, poplatok je vo výške 1,00%, minimálne 480 EUR.  

Poplatky účtované zo strany ďalších vybraných finančných sprostredkovateľov, ktorým 
Emitent udelí súhlas k použitiu Prospektu a ktorí v čase schválenia Prospektu nie sú 
známi, ako aj iné podmienky ponuky budú poskytnuté investorom zo strany finančného 
sprostredkovateľa v čase uskutočnenia ponuky Dlhopisov. 
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2. RIZIKOVÉ FAKTORY 

Investor, ktorý má záujem o kúpu Dlhopisov, by sa mal oboznámiť s týmto Prospektom ako celkom. Informácie, 
ktoré Emitent v tomto článku predkladá investorom na zváženie ako aj ďalšie informácie uvedené v tomto 
Prospekte, by mali investori starostlivo vyhodnotiť pred uskutočnením rozhodnutia o investovaní do Dlhopisov. 

Kúpa a držba Dlhopisov sú spojené s množstvom rizík, z ktorých tie, ktoré Emitent považuje za podstatné, sú 
uvedené nižšie v tejto časti. V rámci svojej činnosti v oblasti finančného trhu Emitent čelí viacerým rizikám 
typickým pre finančný trh. Hlavné riziká, ktoré by podľa názoru Emitenta mohli významne ovplyvniť 
podnikanie Emitenta, jeho finančnú situáciu a/alebo výsledky hospodárenia, sú uvedené nižšie. 

Väčšina rizík sa vzťahuje na celú Skupinu emitenta, a keďže Ručiteľ je vrchnou holdingovou spoločnosťou 
Skupiny emitenta, ktorá tvorí konsolidovaný celok s Emitentom, všetky tieto riziká ovplyvňujú aj Emitenta.  

Poradie rizikových faktorov popísaných nižšie nenaznačuje ich význam, pravdepodobnosť ich výskytu ani ich 
potenciálny vplyv na činnosť Emitenta alebo Ručiteľa. Ďalšie riziká a neistoty vrátane tých, o ktorých Emitent 
v súčasnej dobe nevie alebo ktoré považuje za nepodstatné, môžu mať takisto vplyv na jeho alebo Ručiteľove 
podnikanie, finančnú situáciu alebo hospodárske výsledky. Nasledujúci popis rizikových faktorov nie je 
vyčerpávajúci, nenahrádza žiadnu odbornú analýzu alebo údaje uvedené v tomto Prospekte, neobmedzuje 
akékoľvek práva alebo záväzky vyplývajúce z tohto Prospektu a v žiadnom prípade nie je akýmkoľvek 
investičným odporúčaním. Akékoľvek rozhodnutie o nadobudnutí Dlhopisov by malo byť založené na 
informáciách obsiahnutých v tomto Prospekte, na podmienkach konkrétnej ponuky Dlhopisov a predovšetkým 
na vlastnej analýze výhod a rizík investície do Dlhopisov zo strany príslušného investora. 

2.1 Rizikové faktory vzťahujúce sa k Emitentovi 

Z pohľadu Emitenta existujú najmä nasledujúce rizikové faktory, ktoré môžu mať negatívny vplyv na jeho 
finančnú a hospodársku situáciu, podnikateľskú činnosť a schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov. 

Riziko spojené s podnikaním Emitenta 

Emitent je novozaloženou spoločnosťou bez podnikateľskej histórie. Emitent je založený výhradne s cieľom 
emisie Dlhopisov a hlavným predmetom jeho činnosti je poskytovanie úverov/pôžičiek spoločnostiam 
v Skupine emitenta. Hlavným zdrojom príjmov Emitenta budú splátky úverov/pôžičiek od spoločností zo 
Skupiny emitenta. Emitent má v úmysle použiť príjmy z Dlhopisov na poskytnutie financovania spoločnostiam 
zo Skupiny emitenta. Finančná a hospodárska situácia Emitenta, jeho podnikateľská činnosť, postavenie na 
trhu a schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov sú závislé od schopnosti jeho dlžníkov plniť svoje peňažné 
záväzky voči Emitentovi riadne a včas. Pokiaľ akýkoľvek dlžník nebude schopný splniť svoje splatné peňažné 
záväzky voči Emitentovi riadne a včas, môže to mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu 
Emitenta, jeho podnikateľskú činnosť a schopnosť Emitenta plniť záväzky z Dlhopisov. Poskytovanie 
úverov/pôžičiek je spojené s množstvom rizík a i napriek tomu, že Emitent je súčasťou silnej skupiny, 
neexistuje záruka, že jednotliví dlžníci budú schopní splatiť svoje splatné záväzky Emitentovi riadne a včas 
a Emitent tak získa peňažné prostriedky, ktoré mu umožnia plniť jeho záväzky z Dlhopisov. 

Emitent nebude vykonávať inú podnikateľskú činnosť, a nemôže preto z vlastných podnikateľských aktivít 
vytvoriť zdroje na splatenie záväzkov z Dlhopisov, ak by primárny zdroj splatenia Dlhopisov (čiže splátky 
vnútroskupinového financovania) nebol dostatočný na ich úplné splatenie. 

Závislosť Emitenta od Skupiny môže negatívne ovplyvniť schopnosť Emitenta splatiť svoje záväzky 

Schopnosť Emitenta plniť svoje záväzky z Dlhopisov sa bude odvíjať od schopnosti spoločností zo Skupiny 
generovať voľné peňažné toky a uhradiť Emitentovi riadne a včas svoje záväzky z úverov/pôžičiek 
poskytnutých týmto spoločnostiam zo strany Emitenta. Pokiaľ by spoločnosti zo Skupiny emitenta neboli 
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schopné riadne a včas plniť svoje záväzky, môže to mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu 
Emitenta, jeho podnikateľskú činnosť a schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov. 

Riziká technologickej infraštruktúry 

Činnosti Emitenta sú závislé od využívania informačných technológií Skupiny emitenta, ktorých činnosť môže 
byť negatívne ovplyvnená množstvom problémov, ako je nefunkčnosť hardvéru alebo softvéru, fyzické 
zničenie dôležitých IT systémov, útoky počítačových hackerov, počítačových vírusov a i. Činnosti Emitenta sú 
tiež závislé od zdieľania administratívnej, správnej, účtovnej a IT infraštruktúry Skupiny. Možné zlyhanie 
niektorých prvkov či celej infraštruktúry môže mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu 
Emitenta, jeho podnikateľskú činnosť a schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov.  

Potenciálny stret záujmov medzi akcionárom Emitenta a Majiteľmi dlhopisov 

Emitent je 100 % nepriamou dcérskou spoločnosťou Ručiteľa. V budúcnosti nemožno vylúčiť zmeny stratégie 
Skupiny a že Ručiteľ alebo niektorý z členov Skupiny začne podnikať kroky (fúzie, transakcie, akvizície, 
rozdelenie zisku, predaj aktív atď.), ktoré môžu byť vedené so zreteľom na prospech Skupiny ako takej skôr 
ako v prospech Emitenta. Také zmeny môžu mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu 
Emitenta, jeho podnikateľskú činnosť a schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov.  

Riziko zmeny akcionárskej štruktúry 

Napriek tomu, že si Emitent nie je vedomý plánov na zmenu svojej akcionárskej štruktúry, v prípade 
nečakaných udalostí môže dôjsť k zmene akcionára alebo k tomu, že Emitent bude mať viac akcionárov. 
Týmto môže dôjsť k zmene kontroly a úprave obchodnej stratégie Emitenta. Zmena stratégie Emitenta môže 
mať následne negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Emitenta, jeho podnikateľskú činnosť 
a schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov.  

Riziko spojené s právnym, regulačným a daňovým prostredím 

Právne, regulačné a daňové prostredie na Slovensku je predmetom zmien a zákony nemusia byť vždy 
uplatňované súdmi a orgánmi verejnej moci jednotne. Zmeny zákonov alebo zmeny ich interpretácie 
v budúcnosti môžu nepriaznivo ovplyvniť prevádzkovú činnosť a finančné vyhliadky Emitenta. Potenciálne 
súdne spory by mohli do určitej miery a na určitý čas obmedziť Emitenta v nakladaní so svojím majetkom, 
prípadne vyvolať dodatočné náklady na strane Emitenta.  

Osobitne zmeny daňových predpisov môžu nepriaznivo ovplyvniť spôsob splácania a výšku príjmov Emitenta 
zo splácania vnútroskupinového financovania, čo môže mať nepriaznivý vplyv na schopnosť Emitenta plniť 
záväzky z Dlhopisov. 

Dodržiavanie platných právnych noriem podlieha kontrole príslušných orgánov a ich porušenie môže viesť 
k uloženiu sankcií, vrátane sankcií finančných či sankcií spočívajúcich v prerušení či zákazu činnosti. Hoci si 
Emitent nie je vedomý žiadneho porušenia platnej legislatívy, nemožno prípadné porušenie a tomu 
zodpovedajúce sankcie v budúcnosti úplne vylúčiť. 

Súdne a iné konania 

K dátumu vyhotovenia tohto Prospektu nie sú vedené žiadne spory alebo iné konania, ktoré by mohli ohroziť 
alebo značne nepriaznivo ovplyvniť hospodársky výsledok alebo finančnú situáciu Emitenta. Emitent si nie je 
vedomý žiadnych takýchto nevyriešených sporov. Vzhľadom k tomu, že Emitent nevykonával významnejšie 
podnikateľskú činnosť, a okrem záväzkov z Dlhopisov bude mať Emitent minimálne záväzky, je riziko 
súdnych sporov či exekúcii nízke, do budúcnosti však existenciu takýchto sporov nemožno vylúčiť. 
Potenciálne súdne spory by mohli do určitej miery a na určitý čas obmedziť Emitenta v nakladaní so svojím 
majetkom, prípadne vyvolať dodatočné náklady na strane Emitenta. 
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Riziko spojené s prípadným konkurzným (insolvenčným) konaním 

Ak Emitent nebude schopný plniť svoje splatné záväzky, môže byť na jeho majetok vyhlásený konkurz. 
V súlade s Nariadením EÚ o konkurznom konaní platí, že súd príslušný na začatie konkurzného konania vo 
vzťahu k spoločnosti, je súd členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, na ktorého území sa 
nachádza centrum hlavných záujmov predmetnej spoločnosti tak, ako je tento termín definovaný článku 3(1) 
Nariadenia EÚ o konkurznom konaní. Určenie centra hlavných záujmov spoločnosti je skutkovou otázkou, na 
ktorú môžu mať súdy rôznych členských štátov odlišné a dokonca aj protichodné názory. Ak bude Emitent 
čeliť finančným problémom, nemusí byť možné s určitosťou predvídať, podľa ktorého právneho poriadku 
alebo právnych poriadkov bude voči nemu začaté a vedené konkurzné alebo obdobné konanie. 

Riziko krízy Emitenta a právnej úpravy o kríze  

Od 1. januára 2016 nadobudli účinnosť ustanovenia Obchodného zákonníka o spoločnosti v kríze. Krízou sa 
podľa ustanovení § 67a a nasl. Obchodného zákonníka rozumie stav, ak je spoločnosť v úpadku alebo jej 
úpadok hrozí, pričom spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer výšky vlastného imania spoločnosti k jej záväzkom 
je nižší než 8 ku 100. Ak je spoločnosť v kríze, platia niektoré obmedzenia týkajúce sa hlavne transakcií so 
spriaznenými osobami Emitenta uvedenými v §67c Obchodného zákonníka. Z pohľadu Majiteľov dlhopisov je 
potenciálne významné riziko týkajúce sa modifikácie uplatnenia práv z Ručiteľského vyhlásenia. 

Emitent je novozaloženou spoločnosťou bez významných záväzkových vzťahov a v čase vyhotovenia tohto 
Prospektu a pred vydaním Dlhopisov sa nenachádza v kríze. Je pravdepodobné, že Emitent sa v dôsledku 
výrazného zvýšenia svojich záväzkov (bez súčasného zvýšenia vlastného imania) vydaním Dlhopisov dostane 
do krízy a bude v kríze až do splatnosti Dlhopisov. Z tohto dôvodu je tiež pravdepodobné, že zo zverejnených 
účtovných závierok Emitenta za rok 2018, a tiež následne zverejnených účtovných závierok Emitenta bude 
zrejmé, že Emitent je v kríze. Tento stav bude možné dovodiť z pomeru vlastného imania a záväzkov Emitenta 
vo výške uvedenej v danej účtovnej závierke. 

Ak bude Emitent v kríze, uplatnia sa niektoré obmedzenia týkajúce sa predovšetkým finančných transakcií 
Emitenta s jeho spriaznenými osobami uvedenými v § 67c a nasl. Obchodného zákonníka, ale tiež osobitný 
režim týkajúci sa uplatnenia práv veriteľov zo záväzkov Emitenta zabezpečených spriaznenými osobami 
Emitenta, medzi ktoré patrí aj Ručiteľ. Takýto osobitný režim uvedený v § 67g a § 67h Obchodného zákonníka 
by sa mal uplatniť, ak k zabezpečeniu záväzkov spoločnosti dôjde počas jej krízy. Nakoľko Ručiteľské 
vyhlásenie bolo vystavené k dátumu vyhotovenia Prospektu, teda v čase, kedy sa Emitent nenachádza v kríze, 
a to vo vzťahu ku všetkým Dlhopisom, podľa názoru Emitenta Ručenie na základe Ručiteľského vyhlásenia 
nepredstavuje zabezpečenie záväzkov Emitenta (v zmysle Ručiteľského vyhlásenia) počas krízy a z tohto 
dôvodu by sa osobitný režim podľa § 67g a § 67h Obchodného zákonníka nemal uplatňovať na práva 
Majiteľov dlhopisov zo záväzkov z Dlhopisov (najmä zaplatenie menovitej hodnoty Dlhopisov a výnosov 
Dlhopisov) zabezpečených Ručením a Majitelia dlhopisov by nijakým spôsobom nemali byť obmedzení 
v rozsahu uspokojenia svojich práv z Dlhopisov na majetku Emitenta. 

Úprava ustanovení obsiahnutá v Obchodnom zákonníku o kríze je pomerne nová a znenie ustanovení sa 
v niektorých ohľadoch javí ako neurčité a nejasné. Vyššie uvedené vytvára právnu neistotu ohľadom ich 
výkladu a aplikácie v praxi. Z tohto dôvodu sa tak nedá vylúčiť riziko, že súdy alebo iné príslušné orgány 
v budúcnosti prejudikujú, že Ručenie na základe Ručiteľského vyhlásenia vo vzťahu k vydaným Dlhopisom 
vzniká až neskôr, a to počas krízy Emitenta, a že v dôsledku toho sa na práva Majiteľov dlhopisov zo záväzkov 
z Dlhopisov vo vzťahu k Ručeniu majú aplikovať ustanovenia uvedené v § 67g a § 67h Obchodného 
zákonníka. 

Ak by sa Ručenie vo vzťahu k Dlhopisom považovalo za zabezpečenie záväzkov počas krízy Emitenta, podľa 
§ 67g Obchodného zákonníka by sa každý Majiteľ dlhopisov (ako veriteľ) mohol uspokojiť z Ručiteľského 
vyhlásenia bez toho, aby svoje právo musel najprv uplatňovať voči Emitentovi. Obchodný zákonník stanovuje, 
že na akékoľvek prípadné odlišné zmluvné dojednanie sa neprihliada. Z uvedeného vyplýva, že ak by Emitent 
nesplnil svoj záväzok z Dlhopisov zabezpečený Ručením poskytnutým počas krízy, resp. akonáhle by sa taký 
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záväzok stal splatným, každý Majiteľ dlhopisov bude mať nárok na úhradu pohľadávky z Dlhopisov priamo 
voči Ručiteľovi, a to bez ohľadu na odlišné ustanovenia uvedené v Ručiteľskom vyhlásení.  

Ďalej by sa vo vyššie uvedenom prípade mohol uplatniť režim podľa § 67h Obchodného zákonníka, v zmysle 
ktorého, ak Majiteľ dlhopisov upíše Dlhopis a v čase upísania (teda vzniku záväzku Emitenta z Dlhopisov) 
vedel, alebo z poslednej zverejnenej účtovnej závierky Emitenta mohol vedieť, že Emitent je v kríze, potom 
počas trvania krízy Emitenta alebo do vyhlásenia konkurzu, alebo povolenia reštrukturalizácie, môže Majiteľ 
dlhopisov svoj nárok na úhradu pohľadávky z Dlhopisu zabezpečenej Ručiteľským vyhlásením uspokojiť od 
Emitenta iba v rozsahu, ktorý pripadá na rozdiel medzi výškou pohľadávky a hodnotou Ručenia; v ostatnom sa 
môže uspokojiť len z Ručiteľského vyhlásenia. Keďže Ručiteľské vyhlásenie zabezpečuje pohľadávky 
z Dlhopisov bez rozdielu, Majiteľ dlhopisov by v takom prípade síce nemal v právnom zmysle slova nárok 
voči Emitentovi (teda nebude môcť Emitenta žalovať na súde), avšak tento nárok bude môcť v plnom rozsahu 
priamo uplatniť voči Ručiteľovi na základe Ručiteľského vyhlásenia. 

Podľa názoru Emitenta by sa uvedené ustanovenia § 67g a § 67h Obchodného zákonníka nemali uplatňovať vo 
vzťahu k Dlhopisom. Aj keby sa predmetné ustanovenia uplatnili z dôvodu ich odlišného výkladu, podľa 
názoru Emitenta by nemali mať podstatný nepriaznivý vplyv na schopnosť Majiteľov dlhopisov uspokojiť 
nároky z Dlhopisov, keďže tieto budú môcť uplatniť Majitelia dlhopisov prostredníctvom Ručiteľského 
vyhlásenia postupom v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Prípadná neznalosť či 
nedostatočné a nesprávne pochopenie týchto pravidiel vzťahujúcich sa na spoločnosť v kríze však môže mať 
nepriaznivý vplyv na proces uplatňovania práv Majiteľa dlhopisov voči Emitentovi. Navyše, samotné pravidlá 
vzťahujúce sa k spoločnosti v kríze vnášajú do daného procesu dodatočnú komplexitu.  

Prípadný vstup Emitenta do krízy nepredstavuje Prípad neplnenia záväzkov a nie je dôvodom na predčasnú 
splatnosť Dlhopisov v zmysle Podmienok.  

Podľa názoru Emitenta ustanovenia o kríze v žiadnom prípade (ani počas prípadnej krízy) nebránia Emitentovi 
v tom, aby riadne a včas plnil záväzky z Dlhopisov (najmä platil menovitú hodnotu Dlhopisov a výnos 
Dlhopisov) Majiteľom dlhopisov. 

Riziko sekundárnej závislosti od rizík Skupiny emitenta 

Emitent je vystavený sekundárnemu riziku závislosti od rizík týkajúcich sa členov Skupiny emitenta. Na 
Emitenta sa nepriamo vzťahujú rizikové faktory týkajúce sa podnikateľskej činnosti Skupiny emitenta, pričom 
tie sú bližšie popísané nižšie v časti týkajúcej sa rizikových faktorov vzťahujúcich sa k Ručiteľovi. 

2.2 Rizikové faktory vzťahujúce sa k Ručiteľovi a Skupine 

Naplnenie rizík uvedených nižšie môže negatívne ovplyvniť finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho 
podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a schopnosť Ručiteľa splniť svoj ručiteľský záväzok z Ručiteľského 
vyhlásenia. Všetkými odkazmi na Skupinu sa v tejto časti Prospektu myslí Ručiteľ a všetky spoločnosti, ktoré 
ovláda, ak nie je výslovne uvedené inak. 

Závislosť Ručiteľa od príjmov od dcérskych spoločností  

Ručiteľ je holdingová spoločnosť s obmedzeným rozsahom vlastnej podnikateľskej činnosti. Prevažná časť 
jeho aktivít sa sústreďuje na správu vlastných majetkových účastí v Skupine, poskytovanie úverov a ručenia 
prevažne spoločnostiam zo Skupiny. Schopnosť Ručiteľa splniť svoje povinnosti a splniť záväzok 
z Ručiteľského vyhlásenia je do značnej miery závislá od prijatých platieb od členov Skupiny a od platieb od 
externých subjektov. Pokiaľ bude schopnosť členov Skupiny alebo prípadne externých subjektov vykonať 
platby (napríklad vo forme dividend, úrokov či v iných podobách) v prospech Ručiteľa obmedzená, napr. ich 
aktuálnou finančnou či obchodnou situáciou, dostupnosťou voľných zdrojov spôsobilých na príslušnú výplatu, 
príslušnou právnou či daňovou úpravou a/alebo zmluvnými dohodami, ktoré príslušný člen Skupiny uzavrel, 
môže to negatívne ovplyvniť finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, 
postavenie na trhu a schopnosť Ručiteľa plniť svoje záväzky z Ručiteľského vyhlásenia.  
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Výnosy z transakcií so spriaznenými osobami za rok 2017 predstavovali 15,6 mil. EUR, čo tvorilo 3,1 % 
z celkových konsolidovaných výnosov Skupiny za toto obdobie. V roku 2016 dosiahli výnosy z transakcií so 
spriaznenými osobami 27,1 mil. EUR (6,5 % z celkových konsolidovaných výnosov Skupiny za toto obdobie). 

Nepriaznivý makroekonomický vývoj a nepriaznivý vývoj na finančných trhoch môže mať negatívny vplyv 
na finančný sektor vrátane Skupiny  

Slabý hospodársky rast, politická nestabilita, turbulencie na finančných trhoch v Českej a Slovenskej republike 
alebo globálne môžu negatívne ovplyvniť finančný sektor vrátane Skupiny emitenta, a to najmä 
prostredníctvom poklesu dopytu klientov po službách Skupiny emitenta, rastu nákladov na riziko, zhoršenia 
úverovej kvality portfólia, zmeny hodnoty portfólia cenných papierov alebo v prístupe k likvidite atď. Všetky 
tieto skutočnosti môžu mať negatívny vplyv na podnikanie Skupiny, jej hospodárske výsledky a schopnosť 
Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia. 

Případná budúca finančná kríza a jej dôsledky (zvýšená volatilita, nárast averzie k riziku, nedostatok dostupnej 
likvidity na finančných trhoch atď.) v kombinácii s makroekonomickým prostredím charakterizovaným 
nízkym hospodárskym rastom, nízkymi úrokovými sadzbami a nízkym dopytom po úveroch, predstavujú 
faktory, ktoré môžu mať negatívny vplyv na celý finančný sektor, vrátane Skupiny. 

Aj keď finančný sektor v Českej a Slovenskej republike v súčasnom stave nevyžaduje kroky na podporu svojej 
solventnosti a stability, prípadné budúce turbulencie na finančných trhoch, dlhová či menová kríza alebo 
pokles hospodárskeho rastu môžu mať významný negatívny vplyv na celý finančný sektor vrátane Skupiny. 

Ručiteľ poskytol ručenie iným spoločnostiam 

V rámci svojho podnikania Ručiteľ ako materská spoločnosť Skupiny poskytuje ručenie za záväzky 
spoločností v Skupine. Ručiteľ okrem iného poskytol aj ručenie za záväzky spoločností J&T Global 
Finance V., s.r.o., J&T Global Finance VI., s.r.o., J&T Global Finance VII., s.r.o. a J&T Global Finance VIII., 
s.r.o.vyplývajúce z emisií dlhopisov v objeme 100 mil. EUR so splatnosťou v decembri 2018, 100 mil. EUR so 
splatnosťou v októbri 2019, 3 mld. Kč so splatnosťou v novembri 2019 a 3,24 mld. Kč so splatnosťou v júli 
2022. V prípade neschopnosti týchto spoločností splniť svoje záväzky z dlhopisov je Ručiteľ povinný tieto 
záväzky uhradiť.  

K 31. decembru 2017 bol celkový objem záruk a ručení poskytnutých Ručiteľom približne 558,5 mil. EUR, 
z toho ručenia poskytnuté v prospech spoločností v Skupine boli 532,6 mil. EUR a ručenia poskytnuté tretím 
stranám 25,9 mil. EUR. Pre porovnanie k 31. decembru 2016 bol celkový objem záruk a ručení poskytnutých 
Ručiteľom približne 602,1 mil. EUR, z toho ručenia poskytnuté v prospech spoločností v Skupine boli 
514,9 mil. EUR a ručenia poskytnuté tretím stranám 87,2 mil. EUR. Prípadné plnenie z titulu už skôr 
poskytnutého ručenia môže mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho 
podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia.  

Riziko podnikania v bankovom sektore  

Bankovníctvo predstavuje rozhodujúcu časť podnikateľských aktivít Skupiny. V závislosti od konkrétneho 
subjektu v Skupine emitenta podnikanie v bankovom sektore podlieha dohľadu zo strany Českej národnej 
banky ako aj Národnej banky Slovenska. Ručiteľ i kľúčové spoločnosti zo Skupiny emitenta sú súčasťou 
regulovaného konsolidačného celku (ďalej tiež RKC). RKC dodržuje pravidlá kapitálovej obozretnosti na 
konsolidovanej báze. Regulačné pravidlá tiež obmedzujú činnosť spoločností v RKC a kladú požiadavky na 
úroveň kapitálu, angažovanosť konsolidovaného celku, ochranu zákazníka a obmedzujú obchodné aktivity, 
ktoré môže RKC prevádzkovať a ktorých sa môže zúčastniť. Napriek tomu, že RKC vynakladá všetko úsilie, 
aby dodržal všetky príslušné predpisy, pretrváva množstvo rizík a úrady v mnohých jurisdikciách, v ktorých 
RKC pôsobí, môžu iniciovať správne alebo súdne konanie proti spoločnostiam v RKC, ktoré by mohli mať za 
následok okrem iného aj pozastavenie alebo zrušenie licencie, uloženie pokuty, penále, uloženie inej sankcie 
alebo iného disciplinárneho opatrenia, ktoré by mohli mať významný negatívny vplyv na hospodárenie 
spoločností v RKC a vážne poškodiť jeho povesť. Zmeny v zákonoch, nariadeniach či v ich výklade a výkone 
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môžu nepriaznivo ovplyvniť RKC a jeho výsledky hospodárenia. Regulačné orgány môžu tiež klásť dodatočné 
kapitálové požiadavky na RKC a jeho regulované dcérske spoločnosti.  

V bankovom sektore ako takom dochádza v súčasnosti k sprísňovaniu regulačného rámca tak na úrovni EÚ, 
ako aj na národných úrovniach s cieľom zvýšenia stability bankového systému. Dôsledkom toho dochádza 
k sprísneniu prudenciálneho regulačného režimu, zvyšujú sa požiadavky na kvalitu kapitálu, najmä dôraz na 
vlastný kapitál, lepšie pokrytie rizík, znižovanie zadlženia, sprísnenie princípov odmeňovania, boli zavedené 
nové ukazovatele likvidity. Dochádza k zmene spôsobu dohľadu, kde sú hlavné pravidlá stanovované na 
úrovni EÚ, a tým sú zjednocované pravidlá pre bankový sektor EÚ, s tým je spojené aj rozširovanie 
informačných povinností (objem a detail) atď. V dôsledku týchto opatrení môže dôjsť k nárastu nákladov, 
zníženiu ziskovosti a spoločne s možným zavedením bankovej dane v Českej republike môžu mať tieto 
opatrenia nepriaznivý vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Skupiny, jej podnikateľskú činnosť a 
postavenie na trhu, čo v konečnom dôsledku môže mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu 
Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského 
vyhlásenia.  

Riziko podnikania v oblasti správy aktív (asset management) 

Správa aktív je významným pilierom obchodnej stratégie Skupiny; aktíva pod jej správou bez spravovaného 
majetku s právom voľného nakladania dosiahli k 31. decembru 2017 5,06 mld. EUR a medziročne 
zaznamenali rast o približne 19 % (k 31. decembru 2016: 4,25 mld EUR). Oblasť správy aktív je vystavená 
pôsobeniu veľkého množstva rizík. Tie sa netýkajú len štandardných rizík, ktoré so sebou nesie akákoľvek 
podnikateľská činnosť, ale vďaka svojej špecifickej povahe čelí toto podnikanie zvýšenému riziku v oblasti 
regulačnej, investičnej a tým aj reputačnej.  

Správa aktív predstavuje vysoko regulovanú oblasť v rámci poskytovania hlavných investičných služieb so 
zvýšenými nárokmi zo strany legislatívy a regulátora či už v oblasti procesnej alebo aj samotnej investičnej. 
Nároky na správne nastavenie celkového procesu sú relatívne vysoké. Samotný výkon činnosti individuálneho 
riadenia majetku zákazníka, prípadne správy a riadenia fondov kolektívneho investovania, je v investičnej 
oblasti vystavený pôsobeniu veľkého množstva rizík, medzi ktoré môžeme zaradiť napríklad riziko čiastočnej 
alebo úplnej straty investovaných prostriedkov, kreditné riziko, likvidné riziko, riziko protistrany a ďalšie. 
Úlohou investičných profesionálov je eliminovať vplyv a pôsobenie týchto rizík a naplniť investičné ciele, 
ktoré sú definované v rámci individuálnej investičnej stratégie alebo štatútu fondu. Dlhodobé neuspokojivé 
výsledky v rámci vysoko konkurenčného prostredia predstavujú riziko pre reputáciu portfólio manažéra spolu s 
potenciálnym rizikom odlivu spravovaných finančných prostriedkov ku konkurencii alebo do iného typu 
investičných služieb s negatívnym vplyvom na výnosy realizované v oblasti správy aktív. To môže mať 
negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a 
schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia.  

Riziko likvidity 

Riziko likvidity zahŕňa najmä riziko nemožnosti Ručiteľa a členov Skupiny emitenta financovať aktíva 
prostredníctvom nástrojov so zodpovedajúcou dĺžkou splatnosti a úrokovou mierou, riziko nemožnosti získať 
likvidné aktíva dostatočne rýchlo či v dostatočnom množstve a riziko nemožnosti hradiť splatné záväzky.  

Skupina má prístup k rôznym zdrojom financovania. Bankoví členovia Skupiny sa v podstatnej miere 
spoliehajú na prijaté vklady ako základ financovania svojich činností. Skupina je financovaná vkladmi, 
medzibankovými úvermi, termínovanými vkladmi a dlhopismi. Aj keď vklady boli v priebehu času stabilným 
zdrojom finančných prostriedkov, táto situácia nemusí naďalej pokračovať. V takomto prípade by likvidná 
pozícia Skupiny bola nepriaznivo ovplyvnená s možnými negatívnymi vplyvmi na schopnosť vyplatiť zverené 
vklady (na požiadanie, termínované), splniť svoje záväzky či financovanie aktivít Skupiny. Preto je kladený 
veľký dôraz na diverzifikáciu zdrojov finančných prostriedkov s cieľom obmedzenia závislosti od 
koncentrovaných zdrojov financovania. 
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K významnému obmedzeniu likvidnej pozície môže dôjsť, pokiaľ bude prístup na kapitálové trhy obmedzený, 
pokiaľ Skupina nebude schopná predať svoj majetok alebo dôjde k zvýšeniu nákladov na likviditu. Schopnosť 
Skupiny emitenta získať zabezpečené a nezabezpečené financovanie a náklady s tým spojené sú okrem iného 
negatívne ovplyvnené zvýšením úrokových sadzieb, kreditnými rozpätiami, regulačnými požiadavkami, 
vnímaním rizika Skupiny emitenta a/alebo bankového, finančného sektora ako celku. V prípade náročných 
podmienok na kapitálových trhoch môžu náklady na financovanie Skupiny emitenta narásť alebo môže dôjsť 
k poklesu dostupnosti finančných prostriedkov, a teda i schopnosti rozšíriť a podporiť aktivity Skupiny 
emitenta a jej dcérskych spoločností s prípadnými negatívnymi vplyvmi na hospodárenie Skupiny emitenta. Za 
predpokladu, že Skupina emitenta nebude schopná získať potrebné prostriedky na kapitálových trhoch, môže 
byť donútená k predaju majetku, aby splnila svoje záväzky. V čase zníženej likvidity či náročných podmienok 
na trhu nemusí byť Skupina emitenta schopná predať niektoré zo svojich aktív alebo môže dôjsť k predaju 
majetku za znížené ceny. V oboch prípadoch to môže mať nepriaznivý vplyv na finančnú a hospodársku 
situáciu Skupiny, jej podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu. Skupina emitenta tomuto aktívne predchádza. 
Bankoví členovia skupiny riziko likvidity obozretne riadia, sledujú vývoj likvidity a s dostatočnou rezervou 
plnia požiadavky regulátorov bankového sektora.  

V rámci riadenia rizika likvidity musia bankoví členovia Skupiny dodržiavať limity stanovené právnymi 
predpismi. Tieto limity majú zabezpečiť, aby splatné záväzky boli dostatočne kryté zásobou kvalitných a 
likvidných aktív. Medzi najvýznamnejšie likvidne relevantné zložky patria napríklad rýchle likvidné cenné 
papiere, medzibankové depozity, termínované vklady klientov a protistrán, bežné účty klientov, poskytnuté či 
prijaté úvery a ďalšie súvahové alebo podsúvahové zložky. Bankoví členovia Skupiny emitenta pravidelne 
aktualizujú pohotovostný plán pre nežiaduce situácie riadenia rizika likvidity, a tiež plán pre prípad krízy 
likvidity. Zameriavajú sa aj na sledovanie ukazovateľov likvidity, ktoré zavádza európska regulácia CRR/CRD 
(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EU zo dňa 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových 
inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene 
smernice 2002/87/ES a zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES; nariadenie Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) č. 575/2013 zo dňa 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné 
spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012). Ide o ukazovatele likvidného pokrytia (Liquidity 
Coverage Ratio – LCR) a ukazovateľ čistého stabilného financovania (Net Stable Funding Ratio – NSFR).  

Skupina tieto ukazovatele k 30. júnu 2018 spĺňala. Hodnota LCR pre RKC k 30. júnu bola 279,83% 
(minimálny limit 100 %) (31. december 2017: 341,07%). Hodnota NSFR k 30. júnu 2018 bola 180,21% 
(minimálny limit 100% platný od roku 2018) (31. december 2017 : 167,01%).  

Ďalšie informácie o riadení likvidity Skupiny sú uvedené v bode 4.6(a) „Hlavné činnosti Ručiteľa a Skupiny – 
Riadenie rizika“. 

Trhové riziko 

Ako finančná skupina môže Skupina utrpieť značné hospodárske straty na svojich obchodných a investičných 
aktivitách v dôsledku výkyvov na finančných trhoch a zvýšenej volatilite. Trhové riziko zahŕňa najmä riziko 
zmien trhových podmienok spôsobujúcich zmeny hodnoty či ocenenia niektorých aktív či nástrojov. Skupina 
má značné obchodné a investičné pozície v rôznych druhoch aktív – dlhové, menové, akciové inštrumenty, 
podielové listy, nehnuteľnosti a ďalšie typy aktív vrátane zaisťovacích inštrumentov. Tieto pozície môžu byť 
nepriaznivo ovplyvnené volatilitou na finančných a kapitálových trhoch. V závislosti od objemu aktív a čistých 
dlhých pozícií na každom z týchto trhov môže pokles na týchto trhoch znamenať stratu vyplývajúcu z poklesu 
hodnoty pozície Skupiny. V závislosti od objemu majetku, ktorý Skupina emitenta predala bez toho, aby bola 
jeho vlastníkom („predaj nakrátko“) alebo od objemu čistých krátkych pozícií, môže vzostup na týchto trhoch 
vystaviť Skupinu emitenta potenciálne značnej strate v snahe pokryť čisté krátke pozície získaním aktív na 
rastúcom trhu. Vzhľadom na možné nepriaznivé trhové a ekonomické podmienky môže prechádzať odvetvie 
finančných služieb, kde je Skupina emitenta významne zastúpená, náročným obdobím. Najmä vplyv 
úrokových a menových kurzov, geopolitické riziko a výkyvy cien komodít mali a môžu mať nepriaznivý vplyv 
na finančné trhy a celú ekonomiku. Okrem nepriaznivých vplyvov na podnikanie Skupiny popísaných vyššie 
môže trhové riziko zvyšovať ďalšie riziká, ktorým Skupina čelí. Napríklad pokiaľ by Skupina utrpela značné 
obchodné straty, môže prudko vzrásť potreba likvidity, zatiaľ čo prístup k nej môže byť značne obmedzený. 
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V súvislosti so všeobecným poklesom trhu by zákazníci a obchodní partneri Skupiny mohli utrpieť značné 
straty, a tým by sa oslabila ich finančná pozícia a došlo by k zvýšeniu kreditného rizika a rizika protistrany. 

Skupina používa metodiku Value at Risk (VaR) pre hodnotenie trhového rizika v obchodnom portfóliu ako 
celku pomocou hladiny spoľahlivosti 99 % a horizontu 10 obchodných dní. Hodnota VaR vyjadruje 
maximálnu stratu, ktorú Skupina môže utrpieť v horizonte 10 obchodných dní, s pravdepodobnosťou 99 % 
v dôsledku nepriaznivých trhových zmien. Metodika VaR je závislá od pozície Skupiny a od volatility 
trhových cien. VaR nezmenenej pozície Skupiny sa znižuje, pokiaľ volatilita trhových cien klesá a naopak. Pre 
výpočet VaR je implementovaná metóda historickej simulácie. Skupina vykonáva spätné testovanie 
(backtesting) pre trhové riziko spojené s portfóliom na obchodovanie – aplikáciou metódy hypotetického 
spätného testovania na štvrťročnej báze. Za rok 2017 bolo trhové riziko Skupiny kvantifikované vo výške 
18,3 mil. EUR. Pre porovnanie, v roku 2016 bolo trhové riziko kvantifikované vo výške 9,6 mil. EUR. 

Úrokové riziko 

Ako finančná skupina je Skupina vystavená úrokovému riziku. Úrokové riziko spočíva vo fluktuácii čistého 
úrokového výnosu a výsledkov hospodárenia v dôsledku pohybu trhových úrokových mier. Skupina vynakladá 
značné úsilie (vrátane derivátových kontraktov, revízií úrokových sadzieb), aby štruktúra aktív zodpovedala 
zdrojom jej financovania. Do tej miery, do akej sa táto štruktúra líši, je Skupina vystavená úrokovému riziku. 
Úrokové riziko obchodných portfólií Skupiny bolo k 31. decembru 2017 vyjadrené metodikou VaR 
12,6 mil. EUR (31. december 2016: 10,1 mil. EUR), nárast bol spôsobený predovšetkým rozšírením Skupiny 
o nové spoločnosti, najmä o Poštovú banku. Úrokový VaR vyjadruje maximálnu stratu, ktorú Skupina môže 
utrpieť v horizonte 10 obchodných dní s pravdepodobnosťou 99 % v dôsledku nepriaznivého pohybu 
úrokových sadzieb. 

Podrobnosti k spôsobu riadenia rizík sú uvedené v bode 4.6(a) „Hlavné činnosti Ručiteľa a Skupiny – Riadenie 
rizika“. Nedostatočné pokrytie úrokového rizika Skupiny môže mať v konečnom dôsledku negatívny vplyv na 
finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a schopnosť 
Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia.  

Riziko koncentrácie 

Koncentrácia pozícií môže Skupinu vystaviť veľkým stratám a to aj napriek tomu, že hospodárske a trhové 
podmienky môžu v danom odbore alebo odvetví byť všeobecne priaznivé. Ku koncentrácii rizika môže 
dochádzať nielen v rámci odvetvia, ale aj v rámci transakcií s danou protistranou. K 31. decembru 2017 mala 
Skupina 38,7% celkových aktív koncentrovaných v podnikovom sektore, 8,1% voči štátnym a vládnym 
inštitúciám, 43,8% voči finančným inštitúciám a 8,7% voči sektoru domácností. Kľúčové spoločnosti zo 
Skupiny (vrátane J&T Banky a Poštovej banky) sú súčasťou RKC, ktorý podlieha dohľadu Českej národnej 
banky. RKC má povinnosť dodržiavať obmedzenia koncentrácie svojej celkovej angažovanosti voči 
ekonomicky spätým skupinám podľa CRR/CRD IV. Žiadna z významných expozícií voči konkrétnym 
ekonomicky spätým skupinám nepresahuje regulačný limit. Z celkovej expozície voči štátnym a vládnym 
inštitúciám, ktorá k 31. decembru 2017 bola 836,6 mil. EUR, držala Skupina vládne dlhopisy Slovenska 
v objeme 376,7 mil. EUR (45,03% z celkovej expozície voči vládnym dlhopisom), Česka v objeme 123,4 mil. 
EUR (14,75% z celkovej expozície voči štátnym dlhopisom), Poľska v objeme 102,8 mil. EUR 
(12,29% celkovej expozície voči vládnym dlhopisom), zvyšnú časť tvorili expozície voči štátnym a vládnym 
inštitúciám ostatných krajín. 

Úverové riziko 

Skupina môže utrpieť značné straty v dôsledku úverového rizika. To môže mať negatívny vplyv na finančnú 
a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a schopnosť Ručiteľa splniť 
svoje povinnosti z Ručiteľského vyhlásenia.  

Úverové riziko zahŕňa najmä riziko protistrany a jej neschopnosti či neochoty splatiť záväzky voči Ručiteľovi, 
resp. členom Skupiny. Úverové riziko existuje v rámci vzťahov dlžník – veriteľ, pri prísľuboch 
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a dokumentárnych akreditívoch alebo tiež pri derivátových obchodoch a menových a iných transakciách. 
Napriek tomu, že prístup k ohodnoteniu kreditnej bonity potenciálnych i existujúcich klientov v rámci Skupiny 
emitenta vykazuje najmä od začiatku globálnej finančnej krízy zvýšený konzervativizmus, nie je isté, že 
vo všetkých prípadoch bude správne predikovaná.  

Posudzovanie jednotlivých opatrení proti stratám prameniacim z úverových produktov vychádza zo smerníc 
manažmentu Skupiny. Špecifická je oblasť bankovníctva, ktorá môže vyžadovať zvýšené opatrenia proti 
stratám z poskytnutých úverov alebo môže zaznamenať vyššie straty ako je v Skupine bežné v dôsledku 
prijatia neadekvátnych opatrení pre tento odbor podnikania, čo môže mať za následok negatívne materiálne 
vplyvy na chod Skupiny či Ručiteľa.  

Default významnej finančnej inštitúcie môže negatívne ovplyvniť tak finančné trhy ako celok, ako aj Skupinu 
emitenta. Úverová expozícia Skupiny emitenta môže tiež vzrásť v prípade, že zálohy zriadené v jej prospech 
budú speňažené za ceny nepostačujúce na pokrytie celkových hodnôt expozícií. 

Informácie, ktoré Skupina využíva na riadenie úverových rizík, môžu byť nepresné a neúplné. Aj keď Skupina 
pravidelne vyhodnocuje úverové expozície (voči klientom, protistranám, odvetviam, krajinám, regiónom), 
ktoré považuje za dôležité z pohľadu úverového rizika, môže sa stať, že riziko úpadku môže vzniknúť 
z udalostí alebo okolností, ktoré sú ťažko predvídateľné a odhaliteľné (napríklad podvody). Skupina môže tiež 
zlyhať pri získavaní informácií nevyhnutných na vyhodnotenie úverového a obchodného rizika protistrany. 

Kapitálová požiadavka k úverovému riziku investičného portfólia RKC štandardizovaným prístupom bola 
k 31. decembru 2017 7,36 mld. EUR a k 31. decembru 2016 7,34 mld. EUR, čo predstavuje medziročnú 
zmenu 0,3%. 

Predikčné a valuačné riziká 

Skupina vykonáva odhady a valuácie, ktoré ovplyvňujú reportované výsledky, vrátane oceňovania vybraných 
aktív a záväzkov, stanovenia opatrení pre straty z poskytnutých úverov, súdnych konaní, regulačných opatrení, 
účtovania goodwillu, oprávok nehmotných aktív, vyhodnotenia schopnosti realizovať odložené daňové 
pohľadávky, vyhodnocovania kompenzácií založených na vlastnom kapitáli. Tieto odhady sú založené na 
posúdení a dostupnosti informácií a reálne výsledky Skupiny sa môžu materiálne líšiť od odhadov. Podrobné 
informácie sú uvedené v prílohe k výročným správam. Odhady a valuácie Skupiny vychádzajú z modelov a 
postupov pre predikciu ekonomických podmienok a trhových a iných udalostí, ktoré môžu negatívne ovplyvniť 
schopnosť protistrán splniť svoje záväzky voči Skupine alebo mať vplyv na hodnotu aktív. Výpovedná 
hodnota jednotlivých modelov a postupov môže byť obmedzená v rozsahu neočakávaných trhových 
podmienok v oblasti likvidity a volatility a schopnosti vykonať presné odhady a valuácie. Nepresné odhady a 
valuácie týkajúce sa budúcich hospodárskych výsledkov Skupiny emitenta môžu mať negatívny vplyv na 
finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a schopnosť 
Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia. 

Cezhraničné a menové riziká 

Cezhraničné riziká, riziká krajiny, regionálne a politické riziká sú neoddeliteľnou súčasťou trhového a 
úverového rizika. Finančné trhy a hospodárske podmienky všeobecne môžu byť negatívne ovplyvnené týmito 
rizikami. Ekonomické alebo politické nepokoje v krajine alebo regióne vrátane tých, ktoré vyplývajú 
z negatívnych udalostí na miestnych trhoch, menových kríz, reštrikcií na pohyb kapitálu alebo iných faktorov, 
môžu napríklad negatívne ovplyvniť schopnosť klienta alebo jeho protistrany získať prístup k cudzej mene 
alebo úveru. To môže mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú 
činnosť, postavenie na trhu a schopnosť Ručiteľa splniť svoje povinnosti z Ručiteľského vyhlásenia. 

Skupina emitenta môže čeliť značnej strate kvôli svojej expozícii voči rozvíjajúcim sa trhom. Ako spoločnosť 
pôsobiaca vo finančnom sektore na trhoch strednej a východnej Európy je Skupina vystavená ekonomickej 
nestabilite na týchto trhoch. Skupina tieto riziká sleduje, usiluje sa o diverzifikáciu investícií. Skupina sa 
usiluje o minimalizáciu rizík spätých s prítomnosťou na rozvíjajúcich sa trhoch, nemusí však vždy uspieť. 
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Menové výkyvy môžu negatívne ovplyvniť výsledky hospodárenia a kapitálové pomery Skupiny, čo môže mať 
negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a 
schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia. 

Skupina je vystavená riziku pohybu výmenných kurzov predovšetkým voči českej korune. Okrem toho je 
podstatná časť aktív a pasív Skupiny v oblasti investičného bankovníctva a správy aktív denominovaná v iných 
menách ako euro, čo je hlavná mena finančného výkazníctva. Vlastný kapitál Skupiny emitenta je tiež v euro 
a Skupina plne nezaisťuje svoju kapitálovú pozíciu proti zmenám výmenných kurzov. Vývoj menových kurzov 
je spojený s množstvom ekonomických, sociálnych a politických faktorov. Kurzy môžu výrazne kolísať, a to aj 
v rámci dňa. Je dôležité poznamenať, že niektoré krajiny uplatňujú devízové kontroly, ktoré môžu obmedzovať 
výmenu alebo odovzdanie peňazí, prípadne viesť k znehodnoteniu meny. Použitie zaisťovacích inštrumentov 
môže zvýšiť alebo znížiť expozíciu voči danej mene, ale nemusí expozíciu celkom eliminovať. Volatilita 
výmenných kurzov môže mať nepriaznivý vplyv na prevádzkové výsledky Skupiny a jej kapitálovú pozíciu. 
Menová politika a jej zmeny sú ťažko predpovedateľné a mimo kontroly Skupiny. Všetky tieto faktory môžu 
mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na 
trhu a schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia.  

Skupina má expozíciu najmä voči euru a českej korune. K 31. decembru 2017 bola expozícia voči euru 54,5% 
pri aktívach a 58,9% pri záväzkoch. K 31. decembru 2016 bola expozícia voči euru 65,1 % pri aktívach 
a 61,7% pri záväzkoch. Významná je tiež expozícia voči českej korune, ktorá predstavovala k 31. decembru 
2017 41,0% pri aktívach a 37,1% pri celkových záväzkoch. K 31. decembru 2016 bola expozícia voči českej 
korune 30,2% pri aktívach a 33,4% pri záväzkoch. Skupina má i menšie expozície voči americkému doláru, 
chorvátskej kune, ruskému rubľu, britskej libre, poľskému zlotému a ostatným menám.  

Prevádzkové riziká  

Prevádzkové riziko je riziko straty vyplývajúce z nedostatočnosti alebo zlyhania vnútorných procesov, ľudí a 
systémov alebo z vonkajších udalostí. Skupina čelí množstvu operačných rizík, vrátane rizika vyplývajúceho 
zo závislosti od informačných technológií a telekomunikačnej infraštruktúry. Skupina ako finančná skupina je 
závislá od finančných, účtovných a iných systémov spracovania dát, ktoré sú komplexné a sofistikované a 
ktorých činnosť môže byť negatívne ovplyvnená množstvom problémov, ako je nefunkčnosť hardvéru alebo 
softvéru, fyzické zničenie dôležitých IT systémov, útoky počítačových hackerov, počítačových vírusov, 
teroristické útoky, a i. Skupina tak môže utrpieť významné finančné straty, môže dôjsť k narušeniu činností 
podnikov v Skupine, nesplneniu záväzkov voči klientom, regulačným zásahom a poškodeniu povesti. Skupina 
je vystavená operačnému riziku, ktoré môže vzniknúť v dôsledku chyby vo vykonávaní, konfirmácii či 
vyrovnaní transakcií. Obdobné riziko môže vzniknúť pri transakciách, ktoré neboli riadne zaznamenané či 
vyúčtované; regulatórne požiadavky v tejto oblasti vzrástli a očakáva sa ďalší nárast. Podnikanie Skupiny 
závisí od jej schopnosti spracovávať veľké množstvo rôznorodých a zložitých transakcií, vrátane derivátových 
obchodov, ktoré majú stále väčší objem a zložitosť a ktoré nie sú vždy potvrdené včas. Podnikanie Skupiny je 
tiež závislé od bezpečného spracovania, ukladania a odovzdávania dôverných a citlivých informácií. Skupina 
môže utrpieť straty v dôsledku pochybenia zamestnanca. Podnikanie Skupiny je vystavené riziku nedodržania 
stanovených zásad a pravidiel zo strany zamestnancov, pochybení, nedbalosti alebo podvodov zamestnancov. 
Tieto kroky by mohli viesť k právnym sankciám, vážnemu poškodeniu dobrej povesti alebo k finančným 
škodám. Nie vždy je možné pochybeniam zamestnancov predchádzať a opatrenia, ktoré Skupina podniká na 
prevenciu a odhaľovanie tejto činnosti, nemusia byť vždy efektívne. 

Dôležitú úlohu v bankovníctve a podnikaní Skupiny všeobecne majú informačné systémy a databázy. Skupina 
vynakladá značné úsilie na ochranu svojich systémov, sietí a databáz pred možnými útokmi zo strany tretích 
strán, fyzickému poškodeniu informačných systémov a predchádzanie ďalším možným problémom. Skupina 
pravidelne aktualizuje svoje informačné systémy a predpokladá, že jej informačné systémy sú všeobecne dobre 
chránené pred útokmi a poruchami. Avšak nie je možné zaručiť, že v budúcnosti nedôjde k poruchám, 
odstávkam systému, sietí a databáz. Pokiaľ by k takej udalosti došlo, môže to spôsobiť významné hospodárske 
straty Skupiny a/alebo spoločností v Skupine a ich klientov a môže viesť k negatívnemu vplyvu na schopnosť 
Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia.  
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Riziko nedostatočného riadenia rizík 

Skupina má postupy pre riadenie rizika a pravidlá/predpisy, ktoré tieto postupy upravujú. Aplikované metódy a 
postupy však nemusia byť vždy plne efektívne, a to najmä v situácii vysokej volatility na trhoch. Postupy, 
pravidlá či predpisy pre riadenie rizík nemôžu predvídať všetky možné eventuality na trhu alebo udalosti a 
nemôžu tak vždy plne zmierňovať vystavenie riziku na všetkých trhoch a proti všetkým druhom rizika. 
Prípadná nedostatočnosť takých postupov môže mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu 
Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského 
vyhlásenia. 

Právne riziká  

Skupina čelí významným právnym rizikám a nie je možné vylúčiť, že v budúcnosti nebude účastníkom 
významných súdnych či správnych konaní. Ku dňu vyhotovenia tohto Prospektu Ručiteľ vedie jeden súdny 
spor, ktorý považuje za významný, a to spor s Českou exportnou bankou, a.s. (ďalej len ČEB) pred Obvodným 
súdom pre Prahu 1, o zrušenie rozhodcovského nálezu vydaného Rozhodcovským súdom pri Hospodárskej 
komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky (ďalej len Rozhodcovský súd HK AK ČR). 
ČEB v tomto spore uplatnila nárok na zaplatenie čiastky 10,6 mil. EUR plus príslušenstvo z titulu ručenia za 
záväzky spoločnosti SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. Rozhodcovský súd HK AK ČR vydal rozhodcovský 
nález v ktorom nariadil Ručiteľovi zaplatit ČEB uplatňovanú sumu v plnej výške. Ručiteľ rozhodcovský nález 
napadol na Obvodnom súde pre Prahu 1. V rámci súdneho konania pred Obvodným súdom pre Prahu 1 podal 
Ručiteľ protižalobu voči ČEB o zaplatenie čiastky 3,3 mil. EUR plus príslušenstvo z titulu bezdôvodného 
obohatenia. Súdny spor k dátumu Prospektu nebol právoplatne ukončený. 

Keďže výška požadovaných náhrad v súdnych a správnych konaniach, ktoré môžu byť vedené proti finančným 
spoločnostiam, sa zvyšuje, mohol by nepriaznivý výsledok v uvedenom konaní alebo v iných konanich, ktoré 
môžu začať v budúcnosti, mať významný nepriaznivý vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Skupiny, jej 
podnikateľskú činnosť a postavenie na trhu. Predvídať možné výsledky súdnych či správnych konaní, ktorých 
účastníkom sa Ručiteľ, respektíve akákoľvek spoločnosť zo Skupiny môže v budúcnosti stať, je ťažké.  

Podnikateľská činnosť Skupiny sa riadi zákonmi a ďalšími právnymi predpismi a podlieha dohľadu orgánu 
dohľadu. Nedodržanie právnych predpisov upravujúcich podnikanie členov Skupiny, najmä právnych 
predpisov upravujúcich oblasť poskytovania finančných služieb, môže Skupinu vystaviť riziku vysokých 
sankcií a vážne poškodiť jej povesť. Ručiteľ a Skupina môžu byť ďalej negatívne ovplyvnení napríklad 
daňovou legislatívou, antimonopolnou politikou, pravidlami hospodárskej súťaže, pravidlami korporátneho 
riadenia (corporate governance) atď. To môže mať negatívny vplyv na podnikanie Skupiny a jej prevádzkové 
výsledky a môže to tiež negatívne ovplyvniť finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú 
činnosť, postavenie na trhu a schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia.  

Právne obmedzenie pre klientov Ručiteľa, respektíve akejkoľvek spoločnosti zo Skupiny, môže znížiť dopyt 
po poskytovaných službách, čo môže mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho 
podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia. 

Riziko konkurencie na trhoch finančných služieb 

Skupina čelí silnej konkurencii na trhoch finančných služieb. Koncentrácia prostredníctvom fúzií a akvizícií, 
partnerstiev, vrátane tých uzatváraných v dôsledku finančnej krízy, ďalej zvyšuje konkurenčný tlak. 
Konkurencia vyplýva z mnohých faktorov vrátane škály ponúkaných výrobkov a služieb, cenovej politiky, 
distribučných systémov, zákazníckeho servisu, povedomia o značke, vnímanej finančnej sily, ochoty používať 
kapitál pre potreby klientov.  

Súčasné podmienky na trhu majú zásadný vplyv na dopyt klientov po produktoch a službách. Aj napriek tomu, 
že Skupina očakáva rastúcu koncentráciu vo svojom odbore a očakáva, že tieto zmeny ponúkajú aj významné 
príležitosti, nemôže poskytnúť žiadnu záruku, že sa tieto zmeny nepriaznivo neprejavia na hospodárení 
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Skupiny, čo môže mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú 
činnosť, postavenie na trhu a schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia.  

Kľúčové spoločnosti zo Skupiny, teda J&T Banka a Poštová banka, patria na svojich relevantných trhoch 
v Českej republike a v Slovenskej republike k skupine stredne veľkých bánk (bližšie odsek 4.6(b) Prehľad 
podnikateľskej činnosti – Hlavné trhy). Postavenie Skupiny by mohlo byť ohrozené, pokiaľ dôjde 
k poškodeniu jej povesti. Vo vysoko konkurenčnom prostredí finančných služieb je povesť jedným 
z rozhodujúcich faktorov pre úspech vrátane jej schopnosti získať a udržať zákazníkov a zamestnancov. 
K ohrozeniu povesti by tiež mohlo dôjsť, pokiaľ by komplexné postupy a kontrolné mechanizmy zlyhali (alebo 
budili dojem zlyhania), a tým by nepredchádzali stretu záujmov, previneniu zo strany zamestnancov, chybám 
v reportovaní finančných a iných informácií, hrozbám vyplývajúcim z právnych alebo regulačných opatrení. 
Skupina čelí konkurencii nových obchodných technológií. Privátne a investičné bankovníctvo i správa majetku 
čelí konkurenčným výzvam nových obchodných technológií, čo môže nepriaznivo ovplyvniť provízie, príjmy 
z obchodovania, znížiť objem transakcií, obmedziť prístup k informáciám o trhu a viesť k vzniku nových a 
silnejších konkurentov. Skupina investovala a v budúcnosti bude nútená investovať do rozvoja a podpory 
nových obchodných systémov alebo inak investovať do technológií, aby si udržala konkurencieschopnosť. 

Ekonomické riziko 

Ekonomická a hospodárska situácia v krajinách, v ktorých Skupina pôsobí, je okrem iného ovplyvnená výškou 
úrokových sadzieb a infláciou. Tempo hospodárskeho rastu, zisky firiem, vnútroštátne a medzinárodné toky 
kapitálu, zadĺženie štátu, závislosť od medzinárodného obchodu a citlivosť na ceny komodít hrajú kľúčovú 
úlohu v hospodárskom raste a značne sa líšia podľa krajín. Nepriaznivý vývoj v hospodárskej situácii 
v krajinách, v ktorých Skupina pôsobí, môže mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu 
Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského 
vyhlásenia.  

Volatilita peňažných tokov  

Skupina sa usiluje o diverzifikáciu svojich príjmov v rámci ponúkaných produktov, geografického rizika a 
odvetví, v ktorých pôsobí. Aj napriek tomuto úsiliu je však stále vystavená významnej volatilite peňažných 
tokov, volatilite finančných a kapitálových trhov. Skupina sa usiluje o zvýšenie tých zložiek svojho 
podnikania, ktoré sú charakterizované stabilnými peňažnými tokmi. Avšak významný podiel na peňažných 
tokoch predstavujú transakcie – nákupy a predaje aktív. Nie je možné vylúčiť, že peňažné toky spojené 
s transakciami budú tvoriť dôležitú časť peňažných tokov určených na splatenie istiny a úrokov z Dlhopisov a 
ich volatilita sa môže nepriaznivo prejaviť na hospodárení Skupiny, čo môže mať negatívny vplyv na finančnú 
a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a schopnosť Ručiteľa plniť 
záväzky z Ručiteľského vyhlásenia.  

Geografické riziko 

Skupina emitenta pôsobí primárne v Českej republike, Slovenskej republike, Ruskej federácii, Chorvátsku a na 
Barbadose. Na jednotlivé lokálne, resp. i na globálne trhy významne pôsobia rôzne makroekonomické faktory, 
akými sú hospodársky rast, vplyvy globálnej ekonomickej krízy, ekonomické, politické a legislatívne zmeny, 
vývoj inflácie a podobne. 

V súvislosti s činnosťou Skupiny v mnohých krajinách sa zvyšuje pravdepodobnosť, že zmenou politických 
pomerov ako aj prípadnou zmenou podnikateľského, ekonomického a legislatívneho prostredia v krajine 
pôsobenia, respektíve z dôvodu rozdielneho legislatívneho a podnikateľského prostredia rôznych krajín, by 
Skupina mohla zaznamenať straty alebo nepredvídateľné náklady, ktoré by mohli do značnej miery negatívne 
ovplyvniť finančnú a hospodársku situáciu Skupiny, jej podnikateľskú činnosť a postavenie na trhu. Nie je 
však možné zaručiť a vylúčiť, že nenastane žiadny nepriaznivý scenár, a to aj z dôvodu, že hospodárske 
aktivity Skupiny sú z významnej časti koncentrované na tzv. „Emerging markets“ – teda na rozvíjajúce sa trhy. 
Tieto trhy so sebou nesú vyššiu mieru rizika v porovnaní s vyspelejšími rozvinutými trhmi, vrátane možných 
právnych, ekonomických a politických rizík. Nepriaznivý vývoj v Českej a Slovenskej republike alebo na 
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iných rozvíjajúcich sa trhoch by mohol mať negatívny vplyv na Skupinu emitenta a v konečnom dôsledku tiež 
negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a 
schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia.  

Riziká spojené s akvizíciami 

Ručiteľ drží a v budúcnosti môže nadobudnúť majetkovú účasť v iných spoločnostiach. Napriek tomu, že 
Ručiteľ podrobne skúma údaje o potenciálnych akvizičných cieľoch, nie je možné, aby preskúmal všetky 
informácie v plnom detaile. Ani podrobné preskúmanie údajov však nemusí odhaliť všetky existujúce alebo 
potenciálne problémy alebo poskytnúť dostatok informácií na posúdenie všetkých predností a nedostatkov. 
V dôsledku toho môže Ručiteľ prebrať neočakávané záväzky (vrátane tých vyplývajúcich z nedodržiavania 
právnych predpisov či regulačných pravidiel), nesprávne vyhodnotiť ekonomický potenciál získanej 
spoločnosti a vykonané akvizície tak nemusia priniesť zodpovedajúce hospodárske výsledky alebo odôvodniť 
výšku investícií a ďalších záväzkov a môžu mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, 
jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a jeho schopnosť plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia. 

Riziká spojené s vlastníckymi podielmi v dcérskych spoločnostiach 

Ručiteľ vlastní majetkové podiely v ďalších spoločnostiach. Ako materská spoločnosť, ktorá so svojimi 
dcérskymi spoločnosťami tvorí konsolidačný celok, je Ručiteľ nepriamo vystavený rizikám, ktorým sú 
vystavené jeho dcérske spoločnosti pôsobiace v oblasti správy aktív, bankovníctva, finančných trhov a 
investičného bankovníctva. Aj keď riziká dcérskych spoločností Ručiteľa nie sú významne odlišné od rizík, 
ktorým je vystavený Ručiteľ, v prípade, že dcérske spoločnosti nebudú schopné úspešne týmto rizikám čeliť a 
dôjde k poklesu ich hospodárskej výkonnosti, môže to mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku 
situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a jeho schopnosť plniť záväzky 
z Ručiteľského vyhlásenia. 

Riziko straty významných zamestnancov a schopnosti nájsť a udržať si kvalifikovaných zamestnancov 

Pre stanovenie a plnenie strategických cieľov Skupiny je rozhodujúca kvalita manažmentu a kľúčových 
zamestnancov. V tomto ohľade hrá dôležitú úlohu schopnosť udržať si súčasných zamestnancov a získavať 
nových. Odchody manažérov alebo kľúčových zamestnancov by sa mohli negatívne premietnuť do 
obchodných aktivít, finančného postavenia a hospodárskych výsledkov Skupiny, čo by mohlo negatívne 
ovplyvniť finančnú a hospodársku situáciu Skupiny, jej podnikateľskú činnosť, jej postavenie na trhu a 
hospodárske výsledky.  

Skupina pôsobí v regiónoch, ktoré sú zaujímavé svojou polohou, infraštruktúrou, atraktívnym pracovným 
trhom, ponukou a úrovňou vzdelania pracovnej sily. Rast dopytu nad ponukou kvalifikovaných pracovných síl 
môže spôsobiť odliv kľúčových zamestnancov a Skupina bude musieť na udržanie alebo získanie 
zamestnancov vynaložiť väčší objem finančných prostriedkov, čo môže mať negatívny vplyv na zvýšenie 
nákladov, a tým aj na hospodárenie Skupiny. Skupina sleduje vývoj v regiónoch s cieľom stabilizovať 
pracovnú silu a vyhnúť sa tak negatívnym vplyvom v súvislosti so stratou významných a kľúčových 
zamestnancov. Zároveň aktívne podporuje a motivuje svojich zamestnancov k nepretržitému zvyšovaniu 
kvalifikácie a praktických poznatkov, čím sa snaží podporiť ich kariérny rast. 

Skupina prijíma a snaží sa udržať vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pretože úspech Skupiny je do 
značnej miery závislý od schopností a úsilia vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Dopyt po kvalifikovaných 
zamestnancoch je vysoký, a preto Skupina venuje značné prostriedky na nábor, vzdelávanie a odmeňovanie 
zamestnancov. Skupina podporuje kroky vedúce k regulácii odmeňovania v odvetví finančných služieb, je si 
však zároveň vedomá, že nové pravidlá môžu mať vplyv na schopnosť Skupiny prilákať a udržať si vysoko 
kvalifikovaných zamestnancov. Prípadná neschopnosť Skupiny prilákať a udržať vysoko kvalifikovaných 
zamestnancov môže mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú 
činnosť, postavenie na trhu a schopnosť Ručiteľa splniť svoje povinnosti z Ručiteľského vyhlásenia. 



PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA  
 

27 
 

Vzťahy so zákazníkmi a reputačné riziko 

Hospodárenie Skupiny je závislé od udržania dlhodobých vzťahov, reputácie a dôvery u klientov, 
oznamovacích prostriedkov, protistrán, akcionárov, investorov alebo orgánov dohľadu. S cieľom 
minimalizácie rizika Skupina interne predchádza tomuto riziku spôsobom organizácie a riadenia Skupiny. 
Zamestnanci konajú v súlade s etickým kódexom Skupiny, ako aj ostatnými internými smernicami Skupiny. 
Emitent aj Skupina taktiež aktívne komunikujú s médiami, klientmi, protistranami, akcionármi, investormi i 
regulátorom. Prípadná strata dobrého mena a reputácie môže mať vo vzťahu k Skupine negatívny vplyv na 
získavanie nových vkladov, odliv vkladov, dostupnosť externého financovania, rast výnosov a získavanie 
kapitálu, a teda na podnikanie Skupiny, na finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú 
činnosť, postavenie na trhu a schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia.  

Riziko zmeny akcionárskej štruktúry 

Nie je možné vylúčiť, že v budúcnosti dôjde k zmene stratégie a cieľov Ručiteľa v dôsledku zmeny 
akcionárskej štruktúry Ručiteľa (podrobnosti o možnej zmene akcionárskej štruktúry Ručiteľa sú uvedené 
v bode 4.5(a) „História a vývoj Ručiteľa“). Zmena stratégie (cieľov) Ručiteľa môže mať následne negatívny 
vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a jeho 
schopnosť plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia. 

Riziko derivátových obchodov 

Skupina je vystavená trhovým rizikám (najmä kolísaniu menových kurzov a úrokových sadzieb), ktoré môžu 
mať negatívny vplyv na podnikanie Skupiny, jej hospodárske výsledky a schopnosť vyplácať výnosy a plniť 
záväzky z Dlhopisov. Skupina sa pokúša tieto riziká minimalizovať okrem iného prostredníctvom 
derivátových obchodov. Skupina však nemôže zaručiť, že tieto derivátové obchody budú v celom rozsahu 
eliminovať príslušné riziká, naopak tieto obchody môžu viesť k stratám na strane Skupiny, čo môže mať 
negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a 
schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia. Uzatvorenie derivátových obchodov a ich 
prípadné predčasné ukončenie so sebou navyše nesie dodatočné náklady a výdavky. Skupina uzatvára 
derivátové obchody iba s vybranými protistranami alebo klientmi. Väčšina obchodov prebieha proti kolaterálu, 
resp. na základe denného remarginingu. Týmto sa Skupina snaží eliminovať riziko protistrany. Skupina 
uzatvára prevažne lineárne deriváty (forward, swap) s menou ako podkladovým aktívom.  

Strategické riziko 

Strategickým rizikom Skupina rozumie riziko straty ziskov alebo kapitálu v dôsledku nepriaznivého vývoja 
podnikateľského prostredia, nesprávnych podnikateľských rozhodnutí či nesprávnej implementácie 
podnikateľských rozhodnutí. Skupina toto riziko minimalizuje predovšetkým vďaka primeranej koncentrácii 
rozhodovacích právomocí. Dôležité rozhodnutia sú podložené zodpovedajúcimi materiálmi a analýzami, 
ktorých vyhodnoteniu je venovaná zodpovedajúca starostlivosť. V rámci jednotlivých prevádzkových 
segmentov Skupina uplatňuje prísne štandardy riadenia rizík pri zohľadnení požiadaviek zo strany regulátora, 
charakteristiky segmentu a najlepšej praxe. Nedostatočné riadenie strategického rizika môže mať negatívny 
vplyv na podnikanie Skupiny, jej hospodárske výsledky a schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského 
vyhlásenia. 

Riziko nedostatočnosti postupov pre riadenie rizika 

Skupina má stanovené postupy pre riadenie rizika a pravidlá/predpisy, ktoré tieto postupy upravujú. Tieto 
postupy, pravidlá či predpisy však nemusia byť vždy plne efektívne, a to napr. v situácii vysokej volatility na 
finančných trhoch. Postupy, pravidlá či predpisy pre riadenie rizík nemôžu predvídať všetky možné eventuality 
alebo udalosti na trhu a nemôžu tak vždy plne zmierňovať vystavenie riziku na všetkých trhoch a proti 
všetkým druhom rizika, čo môže mať negatívny vplyv na podnikanie Skupiny, jej hospodárske výsledky a 
schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia.  
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Skupina monitoruje, posudzuje, riadi a prípadne limituje riziká, aspoň tak striktne, ako to vyžaduje ČNB a 
NBS. Limity rizika musia byť schválené zodpovedným subjektom, spravidla investičným výborom alebo, 
v prípade limitov základného charakteru, predstavenstvom. Interné limity sa aktualizujú pravidelne a okrem 
toho bezodkladne v prípade významnej zmeny trhových podmienok tak, aby bol zaistený ich súlad tak 
s celkovou stratégiou Skupiny, ako aj s trhovými a úverovými podmienkami. Dodržovanie limitov je 
monitorované a reportované, v prípade ich možného porušenia sú okamžite prijaté zodpovedajúce opatrenia 
vedúce k náprave. 

Riziko refinancovania 

Dlhové financovanie je späté s niekoľkými významnými rizikami. Nie je možné vylúčiť, že Skupina nebude 
schopná generovať dostatočné finančné prostriedky, aby Emitent mohol splniť svoje záväzky z Dlhopisov, 
resp. aby Ručiteľ mohol splniť svoje záväzky z Ručiteľského vyhlásenia. Skupina čelí i riziku, že existujúce či 
budúce dlhové financovanie nebude najneskôr k dátumu splatnosti obnovené či refinancované. Vzhľadom na 
podmienky, ktoré prevládajú na finančných trhoch, nie je možné zaručiť, že Skupina bude schopná 
refinancovať svoje existujúce a budúce záväzky za priaznivých podmienok. Pokiaľ by Emitent, Ručiteľ alebo 
Skupina ako celok neboli schopní refinancovať svoje záväzky za prijateľných podmienok alebo by 
refinancovanie nebolo vôbec možné, mohla by byť Skupina nútená predávať svoje aktíva za nevýhodných 
podmienok, prípadne znížiť alebo pozastaviť činnosť, čo by sa nepriaznivo prejavilo na hospodárskej situácii 
Skupiny a mohlo by mať negatívny vplyv na schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského vyhlásenia. 

2.3 Rizikové faktory vzťahujúce sa k Dlhopisom 

Všeobecné riziká spojené s Dlhopismi 

Potenciálny investor do Dlhopisov si musí sám podľa svojich pomerov určiť vhodnosť investície do 
Dlhopisov. Každý investor by mal predovšetkým: 

(i) mať dostatočné znalosti a skúsenosti na účelné ocenenie Dlhopisov, výhod a rizík investície do 
Dlhopisov a ohodnotiť informácie obsiahnuté v tomto Prospekte a jeho prípadných dodatkoch (nech 
už sú tieto informácie uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch priamo alebo odkazom); 

(ii) mať znalosti o primeraných analytických nástrojoch na ocenenie investícií do Dlhopisov a mať k nim 
prístup a byť schopný posúdiť vplyv investícií do Dlhopisov na svoju finančnú situáciu a/alebo na 
svoje celkové investičné portfólio, a to vždy v kontexte svojej konkrétnej finančnej situácie; 

(iii) mať dostatočné finančné prostriedky a likviditu na to, aby bol pripravený niesť všetky riziká spojené 
s investíciami do Dlhopisov vrátane možného kolísania hodnoty Dlhopisov; 

(iv) úplne rozumieť podmienkam Dlhopisov a tomuto Prospektu a byť oboznámený so správaním či 
vývojom akéhokoľvek príslušného ukazovateľa alebo finančného trhu; 

(v) byť schopný oceniť (buď sám alebo s pomocou finančného poradcu) možné scenáre ďalšieho vývoja 
ekonomiky, úrokových sadzieb alebo iných faktorov, ktoré môžu mať vplyv na jeho investíciu a na 
jeho schopnosť niesť možné riziká. 

Riziko nesplatenia 

Za určitých okolností môže dôjsť k tomu, že Emitent nebude schopný vyplácať úroky z Dlhopisov a hodnota 
pre Majiteľov dlhopisov pri odkúpení môže byť nižšia ako výška ich pôvodnej investície, za určitých okolností 
môže byť hodnota i nula. Schopnosť Emitenta splatiť úroky z Dlhopisov či istinu závisí tak od hodnoty 
dcérskych firiem Ručiteľa a ich schopnosti generovať voľné peňažné toky, ako aj od schopnosti externých 
dlžníkov splniť svoje záväzky voči dcérskym firmám Ručiteľa. 
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Riziko pevne určenej úrokovej sadzby 

Hodnota Dlhopisov môže klesnúť z dôvodu celkového poklesu trhu s dlhovými cennými papiermi. Majiteľ 
dlhopisu s pevnou úrokovou sadzbou je tiež vystavený riziku poklesu ceny takéhoto dlhopisu v dôsledku 
zmeny trhových úrokových sadzieb. Zatiaľ čo nominálna úroková sadzba Dlhopisov je po dobu existencie 
Dlhopisov fixná, aktuálna úroková sadzba na kapitálovom trhu (pre účely tohto odseku ďalej len trhová 
úroková sadzba) sa mení. So zmenou trhovej úrokovej sadzby sa tiež mení hodnota Dlhopisu s pevnou 
úrokovou sadzbou, ale v opačnom smere. Ak sa teda trhová úroková sadzba zvýši, hodnota Dlhopisu s pevnou 
úrokovou sadzbou spravidla klesne na úroveň, kedy výnos takého Dlhopisu je približne rovný trhovej úrokovej 
sadzbe. Ak sa trhová úroková sadzba naopak zníži, hodnota Dlhopisu s pevnou úrokovou sadzbou sa spravidla 
zvýši na úroveň, kedy výnos takého Dlhopisu je približne rovný trhovej úrokovej sadzbe. 

Riziko prijatia ďalšieho dlhového financovania Emitentom či Ručiteľom 

Emitent a Ručiteľ nie sú významne obmedzení ohľadom výšky zadlženia a v zásade môžu zvýšiť svoje 
zadĺženie alebo poskytnúť zabezpečenie. Prijatie akéhokoľvek ďalšieho zabezpečeného alebo 
nezabezpečeného dlhového financovania môže v konečnom dôsledku znamenať, že v prípade konkurzného 
konania budú pohľadávky z Dlhopisov alebo z Ručiteľského vyhlásenia uspokojené v menšej miere, než keby 
k prijatiu takého dlhového financovania nedošlo. S rastom dlhového financovania Emitenta a / alebo Ručiteľa 
tiež rastie riziko, že sa Emitent a / alebo Ručiteľ môžu dostať do omeškania s plnením svojich záväzkov 
z Dlhopisov, respektíve z Ručiteľského vyhlásenia. Takéto zlyhanie by mohlo mať za následok úplnú alebo 
čiastočnú stratu investícií do Dlhopisov na strane investora. 

Riziko likvidity 

Emitent požiada o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB, nemožno ale 
zaručiť, že Dlhopisu budú prijaté na obchodovanie. Aj keby Dlhopisy boli prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu, neexistuje záruka, že sa vytvorí a pretrvá dostatočne likvidný sekundárny trh s Dlhopismi. 
Na nelikvidnom trhu nemusí byť možné kedykoľvek predať Dlhopisy za adekvátnu cenu. V prípade Dlhopisov 
neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu môže byť zase ťažké oceniť také Dlhopisy, čo môže mať 
negatívny vplyv na ich likviditu. Táto skutočnosť môže mať negatívny vplyv na hodnotu investície do 
Dlhopisov. 

Menové riziko 

Ak Dlhopis je emitovaný v inej mene, ako je domáca mena Majiteľa dlhopisu, investícia môže v prípade 
nepriaznivého pohybu výmenného kurzu meny stratiť svoju hodnotu. 

Riziko inflácie 

Na prípadné výnosy z investície do Dlhopisov môže mať vplyv inflácia. Inflácia znižuje hodnotu meny a tým 
negatívne ovplyvňuje reálny výnos z investície. Dlhopisy neobsahujú protiinflačnú doložku a reálna hodnota 
investície do Dlhopisov môže klesať zároveň s tým, ako inflácia znižuje hodnotu meny. Inflácia takisto 
spôsobuje pokles reálneho výnosu z Dlhopisov. Ak výška inflácie prekročí výške nominálnych výnosov 
z Dlhopisov, hodnota reálnych výnosov z Dlhopisov bude negatívna. 

Riziko nákladov zo zdanenia a riziko zrážkovej dane 

Investori môžu byť povinní zaplatiť dane alebo iné nároky či poplatky v súlade s právom a zvyklosťami štátu, 
v ktorom dochádza k prevodu Dlhopisov alebo iného, v danej situácii relevantného štátu. V niektorých štátoch 
nemusia byť k dispozícii žiadne oficiálne stanoviská daňových úradov alebo súdne rozhodnutia k finančným 
nástrojom ako sú Dlhopisy. Investori by sa nemali pri nadobudnutí, predaji či splatení Dlhopisov spoliehať na 
stručné a všeobecné zhrnutie daňových otázok obsiahnutých v tomto Prospekte, ale mali by sa poradiť 
ohľadom ich individuálneho zdanenia s daňovými poradcami. Prípadné zmeny daňových predpisov môžu 
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spôsobiť, že výsledný výnos Dlhopisov bude nižší, než investori pôvodne predpokladali alebo že investorovi 
môže byť pri predaji alebo splatnosti Dlhopisov vyplatená nižšia čiastka, ako pôvodne predpokladal. 

Výnosy z Dlhopisov môžu podliehať zrážkovej dani. Majiteľ dlhopisov musí znášať všetky daňové povinnosti, 
ktoré môžu vyplývať z akejkoľvek platby v súvislosti s Dlhopismi bez ohľadu na jurisdikciu, vládny či 
regulačný orgán, štátny útvar, miestne daňové požiadavky či poplatky. Emitent ani Ručiteľ nebudú Majiteľom 
dlhopisov kompenzovať žiadne zaplatené dane, poplatky ani iné náklady alebo zrážky. 

Riziká vyplývajúce zo zmeny práva 

Dlhopisy sú vydávané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky platných ku dňu ich zverejnenia. 
Zmeny právnych predpisov a zmeny súdnej alebo úradnej praxe po dni, ku ktorému bol tento Prospekt 
vyhotovený, môžu mať nepriaznivý vplyv na práva a povinnosti Majiteľov dlhopisov ako aj na finančnú 
situáciu Emitenta, a teda na jeho schopnosť riadne a včas splniť svoje záväzky z Dlhopisov. 

Riziko zákonnosti kúpy Dlhopisov 

Potenciálni investori do Dlhopisov by si mali byť vedomí, že kúpa Dlhopisov môže byť predmetom zákonných 
obmedzení ovplyvňujúcich platnosť ich nadobudnutia. Ani Emitent, ani Hlavný manažér nemá ani nepreberá 
zodpovednosť za zákonnosť nadobudnutia Dlhopisov potenciálnym kupujúcim Dlhopisov, či už podľa 
jurisdikcie jeho založenia alebo jurisdikcie, kde je činný (pokiaľ sa líšia). Potenciálny kupujúci sa nemôže 
spoliehať na Emitenta ani na Hlavného manažéra v súvislosti so svojím rozhodovaním ohľadom zákonnosti 
nadobudnutia Dlhopisov. 

Obmedzenie Ručiteľského vyhlásenia, záväzky z Ručiteľského vyhlásenia nie sú zabezpečené 

Lehota platnosti a výška Ručiteľského vyhlásenia je obmedzená spôsobom uvedeným v texte Ručiteľského 
vyhlásenia. Záväzky Ručiteľa z Ručiteľského vyhlásenia nie sú zabezpečené. V prípade konkurzného konania 
na osobu Ručiteľa budú mať Majitelia dlhopisov v porovnaní s tzv. zabezpečenými veriteľmi slabšie 
postavenie, keďže zabezpečení veritelia majú najmä právo, aby ich zabezpečená pohľadávka bola uspokojená 
z výťažku speňaženia veci, ktorou bola zabezpečená. Pohľadávky nezabezpečených veriteľov sa tak v zásade 
uspokojujú zo speňaženia majetku, ktorý nebol predmetom zabezpečenia, a až po uspokojení pohľadávok 
stanovených Českým insolvenčným zákonom, a to pomerne, pokiaľ výnos zo speňaženia nie je dostatočný na 
plné uhradenie všetkých nezabezpečených pohľadávok. 

Riziko neúčinnosti Ručiteľského vyhlásenia  

Slovenské aj české právne predpisy stanovujú určité podmienky, za ktorých môžu byť právne úkony dlžníka 
neúčinné voči tretím osobám (veriteľom dlžníka). Vo všeobecnosti neúčinný môže byť úkon, ktorým dlžník 
ukracuje možnosť uspokojenia veriteľov alebo zvýhodňuje niektorých veriteľov na úkor iných. Neúčinné sú 
najmä právne úkony bez primeraného protiplnenia, právne úkony zvýhodňujúce veriteľa či právne úkony 
úmyselne ukracujúce uspokojenie veriteľa. Prevzatím Ručenia podľa Ručiteľského vyhlásenia sa Ručiteľ 
zaväzuje, že splní záväzky Emitenta, ktorý je jeho dcérskou spoločnosťou a s ktorým tvorí konsolidačný celok. 
Pokiaľ by konkurzný súd na základe návrhu konkurzného správcu rozhodol, že protiplnenie z Ručenia je v 
nepomere voči poskytnutému Ručeniu, hrozila by neúčinnosť Ručiteľského vyhlásenia. Pokiaľ by Ručenie 
bolo uznané za neúčinné, záväzky z Dlhopisov by sa stali nezabezpečenými (pokiaľ by ešte nebolo z Ručenia 
plnené) alebo by plnenie z už poskytnutého ručenia muselo byť Majiteľmi dlhopisov vrátené do majetkovej 
podstaty na uspokojenie ostatných záväzkov Ručiteľa. 

Podľa Občianskeho zákonníka má veriteľ právo domáhať sa určenia súdom, že úkon dlžníka nie je účinný proti 
veriteľovi, ak takýto úkon ukracuje uspokojenie vykonateľnej pohľadávky veriteľa. Neúčinnosť podľa 
Občianskeho zákonníka zakladá právo veriteľa domáhať sa uspokojenia pohľadávky aj z toho, čo neúčinným 
úkonom z majetku dlžníka ušlo (v danom prípade plnením na základe Ručiteľského vyhlásenia).  
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Dlhopisy budú vydané Emitentom, ktorý je založený podľa slovenského práva a budú zabezpečené Ručiteľom, 
ktorý má právnu formu akciovej spoločnosti podľa práva Českej republiky. Dlhopisy a Ručiteľské vyhlásenie 
sa riadia právom Slovenskej republiky. Pre účely vymáhania akýchkoľvek súkromno-právnych nárokov voči 
Emitentovi a Ručiteľovi súvisiacich s Dlhopismi alebo Ručiteľským vyhlásením sú príslušné súdy Slovenskej 
republiky. 

V prípade úpadku, konkurzu alebo inej podobnej udalosti však môže byť súdne konanie vo vzťahu 
k Ručiteľovi začaté aj v Českej republike, kedy by bolo potrebné posudzovať možnú neúčinnosť právnych 
úkonov dlžníka voči tretím osobám podľa českej právnej úpravy. Režim neúčinnosti právnych úkonov dlžníka 
voči tretím osobám je podľa Českého insolvenčného zákona podobný režimu v Slovenskej republike, ktorý je 
popísaný v odsekoch vyššie.  

Žiadne obmedzenie pre dlhové financovanie Ručiteľa či zriaďovanie zaistenia 

Ručiteľ neprijal v súvislosti s Ručiteľským vyhlásením žiadne záväzky týkajúce sa obmedzenia objemu a 
podmienok akéhokoľvek budúceho dlhového financovania Ručiteľa či zriaďovania zabezpečenia na jeho 
majetok. Prijatie akéhokoľvek ďalšieho dlhového financovania či zriaďovanie zabezpečenia na ťarchu majetku 
Ručiteľa môže v konečnom dôsledku znamenať, že v prípade insolvenčného konania budú pohľadávky 
Majiteľov dlhopisov uspokojené Ručiteľom na základe Ručiteľského vyhlásenia v menšej miere, ako keby 
k prijatiu takého dlhového financovania či zriadenia zabezpečenia na jeho majetok nedošlo. 

Riziko vymáhania nárokov v rôznych jurisdikciách 

Dlhopisy budú vydané Emitentom, ktorý je založený podľa slovenského práva, a budú zaistené Ručiteľom, 
ktorý má právnu formu spoločnosti podľa práva Európskej únie (societas europaea) so sídlom v Českej 
republike. Dlhopisy a Ručiteľské vyhlásenie sa riadia právom Slovenskej republiky. V prípade úpadku, 
konkurzu alebo inej podobnej udalosti, môže byť súdne konanie začaté najmä v Slovenskej republike 
(vo vzťahu k Emitentovi) alebo v Českej republike (vo vzťahu k Ručiteľovi). Takéto viacjurisdikčné súdne 
konania môžu byť komplikované a nákladné pre veriteľov a môžu mať za následok väčšiu neistotu a 
omeškanie týkajúce sa vynútiteľnosti práv z Dlhopisov. 

Navyše právne predpisy upravujúce úpadok a konkurz, správne a iné právne predpisy Slovenskej republiky a 
Českej republiky môžu byť, čo sa obsahu týka, rozdielne alebo môžu byť vo vzájomnom konflikte. Aplikácia 
týchto zákonov alebo akýkoľvek rozpor medzi nimi môže viesť k otázke, či by sa určité právne predpisy mali 
aplikovať a/alebo nepriaznivo ovplyvnia schopnosť Majiteľov dlhopisov vymôcť svoje práva vyplývajúce 
z Dlhopisov a/alebo z Ručiteľského vyhlásenia. 

Riziko nepredvídateľnej udalosti, tzv. „force majeure“ 

Nepredvídateľná udalosť (napr. prírodná katastrofa, teroristický útok) schopná spôsobiť poruchy na finančných 
trhoch a rýchly pohyb menových kurzov môžu mať vplyv na hodnotu Dlhopisov. Negatívny vplyv takýchto 
udalostí by mohol spôsobiť zníženie návratnosti peňažných prostriedkov investovaných Emitentom a ohroziť 
tak schopnosť Emitenta splatiť všetky splatné sumy vyplývajúce z Dlhopisov. Ďalej môže byť hodnota 
Dlhopisov a akékoľvek príjmy z nich ovplyvnené globálnou udalosťou (politickej, ekonomickej či inej 
povahy), ku ktorej môže dôjsť aj v inej krajine než v tej, kde sú Dlhopisy vydané a obchodované. 

Na výnos investície do Dlhopisov môžu mať vplyv poplatky, dane a iné výdavky  

Celková návratnosť investícií do Dlhopisov môže byť ovplyvnená úrovňou poplatkov účtovaných Hlavným 
manažérom, obchodníkmi s cennými papiermi či inými sprostredkovateľmi. Na výnos investície do Dlhopisov 
budú mať vplyv aj poplatky, ktoré musia hradiť investori. Celkový výnos investície do Dlhopisov bude 
u každého investora ovplyvnený úrovňou poplatkov jemu účtovaných v súvislosti s nákupom, predajom a 
účasťou Dlhopisu vo vyrovnávacom systéme. Tieto poplatky môžu zahŕňať poplatky za otvorenie účtov, 
prevody cenných papierov, či prevody peňažných prostriedkov. Investori by sa s týmito poplatkami mali 
dôkladne oboznámiť ešte predtým, ako urobia investičné rozhodnutie. Výšku výnosov (sumy na výplatu 
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Majiteľom dlhopisov) môžu ovplyvniť aj ďalšie platby vykonané v súvislosti s Dlhopismi (napríklad dane a 
ďalšie výdavky). Emitent preto odporúča budúcim investorom do Dlhopisov, aby sa zoznámili s podkladmi, na 
základe ktorých budú účtované poplatky v súvislosti s Dlhopismi. 
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3. ÚDAJE O EMITENTOVI 

3.1 Zodpovedné osoby a vyhlásenie zodpovedných osôb 

Osobou zodpovednou za informácie uvedené v článku 3 „Údaje o Emitentovi“ je Emitent – spoločnosť J&T 
Global Finance IX., s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 
51 836 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 130184/B, 
v mene ktorej koná pre účely Prospektu konateľ Ing. Roman Florián. 

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje 
obsiahnuté v článku 3 „Údaje o Emitentovi“ Prospektu v súlade so skutočnosťou a že neboli opomenuté žiadne 
skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť alebo zmeniť ich význam. 

Podpis konateľa Emitenta je uvedený v článku 5.1 Prospektu. 

3.2 Zákonní audítori 

Nakoľko Emitent vznikol zápisom do obchodného registra dňa 24. júla 2018 a od svojho vzniku nevykonával 
žiadnu činnosť, neboli zostavené žiadne auditované ročné finančné závierky ako ani iné historické finančné 
informácie. Finančné údaje uvedené v Prílohe 1 sú vybrané z otváracej súvahy vypracovanej podľa IFRS. 
Otváracia súvaha Emitenta nebola overená audítorom. 

Emitent bude v zmysle zakladateľskej listiny a právnych predpisov zostavovať prvú riadnu auditovanú účtovnú 
závierku Emitenta k 31. decembru 2018.  

Audítorom Emitenta je spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 348 238, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel: Sro, vložka č.: 4864/B, zapísaná v zozname Slovenskej komory audítorov pod č. 96. 

Informácia o odstúpení, odvolaní alebo znovuvymenovaní audítorov počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú 
historické finančné informácie, nie je aplikovateľná, a preto nie je uvedená. 

3.3 Vybrané finančné informácie týkajúce sa Emitenta 

Emitentovi doposiaľ nevznikla povinnosť zostaviť žiadnu účtovnú závierku. Emitent vznikol zápisom do 
obchodného registra dňa 24. júla 2018, teda menej než dva mesiace pred vyhotovením tohto Prospektu a od 
svojho vzniku nevykonával žiadnu činnosť. Preto sa pre účely Prospektu uvádzajú len údaje zo vstupnej 
súvahy Emitenta podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) ku dňu jeho vzniku dňa 
24. júla 2018. 

VSTUPNÝ VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE podľa IFRS 

k 24. júlu 2018  
  

EUR  

Dlhodobý majetok 0 

Krátkodobý majetok 5 000 

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 5 000 

MAJETOK CELKOM 5 000 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY   

VLASTNÉ IMANIE 5 000 

Základné imanie 5 000 

VLASTNÉ IMANIE CELKOM 5 000 
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Dlhodobé záväzky 0 

Krátkodobé záväzky 0 

ZÁVÄZKY CELKOM 0 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM 5 000 
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta  

3.4 Rizikové faktory 

Údaje o rizikových faktoroch vo vzťahu k Emitentovi sú uvedené v článku 2 „Rizikové faktory“. 

3.5 Informácie o Emitentovi 

(a) História Emitenta 

Emitent bol založený dňa 26. júna 2018 podľa slovenského práva ako slovenská spoločnosť s ručením 
obmedzeným. Emitent vznikol dňa 24. júla 2018 na základe zápisu Emitenta v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I. Identifikačné číslo Emitenta je IČO: 51 836 301. 

Emitent je spoločnosťou založenou pre účely vydania Dlhopisov a preto nevykonával a nevykonáva žiadnu 
podnikateľskú činnosť. 

(b) Základné údaje o Emitentovi  
 

Obchodné meno: J&T Global Finance IX., s.r.o. 

Miesto registrácie: Slovenská republika, obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sro, vložka číslo: 130184/B, IČO: 51 836 301. 

Vznik eminenta: Emitent vznikol zápisom do obchodného registra dňa 24. júla 2018. 

Doba trvania: Emitent bol založený na dobu neurčitú. 

Spôsob založenia: Emitent bol založený ako spoločnosť s ručením obmedzeným zakladateľskou 
listinou zo dňa 26. júna 2018.  

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Právny poriadok, podľa 
ktorého bol Eminent 
založený: 

Emitent bol založený a existuje podľa právnych predpisov Slovenskej 
republiky. 

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02 , Slovenská republika 

Telefónne číslo: +421 2 594 18 111 

Základné imanie: Základné imanie Emitenta je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka 
vo výške 5 000 EUR. Základné imanie je v plnom rozsahu splatené. 

Zakladateľská listina: Emitent bol založený zakladateľskou listinou dňa 26. júna 2018.  

Predmet činnosti: Emitent je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Predmet 
podnikania Emitenta je uvedený v článku IV. zakladateľskej listiny Emitenta 
(zoznam predmetu podnikania viď v odseku 3.6(a) tohto Prospektu). 

Hlavné právne predpisy, 
na základe ktorých 

Emitent vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 
republiky, čo zahŕňa najmä, Obchodný zákonník, zákon č. 40/1964 Zb., 
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Eminent vykonáva svoju 
činnosť 

Občiansky zákonník a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (vždy 
v platnom znení). 

(c) Najnovšie a najdôležitejšie udalosti dôležité pre vyhodnotenie solventnosti Emitenta 

Emitent je novozaložená spoločnosť, ktorá sa počas svojej existencie nikdy neocitla v platobnej neschopnosti, 
nevyvíjala žiadnu činnosť a neprevzala žiadne záväzky. 

(d) Investície 

Ku dňu vyhotovenia Prospektu neboli Emitentom uskutočnené, ani žiadny orgán Emitenta neschválil, ani sa 
Emitent nezaviazal na žiadne budúce investície, ktoré by boli relevantné vo vzťahu k posúdeniu schopnosti 
Emitenta splatiť svoje záväzky z Dlhopisov. 

3.6 Prehľad podnikateľskej činnosti 

(a) Hlavné činnosti 

Emitent je účelovo založená spoločnosť pre účely vydania Dlhopisov. Hlavným predmetom činnosti Emitenta 
bude poskytovanie peňažných prostriedkov získaných emisiou Dlhopisov spriazneným spoločnostiam 
v Skupine vo forme úverov, pôžičiek alebo inou formou financovania. 

Podľa zápisu v obchodnom registri predmet činnosti Emitenta tvorí: činnosť podnikateľských, organizačných a 
ekonomických poradcov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, administratívne služby, poskytovanie úverov alebo pôžičiek 
z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy alebo bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, 
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej 
výzvy alebo bez verejnej ponuky majetkových hodnôt a faktoring a forfaiting. 

(b) Hlavné trhy 

Vzhľadom ku svojej hlavnej činnosti Emitent ako taký nesúťaží na žiadnom trhu a nemá žiadne relevantné 
trhové podiely a postavenie.  

3.7 Organizačná štruktúra 

(a) Pozícia Emitenta v Skupine  

Emitent má jediného spoločníka, a to spoločnosť J&T INTEGRIS GROUP LIMITED (ďalej len J&T 
INTEGRIS), založenú a existujúcu podľa práva Cyperskej republiky, Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER 3rd 
Floor, flat/office 301 11, Nikózia 1082, Cyperská republika. Spoločnosť J&T INTEGRIS priamo vlastní 100% 
obchodný podiel Emitenta. Spoločnosť J&T INTEGRIS má jediného spoločníka, ktorým je Ručiteľ. Ručiteľ 
priamo vlastní 100% podiel a 100% hlasovacích práv v spoločnosti J&T INTEGRIS.  

Emitenta teda priamo ovláda a kontroluje spoločnosť J&T INTEGRIS a nepriamo ho ovláda a kontroluje 
Ručiteľ, v každom prípade na základe vlastníctva 100% podielu na základnom imaní a 100% hlasovacích práv. 

Bližšie informácie o Ručiteľovi a jeho organizačnej a akcionárskej štruktúre ako aj štruktúre celej Skupiny, 
ktorej súčasťou sú Emitent aj Ručiteľ, sú uvedené v článku 4.7 „Organizačná štruktúra“.  

(b) Organizačná štruktúra Skupiny 

Bližšie informácie o Skupine, ktorej súčasťou sú Emitent aj Ručiteľ, sú uvedené v článku 4.7(b) „Organizačná 
štruktúra Skupiny“.  
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(c) Závislosť Emitenta od subjektov zo Skupiny 

Emitent je závislý na svojej materskej spoločnosti J&T INTEGRIS, čo vyplýva z vlastníctva stopercentného 
podielu v Emitentovi. Emitent je tiež závislý na Ručiteľovi, ktorý priamo vlastní 100% podiel v J&T 
INTEGRIS, a tak nepriamo celkom vlastní a ovláda Emitenta. 

Emitent bol zriadený za účelom vydania Dlhopisov a poskytnutia pôžičiek a úverov Ručiteľovi. Schopnosť 
Emitenta splniť záväzky tak bude významne ovplyvnená schopnosťou Ručiteľa splniť záväzky voči 
Emitentovi, čo vytvára závislosť zdrojov príjmov Emitenta na Ručiteľovi a jeho hospodárskych výsledkoch. 

Ku dňu vyhotovenia tohto Prospektu Emitent neposkytol žiadne pôžičky ani nevydal žiadne investičné 
nástroje, ktoré by zakladali úverovú angažovanosť Emitenta voči tretej osobe. 

3.8 Informácie o trende 

Emitent vyhlasuje, že od jeho vzniku nedošlo k žiadnej podstatnej negatívnej zmene jeho vyhliadok. 

Emitentovi nie sú známe žiadne trendy, neistoty, nároky, záväzky alebo udalosti, ktoré by s reálnou 
pravdepodobnosťou mohli mať podstatný negatívny vplyv na perspektívu Emitenta. 

3.9 Prognózy a odhady zisku 

Emitent nezverejnil žiadnu prognózu ani odhad zisku a ani ich v tomto Prospekte neuvádza. 

3.10 Riadiace a dozorné orgány 

Emitent je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právnych predpisov 
Slovenskej republiky. Riadiacim orgánom Emitenta sú konatelia. Emitent nemá zriadenú dozornú radu, pričom 
povinnosť zriadiť dozornú radu Emitentovi v zmysle platných právnych predpisov nevzniká. 

(a) Členovia riadiacich a dozorných orgánov 

Konatelia sú štatutárnym a riadiacim orgánom Emitenta. V mene spoločnosti koná vždy jeden konateľ 
samostatne. Konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie Emitenta z radov spoločníkov alebo iných 
fyzických osôb. Konateľom môže byť len fyzická osoba. 

Do pôsobnosti konateľov patrí rozhodovanie o všetkých otázkach Emitenta, ktoré nie sú podľa zakladateľskej 
listiny Emitenta, právnych predpisov alebo rozhodnutia valného zhromaždenia Emitenta vyhradené valnému 
zhromaždeniu Emitenta. Konatelia najmä konajú (samostatne) v mene Emitenta ako jeho štatutárny orgán, 
vykonávajú uznesenia valného zhromaždenia a plnia ďalšie povinnosti podľa zákona, zakladateľskej listiny a 
uznesení valného zhromaždenia. 

Konateľmi Emitenta sú Ing. Jan Kotek a Ing. Roman Florián. Pracovná kontaktná adresa konateľov je 
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Prehľad relevantných údajov o konateľoch 
Emitenta je uvedený nižšie. 
 

Ing. Jan Kotek  

Funkcia s dňom vzniku: Konateľ Emitenta od 24. júla 2018 

Vzdelanie a prax a iné 
relevantné informácie: 

Jan Kotek je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe, kde získal 
v roku 2006 inžiniersky titul. Od roku 2010 je členom ACCA (Association of 
Chartered Certified Accountants). 
 
V rokoch 2005 až 2010 pracoval v PricewaterhouseCoopers najprv ako audítor 
a neskôr ako senior consultant v Transaction services. Od roku 2010 pôsobil 
ako riaditeľ riadenia kreditných rizík v J&T Banke. Od novembra 2012 do 
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apríla 2014 pôsobil ako člen predstavenstva zodpovedný za riadenie rizík 
v Poštovej banke. V súčasnosti pôsobí v J&T FINANCE GROUP SE. 

 
Ing. Roman Florián 

 

Funkcia s dňom vzniku: Konateľ Emitenta od 24. júla 2018 

Vzdelanie a prax a iné 
relevantné informácie: 

Roman Florián je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe, kde získal 
v roku 1998 inžiniersky titul. Je tiež držiteľom titulu CFA (Chartered Financial 
Analyst). 
 
V rokoch 1999 až 2006 pracoval pre spoločnosť Benson Oak ako investičný 
manažér. V Skupine pôsobí od roku 2006, od roku 2010 je členom Executive 
Committee Skupiny, je tiež členom dozornej rady spoločnosti 1. Projektová, 
a.s. a od novembra 2010 je členom predstavenstva spoločnosti J&T IB and 
Capital Markets, a.s., ktorá sa zaoberá poskytovaním poradenstva v oblasti 
investičného bankovníctva. 

(b) Stret záujmov na úrovni riadiacich a dozorných orgánov 

Emitent si nie je vedomý žiadneho možného stretu záujmov medzi povinnosťami konateľov vo vzťahu k 
Emitentovi a ich súkromnými záujmami alebo inými povinnosťami. 

(c) Postupy orgánov a dodržiavanie princípov správy a riadenia spoločností 

Emitent nemá zriadený revízny výbor. Emitent sa v súčasnosti spravuje a dodržuje všetky požiadavky na 
správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný 
zákonník. Emitent sa pri svojej správe a riadení neriadi pravidlami stanovenými v akomkoľvek kódexe správy 
a riadenia spoločností. Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku (Kódex), ktorý vydala 
Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností, je v súčasnosti iba odporúčaním a nepredstavuje 
všeobecne záväzné pravidlá, ktorých dodržiavanie by bolo v Slovenskej republike povinné. 

Pravidlá stanovené v Kódexe sa do určitej miery prekrývajú s požiadavkami kladenými na správu a riadenie 
Emitenta ustanovenými v právnych predpisoch Slovenskej republiky, preto možno konštatovať, že Emitent 
niektoré pravidlá stanovené v Kódexe ku dňu vyhotovenia Prospektu fakticky dodržiava, avšak vzhľadom na 
to, že Emitent pravidlá stanovené v Kódexe zatiaľ výslovne do svojej správy a riadenia neimplementoval, ani 
podľa Kódexu pri svojej správe a riadení nepostupuje, dáva Emitent pre účely tohto Prospektu vyššie uvedené 
vyhlásenie, a to z toho dôvodu, že ho právne predpisy k dodržiavaniu týchto pravidiel nezaväzujú. 

3.11 Hlavný spoločník 

(a) Kontrola nad Emitentom 

Ovládajúcou osobou a priamym vlastníkom 100% obchodného podielu a hlasovacích práv v Emitentovi je 
spoločnosť J&T INTEGRIS. Emitent je nepriamo celkom vlastnený a ovládaný Ručiteľom, ktorý vlastní 100% 
podiel a 100% hlasovacích práv v spoločnosti J&T INTEGRIS.  

Ručiteľ ovláda Skupinu emitenta a je ovládaný týmito osobami s nasledovnými podielmi na základnom imaní 
a hlasovacích právach: Ing. Jozefom Tkáčom s 45,05% a Ing. Ivanom Jakabovičom s 45,05%.  

(b) Dojednania, ktoré môžu viesť k zmene kontroly nad Emitentom 

Emitent si nie je vedomý existencie žiadnych mechanizmov alebo dojednaní, ktoré by mohli viesť ku zmene 
kontroly nad Emitentom. 
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3.12 Finančné informácie týkajúce sa aktív, pasív, finančnej situácie a ziskov a strát Emitenta 

(a) Historické a predbežné finančné údaje 

Emitent bol založený dňa 26. júna 2018 a vznikol zápisom do obchodného registra dňa 24. júla 2018. Keďže 
v období od svojho vzniku do Dňa vydania dlhopisov podľa tohto Prospektu nevykonával žiadnu 
podnikateľskú činnosť, zverejňuje iba finančné údaje zo vstupného výkazu finančnej pozície (súvahy) podľa 
medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) k 24. júlu 2018 pre účely tohto Prospektu. 

Tieto finančné údaje sú už v neskrátenej forme v článku 3.3, preto sa na tomto mieste neuvádzajú z dôvodu 
zamedzenia opakovania údajov. 

(b) Súdne, správne a arbitrážne konania 

Emitent nikdy nebol účastníkom žiadneho súdneho sporu, správneho konania alebo rozhodcovského konania, 
ktoré by mohlo mať alebo malo významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť Emitenta a ani si nie je 
vedomý, že by takéto konanie hrozilo. 

(c) Významná zmena finančnej alebo obchodnej situácie Emitenta 

V období od vzniku Emitenta do Dátumu vyhotovenia tohto Prospektu nedošlo k žiadnej negatívnej zmene vo 
finančnej alebo obchodnej situácii Emitenta, ktorá by mala významný nepriaznivý dopad na finančnú alebo 
obchodnú situáciu, budúce prevádzkové výsledky, peňažné toky či celkové vyhliadky Emitenta. 

3.13 Významné zmluvy 

Ku Dňu vyhotovenia tohto Prospektu nemá Emitent uzavretú žiadnu významnú zmluvu. Predpokladá sa, že 
Emitent uzavrie so spoločnosťami zo Skupiny zmluvu o pôžičke, v ktorej sa zaviaže poskytnúť čistý výnos 
emisie Dlhopisov formou úročenej pôžičky. Nepredpokladá sa, že Emitent uzavrie inú zmluvu, ktorá by mohla 
viesť ku vzniku záväzku alebo nároku ktoréhokoľvek člena Skupiny, ktorý by bol podstatný pre schopnosť 
Emitenta plniť záväzky voči Majiteľom dlhopisov. 

3.14 Informácie tretej strany a vyhlásenie znalcov 

V článku 3 „Údaje o Emitentovi“ neboli použité informácie pochádzajúce od tretích strán a ani vyhlásenia 
pripisované určitej osobe ako znalcovi. 

3.15 Dokumenty k nahliadnutiu 

V pracovných dňoch v čase od 9.00 do 16.00 h je možné nahliadnuť v sídle Emitenta na adrese Dvořákovo 
nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, do nasledujúcich dokumentov (alebo ich kópií): 

(a) zakladateľská listina Emitenta; 

(b) všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, ktorých akákoľvek časť je súčasťou Prospektu alebo na 
ktoré sa v Prospekte odkazuje. 

3.16 Upozornenia 

Niektoré hodnoty uvedené v tomto Prospekte boli upravené zaokrúhlením. To okrem iného znamená, že 
hodnoty uvádzané pre rovnakú informačnú položku sa môžu na rôznych miestach mierne líšiť a hodnoty 
uvádzané ako súčet niektorých hodnôt nemusia byť aritmetickým súčtom hodnôt, z ktorých vychádzajú. 

Pri uvádzaní informácií pochádzajúcich z interných odhadov a analýz Emitent vynaložil všetku primeranú 
starostlivosť, avšak presnosť takýchto informácií Emitent nemôže zaručiť. Akékoľvek predpoklady a výhľady 
týkajúce sa budúceho vývoja Emitenta, jeho finančnej situácie, okruhu jeho podnikateľskej činnosti alebo 
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postavenia na trhu nemožno pokladať za vyhlásenie či záväzný sľub Emitenta týkajúci sa budúcich udalostí 
alebo výsledkov vzhľadom na to, že tieto budúce udalosti a výsledky závisia na okolnostiach a udalostiach, 
ktoré Emitent nemôže úplne alebo sčasti ovplyvniť. Investori, ktorí majú záujem o kúpu Dlhopisov, by mali 
uskutočniť vlastnú analýzu akýchkoľvek vývojových trendov alebo výhľadov uvedených v tomto Prospekte a 
svoje investičné rozhodnutia založiť na výsledkoch takýchto samostatných analýz. 
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4. ÚDAJE O RUČITEĽOVI 

4.1 Zodpovedné osoby a vyhlásenie zodpovedných osôb 

Osobou zodpovednou za informácie uvedené v článku 4 „Údaje o Ručiteľovi“ je Emitent – spoločnosť J&T 
Global Finance IX., s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 
836 301 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 130184/B, 
v mene ktorej pre účely Prospektu koná konateľ Ing. Roman Florián. 

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje 
obsiahnuté v článku 4 „Údaje o Ručiteľovi“ v súlade so skutočnosťou a že neboli opomenuté žiadne 
skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť alebo zmeniť ich význam. 

Podpis konateľa Emitenta je uvedený v článku 5.1 Prospektu. 

4.2 Zákonní audítori 

(a) Audítori Ručiteľa za obdobie, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie 

Konsolidovanú účtovnú závierku Ručiteľa za rok končiaci 31. decembra 2017 ako aj konsolidovanú účtovnú 
závierku Ručiteľa za rok končiaci 31. decembra 2016, obe zostavené v súlade s IFRS, overila spoločnosť 
KPMG Česká republika Audit, s.r.o., so sídlom Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapísaná 
v zozname vedenom Komorou audítorov Českej republiky s číslom audítorského oprávnenia 71 a zapísaná 
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 24185, IČ: 49 619 187.  

Výroky audítorov k obom uvedeným účtovným závierkam boli vždy bez výhrad. 

(b) Zmeny audítorov počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie 

V priebehu obdobia, ku ktorému sa vzťahujú historické informácie, nedošlo k zmene audítora. 

4.3 Vybrané finančné informácie týkajúce sa Ručiteľa  

Nasledovné vybrané údaje pochádzajú z auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Ručiteľa za rok 
končiaci 31. decembra 2017, auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2016 
a tiež z neuditovanej konsolidovanej priebežnej účtovnej závierky za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. 
júna 2018, vždy podľa štandardov IFRS. 

 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRATY 30.06.18 30.06.17 31.12.17 31.12.16 31.12.15

tis EUR (neauditované) (neauditované) (auditované) (auditované) (auditované)

Čistý úrokový výnos 156 313 154 639 308 957 282 571 307 990

Čisté výnosy z poplatkov a provizí 51 600 38 383 80 615 75 845 64 419

Výnosy celkom 226 708 232 061 509 800 419 804 428 208

Náklady celkom (144 890) (146 742) (335 851) (321 582) (326 169)

Prevádzkový výsledok hospodárenia 81 818 85 319 173 949 98 222 102 039

Zisk pred zdanením 81 816 84 658 173 288 96 378 100 898

Zisk za obdobie 66 673 65 908 137 510 61 829 72 551

Priraditeľný

Akcionárom materskej spoločnosti 65 237 64 950 136 170 62 701 72 175

Nekontrolním podielom 1 436 958 1 340 (872) 376
Zisk za účtovné obdobie 66 673 65 908 137 510 61 829 72 551
Zdroj:   Účtovná závierka Skupiny za rok 2017 a 2016 a priebežná účtovná závierka k 30/6/2018
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4.4 Rizikové faktory 

Údaje o rizikových faktoroch vo vzťahu k Ručiteľovi sú uvedené v článku 2.2 „Rizikové faktory vzťahujúce sa 
k Ručiteľovi a Skupine emitenta“. 

4.5 Informácie o Ručiteľovi 

(a) História a vývoj Ručiteľa 

Ručiteľ bol založený na základe zakladateľskej listiny zo dňa 3. augusta 2006 ako česká akciová spoločnosť 
s obchodným menom J&T FINANCE, a.s. a vznikol zápisom do obchodného registra dňa 24. augusta 2006 
pod identifikačným číslom 27 592 502. Kým Ručiteľ existoval v právnej forme českej akciovej spoločnosti, 
bol zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 11058.  

Ručiteľ sa v dôsledku cezhraničnej fúzie zlúčením stal s účinnosťou k 1. januáru 2014 nástupníckou 
spoločnosťou zaniknutých slovenských spoločností, a to spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. a 
spoločnosti TECHNO PLUS, a.s. V rámci cezhraničnej fúzie zlúčením Ručiteľ tiež zmenil právnu formu na 
európsku spoločnosť a stal sa materskou spoločnosťou konsolidačného celku Skupiny. 

K najvýznamnejším míľnikom v histórii Ručiteľa a Skupiny patrí najmä:  
 
1996 Založenie spoločnosti J&T Securities s.r.o., obchodníka s cennými papiermi v Českej 

republike 

1997 Založenie spoločnosti J&T GLOBAL, a.s., realitného developera v Slovenskej republike 

1998 Vstup do českého bankovníctva akvizíciou 99,84 % podielu v českej spoločnosti 
Podnikatelská banka, a.s., so súčasným obchodným menom J & T Banka (squeeze out 
minoritných akcionárov v roku 2005) 

2004 Vstup do oblasti energetiky získaním 34 % balíku akcií spoločnosti Pražská energetika, a.s. 

2006 Otvorenie pobočky spoločnosti J & T Banka na Slovensku, a to pod názvom J & T 
BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCI I 30/06/18 31/12/17 31/12/16 31/12/15

tis. EUR (neauditované) (auditované) (auditované) (auditované)

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 258 492 560 766 1 232 940 1 019 854

Finančné aktíva určené na obchodovanie 245 334 268 763 184 717 -

Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát 227 995 10 877 4 525 110 412

Finančné aktíva určená na predaj 868 038 1 021 178 1 277 400 1 447 101

Finančné nástroje držané do splatnosti 398 025 305 388 405 372 510 899

Úvery a preddavky poskytnuté bankám 3 418 306 2 396 824 906 402 1 514 696

Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom 5 255 550 5 611 146 5 657 515 5 360 740

Ostatné aktíva 591 642 625 338 383 155 601 735

Aktíva celkom 11 263 382 10 800 280 10 052 026 10 565 437

tis. EUR 30/06/18 31/12/17 31/12/16 31/12/15

Vklady a úvery od bánk 670 511 934 519 93 152 135 524

Vklady a úvery od zákazníkov 7 948 150 7 187 678 7 476 864 8 128 421

Emitované dlhopisy 533 237 543 925 596 774 447 096

Podriadený dlh 57 329 57 967 56 402 130 315

Ostatné záväzky 435 630 427 571 340 599 330 158

Záväzky celkom 9 644 857 9 151 660 8 563 791 9 279 702

Vlastný kapitál celkom 1 618 525 1 648 620 1 488 235 1 285 735

Vlastný kapitál a záväzky celkom 11 263 382 10 800 280 10 052 026 10 565 437

Zdroj:   Účtovná závierka Skupiny za rok 2017 a 2016 a priebežná účtovná závierka k 30/6/2018
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2007 Nadobudnutie 100 % podielu v ruskej banke Tretij Rim ZAO, ktorá bola premenovaná na 
J&T Bank ZAO 

2008 Nadobudnutie 90 % akcií v spoločnosti Bayshore Merchant Services Inc. na Barbadose 
neskôr premenovanej na J&T Bank and Trust Inc. 

2008- 2010 Vyčlenenie nefinančných spoločností pôsobiacich v oblastiach korporátnych investícií, 
realitného developmentu a služieb do samostatných homogénnych podnikateľských entít 
(holdingov) 

2013 Dokončenie procesu akvizície a nadobudnutia 88% podielu v slovenskej retailovej banke 
Poštová banka, a.s. 

2013 Vyčlenenie private equity časti do novovzniknutého subjektu J&T Private Equity Group 
Limited 

2013 Navýšenie imania J&T FINANCE GROUP, a.s. ako predchádzajúcej materskej spoločnosti 
o 192 mil. EUR. 

2014 Cezhraničná fúzia Ručiteľa (vtedy s obchodným menom J&T FINANCE, a.s.) s 
predchádzajúcou materskou spoločnosťou J&T FINANCE GROUP, a.s. a so spoločnosťou 
TECHNO PLUS, zmena právnej formy Ručiteľa na európsku spoločnosť SE (societas 
europaea) 

2014 J&T Banka získala navýšením základného imania 58,33% podiel vo VABA d.d. banka 
Varaždin 

2015 Akcionári spoločnosti navýšili základný kapitál spoločnosti o 71 mil. EUR 

2015 J&T Banka navýšila svoj podiel na VABA d.d. banka Varaždin na 76,8% 

2015 Skupina CEFC získala 8,8% podiel na Ručiteľovi formou navýšenia základného imania 

2015 Ku dňu 10. novembra 2015 bolo zvýšené základné imanie J & T Banky o sumu 1,1 mld.Kč 
zo sumy 9 558 127 000,- Kč na sumu 10 638 127 000,- Kč, a to upísaním nových akcií 
existujúcim akcionárom 

2016 Dňa 18. marca 2016 Ručiteľ emitoval perpetuitné certifikáty v celkovom objeme 200 mil. 
EUR. Celá emisia bola upísaná spoločnostou CEFC Hainan International Holdings Co., 
Ltd. Certifikáty boli dňa 21. apríla 2016 uznané ČNB do regulatórneho kapitálu Tier 1. 

2016 Dňa 29. marca 2016 podpísali akcionári Ručiteľa niekoľko dohôd so skupinou CEFC, na 
základe ktorých by skupina CEFC nakoniec získala 50 % obchodný podiel na základnom 
imaní Ručiteľovi. Transakcia podliehala regulatórnemu schváleniu v Číne a vo všetkých 
krajinách, kde Ručiteľ pôsobí. Celková hodnota navýšenia základného imania Ručiteľa 
mala predstavovať 237,5 mil. EUR. 

Valné zhromaždenie Ručiteľa rozhodlo dňa 9.5.2016 o znížení základného kapitálu vo 
výške 1 960 422 300 Kč na čiastku 15 780 308 188 Kč. 

2016 V septembri 2016 skupina CEFC zahájila prvé kroky v rámci schvaľovacieho procesu 
v súvislosti s plánovaným získaním 50 % podielu v Ručiteľovi a podala žiadosť 
o schválenie príslušným orgánom dohľadu. 

2017 V novembri 2017 Ručiteľ založil novú dcérsku spoločnosť s názvom J&T Mezzanine, a.s. 

2017 Rok 2017 bol pre Ručiteľa z hľadiska čistého zisku najúspešnejším rokom v jeho histórii, 
pričom čístý zisk dosiahol úroveň 137,5 mil. EUR. 

2018 V marci 2018 stiahla skupina CEFC z Českej národnej banky žiadosť o navýšenie podielu 
v Ručiteľovi na 50%, čím bol proces vstupu zastavený. V máji 2018 bol podiel skupiny 
CEFC v Ručiteľovi prevzatý spoločnosťou Rainbow Wisdom Investment Limited, ktorá je 
ovládaná čínskou skupinou CITIC Group Corporation. 
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Okrem aktivít v Českej a Slovenskej republike sa geografické pôsobenie Skupiny postupne rozrástlo na ďalšie 
krajiny Európskej únie, Ruskú federáciu a Karibskú oblasť.  

Do roku 2008 Skupina pôsobila v štyroch hlavných oblastiach, a to 

 bankovníctvo (banky, investičné fondy, finančné trhy); 

 korporátne investície (energetika, automobilový priemysel, strojárenstvo, potravinársky priemysel); 

 investície v realitnom developmente (byty a kancelárske priestory, logistické a priemyslové parky, hotely 
a cestovný ruch, multifunkčné projekty); a 

 služby (letecká doprava, šport, zdravotníctvo, médiá).  

Keďže vybrané súbory aktív dosiahli rozmery, ktoré umožnili vyčlenenie samostatných špecializovaných 
skupín, akcionári Skupiny sa rozhodli, že nefinančné spoločnosti orientujúce sa na vybrané korporátne 
investície, nehnuteľnosti a služby budú vyčlenené do samostatných holdingov. K najvýznamnejším 
vyčleneným aktívam patrili najmä nasledujúce: 

 aktíva v spoločnostiach v oblasti energetiky a niektorých priemyselných odvetviach boli vyčlenené do 
spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom v Českej republike (ďalej len EPH); 

 aktíva v nehnuteľnostiach a projekty v oblasti developmentu boli vyčlenené do spoločnosti J&T Real 
Estate Holding, a.s., so sídlom v Slovenskej republike, ktorá bola k 2. decembru 2017 premenovaná na 
J&T Real Estate Management, a. s. (ďalej len J&T Real Estate); 

 aktivity v hotelovom podnikaní boli vyčlenené do spoločnosti Best Hotel Properties a.s., so sídlom 
v Slovenskej republike; a 

 aktíva v cestovnom ruchu v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier boli vyčlenené do spoločnosti Tatry 
mountain resorts, a.s., so sídlom v Slovenskej republike. 

Okrem toho boli tiež vyčlenené ďalšie projekty a aktíva v oblasti športu, leteckej dopravy a médií.  

Vyčlenením týchto aktív došlo k vyjasneniu vzájomných väzieb medzi financujúcimi inštitúciami a 
jednotlivými spoločnosťami výlučne na úrovni investícií a/ alebo financovania. Skupina sa na hospodárskych 
výsledkoch vyčlenených holdingov podieľala ako finančný investor. Napríklad na podnikaní EPH sa Skupina 
podieľala formou finančnej investície prostredníctvom private equity štruktúr v podobe limitovaného 
partnerstva, v ktorom bola skupina limited partner. 

Od roku 2009 sa aktivity Skupiny delili na tri hlavné oblasti: 

 služby korporátneho, privátneho a investičného bankovníctva; 

 aktivity v oblasti správy klientskych aktív; a 

 nebankové investície Skupiny (strategické investície, investície na finančných trhoch, investície 
krátkodobej a strednodobej povahy). 

V roku 2010 bola do Skupiny zaradená spoločnosť ATLANTIK finanční trhy, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 
186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 262 18 062, pričom cieľom tejto strategickej akvizície bol ďalší rozvoj 
služieb pre klientov Skupiny najmä v oblasti obchodovania s cennými papiermi, správy aktív a prípravy 
nových emisií. V tom istom roku Skupina vyčlenila z konsolidačného celku spoločnosť EAST ENERGY 
HOLDING LIMITED, vlastníka obchodného podielu v spoločnosti Elektrárna Opatovice, a.s., a po 
obojstrannej dohode medzi Skupinou a jej klientom zrušila zmluvu o podiele na zisku z projektu TV JOJ. 
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Počas roka 2011 a na začiatku roka 2012 Skupina tiež úspešne emitovala historicky prvé dlhopisy v celkovej 
nominálnej hodnote 4,5 mld. Kč a 100 mil. EUR. 

V rokoch 2012 a 2013 Skupina opäť významne navýšila kapitál banky, ukončila prevádzku J&T Bank 
(Switzerland) Ltd. (SUI), k 1. júlu 2013 dokončila proces akvizície majoritného podielu v spoločnosti Poštová 
banka, a.s.  

Bilančná suma Skupiny dosiahla v roku 2012 hodnotu 5,78 mld. EUR, medziročne vzrástla o 14,9% 
(z 5,03 mld. EUR). Za medziročným rastom stojí hlavne rast objemu klientskych vkladov v bankách Skupiny 
(o 32 %) z 2,34 mld. EUR v roku 2011 na 3,09 mld. EUR na konci roka 2012. V polovici roka 2013 opäť 
výrazne narástla vďaka dokončeniu akvizičného procesu Poštovej banky a začiatku jej konsolidácie, celkovo 
bilančná suma Skupiny dosiahla v roku 2013 hodnotu 8,39 mld. EUR, medziročne teda vzrástla o 45%. 

Celkovo tak bola Skupina v období medzi rokmi 2000 až 2013 schopná zvyšovať svoju bilančnú sumu 
v priemere o 33 % ročne a vlastné imanie v priemere o 25% ročne. 

K 31. decembru 2013 došlo k oddeleniu bankovej časti a nebankových investícií Skupiny. Divestícia sa týkala 
týchto spoločností: J&T Private Equity B.V., J&T FINANCIAL INVESTMENT LTD Cyprus, J&T Private 
Investments B.V., AGUNAKI ENTERPRISES LIMITED, RIGOBERTO INVESTMENTS LIMITED, 
KOTRAB ENTERPRISES LIMITED, J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, J&T Private 
Investments II B.V., J&T BFL Anstalt, Solegnos, J&T Investment Pool - I- CZK, a.s., J&T Investment Pool - 
I- SKK, a.s. a J&T Capital Management Anstalt.  

S účinnosťou od 1. januára 2014 prebehlo cezhraničné zlúčenie, v dôsledku ktorého sa Ručiteľ s novým 
názvom a v novej právnej forme J&T FINANCE GROUP SE stal materskou spoločnosťou Skupiny ako 
konsolidovaného celku. 

Dňa 26. októbra 2014 podpísal Ručiteľ zmluvu o strategickej spolupráci s privátnou skupinou CEFC. 
Partnerstvo medzi Ručiteľom a skupinou CEFC otváralo pre obe strany nové príležitosti najmä v oblasti 
finančných služieb. Uzavretie strategického partnerstva bolo prvým krokom vzájomnej spolupráce, ktorý 
vyústil do minoritného kapitálového prepojenia oboch subjektov.  

Po podpísaní zmluvy o strategickej spolupráci získal CEFC (po revokácii navýšenia základného imania 
uskutočneného 18. februára 2015) podiel na Ručiteľovi vo výške 9,9%, ktorý držali dcérské spoločnosti CEFC 
Shanghai International Group Limited a CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd.  

Dňa 29. marca 2016 podpísali akcionári Ručiteľa niekoľko zmlúv, výsledkom ktorých mal byť pod 
podmienkou získania príslušných regulačných súhlasov navýšenie podielu skupiny CEFC na Ručiteľovi na 
50%. K navýšeniu podielu skupiny CEFC na Ručiteľovi však nedošlo v dôsledku korporátnych zmien 
v Skupine CEFC.  

V marci 2018 stiahla skupina CEFC z Českej národnej banky žiadosť o navýšenie podielu v Skupine Ručiteľa, 
čím bol proces vstupu do spoločnosti zastavený. V máji 2018 spoločnosť Rainbow Wisdom Investment 
Limited, ktorá je ovládaná čínskou skupinou CITIC Group Corporation, prevzala podiel skupiny CEFC na 
Ručiteľovi. 

(b) Základné údaje o Ručiteľovi  
 

Obchodné meno: J&T FINANCE GROUP SE 

Miesto registrácie: Český obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, pod značkou 
H 1317  

Vznik Ručiteľa: Ručiteľ vznikol dňom zápisu do českého obchodného registra dňa 
24. augusta 2006. 
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Doba trvania: Ručiteľ bol založený na dobu neurčitú. 

Spôsob založenia: Ručiteľ bol založený ako česká akciová spoločnosť zakladateľskou listinou. 

Od 1. januára 2014 Ručiteľ zmenil svoju právnu formu na európsku spoločnosť 
(societas europaea). 

Právna forma: Súčasná právna forma je európska spoločnosť (societas europaea). 

Právny poriadok, podľa 
ktorého bol Ručiteľ 
založený: 

Ručiteľ v súčasnej právnej forme bol založený a existuje podľa práva 
Európskej únie a Českej republiky. 

Sídlo: Pobřežní 297/14, Praha 8, Česká republika 

Telefónne číslo: +420 221 710 111 

Základné imanie: Základné imanie Ručiteľa predstavuje 15 780 308 188,- Kč a bolo splatené v 
plnej výške. 

Základné imanie je rozvrhnuté na 10 kmeňových akcií, znejúcich na meno, 
v listinnej podobe, o menovitej hodnote 200 000 Kč, 13 778 752 kmeňových 
akcií znejúcich na meno, v listinnej podobe, o menovitej hodnote jednej akcie 
1 000 Kč a 1 999 556 188 kmeňových akcií, znejúcich na meno, v listinnej 
podobe, v menovitej hodnote 1 Kč. 

Základné imanie bolo v plnom rozsahu splatené. 

Zakladateľská listina 
a stanovy: 

Ručiteľ existoval od 24. augusta 2006 vo forme českej akciovej spoločnosti 
pod obchodným menom J&T FINANCE, a.s. Na základe projektu cezhraničnej 
fúzie zlúčením z dňa 23. septembra 2013 došlo k zmene právnej formy 
Ručiteľa na európsku spoločnosť (societas europaea) a k fúzii zlúčením, pri 
ktorej na Ručiteľa ako nástupnícku spoločnosť prešiel majetok zanikajúcich 
spoločností (i) Predchádzajúcej materskej spoločnosti a (ii) TECHNO PLUS. 
Posledné znenie stanov Ručiteľa bolo schválené valným zhromaždením 
Ručiteľa dňa 1. decembra 2016. 

Predmet činnosti: Ručiteľ je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Predmet 
podnikania Ručiteľa je uvedený v čl. IV stanov Ručiteľa a tvorí ho výroba, 
obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Hlavné 
činnosti Ručiteľa a Skupiny sú uvedené v článku 4.6 „Prehľad podnikateľskej 
činnosti“. 

Hlavné právne predpisy, 
na základe ktorých 
Ručiteľ vykonáva svoju 
činnosť 

Ručiteľ vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi Českej 
republiky a právom Európskej Únie, čo zahŕňa najmä, nie však výlučne, 
nasledovné právne predpisy (vždy v platnom znení): 

 nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 zo dňa 8. októbra 2001 o štatúte 
európskej spoločnosti; 

 amernica Rady 2001/86/ES zo dňa 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňa štatút 
európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov;  

 český zákon č. 627/2004 Sb., o európskej spoločnosti v znení neskorších 
predpisov; 

 český zákon č. 90/2012 Sb., o obchodných spoločnostiach a družstvách 
(zákon o obchodních korporácích); 

 český zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

Na Ručiteľa ako finančnú holdingovú spoločnosť, ktorá podlieha dohľadu zo 
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strany Českej národnej banky na konsolidovanom základe, sa ďalej vzťahujú 
predpisy: 

 český zákon č. 21/1992 Sb. o bankách; a 

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 
o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné 
spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012. 

(c) Najnovšie a najdôležitejšie udalosti dôležité pre vyhodnotenie solventnosti Ručiteľa 

Ručiteľ je holdingová spoločnosť, ktorá je z hľadiska svojich príjmov závislá na príjmoch od spoločností, ktoré 
ovláda a na schopnosti svojich externých dlžníkov splniť svoje záväzky voči Ručiteľovi.  

Ručiteľ má príjmy najmä z poskytnutých úverov a prijatých dividend. Celkový objem poskytnutých úverov 
k 30. júnu 2018 predstavoval 565,1 mil. EUR, od 1. januára 2018 do 30. júna 2018 dosiahol úrokový výnos 
z poskytnutých úverov a zmeniek 14,8 mil. EUR. Z poskytnutých úverov je 77,4% objemu denominovaného 
v EUR a 20,3% v Kč. 

Dividendový výnos za obdobie od 1. januára 2018 do 30. júna 2018 dosiahol 64,9 mil. EUR. Okrem vyššie 
uvedených výnosov má Ručiteľ výnosy z obchodovania (čistá pozícia je -6,5 mil. EUR od 1. januára 2018 do 
30. júna 2018), výnosy z poskytnutých garancií a poplatkov 1,1 mil. EUR (od 1. januára 2018 
do 30. júna 2018).  

Hlavnú časť nákladov Ručiteľa tvoria náklady z úverov a zmeniek. Celkový objem istiny týchto inštrumentov 
k 30. júnu 2018 predstavoval 896 mil. EUR, od 1. januára 2018 do 30. júna 2018 dosiahli celkové úrokové 
náklady 18,7 mil. EUR. Z prijatých úverov je 62,5 % celkového objemu denominovaných v EUR a 37,5 % 
v Kč. 

Nad rámec vyššie uvedeného poskytol Ručiteľ k 30. júnu 2018 záruky a ručenie v celkovej výške 540 mil. 
EUR (z toho ručenie poskytnuté spoločnostiam v Skupine predstavovalo 527 mil. EUR a ručenie poskytnuté 
tretím stranám 12,8 mil. EUR). 

K 30. júnu 2018 nebol majetok Ručiteľa zaťažený žiadnymi záložnými ani inými vecnými či obdobnými 
právami. 

(d) Investície 

V auguste 2017 získal Ručiteľ 100% podiel na spoločnosti Outsider LLC a prostredníctvom nej nepriamy 80% 
podiel v spoločnosti Chateau Teyssier (Société civile). Ručiteľ zároveň získal priamy 80% podiel v spoločnosti 
Saxonworld Ltd. Tieto investíce následne Ručiteľ predal do svojej dcérskej spoločnosti J&T Wine Holding SE, 
v ktorej vlastní 100% obchodný podiel. 

V decembri 2017 Ručiteľ získal 100% zakladateľských akcií spoločnosti Compact Property Fund, investiční 
fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

4.6 Prehľad podnikateľskej činnosti 

(a) Hlavné činnosti Ručiteľa a Skupiny 

Opis hlavných činností a kategórií služieb 

Ručiteľ má pozíciu holdingovej spoločnosti, ktorá predovšetkým spravuje svoje majetkové účasti v Skupine 
emitenta a poskytuje úvery a ručiteľské služby, vrátane ručenia pre spoločnosti v Skupine. Ručiteľ poskytuje 
tiež manažérske, ručiteľské a správne služby spoločnostiam v Skupine emitenta. Okrem toho je Ručiteľ tiež 
veriteľom interných a externých subjektov.  
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Skupina je v súčasnosti bankový holding tvorený najmä spoločnosťami J & T Banka a Poštová banka. Medzi 
hlavné oblasti činností a služieb, ktoré Skupina poskytuje, patria: 

Služby privátneho bankovníctva 

Správa, ochrana a zhodnotenie majetku (vrátane termínovaných a štruktúrovaných vkladov, podielových 
fondov J&T, podielov klientov na investíciách v oblasti private equity, správy majetku).  

Služby retailového bankovníctva 

Kompletné bankové služby poskytované širokej verejnosti, ktoré zahŕňajú predovšetkým poskytovanie 
spotrebiteľských úverov a hypoték, vedenie účtu, sporenie, vydávanie platobných kariet ako aj predaj 
ostatných produktov (poistenie, penzijné fondy, podielové fondy). 

Služby investičného bankovníctva 

Komplexné služby a poradenstvo pri zaistení dlhového financovania (dlhopisy, úverové kluby, privátne 
umiestnenie, zmenkové programy), vlastné financovanie – IPO, SPO, post IPO poradenstvo, poradenstvo pre 
fúzie a akvizície. 

Služby korporátneho bankovníctva 

Financovanie projektov, posúdenie rizík, štruktúrovanie transakcií, poskytnutie prostriedkov, 
reštrukturalizácie, refinancovanie a špecializované financovanie. Poskytovanie dlhodobého i krátkodobého 
financovania, štruktúrované financovanie. Služby v oblasti korporátnych financií (projektové financovanie, 
oceňovanie, reštrukturalizácie). 

Služby na finančných trhoch 

Kompletné poradenstvo pre obchodovanie a investovanie na finančných trhoch, ekonomický výskum a 
analýzy, brokerské služby, zaistenie a vyrovnanie transakcií.  

Bankové služby 

Kompletné bankové služby so zameraním na privátnych klientov a oblasti špecializovaného financovania.  

Všetky tieto služby Skupina emitenta poskytuje v rámci jedného celku, keď je schopná pripraviť svojim 
klientom nadštandardné produkty podľa individuálnych požiadaviek a potrieb s dôrazom na flexibilitu a 
rýchlosť riešenia. Skupina je schopná so svojím klientom prejsť celým procesom transakcie a pritom ponúknuť 
široké spektrum služieb či už v Českej republike, na Slovensku, v Ruskej federácii alebo v Chorvátsku. 
Významná konkurenčná výhoda pritom spočíva v schopnosti spojenia poskytovaných služieb do plne 
integrovaného celku od štruktúrovania transakcie, cez jej financovanie, korporátne poradenstvo k správe a 
zhodnoteniu majetku. 

Vzťahy so zákazníkmi a znalosť holdingov zo sveta energetiky, realitného developmentu a cestovného ruchu 
umožňujú ponúkať klientom príležitosti, ktoré inak nie sú na trhu bežné. Prostredníctvom nadobudnutých 
skúseností v oblasti korporátnych premien, predajov podnikov a investičného bankovníctva zaisťuje Skupina 
svojím klientom poradenstvo v mnohých kľúčových otázkach korporátnych financií. Pre svojich klientov 
Skupina tiež využíva všetky finančné i nefinančné synergie vychádzajúce z úzkej spolupráce so spoločnosťami 
pôsobiacimi v oblasti hotelierstva, cestovného ruchu, športu, súkromnej leteckej dopravy a služieb concierge. 

Riadenie rizika 

Všeobecné riadenie rizík a stanovenie metodiky je upravené vo vnútornom predpise 14/2008 vydanom 
predstavenstvom Ručiteľa „Systém vnútorne stanoveného kapitálu na konsolidovanom základe“, ktorý 
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stanovuje stratégie a postupy s cieľom pokrytia rizík, ktorým je alebo by mohol byť regulovaný konsolidačný 
celok J & T Banky vystavený.  

Aj jednotlivé inštitúcie vydali vnútorné smernice, ktoré stanovujú ich interné a externé podmienky a nastavenia 
(napr. požiadavky stanovené miestnymi regulátormi). Riadenie rizík prebieha prostredníctvom investičného 
výboru, ktorý má zodpovednosť za investície v rámci obchodnej knihy, úverového výboru, ktorý nesie 
zodpovednosť za investície investičnej knihy úverového charakteru a výboru pre riadenie aktív a pasív, ktorý 
nesie zodpovednosť za riadenie aktív a pasív z hľadiska likvidity, úrokového rizika a profitability. Limity 
stanovené predstavenstvom (alebo investičným výborom) sú každodenne kontrolované oddelením riadenia 
rizík. 

Základným cieľom riadenia rizík Skupiny emitenta je maximalizácia výnosu vo vzťahu k podstupovanému 
riziku pri zohľadnení jej rizikového profilu. 

Riziká sú v Skupine emitenta monitorované, posudzované a riadené a prípadne limitované aspoň tak striktne, 
ako to vyžadujú príslušné regulačné orgány, najmä ČNB a NBS. Limity rizika musia byť schválené 
zodpovedným subjektom, spravidla investičným výborom alebo, v prípade limitov základného charakteru, 
predstavenstvom. Interné limity sa aktualizujú pravidelne a okrem toho bezodkladne v prípade významnej 
zmeny trhových podmienok tak, aby bol zaistený ich súlad s celkovou stratégiou Skupiny emitenta, ako aj 
s trhovými a úverovými podmienkami. Dodržovanie limitov je monitorované a reportované, v prípade ich 
možného porušenia sú či už na úrovni Skupiny alebo na úrovni akejkoľvek dcérskej spoločnosti okamžite 
prijaté zodpovedajúce opatrenia vedúce k náprave.  

Skupina prostredníctvom stanovenia výšky kapitálu na konsolidovanom základe nastavuje celkový všeobecný 
rámec riadenia rizík v rámci Skupiny. Podľa názoru Skupiny patria medzi najvýznamnejšie riziká nasledujúce: 

Trhové riziko  

Skupina definuje trhové riziko ako riziko straty vyplývajúce zo zmien trhových cien, úrokových sadzieb a 
menových kurzov. Skupina používa predovšetkým metodiku Value at Risk (VaR) s použitím historických 
simulácií na odhad potenciálnej neočakávanej straty s cieľom posúdenia svojho trhového rizika obchodného 
portfólia, cudzích mien a komoditnej pozície. Parametre tejto metódy sú hladina spoľahlivosti 99 % a horizont 
desiatich obchodných dní. 

Úverové riziko 

Skupina definuje úverové (kreditné) riziko ako riziko straty vyplývajúce zo zlyhania protistrany tým, že 
nesplní svoje záväzky podľa podmienok zmluvy. Primárne úverové riziko vzniká najmä kvôli úverom, 
pôžičkám a poskytnutým finančným zárukám. Ďalším zdrojom úverového rizika, ktorému je Skupina 
vystavená, sú prísľuby úverov, a tiež otvorené pozície v cenných papieroch. Hodnotenie úverového rizika vo 
vzťahu k protistrane alebo emitovanému dlhu je založené na štandardnej úverovej analýze. Skupina tiež 
obmedzuje úverovú angažovanosť vyplývajúcu z klientskych obchodov, teda obchodov, ktoré sú uzatvorené na 
účet zákazníka a v ktorých majú jednotlivé spoločnosti Skupiny úlohu komisionára. 

Riziko likvidity 

Skupina definuje likvidné riziko ako riziko straty schopnosti splniť finančné záväzky v čase, keď sa stanú 
splatnými alebo riziko straty schopnosti financovať aktíva. Jednotlivé spoločnosti v Skupine využívajú rôzne 
metódy riadenia rizika likvidity, vrátane individuálneho sledovania veľkých depozít. Vedenie Skupiny sa 
zameriava na diverzifikáciu zdrojov finančných prostriedkov s cieľom obmedzenia závislosti od jedného 
zdroja financovania. Riziko likvidity je hodnotené najmä monitorovaním zmien v štruktúre financovania a ich 
porovnaním so stratégiou Skupiny týkajúcej sa riadenia likvidnej pozície. Ako súčasť svojej stratégie riadenia 
rizika likvidity Skupina drží časť aktív vo vysoko likvidných prostriedkoch. Pokiaľ by spoločnosti v Skupine 
hrozila kríza likvidity, môže sa v rámci pohotovostného plánu obrátiť na ostatné spoločnosti v rámci Skupiny 
so žiadosťou o poskytnutie potrebných likvidných prostriedkov. 
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Operačné riziko 

Skupina definuje operačné riziko ako riziko straty vplyvom nedostatkov či zlyhania vnútorných procesov, 
ľudského faktora alebo systémov či riziko straty vplyvom vonkajších skutočností (t. j. vrátane rizika 
informačných technológií, rizika právneho a compliance). Skupina si kladie za cieľ, aby riadenie operačného 
rizika bralo do úvahy zamedzenie finančným stratám a škodám, ako aj celkovú efektivitu nákladov. Zároveň sa 
však snaží vyhnúť sa kontrolným postupom, ktoré obmedzujú iniciatívu a tvorivosť. Primárna zodpovednosť 
za nakladanie s operačným rizikom je na manažmente jednotlivých dcérskych spoločností. Skupina riadi i 
riziko outsourcingu. K tomu pristupuje v prípade, že je to pre ňu výhodné. Primárne sa rieši outsouring v rámci 
Skupiny. 

Reputačné riziko 

Skupina definuje reputačné riziko ako riziko vyplývajúce z vplyvu negatívneho vnímania Skupiny (klientmi, 
protistranami, akcionármi, investormi alebo orgánmi dohľadu) na jej výnosy či kapitál. S cieľom 
minimalizácie rizika Skupina interne predchádza tomuto riziku vychádzaním zo spôsobu organizácie a riadenia 
Skupiny. Zamestnanci konajú v súlade s etickým kódexom Skupiny, ako aj ostatnými internými smernicami 
Skupiny a zásadne v záujme klienta. S cieľom minimalizácie rizika Skupina externe riziko minimalizuje 
aktívnou komunikáciou smerom k médiám, klientom, protistranám, akcionárom, investorom i regulátorom. 

Strategické riziko 

Skupina definuje strategické riziko ako riziko straty ziskov alebo kapitálu v dôsledku nepriaznivého vývoja 
podnikateľského prostredia alebo nesprávnych podnikateľských rozhodnutí či ich nesprávnej implementácie. 

V rámci Skupiny je toto riziko minimalizované predovšetkým vďaka primeranej koncentrácii rozhodovacích 
právomocí. Dôležité rozhodnutia sú v rámci Skupiny podporované zodpovedajúcimi materiálmi a analýzami, 
ktorých vyhodnoteniu je venovaná zodpovedajúca starostlivosť. V rámci jednotlivých prevádzkových častí 
Skupina uplatňuje prísne štandardy riadenia rizík pri zohľadnení požiadaviek zo strany regulátora, 
charakteristiky časti a najlepšej praxe.  

Asset Management 

Pri správe majetku vo vlastných fondoch je riadenie rizika riadené hlavne internými smernicami Riadenie rizík 
a Deriváty a repo obchody. Hlavným kritériom pre schválenie konkrétnej investičnej stratégie je dostatočná 
ochrana všetkých spravovaných portfólií proti investičným rizikám spojeným s jednotlivými zastúpenými 
finančnými nástrojmi. Riziko je mesačne vyhodnocované predovšetkým na základe metodiky VaR (hladina 
spoľahlivosti 99 %, 21 obchodných dní). Limity stanovené investičnou spoločnosťou sú schválené investičným 
výborom a kontrolované portfólio manažérmi aspoň raz za mesiac. Aktivity investičného výboru musia 
zaručiť, že fond má kedykoľvek k dispozícii také množstvo likvidity, ktoré mu ukladá zákon.  

Pri správe klientskeho majetku podlieha riadenie rizika vnútornej smernici Správa klientskych portfólií. Na 
základe tejto smernice a právnych požiadaviek sú klienti rozdelení do kategórií a je nastavená investičná 
stratégia (vrátane cieľa správy portfólia, úrovne podstúpeného rizika, investičného horizontu, pákového efektu, 
schválených typov investičných nástrojov a investičných limitov). Dodržiavanie daného nastavenia je 
pravidelne kontrolované. 

(b) Hlavné trhy 

Ručiteľ ako holdingová spoločnosť, ktorá nevykonáva žiadnu významnú činnosť okrem správy svojich 
majetkových účastí, poskytovania ručenia a poskytovania úverov/pôžičiek, sám o sebe nemá relevantné trhy, 
na ktorých by súťažil. 

Skupina ako celok súťaží na viacerých trhoch. Po transformácii a oddelení jednotlivých holdingových 
spoločností sa Skupina zameriava na bankovníctvo a správu majetku. Vzhľadom na širokú škálu 
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poskytovaných služieb a výlučné zameranie Skupiny (a teda i absenciou porovnateľných spoločností) môže 
byť ťažké presne vymedziť trhy, na ktorých Skupina súťaží. 

V oblasti bankovníctva Skupina súťaží predovšetkým na trhoch vkladov a úverov o klientske vklady 
a o možnosť poskytovať financovanie v podobe pôžičiek a úverov, v oblasti privátneho bankovníctva a správy 
majetku súťaží o možnosť spravovať klientsky majetok. Na finančných trhoch Skupina sprostredkováva pre 
svojich klientov nákupy a predaje verejne obchodovaných investičných titulov. 

V týchto oblastiach Skupina súťaží predovšetkým na geografických trhoch a na finančných trhoch Českej 
republiky a Slovenskej republiky. V ostatných krajinách trhový podiel Skupiny nie je významný. 

Bankovníctvo – vklady a úvery 

K 31. decembru 2017 J & T Banka prijala vklady od klientov vo výške 84,5 mld. Kč, úvery poskytnuté 
klientom predstavovali 63,8 mld. Kč. Podľa údajov ČNB, dosahovali k 31. decembru 2017 v bankovom 
sektore vklady od klientov 4.169 mld. Kč a úvery poskytnuté klientom 3.085 mld. Kč. Trhový podiel J & T 
Banky na prijatých vkladoch a poskytnutých úveroch v Českej republike teda predstavuje 2,0 %, respektíve 
2,1 %.  

K 31. decembru 2017 Poštová banka prijala vklady od klientov vo výške 3,6 mld. EUR, úvery poskytnuté 
klientom predstavovali 2,2 mld. EUR. Podľa údajov NBS dosahovali k 31. decembru 2017 v bankovom 
sektore vklady od klientov 56,1 mld. EUR a úvery poskytnuté klientom 53,8 mld. EUR. Trhový podiel 
Poštovej banky na prijatých vkladoch a poskytnutých úveroch v Slovenskej republike teda predstavuje 6,42 %, 
respektíve 4,1 %. 

Správa majetku 

Emitent ani Ručiteľ nemali k dátumu vyhotovenia Prospektu spoľahlivé informácie, ktoré by umožnili výpočet 
trhového podielu Skupiny či jednotlivých správcov majetku v Skupine na trhu služieb správy majetku.  

Finančné trhy 

Podľa údajov Burzy cenných papierov v Prahe (ďalej len BCPP) predstavoval objem ročných obchodov J & T 
Banky na BCPP v roku 2017 16,7 mld. Kč v akciách a 11,4 mld. Kč v dlhopisoch. Pri celkovom objeme 
obchodov členov BCPP v roku 2017, ktorý dosiaho 277,6 mld. Kč v akciách a 12,4 mld. Kč v dlhopisoch, bol 
podiel J & T Banky za rok 2017 6,0 % v akciách a 91,9 % v dlhopisoch v on-line registrovaných OTC 
obchodoch a burzových obchodoch. 

4.7 Organizačná štruktúra 

(a) Pozícia Ručiteľa v Skupine  

Vlastníkmi 100% akcií Ručiteľa, ktorý ovláda Skupinu emitenta, sú Ing. Jozef Tkáč a Ing. Ivan Jakabovič, z 
ktorých každý vlastní 45,05% akcií Ručiteľa a spoločnosť Rainbow Wisdom Investments Limited, ktorá 
vlastní 9,9% akcií Ručiteľa.  

(b) Organizačná štruktúra Skupiny  

Nižšie uvedená grafická schéma zobrazuje Skupinu vrátane osôb, ktoré ovládajú Ručiteľa ku dňu vyhotovenia 
Prospektu. Spoločnosti uvedené pod Ručiteľom tvoria konsolidovaný celok. Súčasťou schémy sú aj pobočky a 
spoločnosti, ktoré sú konsolidované ekvivalenčnou metódou. Ku dňu vyhotovenia tohto Prospektu sa 
konsolidovaný celok skladá zo 61 spoločností (62 vrátane samotného Ručiteľa). 
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*Údaje uvedené v percentách vyjadrujú jednotlivé podiely na hlasovacích právach a aj na základnom imaní. 
1 – Tento subjekt nie je inštitúciou, finančnou inštitúciou, podnikom pomocných služieb alebo spoločnosťou spravujúcou aktíva podľa článku 18 ods. 8 
nariadenia CRR (575/2013/EU) 
2 – Tento subjekt je súčasťou Skupiny, ale nie je zahrnutý do prudenciálnej konsolidácie z dôvodu jeho malej veľkosti, tj. subjekt spĺňa podmienky podľa 
článku 19 odst. 1 nariadenia CRR (575/2013/EU) 

Vybrané spoločnosti zo Skupiny sú súčasťou RKC, ktorý podlieha dohľadu ČNB. Dôvodom tohto dohľadu zo 
strany ČNB je skutočnosť, že Ručiteľ nepriamo ovláda J&T Banku a Poštovú banku a podlieha tak zo strany 
ČNB bankovému dohľadu na konsolidovanom základe, a to podľa príslušných právnych predpisov, najmä 
českého zákona č. 21/1992 Sb. o bankách v platnom znení a jeho vykonávacích predpisov. V zmysle vyššie 
uvedených právnych predpisov stojí na čele RKC Ing. Ivan Jakabovič a Ing. Jozef Tkáč.  

V rámci konsolidovaného dohľadu musí RKC na konsolidovanom základe plniť niektoré stanovené 
požiadavky, a to hlavne v oblastiach riadenia rizík, kapitálovej a úverovej primeranosti, nadobúdania, 
financovania a posudzovania aktív, riadiaceho a kontrolného systému. RKC je tiež povinný pravidelne 
zverejňovať informácie. 

(c) Popis významných spoločností zo Skupiny emitenta 

Ak nie je uvedené inak, finančné údaje uvedené pri jednotlivých spoločnostiach sú uvádzané z účtovných 
závierok pripravených podľa medzinárodných účtovných štandardov za príslušné účtovné obdobie pred 
konsolidačnými úpravami. Finančné údaje za J & T Banku a Poštovú banku sú uvádzané v konsolidovanej 
podobe. 

J & T Banka 

Banka vznikla 13. októbra 1992, má sídlo na Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, identifikačné 
číslo: 471 15 378 a výšku základného imania 10 638 127 000,- Kč. 
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Popis hlavných aktivít  

J & T Banka vykonáva bankové činnosti uvedené v českom zákone č. 21/1992 Zb., o bankách, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len Český zákon o bankách), najmä prijímanie vkladov od verejnosti, 
poskytovanie úverov, investovanie do cenných papierov na vlastný účet, finančný prenájom (finančný lízing), 
platobný styk a zúčtovanie, vydávanie a správa platobných prostriedkov, poskytovanie záruk, otváranie 
akreditívov, obstarávanie inkasa, poskytovanie investičných služieb podľa zvláštneho právneho predpisu, 
finančné maklérstvo, výkon funkcie depozitára, zmenárenskú činnosť, poskytovanie bankových informácií, 
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami a so zlatom v rozsahu 
obchodovania na vlastný účet alebo na účet klienta s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, obchodovanie 
na vlastný účet so zahraničnými cennými papiermi a obchodovanie na vlastný účet s peniazmi, oceniteľnými 
právami a záväzkami odvodenými od vyššie uvedených devízových hodnôt, obchodovanie na vlastný účet 
alebo na účet klienta so zlatom, prenájom bezpečnostných schránok a ďalšie činnosti, ktoré priamo súvisia 
s činnosťami uvedenými v bankovej licencii J & T Banky. 

Činnosť J & T Banky bola začatá dňa 13. októbra 1992 pod vtedajším obchodným menom Podnikateľská 
banka, a. s. V roku 1998, keď došlo k akvizícii 100 % majetkového podielu, sa Podnikateľská banka, a. s., 
stala súčasťou Skupiny J & T. Medzi ďalšie dôležité míľniky z hľadiska činnosti J & T Banky patria najmä: 

2003  Rozšírenie bankovej licencie o licenciu obchodníka s cennými papiermi. 

2005  Zriadenie organizačnej zložky na Slovensku. 

2006   Otvorenie pobočky na Slovensku (Bratislava). 

2009   Vstup na trh vkladových produktov pre klientov v nižšom segmente od 500 tis. Kč. 

2011 Akvizícia spoločností ATLANTIK finanční trhy, a. s., J&T IB and Capital Markets, J&T 
Investiční společnost, a. s. 

2011  Predaj spoločnosti BEA Development.  

2011 Kapitálové posilnenie J & T Banky – základné imanie zvýšený v niekoľkých tranžách 
o celkovú sumu 1 520 000 000 Kč. Nadobudnutie 100 % obchodného podielu v ruskej banke 
Tretij Rim ZAO, ktorá bola premenovaná na J&T Bank ZAO, vloženie J&T Banky ZAO do 
základného imania J & T Banky. 

2013 J & T Banka dňa 8. februára 2013 kúpila obchodný podiel vo výške 99 % na základnom 
imaní spoločnosti TERCES MANAGEMENT LTD, založenej a registrovanej podľa práva 
Cyperskej republiky. Touto akvizíciou získala kontrolu nad spoločnosťou Interznanie OAO 
registrovanou v Ruskej federácii, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti TERCES 
MANAGEMENT LTD. 

2013  Ku dňu 1. júla 2013 J & T Banka dokončila akvizíciu obchodného podielu vo výške 36,36 % 
v spoločnosti Poštová banka. 

2013 Ku dňu 10. decembra 2013 bolo zvýšené základné imanie J & T Banky o sumu 5,7 mld. Kč 
zo sumy 3 858 127 000,- Kč na sumu 9 558 127 000,- Kč, a to upísaním nových akcií 
existujúcim akcionárom. 

2014 Dňa 9. júna 2014 došlo k dokončeniu akvizície chorvátskej spoločnosti VABA d.d. banka 
Varaždin, čím Skupina pokračovala v expanzii na trhoch strednej a východnej Európy. 
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2015 J & T Banka ku dňu 11. februára 2015 navýšila základný kapitál v chorvátskej banke VABA 
d.d. banka Varaždin o 37,5 mil. HRK, čím došlo k navýšeniu jej obchodného podielu na 
67,74%. 

2015 J & T Banka ku dňu 28. septembra 2015 opäť navýšila základný kapitál na chorvátskej 
banke VABA d.d. banka Varaždin o 65 mil. HRK, čím došlo k navýšeniu jej obchodného 
podielu na 76,81%. 

2015 Ku dňu 20. mája 2015 došlo ku kapitálovému posilneniu J&T Bank AO navýšením 
základného imania o 5 600 000 000 RUB. 

2015 Ku dňu 10. novembra 2015 bolo zvýšené základné imanie J & T Banky o sumu 1,1 mld. Kč 
zo sumy 9 558 127 000,- Kč na sumu 10 638 127 000,- Kč, a to upísaním nových akcií 
existujúcim akcionárom. 

2016 Dňa 9. júna 2016 J & T Banka navýšila svoju majetkovú účasť v spoločnosti PGJT B.V. 
príspevkom do kapitálových fondov vo výške 107 mil. RUB. 

2016 V roku 2016 J & T Banka navýšila vlastnícky podiel v banke VABA d.d. banka Varaždin. 
Dňa 8. júla 2016 upísala 7 600 000 kusov nových kmeňových akcií v celkovej menovitej 
hodnote 76 mil. HRK. 

2017 Dňa 22. februára 2017 J & T Banka kúpila 100% obchodný podiel v spoločnosti J&T 
Leasingová společnosť, a. s. v celkovej menovitej hodnote 30 mil. Kč a počtu kusov 
4 600 000 kmeňových akcií. Účelom tejto akvizície rozšírenie aktivít o poskytovaní 
lízingových služieb. 

2017 J & T Banka 3. júla 2017 predala svoj podiel v spoločnosti PGJT B.V. 

2017 Dňa 4. októbra 2017 J&T Bank, a.o. kúpila od pôvodných vlastníkov s diskontom AKB 
"Khovanskiy" a.o. s cieľom optimalizovať a rozšíriť jej podnikateľskú činnosť. Náklady 
kúpa vo výške 335 mil. Kč mali za následok prínos z výhodnej kúpy v sume 85 mil. Kč 
zaúčtovaný vo finančných výkazoch. 

J&T Banka má centrálu v Prahe a pobočku v Brne, ktorá bola otvorená v marci 2012, v roku 2013 bola 
otvorená pobočka v Ostrave.  

V Slovenskej republike pôsobí J & T Banka prostredníctvom organizačnej zložky v Bratislave, ktorá bola 
zriadená dňa 23. novembra 2005 a je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel 
Po, vložka 1320/B pod názvom „J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky”, so sídlom Dvořákovo 
nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693. Okrem Bratislavy sa ďalšie pobočky Emitenta v Slovenskej 
republike nachádzajú v Košiciach a Starom Smokovci. 

V súčasnosti sa J & T Banka v rámci svojho podnikania zameriava na klientov a obchody vyžadujúce výraznú 
mieru individuálneho prístupu, či už ide o súkromné osoby alebo inštitúcie. Okrem štandardných bankových 
služieb J & T Banka poskytuje služby:  

Privátne bankovníctvo 

Správa, ochrana a zhodnotenie majetku (vrátane vkladových produktov, podielových fondov J&T, podielov 
klientov na investíciách Skupiny J&T v oblasti private equity, správy majetku), služby Family office 
(zaistenie, ochrana a rozvoj rodinného majetku). 
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Korporátne bankovníctvo  

Financovanie projektov, posúdenie rizík, štruktúrovanie transakcií, poskytnutie prostriedkov, 
reštrukturalizácia, refinancovanie a špecializované financovanie. Poskytovanie dlhodobého i krátkodobého 
financovania, štruktúrované financovanie. Služby v oblasti korporátnych financií (projektové a iné 
financovanie, oceňovanie, reštrukturalizácia). 

Investičné bankovníctvo 

Komplexné služby a poradenstvo pri zaistení dlhového financovania (dlhopisy, úverové kluby, privátne 
umiestnenie, zmenkové programy), ekvitného financovania – primárna verejná ponuka (IPO), sekundárna 
ponuka (SPO), neverejné umiestnenie emisie (private placement), poradenstvo pre fúzie a akvizície. 

Hospodárenie v roku 2017 

Rok 2017 J & T Banka ukončila s bilančnou sumou 134,94 miliárd Kč. Zároveň dosiahnutým ziskom po 
zdanení vo výške 1,50 miliárd Kč nadviazala na mimoriadne výsledky minulých rokov. Medziročný pokles 
čistého zisku o 3,6% je ovplyvnený rastom čistých úrokových výnosov a čistých výnosov z poplatkov a 
provízií (celkový medziročný nárast o 0,55 miliardy Kč). Oproti tomu J & T Banka zaznamenala pokles 
čistého zisku z obchodovania a stratu zo znehodnotenia realizovateľných finančných aktív (medziročný pokles 
o 0,53 miliardy Kč). Čisté úrokové výnosy vzrástli o 17,5% na 3,27 miliardy Kč (v roku 2016: 2,78 miliardy 
Kč). Pokles úrokových výnosov o 6,3% bol kompenzovaný medziročnom poklesom úrokových nákladov 
o viac ako 40%. 

V roku 2017 vďaka rastu klientskych investícií a zároveň vďaka úspešným umiestnením nových emisií rástli aj 
čisté výnosy z poplatkov a provízií. V porovnaní s rokom 2016 došlo k nárastu o viac ako 7,5%, a to za rok 
2017 na 0,90 miliardy Kč (v roku 2016: 0,84 miliardy Kč). Banka v roku 2017 uviedla na trh sedem 
dlhopisových emisií v celkovom objeme 15,95 miliardy Kč. Do fondov spravovaných entitou J&T 
INVESTIČNÉ SPOLOČNOSŤ, a. s. získala 6,74 miliárd Kč nových finančných prostriedkov. 

V roku 2017 prevádzkové náklady J & T Banky predstavovali 1,78 miliardy Kč, čo predstavuje medziročný 
rast 5,3% (v roku 2016: 1,69 miliárd Kč). Ukazovateľ administratívnych nákladov na jedného zamestnanca 
v roku 2017 mierne vzrástol na 3,7 milióna Kč (v roku 2016: 3,6 milióna Kč). Dlhodobo J & T Banka drží 
pomer prevádzkových nákladov k celkovej bilančnej sume pod hranicou 1,5%, čo radí J & T Banku 
k najlepším na trhu v tomto ukazovateľovi 

Vlastný kapitál na konci roka 2017 predstavoval takmer 19 miliárd Kč. V roku 2017 J & T Banka vyplatila 
Ručiteľovi dividendu vo výške 1,31 miliardy Kč, čo predstavuje približne 85% z čistého zisku roku 2016. 
J & T Banka je dlhodobo kapitálovo dostatočne vybavená a pripravená na ďalší rast a rozvoj. Kapitálová 
primeranosť J & T Banky predstavovala k 31. decembru 2017 18,45% (v roku 2016: 17,75%). 

Hospodárenie v roku 2016  

Rok 2016 J & T Banka dokončila s bilančnou sumou vo výške 123,55 miliárd Kč a ziskom vo výška 
1,55 miliárd Kč. Medziročný pokles čistého zisku o 10,4% je významne ovplyvnený jednorazovú transakcií 
roku 2015, a to predajom podielu v Poštovej banke koncom roka 2015 (mimoriadny výnos vo výške 
0,74 miliardy Kč).  

Čisté úrokové výnosy poklesli o 3,9% na 2,78 miliardy Kč (v roku 2015: 2,89 miliardy Kč). Hlavným 
dôvodom je najm stagnácia objemu úverového portfólia v roku 2016. Na druhej strane rástli čisté výnosy 
z poplatkov a provízií (nárast o 75,8%) na 0,84 miliardy Kč (v roku 2015: 0,48 miliárd Kč), a to najmä vďaka 
rastu klientskych investícií. J & T Banka v roku 2016 uviedla na trh 11 dlhopisových emisií v objeme 
19,39 miliardy Kč a do podielových fondov J&T pre privátnych klientov získala 7,09 miliardy Kč (prostriedky 
spravované entitou J&T INVESTIČNÍ SPOLOČNOST, a.s.). 
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V roku 2016 sa banke podarilo efektívne znížiť prevádzkové náklady, medziročný pokles predstavoval 4,7% 
na 1,69 miliardy Kč (v roku 2015: 1,77 miliárd Kč). 

Vlastný kapitál J & T banky na konci roka 2016 predstavoval 18,94 miliárd Sk (medziročne vzrástol 
o 2,14 miliardy Kč). Nárast kapitálu o 12,8% bol spôsobený predovšetkým zvýšením položky nerozdeleného 
zisku o 1,24 miliárd Kč (zo zisku roku 2015) a umiestnením eurové emisie výnosových perpetuitních 
certifikátov určené primární pre slovenské trh (nárast o 0,86 miliárd Kč). J & T Banka bola kapitálovo 
dostatočne vybavená a pripravená na ďalší rast a rozvoj. Kapitálová primeranosť banky predstavovala 
k 31. 12. 2016 17,75% (v roku 2015: 15,83%). 

 J&T Bank AO 

Banka má sídlo v Ruskej federácii, na adrese Kadashevskaya nab. 26, 115035 Moskva, Ruská federácia 
identifikačné číslo 1027739121651. Vznikla dňa 21. septembra 1994, výška základného imania je 794 766 000 
RUB. 

Hlavné činnosti 

Banka vykonáva najmä bankové činnosti ako prijímanie vkladov od právnických osôb, otváranie a prevádzka 
bankových účtov pre právnické osoby, platobný styk a zúčtovanie, vydávanie a správa platobných 
prostriedkov, zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov) a poskytovanie bankových garancií. 

Banka bola založená pod názvom Tretij Rim ZAO v roku 1994 ako nebanková úverová organizácia. Vyvinula 
sa do súkromnej komerčnej banky poskytujúcej spotrebiteľské financovanie a retailové bankové produkty a 
služby pre firmy i jednotlivcov. V roku 2007 sa banka Tretij Rim ZAO stala členom Skupiny a bola 
premenovaná na J&T Bank ZAO. J&T Bank AO poskytuje klasické bankové služby a zameriava sa i na služby 
privátneho bankovníctva (správa majetku, investície, štruktúrovanie, daňové a finančné poradenstvo) a 
poskytuje služby concierge a manažmentu životného štýlu.  

Hospodárenie v rokoch 2017 a 2016 

K 31. decembru 2017 dosiahla J&T Bank AO hospodársky výsledok takmer 354 mil. RUB (130 mil. Kč) 
s bilančnou sumou presahujúcou 20 608 mil. RUB (7 578 mil. Kč). K 31. decembru 2016 dosiahla spoločnosť 
hospodársky výsledok takmer 660 mil. RUB (277 mil. Kč) s bilančnou sumou presahujúcou 20 377 mil. RUB 
(8 560 mil. Kč). 

Poštová banka, a.s. 

Poštová banka sídli na adrese Dvořákovo nábrežie 4, 811 02, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 
31 340 890 a je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 
č. 501/B Vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 31. decembra 1992. Výška základného imania je 
366.305.193,- EUR. 

Hlavné činnosti 

Poštová Banka vykonáva bankové činnosti podľa Zákona o bankách, najmä prijímanie a poskytovanie vkladov 
v eurách a v cudzej mene, poskytovanie úverov a záruk v eurách a v cudzej mene, poskytovanie bankových 
služieb obyvateľstvu, poskytovanie služieb na kapitálovom trhu. 

Poštová banka je retailová banka so 41 pobočkami na celom území Slovenskej republiky a na trhu pôsobí už 
viac ako 21 rokov. Na základe zmluvy so Slovenskou poštou, a. s. banka predáva svoje produkty a služby aj 
prostredníctvom viac ako 1 500 pôšt umiestnených na celom území Slovenskej republiky. 
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Do skupiny Poštovej banky patria nasledujúce spoločnosti: Poštová banka, a.s., Poštová poisťovňa, a. s., Prvá 
Penzijná správcovská spol., a. s., Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s., PB 
Finančné služby, a. s., PB Servis, a. s., NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY a SPPS, a.s. (ďalej len Skupina PB). 

Hospodárenie v roku 2017 

Skupina PB dosiahla v roku 2017 čistý zisk po zdanení na úrovni 47,9 mil. EUR, čo predstavuje mierny pokles 
o 1,4 % v porovnaní s rokom 2016. Pod pokles zisku sa podpísali hlavne nižšie čisté úrokové výnosy z dôvodu 
pokračujúceho poklesu trhových úrokových sadzieb a jej investície do rozvoja.V roku 2017 dosiahli čisté 
úrokové výnosy úroveň 166 mil. EUR, pričom v roku 2016 to bolo 170 mil. EUR. Čisté výnosy z poplatkov 
vzrástli medziročne o 3,3% z hodnoty 33,8 mil. EUR v roku 2016 na 34,9 mil. EUR v roku 2017. 

Bilančná suma Skupiny PB dosiahla k 31. 12. 2017 hodnotu 4,340 mil. EUR, čím v porovnaní s minulým 
rokom narástla o 1,8 %. 

Úvery a pohľadávky v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o 4,3 % a k 31. 12. 2017 dosiahli hodnotu 2 340 mil. 
EUR po zohľadnení vytvorených opravných položiek. Úvery a pohľadávky tvorili najväčšiu časť aktív 
s podielom 53,9 % na celkových aktívach skupiny. K 31. 12. 2017 mala Skupina PB vo svojom portfóliu 
finančné aktíva k dispozícii na predaj v hodnote 794 mil. EUR a finančné aktíva držané do splatnosti v hodnote 
291 mil. EUR, čím spolu tvorili 25,0 % z celkových aktív Skupiny PB.  

Primárne zdroje (vklady od klientov) medziročne mierne narástli o 0,1 % a k 31. 12. 2017 dosiahli výšku 
3 577 mil. EUR s 82,4 % podielom na celkovej bilančnej sume. Najvýraznejšie sa na primárnych zdrojoch 
podieľajú zostatky na termínovaných vkladoch. Objem sekundárnych zdrojov (vkladov od finančných 
inštitúcií) dosiahol k 31. 12.2017 hodnotu 31 mil. EUR. 

Vlastné imanie oproti minulému roku narástlo o 35 mil. EUR a k 31. 12. 2017 dosiahlo hodnotu 645 mil. EUR. 
Medziročný nárast zaznamenal aj ukazovateľ kapitálovej primeranosti – úroveň kapitálu Tier I, ako percento 
z rizikovo vážených aktív, ktorý vzrástol zo 16,76 % na 17,00 %. 

Ukazovateľ ROA ostal v porovnaní s rokom 2016 bez zmeny, na úrovni 1,1%. Oproti tomu ukazovateľ ROE 
zaznamenal mierny pokles z hodny 8,0% v roku 2016 na 7,4% v roku 2017. 

Hospodárenie v roku 2016 

Skupina PB v roku 2016 dosiahla čistý zisk po zdanení na úrovni 48,6 mil. EUR, čo predstavuje pokles 
o 0,6 % v porovnaní s rokom 2015. V roku 2016 dosiahli čisté úrokové výnosy úroveň 170 mil. EUR, pričom 
v roku 2015 to bolo 190 mil. EUR. Čisté výnosy z poplatkov poklesli medziročne o 8,6% z hodnoty 36,9 mil. 
EUR v roku 2015 na 33,8 mil. EUR v roku 2016. 

Bilančná suma skupiny dosiahla k 31. 12. 2016 hodnotu 4,3 mld. EUR, čím v porovnaní s minulým rokom 
narástla o 1,9 %.  

Úvery a pohľadávky v porovnaní s rokom 2015 vzrástli o 0,5 % a k 31. 12. 2016 dosiahli hodnotu 2 243,5 mil. 
EUR po zohľadnení vytvorených opravných položiek. Úvery a pohľadávky tvorili 52,6 % z celkových aktív 
skupiny. Objem poskytnutých spotrebných úverov (istina, bez opravnej položky) dosiahol 707,5 mil. EUR, 
z toho produkt s názvom „Dobrá pôžička“ 168,5 mil. EUR a produkt s názvom „Lepšia splátka“ 428,0 mil. eur. 
Medziročne vzrástol objem spotrebných úverov o 9,2 %. Ku dňu 31. decembra 2016 mala Skupina PB vo 
svojom portfóliu finančné aktíva k dispozícii na predaj v hodnote 840,5 mil. EUR a finančné aktíva držané do 
splatnosti v hodnote 356,0 mil. EUR (vrátane časového rozlíšenia kupónu). Finančné aktíva k dispozícii na 
predaj a držané do splatnosti tvoria 28,1 % z celkových aktív Skupiny PB. 

Primárne zdroje od klientov k 31. 12. 2016 dosiahli výšku 3 573,0 mil. eur s 83,8 % podielom na celkovej 
bilančnej sume. Najvýraznejšie sa na primárnych zdrojoch podieľajú zostatky na termínovaných vkladoch. 
Najvýznamnejší rast dosiahli zostatky na osobných účtoch s medziročným nárastom vo výške 88,0 mil. eur 
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(istina) na koncoročnú hodnotu 835,4 mil. eur (istina), čo predstavuje 11,8 % rast. Objem sekundárnych 
zdrojov (vklady od finančných inštitúcií) dosiahol k 31. 12. 2016 hodnotu 10,1 mil. eur. 

Vlastné imanie oproti minulému roku narástlo o 5,2 mil. eur a k 31. 12. 2016 dosiahlo hodnotu 610,3 mil. eur. 
Z tejto hodnoty predstavuje základné imanie 366,3 mil. eur, fondy tvorené zo zisku 41,6 mil. eur, nerozdelený 
zisk minulých rokov 138,5 mil. eur a hospodársky výsledok bežného roka 48,6 mil. eur. Medziročný nárast 
zaznamenal aj ukazovateľ kapitálovej primeranosti – úroveň kapitálu Tier I, ako percento z rizikovo vážených 
aktív, ktorý vzrástol zo 16,49 % na 16,76 %. 

Ukazovateľ ROA zaznamenal v porovnaní s rokom 2015 mierny pokles z hodnoty 1,2% na 1,1%. Rovnako 
ukazovateľ ROE zaznamenal mierny pokles z hodny 8,1% v roku 2015 na 8,0 % v roku 2016. 

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 

Spoločnosť vznikla dňa 8. februára 1993 a sídli na adrese Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, 
identifikačné číslo: 476 72 684. Jej základné imanie je 20 000 000,- Kč a bolo splatené v plnom rozsahu. 

Hlavné činnosti 

Spoločnosť J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., (ďalej len J&T IS) vznikla pod názvom REGION, 
investiční akciová společnost. Skupina J&T túto spoločnosť ovládla v roku 1998, keď získala 100 % podiel na 
základnom imaní J&T IS.  

J&T IS je investičnou spoločnosťou podľa českého práva. Predmetom podnikania investičnej spoločnosti je 
kolektívne investovanie spočívajúce vo vytváraní a obhospodarovaní podielových fondov, v obhospodarovaní 
investičných fondov na základe zmluvy o obhospodarovaní, v obhospodarovaní majetku v podielovom fonde 
inej investičnej spoločnosti alebo majetku investičného fondu, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu o 
obhospodarovaní, v činnostiach, ktoré sú obvykle súčasťou obhospodarovania majetku fondu kolektívneho 
investovania, poskytovaných ako služba pre inú investičnú spoločnosť alebo pre investičný fond, ktorý nemá 
uzatvorenú zmluvu o obhospodarovaní. 

Predmetom podnikania investičnej spoločnosti je ďalej obhospodarovanie majetku zákazníka, ak je jeho 
súčasťou investičný nástroj, na základe voľnej úvahy v rámci zmluvnej dohody (portfolio management), 
úschova a správa cenných papierov vydávaných fondom kolektívneho investovania vrátane súvisiacich služieb 
a poskytovanie investičného poradenstva. Všetky činnosti spoločnosť vykonáva na základe povolenia ČNB 
z roku 2007. 

Okrem správy finančných aktív a poradenskej činnosti v oblasti cenných papierov J&T IS aktívne spravuje 
finančné prostriedky (fondy pre širokú verejnosť i pre kvalifikovaných investorov), poskytuje investičné 
poradenstvo a správu zahraničných fondov pre kvalifikovaných investorov so zameraním na komodity, 
dlhopisy a vyvážené rozloženie investícií.  

Hospodárenie v rokoch 2017 a 2016: 

J&T IS ukončila rozhodné obdobie s hospodárskym výsledkom po zdanení vo výške 118 005 000 Kč a s 
hodnotou vlastného kapitálu k poslednému dňu rozhodného obdobia vo výške 148 169 tis. Kč. Aktíva 
spoločnosti k poslednému dňu rozhodného obdobia činí 255 656 000 Kč. K poslednému dňu rozhodného 
obdobia spravovala J&T IS majetok vo výške 24,65 mld. Kč. J&T IS sa dlhodobo darí plniť všetky plánované 
ukazovatele a dosiahnuté výsledky plne zodpovedajú nastavenej dlhodobej stratégii spoločnosti. 

V priebehu rozhodného obdobia, vzťahujúcemu sa ku koncu roka 2017, vykonávala spoločnosť J&T IS 
obhospodarováteľa a administrátora pre nasledujúce investičné fondy:  

Fondy kolektívneho investovania (určené pre verejnosť) – špeciálne: 
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 J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond 

 J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond 

 J&T LIFE 2025 otevřený podílový fond 

 J&T LIFE 2030 otevřený podílový fond 

 J&T LIFE 2035 otevřený podílový fond 

 J&T MONEY CZK otevřený podílový fond 

 J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond 

 J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond 

Fondy kolektívneho investovania (určené pre verejnosť) – štandardné: 

 J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond 

Fondy kvalifikovaných investorov: 

 J&T FVE uzavřený podílový fond 

 J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond 

 J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond 

 J&T REALITY otevřený podílový fond 

 J&T VENTURES I uzavřený podílový fond 

V priebehu rozhodného obdobia, vzťahujúcemu sa ku koncu roka 2017, vykonávala spoločnosť J&T IS 
obhospodarováteľa pre nasledujúce investičné fondy: 

Spravované fondy iných investičných spoločností (J&T Advanced Solution SICAV p.l.c.): 

 J&T Alternative Investments Fund (fond určený pro zkušené investory) 

 J&T Advanced Equity Fund (fond určený pro zkušené investory) 

 J&T Credit Opportunities Fund (fond určený pro zkušené investory) 

 J&T High Yield II Fund (fond určený pro kvalifikované investory) 

J&T IB and Capital Markets, a.s. 

Spoločnosť so sídlom v Českej republike na adrese Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, identifikačné číslo 247 
66 259. Vznikla 19. novembra 2010, výška základného imania je 2 000 000,- Kč. 

Spoločnosť vznikla dňa 19. novembra 2010 a sídli na adrese Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká 
republika, identifikačné číslo: 247 66 259. Jej základné imanie je 2 000 000,- Kč a bolo splatené v plnom 
rozsahu. 

Hlavné činnosti 
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Spoločnosť J&T IB and Capital Markets poskytuje finančné a poradenské služby so zameraním na dlhové 
financovanie, fúze a akvizície a corporate finance. V tejto súvislosti poskytuje komplexné služby a 
poradenstvo pri zaistení dlhového financovania (dlhopisy, úverové kluby, privátne umiestnenia, zmenkové 
programy) a vlastného financovania (primárna a sekundárna verejná ponuka, privátne umiestnenie), služby 
corporate finance (fúzie a akvizície, projektové financovanie, strategické poradenstvo, corporate governance). 

Hospodárenie v rokoch 2017 a 2016: 

V roku 2016 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok vo výške 27,5 mil. Kč, objem celkových aktív 
dosiahol 228 mil. Kč. J&T IB and Capital Markets ukončila rok 2017 s hospodárskym výsledkom vo výške 
13,4 mil. Kč a s bilančnou sumou presahujúcou 192 mil. Kč.  

(d) Závislosť Ručiteľa od subjektov zo Skupiny emitenta 

Ručiteľ je holdingová spoločnosť zaoberajúca sa prevažne správou vlastných majetkových účastí v Skupine a 
poskytovaním úverov a ručiteľských služieb, vrátane ručenia pre spoločnosti v Skupine. Preto je Ručiteľ 
prevažne závislý na dividendových a iných príjmoch od spoločností zo Skupiny. Schopnosť Ručiteľa plniť 
svoje záväzky bude významne ovplyvnená hodnotou jeho majetkových účastí a finančnou a hospodárskou 
situáciou jednotlivých členov Skupiny. Táto závislosť na členoch Skupiny môže byť prehĺbená, ak Ručiteľ 
poskytne niektorému členovi Skupiny pôžičku alebo úver. Prípadná neschopnosť príslušného člena Skupiny 
splatiť danú pôžičku alebo úver by mohla Ručiteľa významne poškodiť. 

4.8 Informácie o trende 

Emitent vyhlasuje, že od dátumu poslednej zverejnenej auditovanej účtovnej závierky Ručiteľa overenej 
audítorom nedošlo k žiadnej podstatnej negatívnej zmene vyhliadok Ručiteľa. 

Na Ručiteľa, Skupinu a ich podnikanie pôsobia makroekonomické podmienky, trhové prostredie a tiež 
legislatíva a regulácia vzťahujúca sa na všetky finančné inštitúcie najmä v Českej republike, Slovenskej 
republike a Eurozóne.  

Nie sú známe iné trendy, neistoty, nároky, záväzky alebo udalosti, o ktorých je reálne pravdepodobné, že budú 
mať podstatný vplyv na perspektívu Ručiteľa minimálne počas bežného finančného roka. 

4.9 Prognózy a odhady zisku 

Ručiteľ nezverejnil žiadnu prognózu ani odhad zisku a ani ich v tomto Prospekte neuvádza. 

4.10 Riadiace a dozorné orgány 

Ručiteľ je európska spoločnosť založená podľa práva Európskej únie so sídlom v Českej republike. Riadiaci 
orgán Ručiteľa predstavuje predstavenstvo a dozorný orgán predstavuje dozorná rada. 

(a) Členovia riadiacich a dozorných orgánov 

Predstavenstvo Ručiteľa 

Štatutárnym orgánom Ručiteľa je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene Ručiteľa vo 
všetkých veciach a zastupuje Ručiteľa voči tretím osobám, v konaní pred súdom a inými orgánmi. 
Predstavenstvo riadi Ručiteľa a koná v jeho mene navonok, a to v súlade s obmedzeniami stanovenými 
stanovami Ručiteľa.  

Predstavenstvo Ručiteľa má ku dňu vyhotovenia tohto Prospektu päť členov. Jeden z nich je predsedom 
predstavenstva a ďalší traja sú podpredsedovia predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť 
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rokov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Jednotlivým členom orgánov Ručiteľa 
neboli vyčlenené určité úseky či oblasti samostatnej výkonnej pôsobnosti. 

Pracovná kontaktná adresa členov predstavenstva je Pobřežní 297/14, Praha 8 – Karlín, Česká republika. 
Prehľad relevantných údajov o členoch predstavenstva je uvedený nižšie.  
 

Ing. Jozef Tkáč  

Funkcia s dňom vzniku: Predseda predstavenstva od 1. januára 2014 

Vzdelanie a prax a iné 
relevantné informácie: 

Jozef Tkáč po skončení štúdia na Vysokej škole ekonomickej nastúpil do 
Hlavného ústavu Štátnej banky československej v Bratislave. V roku 1989 ho 
vláda Slovenskej republiky a vedenie ŠBČS poverili prípravou činnosti 
investičnej banky na Slovensku. V roku 1990 sa stal hlavným riaditeľom 
Hlavného ústavu pre Slovenskú republiku v Investičnej banke, s. p. ú., Praha a 
po odštátnení a rozdelení Investičnej banky Praha sa stal prezidentom 
Investičnej a rozvojovej banky, a. s. v Bratislave. Po zmene vlastníkov banky a 
ukončení privatizácie IRB, a. s. v roku 1997 sa etabloval v Predchádzajúcej 
materskej spoločnosti vo funkcii prezidenta Skupiny a predsedu predstavenstva 
Predchádzajúcej materskej spoločnosti a od 1. januára 2014 predsedu 
predstavenstva Ručiteľa.  

Ing. Jozef Tkáč zároveň pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach (platné ku 
dňu 31.12.2017): 

Aktuálne: 
 J & T Banka, a.s., IČO: 471 15 378, Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 

186 00, predseda dozornej rady. 
 Geodezie Brno, a.s. v likvidaci, IČO: 46345906, Brno, Dornych 47, 

PSČ 602 00, Brno, Česká republika, predseda dozornej rady. 
 ATLANTIK finanční trhy, a.s., IČO: 26218062, Pobřežní 297/14, 

PSČ 186 00, Praha 8, Česká republika, člen dozornej rady. 
 Poštová banka, a.s., IČO: 31340890, Bratislava, Dvořákovo nábrežie 

4, PSČ 811 02, člen dozornej rady. 
 J&T SERVICES ČR, a.s., IČO: 28168305, Pobřežní 297/14, PSČ 186 

00, Praha 8, Česká republika, předseda dozornej rady. 
 Equity Holding, a.s., IČO: 10005005, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, 

Praha 8, Česká republika, predseda predstavenstva. 
 Nadace J&T, IČO: 27162524, Praha - Malá Strana, Malostranské 

nábřeží 563/3, PSČ 118 00, člen správnej rady 
 

Ing. Ivan Jakabovič  

Funkcia s dňom vzniku: Podpredseda predstavenstva od 1. januára 2014 

Vzdelanie a prax a iné 
relevantné informácie: 

Ivan Jakabovič absolvoval Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej 
univerzity v Bratislave.  

Získal maklérsku licenciu Ministerstva financií Slovenskej republiky. V roku 
1994 sa stal spoluzakladateľom J&T Securities, s. r. o., obchodníka s cennými 
papiermi. V roku 1999 sa stal podpredsedom predstavenstva Predchádzajúcej 
materskej spoločnosti. V septembri 2008 sa stal podpredsedom dozornej rady 
J&T Banky. Od septembra 2011 pôsobí ako člen dozornej rady EP Industries, 
a.s. 

Ing. Ivan Jakabovič zároveň pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach (platné 
k 31.12.2017): 

Aktuálne: 
 J & T Banka, a.s., IČO: 471 15 378, Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 
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186 00, Praha 8, Česká republika, podpredseda dozornej rady. 
 KOLIBA REAL a.s., IČO: 35725745, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 

811 02, Bratislava, predseda predstavenstva. 
 J & T Investment Pool - I- CZK, a.s., IČO: 26714493, Pobřežní 

297/14, PSČ 186 00, Praha 8, Česká republika člen dozornej rady. 
 EP Industries, a.s., IČO: 29294746, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 

Praha 1, Česká republika, člen dozornej rady. 
 EP Power Europe, a.s., IČO: 27858685, Pařížská 130/26, Josefov, 110 

00 Praha 1, Česká republika, člen dozornej rady. 
 J & T Securities, s.r.o., IČO: 31366431, Dvořákovo nábrežie 8, 

Bratislava 811 02, Slovenská republika, jednateľ 
 

Ing. Patrik Tkáč  

Funkcia s dňom vzniku: Podpredseda predstavenstva od 1. januára 2014 

Vzdelanie a prax a iné 
relevantné informácie: 

Patrik Tkáč je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave.  

V roku 1994 získal maklérsku licenciu Ministerstva financií Slovenskej 
republiky a v tom istom roku sa stal spoluzakladateľom J&T Securities, s.r.o., 
obchodníka s cennými papiermi. Je čelným predstaviteľom Skupiny. Patrik 
Tkáč je podpredsedom predstavenstva Ručiteľa, generálnym riaditeľom 
Skupiny a predsedom predstavenstva J&T Banky.  

Ing. Patrik Tkáč zároveň pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach (platné 
k 31.12.2017): 

Aktuálne: 
 J & T Banka, a.s., IČO: 471 15 378, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, 

Praha 8, Česká republika, predseda predstavenstva. 
 Nadační fond J&T, IČO: 27162524, Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 

118 00, Praha 1, Česká republika člen správnej rady. 
 ATLANTIK finanční trhy, a.s., IČO: 26218062, Praha 8, Pobřežní 

297/14, PSČ 186 00, Praha 8, Česká republika, predseda dozornej 
rady. 

 J&T IB and Capital Markets, a.s., IČO: 24766259, Pobřežní 297/14, 
PSČ 186 00, Praha 8, Česká republika, člen dozornej rady. 

 CZECH NEWS CENTER a.s., IČO: 2346826, Praha 7, Komunardů 
1584/42, PSČ 170 00, Praha 7, Česká republika, predseda dozornej 
rady. 

 J&T banka d.d., IČO: 675539, Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 
Varaždin, Chorvátska republika, člen dozornej rady. 

 J&T Family Office, a.s., IČO: 3667529, Malá Strana, Malostranské 
nábřeží 563/3, PSČ 118 00, Praha 1, Česká republika, člen dozornej 
rady. 

 Nadace Sirius, IČO: 28418808, Malá Strana, Všehrdova 560/2, PSČ 
118 00, Praha 1, Česká republika, zakladateľ. 

 PBI, a.s., IČO: 03633527, Sokolovská 394/17, Karlín, PSČ 186 00 
Praha 8, Česká republika, člen predstavenstva. 

 CZECH MEDIA INVEST a.s., IČO: 24817236, Praha, Josefov, 
Pařížská, PSČ 110 00, predseda dozornej rady. 

 Stamina Private Equity Investments a.s., IČO: 03841669, Praha, 
Karlín, Pobřežní, PSČ 186 00, člen dozornej rady. 

 J&T Wine Holding SE, IČO: 06377149, Praha, Karlín, Pobřežní, PSČ 
186 00, člen predstavenstva. 

 J&T ENERGY FINANCING CZK I, a.s., IČO: 06433855, Praha, 
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Karlín, Pobřežní, PSČ 186 00, člen dozornej rady. 
 J&T ENERGY FINANCING CZK II, a.s., IČO: 06433901, Praha, 

Karlín, Pobřežní, PSČ 186 00, člen dozornej rady. 
 J&T ENERGY FINANCING EUR I, a. s., IČO: 51142074, 

Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04, člen dozornej rady. 
 J&T ENERGY FINANCING EUR II, a. s., IČO: 51143062, 

Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04, člen dozornej rady. 
 

Ing. Gabriela Lachoutová   

Funkcia s dňom vzniku: Členka predstavenstva od 1. januára 2014 

Vzdelanie a prax a iné 
relevantné informácie: 

Gabriela Lachoutová absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, 
Národohospodárska fakulta, odbor Bankovníctvo.  

V Skupine pôsobí od roku 1999, od roku 2001 ako riaditeľka odboru 
privátneho bankovníctva a od októbra 2009 bola členkou predstavenstva 
Predchádzajúcej materskej spoločnosti. Od februára 2010 bola vedúcou 
organizačnej zložky J&T FINANCE GROUP, a. s. v Českej republike. Od júna 
2010 pôsobí ako predsedníčka správnej rady Nadačného fondu J&T. 

Ing. Gabriela Lachoutová zároveň pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach 
(platné k 31.12.2017): 

 AFORI, s.r.o., IČO: 27660435, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Praha 
8, Česká republika, konateľ 

 BREVA, s.r.o., IČO: 27660346, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Praha 
8, Česká republika, konateľ 

 Nadace Sirius, IČO: 28418808, Praha - Malá Strana, Všehrdova 
560/2, PSČ 118 00, Praha - Malá Strana, Česká republika, člen 
dozornej rady 

 Nesypka properties s.r.o., IČO: 28038878, Malostranské nábřeží 
563/3, PSČ 118 00, Praha, konateľ a spoločník s vkladom 

 Equity Holding, a.s., IČO: 10005005, Praha - Karlín, Pobřežní 
297/14, PSČ 186 00, Praha – Karlín, Česká republika, člen dozornej 
rady 

 Nadace J&T, IČO: 27162524, Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 118 
00, Praha - Malá Strana, Česká republika, predseda správnej rady 

 J&T Family Office, a.s., IČO: 03667529, Malostranské nábřeží 563/3, 
PSČ 118 00, Praha - Malá Strana, Česká republika, akcionár a 
predseda predstavenstva 

 BELLA VIDA, s.r.o., IČO: 04269446, Malostranské nábřeží 563/3, 
PSČ 118 00, Praha - Malá Strana, Česká republika, konateľ 

 BELLA VIDA CAFE, s.r.o., IČO: 04269390, Malostranské nábřeží 
563/3, PSČ 118 00, Praha - Malá Strana, Česká republika, konateľ 

 Skidor s.r.o., IČO: 05076625, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Praha – 
Karlín, Česká republika, konateľ 

 Nad Kampou - bytové družstvo, IČO: 00199435, Praha - Malá Strana, 
Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 118 00, Praha - Malá Strana, česká 
republika, predseda 

 Gilraen & Co, a.s., IČO: 05055041, Praha - Josefov, Široká 36/5, PSČ 
110 00, člen predstavenstva 

 PERFECT FOOD s.r.o., IČO: 24274003, Praha 4, Kunratice, Nám. 
Prezidenta Masaryka, PSČ 148 00, spoločník s vkladom 

 
Ing. Dušan Palcr  
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Funkcia s dňom vzniku: Podpredseda predstavenstva od 1. januára 2014 

Vzdelanie a prax a iné 
relevantné informácie: 

Dušan Palcr absolvoval Prevádzkovo-ekonomickú fakultu Vysokej školy 
poľnohospodárskej v Brne.  

V rokoch 1995 – 1998 pôsobil v bankovom dohľade ČNB. Od roku 1998 
pôsobí v Skupine. Bol členom predstavenstva J&T Banky, poverený riadením 
úseku ekonomiky a bankovej prevádzky. Od roku 2003 bol členom 
predstavenstva Predchádzajúcej materskej spoločnosti a výkonným riaditeľom 
Skupiny. Od júna 2004 je členom dozornej rady J&T Banky. 

Ing. Dušan Palcr zároveň pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach (platné 
k 31.12.2017): 

Aktuálne: 
 J & T Banka, a.s., IČO: 471 15 378, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, 

Praha 8, Česká republika, člen dozornej rady 
 AC Sparta Praha fotbal, a.s., IČO: 46356801, Praha 7, Tř. Milady 

Horákové 1066/98, 170 00, Praha, Česká republika, predseda 
dozornej rady 

 První zpravodajská, a.s., v likvidaci, IČO: 27204090, Praha 8, 
Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Praha 8, Česká republika, predseda 
dozornej rady 

 PBI, a.s., IČO: 3633527, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Praha 8, 
Česká republika, predseda predstavenstva 

 J&T Sport Team ČR, s.r.o., IČO: 24215163, Praha 8, Pobřežní 
297/14, PSČ 186 00, Praha 8, Česká republika, konateľ 

 I. Český Lawn - Tennis Klub Praha, IČO: 45243077, Ostrov Štvanice 
č.ev. 38, PSČ 170 00, Praha 7 Holešovice, Česká republika, člen 
výkonného výboru 

 Skytoll CZ, s.r.o, IČO: 03344584, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, 
Praha 8, Česká republika, konateľ 

 Nadace J&T, IČO: 27162524, Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 118 
00, Praha, Česká republika, člen správnej rady 

 Waldštejn Catering Praha s.r.o., IČO: 24121517, Praha, Nové Město, 
Purkyňova, PSČ 110 00, spoločník s vkladom 

 Česká rugbyová unie, z.s., IČO: 00540706, Praha, Břevnov, 
Zátopkova, PSČ 169 00, viceprezident 

 DopData s.r.o., IČO: 05642361, Praha, Staré Město, Na příkopě, PSČ 
110 00, spoločník s vkladom a jednateľ 

 GLOBDATA a.s., IČO: 05642361, Praha, Staré Město, Na příkopě, 
PSČ 110 00, akcionár a člen dozornej rady 

 

Dozorná rada Ručiteľa 

Dozorná rada Ručiteľa je kontrolným orgánom Ručiteľa. Dozorná rada dozerá na výkon pôsobnosti 
predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Ručiteľa. Dozorná rada má troch členov, z ktorých 
jeden je predsedom. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. 

Pracovná kontaktná adresa členov dozornej rady je Pobřežní 297/14, Praha 8 – Karlín, Česká republika. 
Prehľad relevantných údajov o členoch dozornej rady je uvedený nižšie. 

 
RNDr. Marta Tkáčová  

Funkcia s dňom vzniku: Predsedníčka dozornej rady Ručiteľa od 1. januára 2014 

Vzdelanie a prax a iné Marta Tkáčová absolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v 
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relevantné informácie: Bratislave, odbor geológia – chémia, ďalej absolvovala postgraduálne a 
doktorské štúdium v Bratislave.  

Pracovala ako odborná asistentka na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave a vyučovala na stredných školách. 

RNDr. Marta Tkáčová zároveň pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach (platné 
k 31.12.2017): 

 Nadace J&T, IČO: 27162524, Praha - Malá Strana, Malostranské 
nábřeží 563/3, PSČ 118 00, Praha - Malá Strana, Česká republika, 
predseda dozornej rady 

 J & T Investment Pool - I - CZK, a.s., IČO: 26714493, Pobřežní 
297/14, PSČ 186 00, Praha 8, Česká republika, predseda dozornej 
rady 

 J&T Investment Pool - I - SKK, a.s., IČO: 35 888 016, Lamačská 
cesta 3, Bratislava 841 04, člen dozornej rady 

 
Ivan Jakabovič 

 

Funkcia s dňom vzniku: Člen dozornej rady Ručiteľa od 1. januára 2014 

Vzdelanie a prax a iné 
relevantné informácie: 

Ivan Jakabovič vyštudoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú 
v Bratislave, ktorú úspešne zakončil maturitou. 

V rokoch 1959 až 1998 pôsobil v spoločnostiach Stavoprojekt a Hydrostav 
Bratislava ako projektant. 

Ivan Jakabovič zároveň pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach (platné 
k 31.12.2017): 

 J & T Investment Pool - I - CZK, a.s., IČO: 26714493, Pobřežní 
297/14, PSČ 186 00, Praha 8, Česká republika, člen dozornej rady 

 J&T Investment Pool - I - SKK, a.s., IČO: 35 888 016, Lamačská 
cesta 3, Bratislava 841 04, člen dozornej rady  

 KOLIBA REAL a.s., IČO: 35725745, Dvořákovo nábrežie 8, 
Bratislava 811 02, člen dozornej rady 

 Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., IČO: 31380051, Dúbravská 
cesta 14, Bratislava 841 04, člen dozornej rady 

 
Jana Šuterová  

Funkcia s dňom vzniku: Člen dozornej rady Ručiteľa od 1. januára 2014 

Vzdelanie a prax a iné 
relevantné informácie: 

Jana Šuterová vyštudovala Pedagogickú školu Bullova v Bratislave, kde 
získala vyššie stredné pedagogické vzdelanie.  

Od októbra 2009 pôsobila ako predsedníčka dozornej rady Predchádzajúcej 
materskej spoločnosti.  

Jana Šuterová zároveň pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach (platné 
k 31.12.2017):  

 KPRHT 14 s.r.o., IČO: 36 864 765, Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 
811 02, konateľ 

 KPRHT 19 s.r.o., IČO: 36 864 889, Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 
811 02, konateľ 

(b) Stret záujmov na úrovni riadiacich a dozorných orgánov 

Emitent si nie je vedomý žiadneho možného stretu záujmov medzi povinnosťami členov predstavenstva a 
dozornej rady Ručiteľa k Ručiteľovi a ich súkromnými záujmami alebo inými povinnosťami. 
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4.11 Postupy orgánov a dodržiavanie princípov správy a riadenia spoločnosti 

Ručiteľ sa v súčasnosti riadi a dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú 
právne predpisy Českej republiky, najmä Zákon o obchodních korporacích. Ručiteľ sa pri svojej správe a 
riadení neriadi pravidlami stanovenými v akomkoľvek kódexe správy a riadenia spoločností. Príslušný český 
kódex správy a riadenia spoločností (CZ Kódex), ktorý vydala česká Komisia pre cenné papiere, je v 
súčasnosti iba odporúčaním a nepredstavuje všeobecne záväzné pravidlá, ktorých dodržiavanie by bolo v 
Českej republike povinné. 

Pravidlá stanovené v CZ Kódexe sa do určitej miery prekrývajú s požiadavkami kladenými na správu a 
riadenie Ručiteľa ustanovenými v právnych predpisoch Českej republiky, preto možno konštatovať, že Ručiteľ 
niektoré pravidlá stanovené v CZ Kódexe ku dňu vyhotovenia Prospektu fakticky dodržiava, avšak vzhľadom 
na to, že Ručiteľ pravidlá stanovené v CZ Kódexe zatiaľ výslovne do svojej správy a riadenia 
neimplementoval, ani podľa CZ Kódexu pri svojej správe a riadení nepostupuje, dáva Ručiteľ pre účely tohto 
Prospektu vyššie uvedené vyhlásenie, a to z toho dôvodu, že ho právne predpisy k dodržiavaniu týchto 
pravidiel nezaväzujú. 

4.12 Hlavní akcionári 

(a) Kontrola nad Ručiteľom 

Ručiteľ ovláda Skupinu emitenta a je ovládaný s osobami nasledovnými podielmi na základnom imaní a 
hlasovacích právach: Ing. Jozefom Tkáčom s 45,05% a Ing. Ivanom Jakabovičom s 45,05%. 

Povaha kontroly nad Ručiteľom zo strany uvedených osôb vyplýva z ich priameho vlastníctva príslušného 
percenta akcií a hlasovacích práv v Ručiteľovi.  

Opatrenia proti zneužitiu kontroly a riadiaceho vplyvu sú dané právnymi predpismi o vzťahoch medzi 
ovládajúcou a ovládanou osobou. Pokiaľ je Emitentovi známe, Ručiteľ neprijal žiadne ďalšie opatrenia proti 
zneužitiu kontroly zo strany jeho akcionárov.  

(b) Dojednania, ktoré môžu viesť k zmene kontroly nad Ručiteľom 

Emitent si nie je vedomý existencie žiadnych mechanizmov alebo dojednaní, ktoré by mohli viesť ku zmene 
kontroly nad Ručiteľom. 

4.13 Finančné informácie týkajúce sa aktív, pasív, finančnej situácie a ziskov a strát Ručiteľa 

(a) Historické a predbežné finančné údaje 

Za rok končiaci 31. decembra 2016 a za rok končiaci 31. decembra 2017 vypracoval Ručiteľ konsolidované 
účtovné závierky zostavené podľa IFRS. Tieto konsolidované účtovné závierky boli overené audítorom a 
správy audítora tvoria ich súčasť. Uvedené konsolidované účtovné závierky Ručiteľa sú uvedené v prílohách 3 
a 4 tohto Prospektu. 

Za polrok končiaci 30. júna 2018 vypracoval Ručiteľ priebežnú konsolidovanú neauditovanú účtovnú závierku 
zostavenú podľa IFRS. Táto priebežná účtovná závierka Ručiteľa je uvedená v prílohe 2 tohto Prospektu. 

Okrem údajov prevzatých z auditovaných účtovných závierok Ručiteľa, žiadne iné údaje týkajúce sa Ručiteľa 
uvedené v tomto Prospekte neboli overené audítorom. 

Finančné údaje Ručiteľa vyplývajúce z uvedených účtovných závierok: 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCI I 30.06.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15

tis. EUR (neauditované) (auditované) (auditované) (auditované)

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 258 492 560 766 1 232 940 1 019 854

Finančné aktíva určené na obchodovanie 245 334 268 763 184 717 -

Pohľadávky zo zaisťovacích inštrumentov - 317 3 -

Finančné aktíva oceňované reálnou cenou do zisku alebo straty 227 995 10 877 4 525 110 412

Finančné aktíva určené na predaj 868 038 1 021 178 1 277 400 1 447 101

Finančné nástroje držané do splatnosti 398 025 305 388 405 372 510 899

Skupina majetku držaná za účelom predaja 15 466 17 078 8 145 182 526

Úvery a preddavky poskytnuté bankám 3 418 306 2 396 824 906 402 1 514 696

Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom 5 255 550 5 611 146 5 657 515 5 360 740

Úvery poskytnuté investičným zoskupeniam (Limited Partnerships) - - - -

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 150 479 176 282 179 783 189 173

Splatná daňová pohľadávka 7 327 4 399 4 870 18 164

Investície do jednotiek účtovaných ekvivalenčnou metódou 392 399 1 024 1 249

Investície v nehnuteľnostiach 148 415 149 194 7 656 5 670

Dlhodobý nehmotný majetok 123 047 129 211 132 246 145 364

Dlhodobý hmotný majetok 135 457 139 245 43 951 54 264

Odložená daňová pohľadávka 11 059 9 213 5 477 5 325

Aktíva celkom 11 263 382 10 800 280 10 052 026 10 565 437

tis. EUR 30.06.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15

Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát 35 232 26 878 10 156 14 665

3 238 3 738 5 406 -

Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za účelom predaja - - - 108 188

Vklady a úvery od bánk 670 511 934 519 93 152 135 524

Vklady a úvery od zákazníkov 7 948 150 7 187 678 7 476 864 8 128 421

Emitované dlhopisy 533 237 543 925 596 774 447 096

Podriadený dlh 57 329 57 967 56 402 130 315

Ostatné záväzky 353 631 357 776 284 630 267 291

Splatná daň 6 393 5 099 5 934 10 504

Rezervy 30 991 22 812 23 564 24 941

Odložený daňový záväzok 6 145 11 268 10 909 12 757

Záväzky celkom 9 644 857 9 151 660 8 563 791 9 279 702

Základný kapitál 574 138 574 138 574 138 646 584

Emisné ážio 93 577 93 577 93 577 93 577

Nerozdelený zisk a ostatné rezervy 878 629 907 683 777 391 503 475

Vlastný kapitál pripadajúci osobám s podielom na vlastnom kapitále 
materskej spoločnosti

1 546 344 1 575 398 1 445 106 1 243 636

Nekontrolné podiely 72 181 73 222 43 129 42 099

Vlastný kapitál celkom 1 618 525 1 648 620 1 488 235 1 285 735

Vlastný kapitál a záväzky celkom 11 263 382 10 800 280 10 052 026 10 565 437

Zdroj: Účtovná závierka Skupiny za rok 2017, 2016 a priebežná účtovná závierka k 30/6/2018
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRATY 30.06.18 30.06.17 31.12.17 31.12.16 31.12.15

tis EUR (neauditované) (neauditované) (auditované) (auditované) (auditované)

Úrokové výnosy 198 719 205 039 405 054 423 678 481 263

Úrokové náklady (42 406) (50 400) (96 097) (141 107) (173 273)

Čisté úrokové výnosy 156 313 154 639 308 957 282 571 307 990

Výnosy z poplatkov a provizií 64 495 54 567 115 437 108 908 99 940

Náklady na poplatky a provízie (12 895) (16 184) (34 822) (33 063) (35 521)

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 51 600 38 383 80 615 75 845 64 419

Čistý zisk (strata) z obchodovania (10 461) 25 823 78 640 28 474 18 477
Záporný goodwill  - - 3 197  -  -

Ostatné prevádzkové výnosy 29 256 13 216 38 391 32 914 37 322

Výnosy celkom 226 708 232 061 509 800 419 804 428 208

Osobné náklady (56 465) (48 788) (100 572) (90 960) (90 718)

Odpisy a armotizícia (15 254) (13 972) (28 263) (28 363) (29 543)

Zníženie hodnoty goodwillu  - - (5)  - (2 385)

Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku (11) 203 (280) (2 536) (559)

Rozpustenie/(tvorba) opravných položek z úverov (12 432) (24 847) (84 563) (89 308) (88 633)

Ostatné prevádzkové náklady (60 728) (59 338) (122 168) (110 415) (114 331)

Náklady celkom (144 890) (146 742) (335 851) (321 582) (326 169)

Prevádzkový zisk (strata) 81 818 85 319 173 949 98 222 102 039

Strata z účasti v jednotkách účtovaných ekvivalenčnou metódou (2) (661) (661) (1 844) (1 141)

Zisk pred zdanením 81 816 84 658 173 288 96 378 100 898

Daň z príjmu (15 143) (18 750) (35 778) (34 549) (28 347)
Zisk za účtovné obdobie 66 673 65 908 137 510 61 829 72 551

Čistý zisk (strata) za účtovné obdobie z ukončených činností, po 
zdanení - - - - -

Zisk za obdobie 66 673 65 908 137 510 61 829 72 551

Pripadajúci na:

Osoby s podielom na vlastnom kapitále materskej spoločnosti 65 237 64 950 136 170 62 701 72 175

Nekontrolujúce podiely 1 436 958 1 340 (872) 376
Zisk za účtovné obdobie 66 673 65 908 137 510 61 829 72 551

Zdroj: Účtovná závierka Skupiny za rok 2017, 2016 a priebežná účtovná závierka k 30/6/2018

V tis. EUR

Základné 
imanie

Emisné ážio
Nedeliteľné 

fondy
Rezerva z prepočtu 

cudzích mien
Ostatné 
rezervy

Nerozdelený 
zisk

Vlastné imanie 
pripadajúci akcionárom 

materskej spoločnosti

Nekontrolné 
podiely

Vlastné imanie 
celkom

Zostatok k 1. januáru 2018 574 138 93 577 28 505 (33 257)                    303 840 547 184 1 513 987 72 535 1 586 522

Zisk za účtovné obdobie - - - - - 65 237 65 237 1 436 66 673

Ostatné položky komplexného výsledku, po zdanení (18 444)                              (2 266)                  - (20 072)                                        (738)                              (20 810)                 

Ostatné súčasti komplexného výsledku po zdanení - položky, ktoré sú alebo môžu byť 
následne reklasifikované do zisku alebo straty

- - - - - - - - -

Rozdiely z kurzových prepočtov - - - (18 423)                              - - (18 423)                                        (760)                              (19 183)                 

Opätovného ocenenia finančného majetku na reálnu hodnotu - - - - (1 180)                  - (1 180)                                          88                                  (1 092)                   

Podiel na ostatnom úplnom výsledku jednotiek účtovaných ekvivalenčnou metódou - - - (5)                                         - - (5)                                                   - (5)                            

Celkový kompexný výsledok za obdobie - - - (18 428)                    (1 180)            65 237 45 629 698 46 327

Výplata akcionárom (finančné asistencie)

Výplata dividend - - - - - - - (772)                              (772)                       

Zrážková daň z dividend - - - - - (435)                       (435)                                              - (435)                       

Změny nekontrolných podielov bez zmeny v kontroly - - - - - 22                           22                                                  (280)                              (258)                       

Transakcie s vlastníkmi spoločnosti účtované priamo do vlastného imania - - - - - 22                  22                                 (1 052)                 (1 030)             

Vplyv z predaja dcérskych spoločností - - - (140)                                    - - (140)                                              - (140)                       

Vyplatenie výnosov z ostatných kapitálových nástrojov - - - - - (13 154)                 (13 154)                                        - (13 154)                 

Transfer do zákonného rezervného fondu - - 5 197 - - (5 197)                    - - -

Zostatok k 30. júnu 2018 574 138 93 577 33 702 (51 825)                    302 660 594 092 1 546 344 72 181 1 618 525

Zdroj: Priebežná účtovná závierka Skupiny k 30/6/2018

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ  ZA POLROK, KTORÝ SKONČIL 30. JÚNA 2018
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ  ZA POLROK, KTORÝ SKONČIL 31. DECEMBRA 2017

V tis. EUR

Základné 
imanie

Emisné ážio
Nedeliteľné 

fondy
Rezerva z prepočtu 

cudzích mien
Ostatné 
rezervy

Nerozdelený 
zisk

Vlastné imanie 
pripadajúci akcionárom 

materskej spoločnosti

Nekontrolné 
podiely

Vlastné imanie 
celkom

Zostatok k 1. januáru 2017 574 138 93 577 23 472 (49 441)                    307 961 495 399 1 445 106 43 129 1 488 235

Zisk za účtovné obdobie - - - - - 136 170 136 170 1 340 137 510

Ostatné súčasti komplexného výsledku po zdanení - položky, ktoré sú alebo môžu byť 
následne reklasifikované do zisku alebo straty

- - - 13 815 2 516 - 16 331 2 402 18 733

Rozdiely z kurzových prepočtov - - - 13 785 - - 13 785 2 405 16 190

Opätovného ocenenia finančného majetku na reálnu hodnotu - - - - 2 516 - 2 516 (3)                                  2 513

Podiel na ostatnom úplnom výsledku jednotiek účtovaných ekvivalenčnou metódou - - - 30 - - 30 - 30

Celkový kompexný výsledok za obdobie - - - 13 815 2 516 136 170 152 501 3 742 156 243

Výplata akcionárom (finančné asistencie)

Výplata dividend - - - - - - - (553)                              (553)                       

Akvizícia a založenie dcérskych spoločností s nekontrolními podielmi - - - (310)                                    - - 310 7 692 8 002
Změny nekontrolných podielov bez zmeny v kontroly - - (56)                       975                                     - 621 1 540 19 224 20 764

Transakcie s vlastníkmi spoločnosti účtované priamo do vlastného imania - - (56)               1 285 - 621 1 850 26 363 28 213

Vplyv z predaja dcérskych spoločností - - - 1 084 - - 1 084                                            (12)                                1 072                     

Vyplatenie výnosov z ostatných kapitálových nástrojov - - - - - (25 143)                 (25 143)                                        - (25 143)                 

Transfer do zákonného rezervného fondu - - 5 089 - 51 (5 140)                    - - -

Zostatok k 30. decembru 2017 574 138 93 577 28 505 (33 257)                    310 528 601 907 1 575 398 73 222 1 648 620

Zdroj:  Účtovná závierka Skupiny za rok 2017

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ  ZA POLROK, KTORÝ SKONČIL 31. DECEMBRA 2016

V tis. EUR

Základné 
imanie

Emisné ážio
Nedeliteľné 

fondy
Rezerva z prepočtu 

cudzích mien
Ostatné 
rezervy

Nerozdelený 
zisk

Vlastné imanie 
pripadajúci akcionárom 

materskej spoločnosti

Nekontrolné 
podiely

Vlastné imanie 
celkom

Zostatok k 1. januáru 2016 646 584     93 577       18 215          (72 455)                    97 465           460 250           1 243 636                       42 099                 1 285 735        

Zisk za účtovné obdobie -               -               -                   -                             -                   62 701            62 701                           (872)                    61 829            

Ostatné súčasti komplexného výsledku po zdanení - položky, ktoré sú alebo môžu byť 
následne reklasifikované do zisku alebo straty -               -               -                   23 032                     (8 578)            -                     14 454                           14                       14 468            

Rozdiely z kurzových prepočtov -               -               -                   22 902                     -                   22 902                           8                        22 910            

Opätovného ocenenia finančného majetku na reálnu hodnotu -               -               -                   -                             (8 578)            (8 578)                            6                        (8 572)             

Podiel na ostatnom úplnom výsledku jednotiek účtovaných ekvivalenčnou metódou -               -               -                   130                         -                   130                                -                         130                

Celkový kompexný výsledok za obdobie -               -               -                   23 032                     (8 578)            62 701            77 155                           (858)                    76 297            

Výplata akcionárom (finančné asistencie) (72 446)      -               -                   -                             -                   (4 419)             (76 865)                          -                         (76 865)           

Výplata dividend -               -               -                   -                             -                   -                     -                                    (853)                    (853)               

Zrážková daň z dividend -               -               -                   -                             -                   (315)                (315)                               -                         (315)               

Zmeny nekontrolných podielov bez zmeny v ovládání -               -               (624)              292                         (1 521)            (183)                (2 036)                            3 164                  1 128              

Transakcie s vlastníkmi spoločnosti účtované priamo do vlastného imania (72 446)      -               (624)              292                         (1 521)            (4 917)             (79 216)                          2 311                  (76 905)           

Vplyv z predaja dcérskych spoločností -               -               -                   (310)                        -                   -                     (310)                               (423)                    (733)               

Emisia ostatných kapitálových nástrojov -               -               -                   -                             220 595         -                     220 595                          -                         220 595          

Vyplatenie výnosov z ostatných kapitálových nástrojov -               -               -                   -                             -                   (16 754)           (16 754)                          -                         (16 754)           

Transfer do zákonného rezervného fondu -               -               5 881            -                             -                   (5 881)             -                                    -                         -                    

Zostatok k 30. decembru 2016 574 138     93 577       23 472          (49 441)                    307 961         495 399           1 445 106                       43 129                 1 488 235        

Zdroj:  Účtovná závierka Skupiny za rok 2016

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ  ZA POLROK, KTORÝ SKONČIL 31. DECEMBRA 2015

V tis. EUR

Základné 
imanie

Emisné ážio
Nedeliteľné 

fondy
Rezerva z prepočtu 

cudzích mien
Ostatné 
rezervy

Nerozdelený 
zisk

Vlastné imanie 
pripadajúci akcionárom 

materskej spoločnosti

Nekontrolné 
podiely

Vlastné imanie 
celkom

Zostatok k 1. januáru 2015 518 389     -               14 178          (48 286)                    56 318           396 305           936 904                          95 087                 1 031 991        

Zisk za účtovné obdobie 72 175            72 175                           376                     72 551            

Ostatné súčasti komplexného výsledku po zdanení - položky, ktoré sú alebo môžu byť 
následne reklasifikované do zisku alebo straty -               -               -                   (22 849)                    10 294           -                     (12 555)                          1 393                  (11 162)           

Rozdiely z kurzových prepočtov -               -               -                  (22 750)                   -                   -                    (22 750)                          759                     (21 991)           

Opätovného ocenenia finančného majetku na reálnu hodnotu -               -               -                  -                             10 294           -                    10 294                           634                     10 928            

Podiel na ostatnom úplnom výsledku jednotiek účtovaných ekvivalenčnou metódou -               -               -                  (99)                         -                   -                    (99)                                -                         (99)                 

Celkový kompexný výsledok za obdobie -               -               -                   (22 849)                    10 294           72 175            59 620                           1 769                  61 389            

Výplata akcionárom (finančné asistencie) 128 195     93 577       -                   -                             -                   -                     221 772                          -                         221 772          

Výplata dividend -               -               -                   -                             -                   -                     -                                    (3 008)                 (3 008)             

Zmeny nekontrolných podielov bez zmeny v ovládání -               -               (77)               (1 320)                     (41)                (191)                (1 629)                            (51 613)                (53 242)           

Transakcie s vlastníkmi spoločnosti účtované priamo do vlastného imania 128 195     93 577       (77)               (1 320)                     (41)                (191)                220 143                          (54 621)                165 522          

Vplyv z predaja dcérskych spoločností -               -               -                   -                             -                   -                     -                                    (136)                    (136)               

Emisia ostatných kapitálových nástrojov -               -               -                   -                             30 894           -                     30 894                           -                         30 894            

Vyplatenie výnosov z ostatných kapitálových nástrojov -               -               -                   -                             -                   (3 925)             (3 925)                            -                         (3 925)             

Transfer do zákonného rezervného fondu -               -               4 114            -                             -                   (4 114)             -                                    -                         -                    

Zostatok k 31. decembri 2015 646 584     93 577       18 215          (72 455)                    97 465           460 250           1 243 636                       42 099                 1 285 735        

Zdroj:   Účtovná závierka Skupiny za rok 2015
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PEŇAŽNÝCH TOKOCH 30.06.18 30.06.17 31.12.17 31.12.16 31.12.15

tis. EUR (neauditované) (neauditované) (auditované) (auditované) (auditované)

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

 Zisk pred zdanením              81 816              84 658            173 288              96 378            100 898 

 Úpravy týkajúce sa: 

 Odpisy a amortizácia              15 254              13 972              28 263              28 363              29 543 

 Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku                    11                 (203)                  280               2 536                  559 

 Čistá zmena v reálnej hodnote investícií do nehnuteľností                    -                       -                       -                       -                       -    

 Precenenie finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou                    -                       -                       -                       -                 27 039 

 Precenenie zlatých odliatkov                    -                       -                       -                    (149)                   (49)

 (Zisk)/strata z predaje dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a investícií do nehnuteľností                    19                 (115)                  184                 (283)               1 153 

 Odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov na poistné zmluvy a klientskej zmluvy 754                  851               1 797               2 006               2 728 

 (Zisk) / strata z predaja emisných kvót                    -                       -                       -                       -                       -    

 (Zisk) strata z predaja dcérskych spoločností, jednotiek účtovaných metódou vlastného imania a 
nekontrolné podiely 

                (140)                    -                       -                    (477)               1 983 

 (Zisk) / strata z predaja finančného majetku              (1 149)               6 222             (10 903)             (26 327)               8 062 

 Čisté úrokové výnosy           (156 313)           (154 639)           (308 957)           (282 571)           (307 990)

 Výnosy z dividend                   (46)              (1 173)              (5 426)             (10 965)             (22 076)

 Zvýšenie opravných položiek k znehodnoteným úverom              12 432              24 847              84 563              89 308              88 633 

 Zmena opravných položiek k pohľadávkam z obchodných vzťahov a ostatným aktívam              (1 185)               3 407              14 026               4 956               6 711 

 Strata z účasti v jednotkách účtovaných ekvivalenčnou metódou                     2                  661                  661               1 844               1 141 

 Zmena v opravnej položke k zásobám                    -                       -                       -                       -                       -    

 Změna stavu rezerv                 (118)               1 750                 (228)              12 566              11 288 

 Zníženie hodnoty goodwillu                    -                       -                 (3 192)                    -                  2 385 

 Záporný goodwill                    -                       -                       -                       -    

 Čisté nerealizované kurzové zisky             (11 813)               9 133              (9 345)              15 575             (31 761)

 Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu (60 476) (10 629) (34 989) (67 240) (79 753)

 Zmena vo finančnom majetku určenom na predaj a držaných do splatnosti (65 571) 12 468                    -    

 Zmena v úveroch a preddavkoch poskytnutých bankám a zákazníkom 140 861 (54 263)              16 291           (333 203)        (1 554 030)

 Zmena v pohľadávkach z obchodných vzťahov a ostatných aktívach 25 088 28 963              12 443               8 370              (2 831)

 Zmena vo vkladoch a úveroch od bánk a zákazníkov 586 999 2 393 325            444 788           (778 871)            586 585 

 Zmena v záväzkoch z obchodných vzťahov a ostatné záväzky 8 047 103 506             (17 041)             (32 728)            111 140 

 Peňažné toky z / (použité v) prevádzkovej činnosti            634 948         2 473 370            421 492        (1 203 672)           (938 889)

 Prijaté úroky            208 162            226 264            386 606            398 609            464 404 

 Zaplatené úroky              (51 370)             (58 601)             (99 488)           (141 657)           (161 806)

 Zaplatená daň z príjmu             (19 153)             (22 673)             (36 569)             (29 128)             (59 693)

 Peňažné toky z / (použité vo) prevádzkovej činnosti 772 587 2 618 360  672 041           (975 848) (695 984)

INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

 Nákup finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát (176 311) - - - (145 451)

 Príjmy z predaja finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou do zisku alebo straty 201 154 - - - 366 468

 Nákup finančných nástrojov určených na predaj (13 802)           (135 479) (285 095) (358 133) (444 466)

 Príjmy z predaja finančných nástrojov určených na predaj 26 651            181 270 349 026 581 446 641 488

 Nákup finančných nástrojov držaných do splatnosti  -           (424 285) (5 916) (387 221) (25 610)

 Príjmy z finančných nástrojov držaných do splatnosti  -            516 255 100 316 489 994 114 818

 Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a investícií do nehnuteľností              (7 707)             (13 165) (26 392) (19 254) (16 437)

 Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a nehnuteľností               1 592               1 254 2 360 995 333

 Obstaranie dcérských společností a společnosti založených na osobitý účel, bez nadobudnutých 
peňažných prostriedkov 

 -  - (689) - 6

 Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov z predaja dcérských spoločností                    (1)                 (123) (123) 2 131 (208)

 Prijaté dividendy 41 709 2 643 11 420 1 446

 Čistý peňažný tok z investičnej činnosti 31 617 126 436    136 130            321 378 492 387 

s. U

FINANČNÁ ČINNOSŤ

(Výplata) príspevok akcionárov(m) - -  - (1 125) 221 772

 Príjmy z emitovaných dlhových cenných papierov 8 657 13 823 161 241 204 239 158 639

 Platby za spätné odkúpenie emitovaných dlhových cenných papierov (14 710) (14 152) (229 459) (126 215) -

 Akvizícia nekontrolného podielu - - 22 000 1 128 (59 191)

 Predaj nekontrolného podielu (258) - (1 236) - 5 949

 Podriadený dlh vydaný - 38 3 698 6 247

 Podriadený dlh splatený (134) (46) (76) (74 274) (457)

 Splátky z finančného lízingu (14) (13) (27) (40) -

 Emisia ostatných kapitálových nástrojov - -  - 220 595 30 894

 Vyplatenie výnosov z ostatných kapitálových nástrojov (13 154) (13 005) (25 143) (16 754) (3 925)

 Vyplatené dividendy (759) - (553) (1 167) (3 008)

 Peňažné toky z / (použité vo) finančnej činnosti (20 372) (13 355) (73 250) 207 085 356 920

 Čistý prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov            783 832         2 731 441            734 921           (447 385)            153 323 

 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka         2 955 185         2 133 003         2 133 003         2 560 650            884 368 

 Vplyv kurzových zmien na držané peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty             (68 072)            100 747              87 261              19 738              11 778 

 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka         3 670 945         4 965 191         2 955 185         2 133 003         1 049 469 

Zdroj: Účtovná závierka Skupiny za rok 2017, 2016 a priebežná účtovná závierka k 30/6/2018
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(b) Súdne, správne a arbitrážne konania 

Okrem súdneho sporu s Českou exportnou bankou o zrušenie rozhodcovského nálezu ohľadom ručenia za 
záväzky spoločnosti SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. ako je opísané v článku „2.2 Rizikové faktory 
vzťahujúce sa k Ručiteľovi a Skupine vyššie – Právne riziká“, Ručiteľ za obdobie posledných 12 mesiacov 
nebol účastníkom žiadneho iného súdneho konania, správneho konania ani rozhodcovského konania, ktoré by 
mohlo mať alebo malo významný negatívny vplyv na finančnú situáciu Ručiteľa. 

(c) Významná zmena finančnej alebo obchodnej situácie Ručiteľa 

V máji 2018 spoločnosť Rainbow Wisdom Investment Limited, ktorá je ovládaná čínskou skupinou CITIC 
Group Corporation, prevzala podiel skupiny CEFC v Ručiteľovi. 

Okrem uvedeného v období od poslednej auditovanej účtovnej závierky Ručiteľa za rok končiaci 31. decembra 
2017 do dátumu vyhotovenia tohto Prospektu nenastali iné významné udalosti majúce podstatný vplyv na 
Ručiteľa. 

4.14 Významné zmluvy 

Podľa najlepšieho vedomia Emitenta Ručiteľ neuzatvoril žiadne významné zmluvy mimo bežného predmetu 
svojej činnosti opísaného v tomto Prospekte, ktoré by mohli viesť ku vzniku povinností alebo nároku 
ktoréhokoľvek člena Skupiny, ktorý by bol podstatný pre schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z Ručiteľského 
vyhlásenia. 

Nasledujúce zmluvy týkajúce sa financovania a finančných investícií považuje Emitent za významné pre 
podnikanie Ručiteľa: 

 Ručiteľ je v pozícii dlžníka voči spoločnosti J&T Global Finance V., s.r.o., IČO: 47 916 036. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 147 699 760 EUR. Splatnosť 
úveru je dňa 12. decembra 2018. 

 Ručiteľ je v pozícii dlžníka voči spoločnosti J&T Global Finance VI., s.r.o., IČO: 50 195 131. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 99 971 647 EUR. Splatnosť 
úveru je dňa 29. októbra 2019. 

 Ručiteľ je v pozícii dlžníka voči spoločnosti J&T Global Finance VII., s.r.o., IČO: 052 43 441. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 2 959 335 849 CZK. Splatnosť 
úveru je dňa 25. novembra 2019. 

 Ručiteľ je v pozícii dlžníka voči spoločnosti J&T Global Finance VIII., s.r.o., IČO: 060 62 831. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 3 179 397 763 CZK. Splatnosť 
úveru je dňa 18. júla 2022. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 30. decembra 2013 zmluvu o pôžičke s J&T INTEGRIS, na základe ktorej Ručiteľ 
ako dlžník získal možnosť čerpať úver. Ku dňu 30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená 
čiastka úveru 182 723 149 EUR. Splatnosť úveru nastáva dňa 31. decembra 2019. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 18. decembra 2015 zmluvu o pôžičke so spoločnosťou Equity Holding, a.s., IČO: 
0010005005, na základe ktorej Ručiteľ ako dlžník získal možnosť čerpať úver. Ku dňu 30. júna 2018 
predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 1 470 411 803 CZK. Splatnosť úveru nastáva 
dňa 31. decembra 2018. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 28. decembra 2017 zmluvu o pôžičke so spoločnosťou J&T MINORITIES 
PORTFOLIO LIMITED, IČO: 00HE260754, na základe ktorej Ručiteľ ako dlžník získal možnosť čerpať 
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úver. Ku dňu 30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 20 937 594 EUR. 
Splatnosť úveru nastáva dňa 28. decembra 2019. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 19. decembra 2014 zmluvu o pôžičke so slovenskou právnickou osobou, na základe 
ktorej Ručiteľ ako dlžník získal možnosť čerpať úver. Ku dňu 30. júna 2018 predstavovala čerpaná a 
doposiaľ nesplatená čiastka úveru 59 000 000 EUR. Splatnosť úveru nastáva dňa 19. decembra 2018. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 21. júna 2017 zmluvu o pôžičke so slovenskou právnickou osobou, na základe ktorej 
Ručiteľ ako dlžník získal možnosť čerpať úver. Ku dňu 30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ 
nesplatená čiastka úveru 306 200 000 CZK. Splatnosť úveru nastáva dňa 29. decembra 2021. 

 Ručiteľ ako vystaviteľ smenky v prospech českej právnickej osoby sa zaviazal uhradiť finančnú čiastku 
vo výške 320 000 000 CZK dňa 31.10.2018. 

 Ručiteľ ako vystaviteľ smenky v prospech českej právnickej osoby sa zaviazal uhradiť finančnú čiastku 
vo výške 160 000 000 CZK dňa 30.11.2018. 

 Ručiteľ je v pozícii dlžníka voči írskej právnickej spoločnosti, pričom k dňu 31. júna 2018 predstavovala 
čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka 20 000 000 EUR z celkového limitu 20 000 000 EUR. Splatnosť 
dlhového inštrumentu je 25. septembra 2022. 

 Ručiteľ je v pozícii dlžníka voči írskej právnickej spoločnosti, pričom k dňu 31. júna 2018 predstavovala 
čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka 27 000 000 EUR z celkového limitu 20 000 000 EUR. Splatnosť 
dlhového inštrumentu je 25. septembra 2022. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 7. februára 2017 zmluvu o pôžičke so slovenskou právnickou osobou, na základe 
ktorej sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné prostriedky. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 29 677 038 EUR. Splatnosť 
úveru nastáva dňa 7. augusta 2018. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 31. decembra 2013 zmluvu o pôžičke s cyperskou právnickou osobou, na základe 
ktorej sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné prostriedky. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 907 367 223 CZK. Splatnosť 
úveru nastáva dňa 31. decembra 2018. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 22. februára 2017 zmluvu o pôžičke s cyperskou právnickou osobou, na základe 
ktorej sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné prostriedky. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 10 515 141 EUR. Splatnosť 
úveru nastáva dňa 31. decembra 2019. 

 Ručiteľ nakúpil podriadené nezaistené perpetuitné certifikáty J & T Banky v hodnote 11 100 000 EUR. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 29. júna 2018 zmluvu o pôžičke so spoločnosťou J&T Mezzanine, a.s., IČO: 
06605991, na základe ktorej sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné 
prostriedky. Ku dňu 30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 560 000 000 
CZK. Splatnosť úveru nastáva dňa 30. júna 2023. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 20. novembra 2017 zmluvu o pôžičke so spoločnosťou J&T Mezzanine, a.s., IČO: 
06605991, na základe ktorej sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné 
prostriedky. Ku dňu 30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 83 243 223 
EUR. Splatnosť úveru nastáva dňa 20. novembra 2022. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 31. januára 2018 zmluvu o pôžičke so spoločnosťou J&T Mezzanine, a.s., IČO: 
06605991, na základe ktorej sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné 
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prostriedky. Ku dňu 30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 68 523 957 
EUR. Splatnosť úveru nastáva dňa 31. januára 2023. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 11. mája 2018 zmluvu o pôžičke so spoločnosťou J&T Mezzanine, a.s., IČO: 
06605991, na základe ktorej sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné 
prostriedky. Ku dňu 30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 11 025 381 
EUR Splatnosť úveru nastáva dňa 30. júna 2019. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 22. decembra 2016 zmluvu o pôžičke s českou právnickou osobou, na základe ktorej 
sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné prostriedky. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 57 000 000 CZK. Splatnosť 
úveru nastáva dňa 31. marca 2025. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 1. januára 2014 zmluvu o pôžičke s cyperskou právnickou osobou, na základe ktorej 
sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné prostriedky. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 30 157 588 EUR. Splatnosť 
úveru nastáva dňa 31. decembra 2018. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 3. decembra 2013 zmluvu o pôžičke s cyperskou právnickou osobou, na základe 
ktorej sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné prostriedky. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 857 705 438 CZK. Splatnosť 
úveru nastáva dňa 31. decembra 2018. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 30. júna 2017 zmluvu o pôžičke s luxemburskou právnickou osobou, na základe 
ktorej sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné prostriedky. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 30 000 000 EUR. Splatnosť 
úveru nastáva dňa 31. decembra 2018. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 17. decembra 2015 zmluvu o pôžičke s cyperskou právnickou osobou, na základe 
ktorej sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné prostriedky. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 321 187 330 CZK. Splatnosť 
úveru nastáva dňa 31. decembra 2019. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 28. augusta 2016 zmluvu o pôžičke s cyperskou právnickou osobou, na základe ktorej 
sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné prostriedky. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 18 300 000 EUR. Splatnosť 
úveru nastáva dňa 31. decembra 2018. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 3. decembra 2013 zmluvu o pôžičke s cyperskou právnickou osobou, na základe 
ktorej sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné prostriedky. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 1 108 651 438 CZK. Splatnosť 
úveru nastáva dňa 31. decembra 2018. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 1. januára 2014 zmluvu o pôžičke s cyperskou právnickou osobou, na základe ktorej 
sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné prostriedky. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 47 369 000 EUR. Splatnosť 
úveru nastáva dňa 31. decembra 2018. 

 Ručiteľ uzavrel dňa 16. februára 2017 zmluvu o pôžičke so slovenskou právnickou osobou, na základe 
ktorej sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť spoločnosti ako dlžníkovi finančné prostriedky. Ku dňu 
30. júna 2018 predstavovala čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru 13 500 000 EUR. Splatnosť 
úveru nastáva dňa 16. februára 2019. 
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4.15 Informácie tretej strany a vyhlásenie znalcov 

V článku 4.7 boli pre stanovenie trhových podielov spoločností zo Skupiny použité údaje NBS, ČNB a BCPP. 

V článku 4 „Údaje o Ručiteľovi“ neboli použité vyhlásenia pripisované určitej osobe ako znalcovi. 

Emitent potvrdzuje, že informácie pochádzajúce od tretích strán boli presne reprodukované a podľa vedomia 
Emitenta neboli vynechané žiadne skutočnosti, kvôli ktorým by reprodukované informácie boli nepresné alebo 
zavádzajúce. Emitent, ale nemôže zaručiť presnosť a správnosť týchto údajov. 

4.16 Opis Ručiteľského vyhlásenia 

Ručiteľ sa podľa Ručiteľského vyhlásenia bezpodmienečne a neodvolateľne zaväzuje podľa ustanovenia § 303 
Obchodného zákonníka každému Majiteľovi dlhopisov, že ak Emitent z akéhokoľvek dôvodu nesplní 
akýkoľvek Zabezpečený záväzok (ako je definovaný nižšie) v deň jeho splatnosti Ručiteľ na písomnú výzvu 
Majiteľa dlhopisov zaplatí takú čiastku nepodmienene a bezodkladne namiesto Emitenta v súlade s časťou 4 
Ručiteľského vyhlásenia. Ustanovenie § 306 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepoužije a Majiteľ dlhopisov 
nebude povinný vyzvať Emitenta na splnenie splatného Zabezpečeného záväzku z Dlhopisov predtým, ako si 
uplatní svoje práva podľa Ručiteľského vyhlásenia voči Ručiteľovi. 

Pre účely Ručiteľského vyhlásenia sa za „Zabezpečené záväzky“ považujú (i) akékoľvek peňažné záväzky 
Emitenta voči Majiteľom dlhopisov vyplývajúce z Dlhopisov, najmä záväzok zaplatiť menovitú hodnotu 
Dlhopisov a úrokový výnos Dlhopisov a (ii) akékoľvek peňažné záväzky Emitenta voči Majiteľom dlhopisov, 
ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v dôsledku neplatnosti, neúčinnosti a/alebo nevymáhateľnosti povinností 
z Dlhopisov (vrátane záväzkov zodpovedajúcich bezdôvodnému obohateniu). 

Ručiteľské vyhlásenie sa stane platným a účinným jeho podpisom Ručiteľom a zostane platné a účinné 
v celom rozsahu až do uspokojenia všetkých Zabezpečených záväzkov. 

Záväzky Ručiteľa vyplývajúce z Ručiteľského vyhlásenia predstavujú priame, všeobecné, nepodmienené, 
nezabezpečené a nepodriadené záväzky Ručiteľa, ktoré majú navzájom rovnocenné postavenie (pari passu) 
bez akýchkoľvek vzájomných preferencií a prinajmenšom rovnocenné postavenie (pari passu) so všetkými 
ostatnými terajšími alebo budúcimi priamymi, všeobecnými, nepodmienenými, nepodriadenými a 
nezabezpečenými záväzkami Ručiteľa, s výnimkou tých záväzkov, ktoré môžu mať prednostné postavenie 
výhradne z titulu kogentných ustanovení právnych predpisov aplikujúcich sa všeobecne na práva veriteľov. 

Ručiteľ v Ručiteľskom vyhlásení prehlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s Prospektom, vrátane podmienok 
Dlhopisov, a Zmluvou s administrátorom, súhlasí s nimi a bude nimi viazaný v znení všetkých jeho prípadných 
zmien a dodatkov v rozsahu, v akom tieto dokumenty upravujú postavenie, práva a povinnosti Ručiteľa. 

Ručiteľ vykoná každú platbu na základe Ručiteľského vyhlásenia prostredníctvom Administrátora. Po prijatí 
čiastky určenej na výplatu Majiteľovi dlhopisov vykoná Administrátor v mene Ručiteľa platby na príslušný 
účet Majiteľa dlhopisov; odsek 5.4(k) Prospektu sa použije primerane. Pre účely vykonania platby má 
Administrátor právo požadovať od Majiteľa dlhopisov predloženie dokladov, informácií a splnenie ďalších 
náležitostí podľa odseku 5.4(k)(iv) Prospektu. Všetky platby vykonané Ručiteľom namiesto Emitenta na 
základe Ručiteľského vyhlásenia budú bez akejkoľvek zrážky daní, odvodov alebo iných poplatkov, 
s výnimkou ak by takéto zrážky bol povinný vykonať aj Emitent alebo Administrátor v súlade s podmienkami 
Dlhopisov. 

Ručiteľ v Ručiteľskom vyhlásení vyhlasuje a zaručuje Majiteľom dlhopisov odo dňa účinnosti Ručiteľského 
vyhlásenia až do úplného uspokojenia všetkých Zabezpečených záväzkov, že: 

 je oprávnený platne vystaviť toto Ručiteľské vyhlásenie, vykonávať práva a plniť povinnosti vyplývajúce 
z tohto Ručiteľského vyhlásenia, 
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 má všetky nevyhnutné oprávnenia a kompetencie na vydanie tohto Ručiteľského vyhlásenia, a 

 obdržal všetky korporátne a iné súhlasy, ktoré sú potrebné na vystavenie tohto Ručiteľského vyhlásenia a 
na plnenie záväzkov z tohto Ručiteľského vyhlásenia. 

Ručiteľské vyhlásenie a jeho výklad, ako aj všetky mimozmluvné záväzky v súvislosti s ním, sa riadia právom 
Slovenskej republiky. Všetky spory, nároky, rozdiely alebo rozpory, ktoré vzniknú na základe Ručiteľského 
vyhlásenia alebo v súvislosti s ním, vrátane všetkých sporov o jeho existencii, platnosti, výklade, plnení, 
porušení alebo zrušení a následkoch jeho zrušenia, sporov vzťahujúcich sa na mimozmluvné povinnosti 
vyplývajúce z Ručiteľského vyhlásenia alebo súvisiace s ním budú riešené a s konečnou platnosťou 
rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike. Ručiteľské vyhlásenie predstavuje zabezpečenie 
Dlhopisov v zmysle §20b Zákona o dlhopisoch. 

Ak niektoré ustanovenie Ručiteľského vyhlásenia je alebo sa stane v akomkoľvek ohľade nezákonným, 
neplatným alebo nevymáhateľným podľa práva ktoréhokoľvek právneho poriadku, nebude tým dotknutá ani 
oslabená právoplatnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení Ručiteľského vyhlásenia, ani právoplatnosť a 
vymáhateľnosť tohto ustanovenia v rámci práva akéhokoľvek iného právneho poriadku. 

Ručiteľské vyhlásenie sa stane platným a účinným jeho podpisom Ručiteľom a zostane platné a účinné 
v celom rozsahu až do uspokojenia všetkých Zabezpečených záväzkov. 

Podpísané Ručiteľské vyhlásenie tvorí prílohu 5 tohto Prospektu. 

4.17 Dokumenty k nahliadnutiu 

V pracovných dňoch v čase od 9.00 do 16.00 h je možné nahliadnuť v sídle Emitenta na adrese Dvořákovo 
nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, do nasledujúcich dokumentov (alebo ich kópií): 

(a) účtovné závierky Ručiteľa uvedené ako prílohy Prospektu; 

(b) zakladateľská listina a platné znenie stanov Ručiteľa; a 

(c) všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, ktorých akákoľvek časť je súčasťou Prospektu alebo na 
ktoré sa v Prospekte odkazuje. 
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4.18 Upozornenia 

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky finančné údaje Ručiteľa uvedené v Prospekte pochádzajú 
z konsolidovaných účtovných závierok Ručiteľa zostavených podľa IFRS a priebežnej konsolidovanej 
účtovnej závierky Ručiteľa za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2018 zostavenej v súlade s IFRS.  

Niektoré hodnoty uvedené v tomto Prospekte boli upravené zaokrúhlením. To okrem iného znamená, že 
hodnoty uvádzané pre rovnakú informačnú položku sa môžu na rôznych miestach mierne líšiť a hodnoty 
uvádzané ako súčet niektorých hodnôt nemusia byť aritmetickým súčtom hodnôt, z ktorých vychádzajú. 

Pri uvádzaní informácií pochádzajúcich z interných odhadov a analýz Emitent vynaložil všetku primeranú 
starostlivosť, avšak presnosť takýchto informácií Emitent nemôže zaručiť. Akékoľvek predpoklady a výhľady 
týkajúce sa budúceho vývoja Emitenta a Skupiny emitenta, ich finančnej situácie, okruhu ich podnikateľskej 
činnosti alebo postavenia na trhu nemožno pokladať za vyhlásenie či záväzný sľub Emitenta týkajúci sa 
budúcich udalostí alebo výsledkov, vzhľadom na to, že tieto budúce udalosti a výsledky závisia na 
okolnostiach a udalostiach, ktoré Emitent nemôže úplne alebo sčasti ovplyvniť. Investori, ktorí majú záujem 
o kúpu Dlhopisov by mali uskutočniť vlastnú analýzu akýchkoľvek vývojových trendov alebo výhľadov 
uvedených v tomto Prospekte a svoje investičné rozhodnutia založiť na výsledkoch takýchto samostatných 
analýz. 
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5.4 Popis a podmienky Dlhopisov 

Táto časť Prospektu nahrádza emisné podmienky Dlhopisov. 

(a) Emitent Dlhopisov 

Emitentom Dlhopisov je spoločnosť J&T Global Finance IX., s.r.o., so sídlom Dvořákovo 
nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 836 301 zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 130184/B, LEI: 
097900BII10000168791. 

O vydaní Dlhopisov rozhodol jediný spoločník Emitenta dňa 8. augusta 2018 a konatelia 
Emitenta dňa 6. augusta 2018. 

(b) Druh cenného papiera, názov, celková menovitá hodnota a emisný kurz 

Druhom cenného papiera je dlhopis, ktorý je zabezpečený Ručiteľským vyhlásením. Názov 
Dlhopisov je Dlhopis JTFG IX 4,00/2023. 

Celková menovitá hodnota Emisie, a teda najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných 
Dlhopisov, je do 150 000 000 EUR. 

Mena emisie je euro. 

Emisný kurz Dlhopisov bol stanovený pre Deň vydania dlhopisov na 100% Menovitej 
hodnoty dlhopisov (ďalej len Emisný kurz). Emisný kurz ku každému ďalšiemu dňu počas 
lehoty na upisovanie Dlhopisov (primárneho predaja) sa zvyšuje o zodpovedajúci alikvotný 
úrokový výnos podľa nasledovného vzorca: 

100%
4,00%
360

 

kde EK znamená zvýšený emisný kurz vyjadrený ako % z menovitej hodnoty Dlhopisu a PD 
znamená počet dní od Dňa vydania dlhopisov do dňa upísania (predaja), pričom pri výpočte 
sa použije konvencia „Standard BCK 30E/360“ popísaná v odseku (i)(iii) nižšie. 

(c) Podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov, mena Dlhopisov, menovitá hodnota 
Dlhopisov a práva spojené s Dlhopismi 

Dlhopisy majú podobu zaknihovaného cenného papiera evidovaného v CDCP, teda 
v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 
Bratislava, Slovenská republika. 

Dlhopisy budú vydané v mene euro vo forme na doručiteľa v menovitej hodnote každého 
z Dlhopisov 1 000 EUR (ďalej len Menovitá hodnota dlhopisov) v počte do 150 000 
kusov. ISIN Dlhopisov je SK4120014556. 

Dátum vydania Dlhopisov (dátum emisie) je stanovený na 26. októbra 2018. Dlhopisy budú 
vydané na základe verejnej ponuky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, 
predovšetkým podľa Zákona o dlhopisoch a Zákona o cenných papieroch. 
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Majiteľ dlhopisov má predovšetkým právo na splatenie menovitej hodnoty, vyplatenie 
príslušného úrokového výnosu v súlade s Prospektom a ďalšie práva upravené v tomto 
Prospekte.  

Práva spojené s Dlhopismi nie sú obmedzené, s výnimkou obmedzení vyplývajúcich 
z právnych predpisov, ktoré sa týkajú práv veriteľov všeobecne. 

K Dlhopisom sa neviažu žiadne predkupné ani výmenné práva. 

(d) Prevoditeľnosť a zástupca 

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená, avšak pokiaľ to nebude odporovať právnym 
predpisom, môžu byť v súlade s odsekom (k)(iii) nižšie prevody Dlhopisov v CDCP 
pozastavené počínajúc dňom bezprostredne nasledujúcim po Rozhodnom dni až do 
príslušného Dňa výplaty, v ktorý má byť splatená Menovitá hodnota Dlhopisov (ako je tento 
pojem definovaný nižšie). 

K prevodu Dlhopisov dochádza registráciou prevodu vykonaného CDCP alebo členom 
CDCP alebo osobou, ktorá eviduje Majiteľa dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na 
držiteľskom účte, ktorý pre túto osobu vedie CDCP.  

Zástupca Majiteľov dlhopisov nebol ustanovený.  

Pred podaním žiadosti o schválenie Prospektu cenného papiera do Národnej banky 
Slovenska neboli Dlhopisy prijaté na kótovaný alebo iný trh žiadnej burzy cenných 
papierov, ani sa s nimi neobchodovalo na žiadnom zahraničnom regulovanom verejnom 
trhu. 

(e) Majitelia dlhopisov 

Majiteľmi dlhopisov budú osoby, ktoré budú evidované ako majitelia dlhopisov v Príslušnej 
evidencii (ďalej len Majitelia dlhopisov, pričom tento pojem zahŕňa aj jedného Majiteľa 
dlhopisov). Ak sú niektoré Dlhopisy evidované na držiteľskom účte vedenom CDCP, 
Emitent si vyhradzuje právo spoľahnúť sa na oprávnenie každej osoby, ktorá eviduje 
Majiteľa dlhopisov pre Dlhopisy evidované na držiteľskom účte, v plnom rozsahu 
zastupovať (priamo alebo nepriamo) Majiteľa dlhopisov a vykonávať voči Emitentovi na 
účet Majiteľa dlhopisov všetky právne úkony (či už v jeho mene alebo vo vlastnom mene) v 
súvislosti s Dlhopismi, akoby táto osoba bola ich majiteľom. Pokiaľ právne predpisy alebo 
rozhodnutie súdu doručené Emitentovi nestanoví inak, budú Emitent a Administrátor 
pokladať každého Majiteľa dlhopisov za oprávneného majiteľa vo všetkých ohľadoch a 
vyplácať mu platby v súlade s týmto Prospektom. 

Osoby, ktoré budú Majiteľmi dlhopisov a ktoré nebudú z akéhokoľvek dôvodu zapísané v 
evidencii CDCP, sú povinné o tejto skutočnosti a o titule nadobudnutia Dlhopisov bez 
zbytočného odkladu informovať Emitenta, a to prostredníctvom oznámenia doručeného do 
Určenej prevádzkarne. 

(f) Status záväzkov Emitenta 

Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, s výnimkou Ručiteľského vyhlásenia 
nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú vzájomne 
rovnocenné (pari passu) a budú vždy postavené čo do poradia svojho uspokojovania 
rovnocenne (pari passu) medzi sebou navzájom a aspoň rovnocenne (pari passu) voči 
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všetkým iným súčasným a budúcim priamym, všeobecným, nezabezpečeným, resp. obdobne 
zabezpečeným, nepodmieneným a nepodriadeným záväzkom Emitenta, s výnimkou tých 
záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov. 
Emitent sa zaväzuje zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými Majiteľmi 
dlhopisov rovnako.  

Bez ohľadu na vyššie uvedené, podľa Zákona o konkurze bude podriadená akákoľvek 
pohľadávka z Dlhopisov voči Emitentovi, ktorej veriteľom je alebo kedykoľvek počas jej 
existencie bola osoba, ktorá je alebo kedykoľvek od vzniku pohľadávky bola spriaznenou 
osobou Emitenta v zmysle §9 Zákona o konkurze. Uvedené neplatí pre pohľadávky veriteľa, 
ktorý nie je spriaznený s úpadcom a v čase nadobudnutia spriaznenej pohľadávky nevedel a 
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol vedieť, že nadobúda spriaznenú 
pohľadávku. Predpokladá sa, že veriteľ pohľadávky z Dlhopisu nadobudnutej na základe 
obchodu na regulovanom trhu, mnohostrannom obchodnom systéme alebo obdobnom 
zahraničnom organizovanom trhu, o spriaznenosti pohľadávky nevedel. 

(g) Vyhlásenie a záväzok Emitenta 

Emitent vyhlasuje, že dlhuje Menovitú hodnotu dlhopisov Majiteľom dlhopisov a zaväzuje 
sa im splatiť Menovitú hodnotu dlhopisov a úrokové výnosy v súlade s týmto Prospektom. 

(h) Negatívne záväzky Emitenta 

Emitent sa zaväzuje, že s výnimkou prípadov výslovne uvedených v tomto Prospekte, do 
splnenia všetkých svojich peňažných záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov v súlade s týmto 
Prospektom, nezriadi ani neumožní zriadenie žiadneho zabezpečovacieho práva na 
zabezpečenie akýchkoľvek záväzkov, ktoré by obmedzili práva Emitenta k jeho súčasnému 
alebo budúcemu majetku, ak najneskôr súčasne so zriadením takéhoto zabezpečovacieho 
práva nezabezpečí, aby jeho záväzky vyplývajúce z Dlhopisov boli zabezpečené rovnocenne 
s takto zabezpečovanými záväzkami.  

Záväzok uvedený vyššie sa nevzťahuje na: 

(i) akékoľvek zabezpečovacie právo v prospech tretích osôb, ktoré by obmedzilo práva 
Emitenta k jeho súčasnému alebo budúcemu majetku, ktoré sú predmetom takéhoto 
zabezpečovacieho práva a ktorých súhrnná hodnota nie je vyššia ako 10 000 000 
EUR (slovom: desať miliónov euro);  

(ii) akékoľvek zabezpečovacie právo v prospech tretích osôb, aké sa obvykle poskytuje 
v rámci podnikateľskej činnosti vykonávanej Emitentom, zriadené v súvislosti 
s obvyklými bankovými operáciami Emitenta;  

(iii) akékoľvek zabezpečovacie práva, ktoré viaznu na majetku Emitenta v čase jeho 
nadobudnutia alebo sú zriadené za účelom zabezpečenia záväzkov Emitenta 
vzniknutých výhradne v súvislosti s obstaraním takéhoto majetku alebo aktív alebo 
ich časti (okrem iného v súvislosti s nadobudnutím nových majetkových účastí na 
iných osobách);  

(iv) akékoľvek zabezpečovacie práva tretích osôb, vyplývajúce z právnych predpisov 
alebo vzniknuté na základe súdneho alebo správneho rozhodnutia inak ako z dôvodu 
porušenia povinnosti zo strany Emitenta. 
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Záväzky pre účely tohto odseku znamenajú záväzky Emitenta zaplatiť akékoľvek dlžné 
čiastky vyplývajúce z dlhového financovania, vrátane ručiteľských záväzkov. Pre účely 
definície Záväzkov znamenajú „ručiteľské záväzky“ záväzky Emitenta za záväzky tretích 
osôb z dlhového financovania v prospech tretích osôb mimo Skupiny vo forme ručiteľského 
vyhlásenia či inej formy ručenia, zmenkovej záruky či prevzatia spoločného a nerozdielneho 
záväzku. 

Skupina pre účely podmienok Dlhopisov znamená v ktorýkoľvek deň Ručiteľa a (i) každú 
spoločnosť, ktorú Ručiteľ priamo alebo nepriamo ovláda a tiež (ii) každú spoločnosť, ktorá 
je súčasťou konsolidovaného celku Ručiteľa alebo spĺňa k takému dňu podmienky pre 
zaradenie do konsolidovaného celku Ručiteľa. 

(i) Úrokový výnos Dlhopisov 

(i) Spôsob určenia; Výnosové obdobie 

Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,00 % p. a. (ďalej len 
Úroková sadzba). Úrokové výnosy budú vyplatené spätne vždy 26. apríla a 
26. októbra každého roka (každý takýto deň ďalej len Deň výplaty úrokov), a to 
v súlade s odsekom (k) nižšie. Prvým Dňom výplaty úrokov bude 26. apríl 2019. 

Úrokový výnos bude narastať od prvého dňa každého Výnosového obdobia do 
posledného dňa, ktorý sa do takého Výnosového obdobia ešte zahŕňa. 

Výnosovým obdobím sa rozumie jedno šesťmesačné obdobie začínajúce Dátumom 
emisie (vrátane) a končiace v poradí prvým Dňom výplaty úrokov (bez tohto dňa) a 
ďalej každé bezprostredne nadväzujúce šesťmesačné obdobie počnúc Dňom výplaty 
úrokov (vrátane) a končiace ďalším nasledujúcim Dňom výplaty úrokov (bez tohto 
dňa) až do splatnosti Dlhopisov. Na účely začiatku plynutia akéhokoľvek 
Výnosového obdobia sa Deň výplaty úrokov neposúva v súlade s konvenciou 
Pracovného dňa. 

(ii) Koniec úročenia 

Dlhopisy prestanú byť úročené Dňom splatnosti Dlhopisov (Dňom splatnosti 
Dlhopisov sa rozumie Deň konečnej splatnosti Dlhopisov a Deň predčasnej 
splatnosti Dlhopisov) za podmienky, že Menovitá hodnota Dlhopisov bola splatená. 
Ak nedôjde k úplnému splateniu Dlhopisov v Deň splatnosti Dlhopisov, Dlhopisy 
budú naďalej úročené naposledy stanovenou Úrokovou sadzbou, pokiaľ všetky 
čiastky splatné v súvislosti s Dlhopismi nebudú uhradené Majiteľom dlhopisov. 

(iii) Konvencia pre výpočet úroku 

Na účely výpočtu úrokového výnosu prislúchajúceho k Dlhopisom za obdobie 
kratšie ako jeden rok sa použije konvencia na výpočet úrokov „BCK – Standard 
30E/360“, podľa ktorej jeden rok obsahuje 360 dní rozdelených do 12 mesiacov po 
30 kalendárnych dňoch, pričom v prípade neúplného mesiaca sa bude vychádzať z 
počtu skutočne uplynutých dní. Úroková sadzba a vypočítanie výnosov z Dlhopisov 
Agentom pre výpočty bude (s výnimkou prípadu zjavnej chyby) pre všetkých 
Majiteľov dlhopisov konečné a záväzné.  
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(iv) Stanovenie úrokového výnosu 

Čiastka úrokového výnosu prislúchajúceho k jednému Dlhopisu za každé obdobie 
jedného bežného roka sa stanoví ako násobok Menovitej hodnoty dlhopisu a 
Úrokovej sadzby (vyjadrenej desatinným číslom). Čiastka úrokového výnosu 
prislúchajúceho k jednému Dlhopisu za akékoľvek obdobie kratšie ako jeden bežný 
rok sa stanoví ako násobok Menovitej hodnoty Dlhopisu a Úrokovej sadzby 
(vyjadrenej desatinným číslom) a príslušného zlomku dní vypočítaného podľa 
konvencie pre výpočet úroku uvedenej v odseku (i)(iii) vyššie. Celková čiastka 
úrokového výnosu vypočítaná podľa toho bodu bude zaokrúhlená na dve desatinné 
miesta matematicky. 

Takto stanovená čiastka úrokového výnosu Dlhopisu bude Agentom pre výpočty 
oznámená bez zbytočného odkladu Majiteľom dlhopisov v súlade s odsekom (r) 
nižšie.  

(j) Splatnosť Dlhopisov a ich odkúpenie 

(i) Konečné splatenie 

Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov podľa odseku (l) nižšie, bude 
celková menovitá hodnota Dlhopisov splatná jednorazovo 26. októbra 2023 (ďalej 
len Deň konečnej splatnosti). 

Majiteľ dlhopisov nie je oprávnený žiadať predčasné splatenie Dlhopisov pred Dňom 
konečnej splatnosti Dlhopisov s výnimkou predčasného splatenia Dlhopisov v súlade 
s ustanoveniami odseku (l) nižšie. 

(ii) Odkúpenie Dlhopisov 

Emitent môže kedykoľvek odkúpiť akékoľvek množstvo Dlhopisov na trhu alebo 
inak za akúkoľvek cenu. 

(iii) Zánik Dlhopisov 

Dlhopisy odkúpené Emitentom nezanikajú a je na uvážení Emitenta, či ich bude 
držať v majetku Emitenta a prípadne ich znovu predá alebo ich oznámením 
Administrátorovi urobí predčasne splatnými dňom doručenia oznámenia o 
predčasnej splatnosti Administrátorovi, pokiaľ v uvedenom oznámení nebude 
uvedený neskorší dátum splatnosti. V takom prípade práva a povinnosti z Dlhopisov 
bez ďalšieho zanikajú z titulu splynutia práv a povinností (záväzkov) v jednej osobe. 

(iv) Domnienka splatenia 

Ak Emitent uhradí Administrátorovi čiastku Menovitej hodnoty každého z 
Dlhopisov a čiastku príslušných úrokových výnosov (pokiaľ je to relevantné) 
splatných podľa týchto podmienok Dlhopisov, všetky záväzky Emitenta z Dlhopisov 
zaplatiť tieto čiastky budú pre účely týchto podmienok Dlhopisov považované za 
úplne splnené ku dňu pripísania príslušných čiastok na príslušný účet 
Administrátora. 
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(k) Spôsob, termín a miesto splatenia 

(i) Mena 

Emitent sa zaväzuje vyplácať výnosy z Dlhopisov a splatiť Menovitú hodnotu 
dlhopisov v mene euro. Výnosy z Dlhopisov budú vyplácané a Menovitá hodnota 
dlhopisov bude splatená Majiteľom dlhopisov za podmienok stanovených týmto 
Prospektom a v súlade s daňovými a inými príslušnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky platnými a účinnými v čase vykonania príslušnej platby. 

(ii) Deň výplaty 

Výplaty úrokových výnosov z Dlhopisov a splatenie Menovitej hodnoty každého z 
Dlhopisov budú Emitentom vykonávané prostredníctvom Administrátora ku dňom 
uvedeným v tomto článku 5.4, teda v každý Deň výplaty úrokov, Deň konečnej 
splatnosti Dlhopisov a Deň predčasnej splatnosti (každý z týchto dní tiež len Deň 
výplaty). 

Ak by Deň výplaty pripadol na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, pripadne taký 
Deň výplaty na taký Pracovný deň, ktorý je najbližšie nasledujúcim Pracovným 
dňom, pričom Emitent nebude povinný platiť úrok alebo akékoľvek iné dodatočné 
čiastky za akýkoľvek časový odklad vzniknutý v dôsledku takto stanovenej 
konvencie Pracovného dňa. 

Pre účely tohto Prospektu sa za Pracovný deň považuje akýkoľvek kalendárny deň 
(okrem soboty a nedele), kedy sú banky v Slovenskej republike a CDCP bežne 
otvorené pre verejnosť a kedy sú vyporiadavané medzibankové obchody v euro 
(ďalej len Pracovný deň). 

(iii) Určenie práva na obdržanie výplat súvisiacich s Dlhopismi 

Výnosy z Dlhopisov a Menovitá hodnota dlhopisov budú vyplácané osobám, ktoré 
budú podľa Príslušnej evidencie preukázateľne Majiteľmi dlhopisov, ku koncu 
pracovnej doby CDCP v príslušný Rozhodný deň (ďalej len Oprávnený príjemca).  

Rozhodný deň znamená  

(A) pre účely výplaty z dôvodu rozhodnutia Schôdze Majiteľov dlhopisov na 
základe nastania Dňa predčasnej splatnosti, Rozhodný deň pre účasť na 
Schôdzi (definovaný v odseku (q)(iv)(A) nižšie; a 

(B) pre účely každého iného splatenia Menovitej hodnoty dlhopisov a výplaty 
úrokov, deň, ktorý je tridsiatym (30.) kalendárnym dňom predchádzajúcim 
Deň výplaty.  

Pre účely určenia Oprávneného príjemcu nebude Emitent ani Administrátor 
prihliadať k prevodom Dlhopisov uskutočneným po Rozhodnom dni až do 
príslušného Dňa výplaty. Pokiaľ to nebude odporovať právnym predpisom, môžu 
byť prevody všetkých Dlhopisov pozastavené počínajúc dňom bezprostredne 
nasledujúcim po Rozhodnom dni až do príslušného Dňa výplaty, v ktorý má byť 
splatená Menovitá hodnota Dlhopisov, pričom na výzvu Administrátora je Majiteľ 
dlhopisu povinný k takému pozastaveniu prevodov poskytnúť potrebnú súčinnosť. 
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(iv) Vykonávanie platieb 

Administrátor bude vykonávať výplaty výnosov z Dlhopisov a výplatu Menovitej 
hodnoty dlhopisov Oprávneným príjemcom bezhotovostným prevodom na ich účet 
vedený v banke podľa inštrukcie, ktorú príslušný Oprávnený príjemca oznámi 
Administrátorovi, pre Administrátora vierohodným spôsobom najneskôr päť 
Pracovných dní pred Dňom výplaty. 

Inštrukcia bude mať formu podpísaného písomného vyhlásenia (s úradne 
osvedčenou pravosťou podpisu/podpisov alebo overeným podpisom oprávneným 
pracovníkom Administrátora), ktoré bude obsahovať dostatočné údaje o účte 
Oprávneného príjemcu umožňujúce Administrátorovi platbu vykonať. V prípade 
právnických osôb bude inštrukcia doplnená o aktuálny originál alebo kópiu platného 
výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného registra, v ktorom je 
Oprávnený príjemca registrovaný, pričom správnosť údajov v tomto výpise z 
obchodného registra alebo z obdobného registra overí zamestnanec Administrátora 
ku Dňu výplaty (takáto inštrukcia spolu s výpisom z obchodného registra alebo iného 
obdobného registra (ak je relevantný) a prípadnými ostatnými príslušnými prílohami 
ďalej len Inštrukcia).  

Inštrukcia musí byť s obsahom a vo forme zodpovedajúcej konkrétnym požiadavkám 
Administrátora, pričom Administrátor bude oprávnený vyžadovať dostatočne 
uspokojivý dôkaz o tom, že osoba, ktorá Inštrukciu podpísala, je oprávnená v mene 
Oprávneného príjemcu takúto Inštrukciu podpísať. Takýto dôkaz musí byť 
Administrátorovi doručený taktiež najneskôr päť Pracovných dní pred Dňom 
výplaty. V tomto ohľade bude Administrátor predovšetkým oprávnený požadovať: 

(A) predloženie plnej moci v prípade, ak za Oprávneného príjemcu bude konať 
zástupca; a/ alebo  

(B) dodatočné potvrdenie Inštrukcie od Oprávneného príjemcu.  

Akýkoľvek Oprávnený príjemca, ktorý v súlade s akoukoľvek príslušnou 
medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia (ktorej je Slovenská 
republika zmluvnou stranou) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnenie, je povinný 
doručiť Administrátorovi spolu s Inštrukciou ako jej neoddeliteľnú súčasť aktuálny 
doklad o svojom daňovom domicile a ďalšie doklady, ktoré si môže Administrátor a 
príslušné daňové orgány vyžiadať. Bez ohľadu na toto svoje oprávnenie nebudú 
Administrátor ani Emitent preverovať správnosť a úplnosť takýchto Inštrukcií a 
neponesú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním Oprávneného 
príjemcu s doručením Inštrukcie ani nesprávnosťou či inou vadou takejto Inštrukcie. 
Ak vyššie uvedené doklady a najmä doklad o daňovom domicile nebudú 
Administrátorovi doručené v stanovenej lehote, bude Administrátor postupovať 
akoby mu doklady predložené neboli. Oprávnená osoba môže tieto podklady 
dokazujúce nárok na daňové zvýhodnenie doručiť následne a žiadať Administrátora 
o refundáciu zrážkovej dane. Administrátor má v takomto prípade právo požadovať 
od Oprávnenej osoby úhradu všetkých priamych aj nepriamych nákladov 
vynaložených na refundáciu dane. V prípade originálov cudzích úradných listín 
alebo úradného overenia v cudzine si Administrátor môže vyžiadať poskytnutie 
príslušného vyššieho alebo ďalšieho overenia, resp. apostily podľa Haagskej dohody 
o apostilácii (podľa toho, čo je relevantné). 
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Administrátor môže ďalej žiadať, aby všetky dokumenty vyhotovené v cudzom 
jazyku boli dodané s úradným prekladom do slovenského jazyka. Pokiaľ Inštrukcia 
obsahuje všetky náležitosti podľa tohto odseku a je Administrátorovi oznámená v 
súlade s týmto odsekom a vo všetkých ostatných ohľadoch vyhovuje požiadavkám 
tohto odseku, je považovaná za riadnu. Záväzok vyplatiť akýkoľvek úrokový výnos 
alebo splatiť Menovitú hodnotu dlhopisu sa považuje za splnený riadne a včas, 
pokiaľ je príslušná čiastka poukázaná Oprávnenému príjemcovi v súlade s riadnou 
Inštrukciou podľa tohto článku a pokiaľ je najneskôr v príslušný deň splatnosti 
takejto čiastky pripísaná na účet banky takéhoto Oprávneného príjemcu. Emitent ani 
Administrátor nie sú zodpovední za omeškanie výplaty akejkoľvek dlžnej čiastky 
spôsobenej tým, že: 

(A) Oprávnený príjemca včas nedoručil riadnu Inštrukciu alebo ďalšie dokumenty 
alebo informácie požadované od neho v tomto článku; 

(B) takáto Inštrukcia, dokumenty alebo informácie boli neúplné, nesprávne alebo 
nepravé; alebo  

(C) takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami, ktoré nemohol Emitent 
alebo Administrátor ovplyvniť. 

Oprávnenému príjemcovi v týchto prípadoch nevzniká žiaden nárok na akýkoľvek 
doplatok, úrok alebo iný výnos za takto spôsobený časový odklad príslušnej platby. 

Ak Administrátor v primeranom čase po Dni výplaty nemôže vykonať výplatu 
akejkoľvek dlžnej čiastky z Dlhopisov z dôvodov omeškania na strane Oprávneného 
príjemcu alebo z iných dôvodov na strane Oprávneného príjemcu (napr. v prípade 
jeho smrti), môže Administrátor bez toho aby boli dotknuté oprávnenia podľa § 568 
Občianskeho zákonníka a podľa vlastného uváženia alebo na pokyn Emitenta, zložiť 
dlžnú čiastku na náklady Oprávneného príjemcu (alebo jeho právneho nástupcu) do 
úschovy u notára alebo dlžnú čiastku sám uschovať. Zložením dlžnej čiastky do 
úschovy sa záväzok Emitenta a Administrátora v súvislosti s platbou takej čiastky 
považuje za splnený a Oprávnenému príjemcovi (alebo jeho právnemu nástupcovi) v 
týchto prípadoch nevzniká žiaden nárok na akýkoľvek doplatok, úrok alebo iný 
výnos v súvislosti s uschovaním a neskoršou výplatou danej čiastky. 

(v) Zmena spôsobu a miesta uskutočňovania platieb 

Emitent spoločne s Administrátorom je oprávnený rozhodnúť o zmene miesta 
vykonávania výplat (platobného miesta), pričom takáto zmena nesmie spôsobiť 
Majiteľom dlhopisov ujmu. Akákoľvek takáto zmena nadobudne účinnosť uplynutím 
lehoty 15 dní odo dňa takéhoto oznámenia, pokiaľ v oznámení nie je určený neskorší 
dátum účinnosti. 

(l) Predčasná splatnosť 

(i) Prípady neplnenia záväzkov 

Ak nastane a bude pretrvávať akýkoľvek z nasledovných prípadov (každý z týchto 
prípadov ďalej tiež len Prípad neplnenia záväzkov): 
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(A) Neplnenie 

Akákoľvek platba v súvislosti s Dlhopismi nie je uhradená do 10 Pracovných 
dní od dátumu jej splatnosti. 

(B) Porušenie ostatných záväzkov z Dlhopisov 

Emitent poruší alebo nesplní akýkoľvek ďalší záväzok (iný než uvedený v 
bode (A) vyššie) vo vzťahu k Dlhopisom, vyplývajúci z podmienok 
Dlhopisov alebo je v omeškaní s plnením alebo dodržiavaním akéhokoľvek z 
jeho ďalších záväzkov z Dlhopisov alebo v súvislosti s nimi a takéto 
porušenie alebo nesplnenie Emitent nenapravil v lehote 30 kalendárnych dní 
odo dňa, kedy bol Emitent na túto skutočnosť upozornený ktorýmkoľvek 
Majiteľom dlhopisov listom doručeným Emitentovi priamo alebo 
prostredníctvom Administrátora. 

(C) Neplnenie ostatných záväzkov Emitenta (Cross-default) 

Pokiaľ akýkoľvek splatný Záväzok Emitenta v celkovej čiastke prevyšujúcej 
10 miliónov eur (alebo ekvivalent tejto hodnoty v akejkoľvek inej mene), 
nebude Emitentom splatený i napriek predchádzajúcemu upozorneniu 
Emitenta veriteľom na skutočnosť, že takáto čiastka je splatná a pokiaľ 
uvedená čiastka zostane nesplatená dlhšie než 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia písomného upozornenia na skutočnosť, že v dôsledku nesplatenia 
tejto čiastky si veriteľ uplatňuje právo požadovať predčasné splatenie celej 
čiastky dlhu veriteľovi alebo dňa, ku ktorému uplynie poskytnutý odklad 
alebo ktorý bol stanovený dohodou medzi Emitentom a príslušným 
veriteľom, pokiaľ by Emitent v dobrej viere neuplatnil námietky proti 
takémuto záväzku z oprávnených dôvodov a predpísaným spôsobom a 
uskutočnil platbu do 30 kalendárnych dní odo dňa vykonateľnosti 
rozhodnutia, ktorým bol uznaný povinným plniť. 

Záväzok Emitenta pre účely tohto odseku znamená akýkoľvek záväzok 
alebo záväzky Emitenta k peňažnému plneniu vyplývajúci z (i) bankových 
alebo iných úverov a pôžičiek a k nim prislúchajúcemu príslušenstvu, (ii) 
všetkých ostatných foriem dlhového financovania, (iii) swapových zmlúv, 
termínovaných menových a úrokových obchodov a ostatných derivátov a (iv) 
akéhokoľvek ručenia poskytnutého Emitentom. 

(D) Platobná neschopnosť 

(i) Emitent podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo obdobné konanie, 
účelom ktorého je speňaženie majetku dlžníka a kolektívne uspokojenie 
veriteľov alebo postupné uspokojenie veriteľov dohodnuté v 
reštrukturalizačnom pláne podľa platného a účinného zákona o konkurze a 
reštrukturalizácii (ďalej len Obdobné konanie) na svoj majetok; (ii) na 
majetok Emitenta je súdom v Slovenskej republike vyhlásený konkurz alebo 
Obdobné konanie; (iii) návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Emitenta je 
súdom v Slovenskej republike zamietnutý výlučne z dôvodu, že Emitentov 
majetok by nekryl ani náklady a výdavky spojené s konkurzným konaním; 
alebo (iv) Emitent navrhne alebo vykoná akúkoľvek dohodu o odklade, o 
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opätovnom zostavení časového harmonogramu alebo inej úprave všetkých 
svojich dlhov z dôvodu, že ich nebude schopný uhradiť v čase ich splatnosti. 

(E) Likvidácia 

Je vydané právoplatné rozhodnutie súdu v Slovenskej republike alebo prijaté 
uznesenie valného zhromaždenia Emitenta o zrušení Emitenta s likvidáciou. 

(F) Koniec obchodovania 

Z dôvodu porušenia povinnosti Emitenta Dlhopisy prestanú byť obchodované 
po dobu dlhšiu ako sedem dní na regulovanom voľnom trhu BCPB alebo 
inom regulovanom trhu BCPB (alebo jej nástupcu) a Dlhopisy zároveň 
nebudú obchodované na inom regulovanom trhu v Európskej únii. 

(G) Premeny 

V dôsledku premeny Emitenta, kde bude Emitent vystupovať ako zúčastnená 
osoba (najmä zlúčenie, splynutie, prevod obchodného imania na spoločníka, 
rozdelenie), prejdú záväzky z Dlhopisov na osobu, ktorá výslovne neprijme 
(platne záväzným a vynútiteľným spôsobom) všetky záväzky Emitenta 
vyplývajúce z Dlhopisov, s výnimkou prípadov, kedy takéto prevzatie 
záväzkov Emitenta z Dlhopisov vyplýva z aplikovateľnej právnej úpravy; 

potom môžu Majitelia dlhopisov, ktorí sú Majiteľmi dlhopisov, ktorých menovitá 
hodnota je najmenej 10% celkovej menovitej hodnoty vydaných a nesplatených 
Dlhopisov, písomným oznámením požiadať o zvolanie Schôdze v súlade s odsekom 
(q)(i) nižšie (ďalej tiež len Žiadosť o zvolanie Schôdze), za účelom hlasovania 
o možnosti uplatnenia práva požadovať predčasnú splatnosť Dlhopisov. 

(ii) Vylúčenie opakovania 

Majiteľ dlhopisov nemá právo požiadať o zvolanie Schôdze, ak ide o taký Prípad 
neplnenia záväzkov, vo vzťahu ku ktorému Schôdza už v minulosti bola zvolaná a 
buď neprijala uznesenie o uplatnení práva požadovať predčasnú splatnosť Dlhopisov 
alebo stanovila dodatočnú lehotu pre splnenie povinnosti Emitenta a táto lehota ešte 
neuplynula. 

(iii) Splatnosť predčasne splatných Dlhopisov 

Ak nie je uvedené inak, záväzky Emitenta z Dlhopisov (teda záväzok splatiť 
Menovitú hodnotu a príslušné úrokové výnosy z Dlhopisov) sa stanú predčasne 
splatné k poslednému Pracovnému dňu v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po 
mesiaci, v ktorom Majiteľ dlhopisov doručil písomnú žiadosť o predčasné splatenie 
Dlhopisov (ďalej tiež len Deň predčasnej splatnosti). Takáto žiadosť môže byť 
podaná len po rozhodnutí Schôdze o uplatnení práva predčasnej splatnosti 
(s výnimkou podľa odseku (q)(vi) nižšie) a musí byť doručená písomne Emitentovi 
a Administrátorovi. Pre vykonanie platby musí príslušný Oprávnený príjemca 
doručiť Administrátorovi Inštrukciu podľa odseku (k)(iv) vyššie, ostatné ustanovenia 
o vykonávaní platieb sa použijú primerane.  
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Emitent a Administrátor sú oprávnení požadovať od Majiteľa dlhopisov, ktorý žiada 
predčasné splatenie Dlhopisov, takú súčinnosť, aby bolo zabezpečené, že Dlhopisy 
budú po predčasnom splatení zrušené.  

(m) Premlčanie 

Práva z Dlhopisov sa premlčia uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti. 

(n) Určená prevádzkareň a Administrátor 

(i) Určená prevádzkareň a výplatné miesto 

Určená prevádzkareň a výplatné miesto Administrátora (ďalej len Určená 
prevádzkareň) sú na nasledujúcej adrese: 

 
J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky 
Dvořákovo nábrežie 8 
811 02 Bratislava  
Slovenská republika 

(ii) Administrátor 

Činnosť Administrátora spojenú s výplatami úrokových výnosov a splatením 
Dlhopisov bude zabezpečovať pre Emitenta spoločnosť J & T BANKA, a.s. 
prostredníctvom svojej pobočky v Slovenskej republike podľa Zmluvy 
s administrátorom. 

(iii) Ďalší, resp. iný Administrátor a iná Určená prevádzkareň 

Emitent je oprávnený rozhodnúť o vymenovaní iného alebo ďalšieho Administrátora 
a o určení inej alebo ďalšej Určenej prevádzkarne Administrátora. Zmeny 
Administrátora a Určenej prevádzkarne sa považujú za zmeny platobného miesta. 
Zmeny nesmú spôsobiť Majiteľom Dlhopisov podstatnú ujmu. Rozhodnutie 
o poverení iného alebo ďalšieho Administrátora Emitent oznámi Majiteľom 
Dlhopisov. Akákoľvek takáto zmena nadobudne účinnosť uplynutím lehoty 15 
(slovom pätnástich) dní odo dňa takéhoto oznámenia, pokiaľ v takom oznámení nie 
je určený neskorší dátum účinnosti. 

(iv) Vzťah Administrátora a Majiteľov dlhopisov 

Administrátor koná v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy 
s administrátorom ako zástupca Emitenta a jeho právny vzťah k Majiteľom 
dlhopisov vyplýva iba zo Zmluvy s administrátorom. 

(o) Kotačný agent 

Činnosť kotačného agenta v súvislosti s prijatím Dlhopisov na príslušný regulovaný trh bude 
pre Emitenta vykonávať J & T BANKA, a.s. Emitent je oprávnený rozhodnúť o tom, že 
poverí výkonom služieb kotačného agenta v súvislosti s prijatím Dlhopisov na príslušný 
regulovaný trh inú alebo ďalšiu osobu s príslušným oprávnením na výkon takejto činnosti 
(ďalej len Kotačný agent). Táto zmena nesmie spôsobiť Majiteľom dlhopisov podstatnú 
ujmu. 
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Emitent prostredníctvom Kotačného agenta požiada o prijatie Dlhopisov na regulovaný 
voľný trh BCPB. 

Kotačný agent koná v súvislosti s plnením povinností Kotačného agenta ako zástupca 
Emitenta a nie je v žiadnom právnom vzťahu s Majiteľmi dlhopisov. 

(p) Zmeny a vzdanie sa nárokov 

Emitent a Administrátor sa môžu bez súhlasu Majiteľov dlhopisov dohodnúť 
na (i) akejkoľvek zmene ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy s administrátorom, pokiaľ ide 
výlučne o zmenu formálnu, vedľajšej alebo technickej povahy alebo je uskutočnená za 
účelom opravy zrejmého omylu alebo vyžadovaná zmenami v právnych predpisoch a 
(ii) akejkoľvek inej zmene a vzdaní sa nárokov z akéhokoľvek porušenia niektorého 
z ustanovení Zmluvy s administrátorom, ktoré podľa rozumného názoru Emitenta a 
Administrátora nespôsobí Majiteľom dlhopisov ujmu. 

(q) Schôdza Majiteľov dlhopisov 

(i) Iniciovanie schôdze Majiteľov dlhopisov 

Majitelia dlhopisov, ktorých menovitá hodnota je najmenej 10% celkovej menovitej 
hodnoty vydaných a nesplatených Dlhopisov, majú právo požiadať o zvolanie 
Schôdze Majiteľov dlhopisov (ďalej len Schôdza) v súlade so Zákonom 
o dlhopisoch a ak nastane Prípad neplnenia záväzkov. Žiadosť o zvolanie Schôdze 
musí byť doručená Emitentovi. Každý Majiteľ dlhopisov, ktorý požiada o zvolanie 
Schôdze, je povinný v Žiadosti uviesť aký počet Dlhopisov vlastní a spolu so 
Žiadosťou o zvolanie Schôdze predložiť výpis z Príslušnej evidencie preukazujúcej, 
že je Majiteľom dlhopisov v zmysle odseku (e) vyššie v ním udávanom množstve ku 
dňu podpísania Žiadosti o zvolanie Schôdze. 

Žiadosť o zvolanie Schôdze môže byť príslušným Majiteľom dlhopisov vzatá späť, 
avšak len ak je takéto späťvzatie doručené Emitentovi a Administrátorovi najneskôr 
tri Pracovné dni pred konaním Schôdze. Späťvzatie Žiadosti o zvolanie Schôdze 
nemá vplyv na prípadnú Žiadosť o zvolanie Schôdze iných Majiteľov dlhopisov. Ak 
sa Schôdza neuskutoční výlučne pre späťvzatie Žiadosti o zvolanie Schôdze, 
príslušní Majitelia dlhopisov sú spoločne a nerozdielne povinní Emitentovi nahradiť 
náklady doposiaľ vynaložené na prípravu Schôdze. 

(ii) Zvolanie Schôdze 

Emitent je povinný bez zbytočného odkladu najneskôr v lehote 10 Pracovných dní 
zvolať Schôdzu aj bez žiadosti Majiteľov dlhopisov ak nastane Prípad neplnenia 
záväzkov podľa bodov (l)(i)(A) alebo (l)(i)(B) vyššie. 

Emitent je povinný zabezpečiť zvolanie Schôdze bez zbytočného odkladu najneskôr 
však v lehote 10 Pracovných dní od doručenia Žiadosti o zvolanie Schôdze. Emitent 
je tiež kedykoľvek oprávnený zvolať Schôdzu z vlastného podnetu. 

Náklady na organizáciu a zvolanie Schôdze hradí Emitent, ak nie je uvedené inak. 
Emitent však má právo požadovať náhradu nákladov na zvolanie Schôdze 
od Majiteľov dlhopisov, ktorí podali Žiadosť o zvolanie Schôdze bez vážneho 
dôvodu, najmä keď Eminent riadne plní povinnosti vyplývajúce z Prospektu a 
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nenastal Prípad neplnenia záväzkov. Náklady spojené s účasťou na Schôdzi si hradí 
každý účastník sám. 

(iii) Oznámenie o zvolaní Schôdze 

Emitent je povinný uverejniť oznámenie o zvolaní Schôdze spôsobom ustanoveným 
v odseku (r) nižšie, a to najneskôr 10 Pracovných dní pred dňom konania Schôdze.  

Oznámenie o zvolaní Schôdze musí obsahovať aspoň: 

 obchodné meno, IČO a sídlo Emitenta; 

 označenie Dlhopisov v rozsahu minimálne názov Dlhopisu, dátum emisie a 
ISIN; 

 miesto, dátum a hodinu konania Schôdze, pričom miesto konania Schôdze 
musí byť v Bratislave, dátum konania Schôdze musí pripadať na deň, ktorý je 
Pracovným dňom a hodina konania Schôdze nesmie byť skôr ako o 11:00 h a 
neskôr ako 16:00 h; 

 program Schôdze, pričom voľba Predsedu Schôdze musí byť prvým bodom 
programu Schôdze; to neplatí ak Schôdzu zvoláva Emitent z vlastného 
podnetu, v tom prípade Schôdzi predsedá osoba menovaná Emitentom; a 

 Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi. 

Ak odpadne dôvod pre zvolanie Schôdze, Emitent ju môže odvolať rovnakým 
spôsobom, akým bola zvolaná. 

(iv) Osoby oprávnené zúčastniť sa Schôdze a hlasovať na nej 

(A) Osoby oprávnené zúčastniť sa Schôdze 

Schôdze je oprávnený sa zúčastniť a hlasovať na nej každý Majiteľ 
dlhopisov, ktorý bol evidovaný ako Majiteľ dlhopisov v zmysle odseku (e) 
vyššie (ďalej len Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi) na konci siedmeho 
kalendárneho dňa pred dňom konania príslušnej Schôdze (ďalej len 
Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi). K prípadným prevodom Dlhopisov 
uskutočneným po Rozhodnom dni pre účasť na Schôdzi sa neprihliada.  

Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi môže byť zastúpená splnomocnencom, 
ktorý sa na začiatku konania Schôdze preukáže a odovzdá Predsedovi 
Schôdze (ako je tento pojem definovaný nižšie) originál plnej moci s úradne 
overeným podpisom Osoby oprávnenej k účasti na Schôdzi, resp. jej 
štatutárneho orgánu ak ide o právnickú osobu, spolu s doloženým originálom 
alebo kópiou platného výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného 
registra, v ktorom je Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi (prípadne aj 
samotný splnomocnenec, ak je právnická osoba) registrovaná, pričom takáto 
plná moc je s výnimkou zjavných nedostatkov nevyvrátiteľným dôkazom 
oprávnenia splnomocnenca zúčastniť sa a hlasovať na Schôdzi v mene 
zastupovanej Osoby oprávnenej k účasti na Schôdzi. Po skončení Schôdze 
odovzdá Predseda Schôdze plnú moc do úschovy Emitenta. 
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(B) Hlasovacie právo 

Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi má toľko hlasov z celkového počtu 
hlasov, koľko zodpovedá pomeru medzi Menovitou hodnotou Dlhopisov, 
ktorých bola Majiteľom dlhopisov k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi 
a celkovou menovitou hodnotou Dlhopisov, ktorých Majiteľmi dlhopisov 
k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi boli ostatné Osoby oprávnené 
k účasti na Schôdzi, ktoré sa zúčastnia Schôdze. Na Schôdzi nemajú právo 
hlasovať Majitelia dlhopisov, ktorými sú sám Emitent, Ručiteľ, osoby nimi 
kontrolované alebo im blízke (ďalej len Vylúčené osoby), tieto osoby sa ale 
na schôdzi môžu zúčastniť.  

(C) Účasť ďalších osôb na Schôdzi 

Emitent je povinný zúčastniť sa Schôdze, a to buď prostredníctvom svojho 
štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom riadne splnomocnenej osoby. 
Na Schôdzi sú ďalej oprávnení zúčastniť sa akýkoľvek iní členovia 
štatutárneho, dozorného, kontrolného alebo riadiaceho orgánu Emitenta 
a/alebo Administrátora, iní zástupcovia Administrátora, notár a hostia 
prizvaní Emitentom a/alebo Administrátorom, resp. akékoľvek iné osoby, 
ktorých účasť na Schôdzi bola odsúhlasená Emitentom a Administrátorom. 

(v) Priebeh a rozhodovanie Schôdze 

(A) Uznášaniaschopnosť 

Schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastňujú Osoby oprávnené k účasti 
na Schôdzi, ktoré boli k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi Majitelia 
dlhopisov, ktorých menovitá hodnota predstavuje viac ako 50 % (slovom 
päťdesiat percent) celkovej menovitej hodnoty vydaných a doposiaľ 
nesplatených Dlhopisov. Pre tieto účely sa nezapočítavajú Dlhopisy vo 
vlastníctve Vylúčených osôb. Na Schôdzi pred jej začatím poskytne Emitent 
(na základe údajov poskytnutých Administrátorom z výpisov z Príslušnej 
evidencie k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi) informáciu o počte 
Dlhopisov, ohľadom ktorých sú Osoby oprávnené k účasti na Schôdzi 
oprávnené zúčastniť sa Schôdze a hlasovať na nej.  

(B) Predseda Schôdze 

Schôdzi zvolanej z podnetu Emitenta predsedá Emitent alebo ním určená 
osoba.  

Ak bola Schôdza zvolaná z podnetu Majiteľov dlhopisov, Schôdzi predsedá 
Emitent alebo ním určená osoba do času, kým Schôdza nerozhodne o inej 
osobe predsedu Schôdze (ďalej len Predseda Schôdze). Voľba Predsedu 
Schôdze musí byť prvým bodom programu Schôdze. Ak nie je voľba 
Predsedu Schôdze voleného Schôdzou úspešná, Schôdzi až do konca 
predsedá Emitent alebo ním určená osoba. 
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(C) Rozhodovanie Schôdze 

Schôdza o predložených návrhoch rozhoduje formou uznesenia. Schôdza 
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Majiteľov dlhopisov 
okrem Vylúčených osôb (ďalej len Hlasujúci majitelia). Záležitosti, ktoré 
neboli zaradené na navrhovaný program Schôdze ani neboli uvedené v 
oznámení o jej zvolaní, možno rozhodnúť iba ak s prerokovaním týchto 
bodov súhlasia všetci Hlasujúci majitelia. 

Po tom ako Predseda Schôdze oznámi znenie navrhovaného uznesenia, každý 
Hlasujúci majiteľ po výzve Predsedu Schôdze vyhlási, či (A) je za prijatie 
navrhovaného uznesenia, (B) je proti prijatiu navrhovaného uznesenia, alebo 
(C) sa zdržiava hlasovania, pričom každé takéto vyhlásenie bude 
zaznamenané prítomným notárom. Po ukončení hlasovania všetkých 
Hlasujúcich majiteľov vyššie uvedeným spôsobom a po tom, ako sa 
vyhodnotia jeho výsledky, Predseda Schôdze po dohode s prítomným 
notárom oznámi účastníkom Schôdze, či sa navrhované uznesenie prijalo 
alebo neprijalo potrebným počtom hlasov Hlasujúcich majiteľov, pričom 
takéto vyhlásenie spolu so záznamom prítomného notára o výsledku 
hlasovania bude nezvratným a konečným dôkazom o výsledku hlasovania. 

Akékoľvek riadne prijaté uznesenie je záväzné pre Emitenta a všetkých 
Majiteľov dlhopisov bez ohľadu na to, či sa Schôdze zúčastnili a či hlasovali 
alebo nehlasovali za uznesenie na Schôdzi. Týmto nie sú dotknuté práva 
Majiteľov dlhopisov podľa odseku (q)(vi) nižšie. 

(D) Odloženie Schôdze 

Predseda Schôdze je povinný rozpustiť Schôdzu, ak riadne zvolaná Schôdza 
nie je uznášaniaschopná v súlade s ustanovením odseku (q)(v)(A) uplynutím 
60 minút po čase určenom pre začiatok konania Schôdze. Pokiaľ jedným z 
bodov programu Schôdze bola zmena podmienok Dlhopisov, Emitent zvolá 
náhradnú Schôdzu najskôr po 14 dňoch a najneskôr do 42 dní odo dňa, na 
ktorý bola zvolaná pôvodná Schôdza.  

Vo všetkých ostatných prípadoch je Emitent povinný zvolať náhradnú 
Schôdzu tak, aby sa konala do 14 dní odo dňa, na ktorý bola pôvodná 
Schôdza zvolaná.  

Konanie náhradnej Schôdze sa oznámi spôsobom uvedeným v odseku (r). 
Nová Schôdza sa uznáša a rozhoduje za rovnakých podmienok a rovnakým 
spôsobom ako rozpustená Schôdza, pričom však nemusí byť splnená 
podmienka podľa bodu (q)(v)(A) vyššie a náhradná Schôdza je teda 
uznášaniaschopná ak sa jej zúčastní aspoň jeden Hlasujúci majiteľ. 

(E) Zápisnica z rokovania Schôdze 

Priebeh konania každej Schôdze (vrátane, ale bez obmedzenia, (A) programu 
rokovania Schôdze, (B) jednotlivých uznesení, ktoré Schôdza prijala, a (C) 
výsledkov hlasovania Schôdze k jednotlivým uzneseniam) bude 
zaznamenaný v notárskej zápisnici vyhotovenej na Schôdzi, pričom jeden 
odpis bude vyhotovený pre Emitenta prítomným notárom. Zápisnice, ktoré 



PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA  
 

92 
 

budú náležite uschované u Emitenta, budú nevyvrátiteľným dôkazom o 
skutočnostiach v takýchto zápisniciach obsiahnutých a pokiaľ sa nepreukáže 
opak, budú preukazovať skutočnosť, že sa každá Schôdza, ktorej priebeh 
bude v zápisnici zaznamenaný, náležite zvolala a/alebo konala a že všetky 
uznesenia takej Schôdze boli prijaté v súlade s požiadavkami podmienok 
Dlhopisov. Emitent je povinný zápisnicu zverejniť do 14 dní odo dňa jej 
vyhotovenia.  

Na priebeh a rozhodovanie Schôdze sa v miere v akej nie sú upravené v 
Prospekte vzťahujú ustanovenia §5b Zákona o dlhopisoch. 

(vi) Práva nesúhlasiacich alebo nehlasujúcich Majiteľov dlhopisov 

Ak Schôdza odsúhlasí zmeny náležitostí Dlhopisov uvedených v § 3 ods. 1 písm. d), 
e), f), k), m) a n) Zákona o dlhopisoch, a tiež v prípadoch, v ktorých Schôdza 
neodsúhlasila uplatnenie práva predčasnej splatnosti z dôvodu nastania Prípadu 
neplnenia záväzkov podľa bodu (l)(i)(A) alebo (l)(i)(B) vyššie, môže Majiteľ 
dlhopisov, ktorý podľa zápisu hlasoval na Schôdzi proti návrhu alebo sa Schôdze 
nezúčastnil, požiadať o predčasné splatenie menovitej hodnoty Dlhopisu vrátane 
pomerného výnosu alebo o zachovanie práv a povinností Emitenta a Majiteľa 
dlhopisu podľa podmienok Dlhopisov ako sú uvedené v tejto časti 5.4 Prospektu 
(ďalej len Žiadosť). 

Žiadosť musí byť podaná do 30 dní od konania Schôdze, inak právo podľa tohto 
odseku zaniká. Emitent je povinný do 30 dní od doručenia Žiadosti vyplatiť Majiteľa 
dlhopisu v súlade s odsekom (k) vyššie alebo zabezpečiť zachovanie podmienok 
Dlhopisov uvedených v tomto Prospekte. 

Právo požadovať predčasné splatenie menovitej hodnoty Dlhopisu vrátane 
pomerného výnosu podľa tohto odseku má tiež každý Majiteľ dlhopisov v prípade, 
ak nastal a pretrváva Prípad neplnenia záväzkov a Emitent napriek doručeniu 
žiadosti Majiteľov dlhopisov podľa odseku (q)(i)vyššie nezvolá Schôdzu ani do 
jedného mesiaca od uplynutia lehoty na zvolanie Schôdze podľa odseku 
(q)(ii)vyššie.  

(r) Oznámenia 

Akékoľvek oznámenia Majiteľom dlhopisov podľa tohto Prospektu budú platné, pokiaľ 
budú uverejnené v slovenskom jazyku v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou 
uverejňujúcou burzové správy a na webovej stránke Emitenta www.jtglobalfinance.com v 
časti označenej ako „J & T Global Finance IX., s.r.o.“ oddiel „Oznámenie“. Ak stanovia 
kogentné právne predpisy pre uverejnenie niektorého z oznámení podľa tohto Prospektu iný 
spôsob, bude takéto oznámenie považované za uverejnené jeho uverejnením spôsobom 
predpísaným príslušným právnym predpisom. V prípade, že niektoré oznámenie bude 
uverejňované viacerými spôsobmi, za dátum takého oznámenia sa bude považovať dátum 
jeho prvého uverejnenia. Informácie a zmeny, pre ktoré sa vyžaduje vyhotovenie dodatku 
k Prospektu, budú zverejnené rovnakým spôsobom ako Prospekt. 

Akékoľvek oznámenie Emitentovi v zmysle tohto Prospektu bude riadne vykonané, pokiaľ 
bude doručené na nasledovnú adresu: 
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J&T Global Finance IX., s.r.o. 
Dvořákovo nábrežie 8 
811 02 Bratislava 
Slovenská republika 

alebo na akúkoľvek inú adresu, ktorá bude Majiteľom dlhopisov oznámená spôsobom 
uvedeným v predchádzajúcom odseku tohto článku. 

(s) Údaj o zabezpečení 

Dlhopisy sú zabezpečené Ručiteľským vyhlásením Ručiteľa, spoločnosti J&T FINANCE 
GROUP SE, Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika. Ručiteľ sa podľa 
Ručiteľského vyhlásenia bezpodmienečne a neodvolateľne zaväzuje podľa ustanovenia 
§ 303 Obchodného zákonníka každému Majiteľovi dlhopisov, že ak Emitent z akéhokoľvek 
dôvodu nesplní akýkoľvek Zabezpečený záväzok (ako je definovaný v Ručiteľskom 
vyhlásení) v deň jeho splatnosti, Ručiteľ na písomnú výzvu Majiteľa dlhopisov zaplatí takú 
čiastku nepodmienene a bezodkladne namiesto Emitenta v súlade s článkom 4 Ručiteľského 
vyhlásenia. Ručiteľské vyhlásenie je opísané v článku 4.16 Prospektu a tvorí prílohu 5 
Prospektu.  

(t) Rozhodné právo, jazyk, spory 

Dlhopisy budú vydané v súlade so Zákonom o dlhopisoch a Majitelia dlhopisov majú práva 
a povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, z tohto Prospektu a zo Zákona o cenných 
papieroch, pričom postup ich vykonania vyplýva z príslušných právnych predpisov a tohto 
Prospektu.  

Akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z Dlhopisov a tohto Prospektu sa budú spravovať, 
interpretovať a vykladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tento 
Prospekt môže byť preložený do anglického a/alebo iných jazykov. V prípade akýchkoľvek 
rozporov medzi rôznymi jazykovými verziami bude rozhodujúca slovenská jazyková verzia.  

Akékoľvek prípadné spory medzi Emitentom a Majiteľmi dlhopisov vyplývajúce z 
Dlhopisov, tohto Prospektu alebo s nimi súvisiacimi budú riešené súdmi v Slovenskej 
republike. 

5.5 Obmedzenia týkajúce sa šírenia Prospektu a predaja Dlhopisov 

Rozširovanie tohto Prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené 
právnymi predpismi. Tento Prospekt bol 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 republiky je preto možná iba ak právne predpisy tohto iného štátu nepožadujú schválenie alebo 
notifikáciu Prospektu 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. 
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Osoby, ktorým sa dostane tento Prospekt do rúk, sú povinné oboznámiť sa so všetkými vyššie uvedenými 
obmedzeniami, ktoré sa na nich môžu vzťahovať a takéto obmedzenia dodržiavať. Tento Prospekt 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, (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 (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. 

5.6 Zdanenie, odvody a devízová regulácia v Slovenskej republike 

Text tohto odseku je iba zhrnutím určitých daňových a odvodových súvislostí slovenských právnych predpisov 
týkajúcich sa nadobudnutia, vlastníctva a disponovania s Dlhopismi a nie je vyčerpávajúcim súhrnom všetkých 
daňovo relevantných súvislostí, ktoré môžu byť významné z hľadiska rozhodnutia investora o kúpe Dlhopisov. 
Toto zhrnutie nepopisuje daňové a odvodové súvislosti vyplývajúce z práva akéhokoľvek iného štátu ako 
Slovenskej republiky. Toto zhrnutie vychádza z právnych predpisov účinných ku dňu, ku ktorému je tento 
Prospekt vyhotovený a môže podliehať následnej zmene aj s prípadnými retroaktívnymi účinkami. Investorom, 
ktorý majú záujem o kúpu Dlhopisov sa odporúča, aby sa poradili so svojimi právnymi a daňovými poradcami 
o daňových, odvodových a devízovo-právnych dôsledkoch kúpy, predaja a držby Dlhopisov a prijímania 
platieb úrokov z Dlhopisov podľa daňových a devízových predpisov a predpisov v oblasti sociálneho a 
zdravotného poistenia platných v Slovenskej republike a v štátoch, v ktorých sú rezidentmi, ako i v štátoch, v 
ktorých výnosy z držby a predaja Dlhopisov môžu byť zdanené. 

(a) Zdanenie a iné odvody z Dlhopisov v Slovenskej republike 

V zmysle Zákona o dani z príjmov sú vo všeobecnosti príjmy právnických osôb zdaňované sadzbou 21% a 
príjmy fyzických osôb zdaňované sadzbou 19% s výnimkou ak ide o príjmy prekračujúce v danom roku 
176,8 - násobok životného minima, ktoré sú zdaňované sadzbou 25%. 

V zmysle Zákona o dani z príjmov sa daň vyberaná zrážkou zdaňuje sadzbou 19%; ak tieto príjmy sú 
vyplatené, poukázané alebo pripísané daňovníkovi nezmluvného štátu, použije sa sadzba dane vo výške 35%. 
Zoznam daňovníkov nezmluvných štátov je uverejnený na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej 
republiky. 

Daň z príjmu z výnosov (úrokový príjem) 

Podľa príslušných ustanovení Zákona o dani z príjmov: 

(i) úrokové výnosy z Dlhopisov plynúce daňovému nerezidentovi nepodliehajú dani z príjmu v 
Slovenskej republike; 

(ii) úrokové výnosy z Dlhopisov plynúce daňovému rezidentovi nepodliehajú dani vyberanej zrážkou, ale 
budú súčasťou základu dane z príjmov a to s výnimkou daňovníkov, ktorí sú fyzickými osobami a 
daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, Fondu národného majetku Slovenskej 
republiky a Národnej banky Slovenska; a 

(iii) úrokové výnosy z Dlhopisov plynúce daňovému rezidentovi, ktorým je fyzická osoba alebo daňovník 
nezaložený alebo nezriadený na podnikanie, Fond národného majetku Slovenskej republiky alebo 
Národná banka Slovenska, podliehajú dani vyberanej zrážkou. 

Keďže zákonná úprava dani z príjmu sa môže počas životnosti Dlhopisov zmeniť, výnos z Dlhopisov bude 
zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov v čase vyplácania. 
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Podľa platného znenia Zákona o dani z príjmov je za vykonanie zrážky zodpovedný ako platiteľ dane emitent 
alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý drží dlhopisy pre klienta. Emitent neposkytne Majiteľom dlhopisov 
žiadnu kompenzáciu alebo navýšenie v súvislosti s vykonaním akejkoľvek zrážky dane. 

Daň z príjmu z predaja 

Zisky z predaja Dlhopisov realizované právnickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom alebo 
stálou prevádzkarňou daňového nerezidenta - právnickej osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, 
sa zahŕňajú do všeobecného základu dane podliehajúcemu zdaneniu príslušnou sadzbou dane z príjmov 
právnických osôb. Straty z predaja Dlhopisov kalkulované kumulatívne za všetky Dlhopisy predané v 
jednotlivom zdaňovacom období nie sú vo všeobecnosti daňovo uznateľné s výnimkou špecifických prípadov 
stanovených zákonom. 

Zisky z predaja Dlhopisov realizované fyzickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom alebo 
stálou prevádzkarňou daňového nerezidenta - fyzickej osoby s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, 
sa všeobecne zahŕňajú do bežného základu dane z príjmov fyzických osôb. Prípadné straty z predaja Dlhopisov 
nie je možné považovať za daňovo uznateľné. V prípade, ak fyzická osoba drží dlhopisy dlhšie ako 1 rok, 
príjem z predaja je oslobodený od dane z príjmov. 

Príjmy z predaja Dlhopisov realizované slovenským daňovým nerezidentom, ktoré plynú od slovenského 
daňového rezidenta alebo stálej prevádzkarne slovenského daňového nerezidenta so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky, sú všeobecne predmetom zdanenia príslušnou sadzbou dane z príjmov, ak nestanoví 
príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená Slovenskou republikou inak. 

Odvody z výnosov z Dlhopisov 

V dôsledku znovuzavedenia zrážkovej dane podľa zákona č. 463/2013 Z. z., ktorý novelizuje Zákon o dani z 
príjmu, výnosy z Dlhopisov pri fyzických osobách, ktoré sú v Slovenskej republike povinne zdravotne 
poistené, by nemali podliehať odvodom zo zdravotného poistenia. Ale vzhľadom na opakované nedávne 
zmeny režimu zrážkovej dane a zaťaženia výnosov z Dlhopisov odvodmi je nevyhnutné, aby každý Majiteľ 
dlhopisov sám zvážil možné povinnosti v tejto oblasti podľa príslušnej legislatívy vrátane príslušných 
prechodných ustanovení. 

(b) Devízová regulácia v Slovenskej republike 

Vydávanie a nadobúdanie Dlhopisov nie je v Slovenskej republike predmetom devízovej regulácie. 
Cudzozemskí Majitelia dlhopisov za splnenia určitých predpokladov môžu nakúpiť peňažné prostriedky v 
cudzej mene za slovenskú menu (euro) bez devízových obmedzení a transferovať tak čiastky zaplatené 
Emitentom z Dlhopisov zo Slovenskej republiky v cudzej mene. 

5.7 Podmienky ponuky 

(a) Ponuka na upisovanie Dlhopisov – primárny predaj 

Predpokladaný objem Emisie (t.j. najvyššia suma menovitých hodnôt Dlhopisov) je do 150 000 000 EUR. 
Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 1 000 EUR. Všetky Dlhopisy budú ponúkané v Slovenskej republike 
na základe verejnej ponuky cenných papierov podľa ustanovenia § 120 Zákona o cenných papieroch všetkým 
kategóriám investorov na území Slovenskej republiky. Dlhopisy budú ponúkané na základe podmienok 
uvedených v tomto Prospekte.  

V rámci primárneho predaja (upísania) bude činnosti spojené s vydaním a upisovaním všetkých Dlhopisov 
zabezpečovať Hlavný manažér, spoločnosť J & T BANKA, a.s., so sídlom, Pobřežní 297/14, 18600 Praha 8, 
Česká republika. Emitent pred vydaním Dlhopisov uzavrie s Hlavným manažérom dohodu o umiestnení 
Dlhopisov bez pevného záväzku. Verejná ponuka Dlhopisov prostredníctvom primárneho predaja (upisovania) 
Dlhopisov potrvá odo dňa 1. októbra 2018 do dňa 20. septembra 2019 (12:00 hod.). Dňom začiatku vydávania 
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Dlhopisov (t.j. začiatku pripisovania Dlhopisov na účty v Príslušnej evidencii) a zároveň aj dňom vydania 
Dlhopisov bude 26. október 2018 (ďalej len Deň vydania dlhopisov). Dlhopisy budú vydávané priebežne, 
pričom predpokladaná lehota vydávania Dlhopisov (t.j. pripisovania na príslušné majetkové účty) skončí 
najneskôr jeden mesiac po uplynutí lehoty na upisovanie Dlhopisov alebo jeden mesiac po upísaní najvyššej 
sumy menovitých hodnôt Dlhopisov (podľa toho, čo nastane skôr). Emitent je oprávnený vydať Dlhopisy v 
menšom objeme, než bola najvyššia suma menovitých hodnôt Dlhopisov, pričom Emisia sa bude aj v takom 
prípade považovať za úspešnú. Minimálna výška objednávky je stanovená na jeden kus Dlhopisu. Maximálna 
výška objednávky (teda maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým investorom) 
je obmedzená len najvyššou sumou menovitých hodnôt vydávaných Dlhopisov. Čistá kúpna cena Dlhopisov, 
ktorá bude vyplatená Emitentovi, môže byť znížená o odmenu, poplatky či výdavky spojené s upísaním a 
kúpou Dlhopisov. Podmienkou účasti na verejnej ponuke je preukázanie totožnosti investora platným 
dokladom totožnosti. Investori budú uspokojovaní podľa času zadania svojich objednávok, pričom po naplnení 
celkového objemu Emisie už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené, takže nemôže 
nastať situácia znižovania upisovania. Po upísaní a pripísaní Dlhopisov na účty Majiteľov dlhopisov bude 
Majiteľom dlhopisov zaslané potvrdenie o upísaní Dlhopisov, pričom obchodovanie s Dlhopismi bude možné 
začať najskôr po vydaní Dlhopisov a po prijatí Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu 
BCPB. Vo vzťahu k Dlhopisom neexistujú žiadne predkupné práva ani práva na prednostné upísanie. 

Výsledky primárneho predaja (upísania) budú uverejnené na verejne dostupnom mieste v Určenej prevádzkarni 
v deň nasledujúci po skončení lehoty vydávania Dlhopisov. Dlhopisy budú na základe pokynu Hlavného 
manažéra bez zbytočného odkladu pripísané na účty Majiteľov dlhopisov vedené v Príslušnej evidencii 
bezodkladne po zaplatení Emisného kurzu dotknutých Dlhopisov. V súvislosti s primárnym predajom 
(upísaním) Dlhopisov formou verejnej ponuky na základe súhlasu Emitenta udelenému Hlavnému manažérovi 
ako finančnému sprostredkovateľovi s použitím tohto Prospektu účtuje Hlavný manažér investorom poplatok 
podľa svojho aktuálneho sadzobníka, v súčasnosti vo výške 0,60 % z objemu obchodu. Ak je vysporiadanie 
obchodu na iný ako držiteľský účet, poplatok je vo výške 1,00 %, minimálne 480 EUR. Aktuálny sadzobník 
Hlavného manažéra je uverejnený na www.jtbanka.sk, v časti Užitočné informácie, pododkaz Sadzobník 
poplatkov J & T Banky, a.s., pobočky zahraničnej banky. Odhadovaná odmena (provízia) Hlavného manažéra 
za umiestnenie Dlhopisov predstavuje približne 1,9% celkového objemu Emisie. 

Za účelom úspešného primárneho vysporiadania (t.j. pripísania Dlhopisov na príslušné účty po zaplatení 
Emisného kurzu) Emisie musia upisovatelia Dlhopisov postupovať v súlade s pokynmi Aranžéra alebo jeho 
zástupcov. Najmä, ak upisovateľ Dlhopisov nie je sám členom CDCP, musí si zriadiť príslušný účet v CDCP 
alebo u člena CDCP. Nie je možné zaručiť, že Dlhopisy budú prvonadobúdateľovi riadne dodané, ak 
prvonadobúdateľ alebo osoba, ktorá pre neho vedie príslušný účet, nevyhovie všetkým postupom a nesplní 
všetky príslušné pokyny za účelom primárneho vysporiadania Dlhopisov. 

(b) Sekundárna ponuka Dlhopisov 

Emitent súhlasí s následnou verejnou ponukou Dlhopisov v rámci sekundárneho trhu v Slovenskej republike, 
ktorú bude vykonávať Hlavný manažér a udeľuje svoj súhlas s použitím tohto Prospektu na účely takejto 
následnej verejnej ponuky Dlhopisov. Pre odstránenie pochybností, Emitent dáva súhlas na použitie Prospektu 
všetkým finančným sprostredkovateľom v zmysle článku 20a ods. 1 písm. b) Nariadenia o prospekte. Súhlas 
Emitenta s následnou verejnou ponukou Dlhopisov v rámci sekundárneho trhu je časovo obmedzený na dobu 
od vydania Dlhopisov do uplynutia 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení tohto 
Prospektu.  

Emitent výslovne prijíma zodpovednosť za obsah Prospektu, aj vzhľadom na sekundárnu ponuku Dlhopisov 
prostredníctvom všetkých finančných sprostredkovateľov. So súhlasom Emitenta nie sú spojené žiadne ďalšie 
podmienky, ktoré sú relevantné pre používanie Prospektu. 

Osobitne, pokiaľ ide o sekundárnu ponuku Dlhopisov Hlavným manažérom, minimálna menovitá hodnota 
Dlhopisov, ktoré bude jednotlivý investor oprávnený kúpiť, bude obmedzená jedným kusom Dlhopisu. 
Maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým investorom v objednávke je 
obmedzený celkovým objemom ponúkaných Dlhopisov. Konečná menovitá hodnota Dlhopisov pridelená 
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jednotlivému investorovi bude uvedená v potvrdení o prijatí ponuky, ktoré bude Hlavný manažér zasielať 
jednotlivým investorom (najmä použitím prostriedkov komunikácie na diaľku). Dlhopisy budú ponúkané za 
cenu zverejňovanú BCPB podľa Burzových pravidiel. Pri následnom predaji Dlhopisov na sekundárnom trhu 
formou verejnej ponuky na základe súhlasu udelenému finančným sprostredkovateľom s použitím tohto 
Prospektu účtuje Hlavný manažér investorom poplatok podľa svojho aktuálneho sadzobníka, v súčasnosti vo 
výške 0,60 % z objemu obchodu. Ak je vysporiadanie obchodu na iný ako držiteľský účet, poplatok je vo 
výške 1,00 %, minimálne 480 EUR. Aktuálny sadzobník Hlavného manažéra je uverejnený na 
www.jtbanka.sk, v časti Užitočné informácie, pododkaz Sadzobník poplatkov J & T Banky, a.s., pobočky 
zahraničnej banky. 

OZNAMY INVESTOROM: 

Informácie o podmienkach ponuky finančného sprostredkovateľa musí finančný sprostredkovateľ 
poskytnúť každému konkrétnemu investorovi v čase uskutočnenia ponuky. 

Každý finančný sprostredkovateľ, ktorý Prospekt používa, musí na svojom webovom sídle uviesť, že 
Prospekt používa v súlade so súhlasom Emitenta a podmienkami, ktoré sú s ním spojené. 

5.8 Vymáhanie súkromnoprávnych nárokov voči Emitentovi 

Text tohto článku je len zhrnutím určitých ustanovení slovenského práva týkajúcich sa vymáhania 
súkromnoprávnych nárokov spojených s Dlhopismi voči Emitentovi. Toto zhrnutie nepopisuje vymáhanie 
nárokov voči Emitentovi podľa práva akéhokoľvek iného štátu. Toto zhrnutie vychádza z právnych predpisov 
účinných ku dňu, ku ktorému bol tento Prospekt vyhotovený a môže podliehať následnej zmene (i s prípadnými 
retroaktívnymi účinkami). Informácie uvedené v tomto článku sú predložené len ako všeobecné informácie pre 
charakteristiku právnej situácie a boli získané z právnych predpisov. Investori by sa nemali spoliehať na 
informácie tu uvedené a odporúča sa im, aby posúdili so svojimi právnymi poradcami otázky vymáhania 
súkromnoprávnych záväzkov voči Emitentovi. 

Pre účely vymáhania akýchkoľvek súkromnoprávnych nárokov voči Emitentovi súvisiacich so zakúpením 
alebo v súvislosti s držaním Dlhopisov sú príslušné súdy Slovenskej republiky. Všetky práva a povinnosti 
Emitenta voči Majiteľom dlhopisov sa riadia slovenským právom. V dôsledku toho je len obmedzená možnosť 
domáhať sa práv voči Emitentovi v konaní pred zahraničnými súdmi alebo podľa zahraničného práva.  

V Slovenskej republike je priamo aplikovateľné Nariadenie Brusel I (recast). Na základe Nariadenia Brusel I 
(recast) sú s určitými výnimkami uvedenými v tomto nariadení súdne rozhodnutia vydané súdnymi orgánmi v 
členských štátoch EÚ, v občianskych a obchodných veciach vykonateľné v Slovenskej republike a naopak, 
súdne rozhodnutia vydané súdnymi orgánmi v Slovenskej republike v občianskych a obchodných veciach sú 
vykonateľné v členských štátoch EÚ. 

V prípadoch, kedy je pre účely uznania a výkonu cudzieho rozhodnutia vylúčená aplikácia Nariadenia Brusel I 
(recast), ale Slovenská republika uzavrela s určitým štátom medzinárodnú zmluvu o uznávaní a výkone 
súdnych rozhodnutí, je zabezpečený výkon súdnych rozhodnutí takéhoto štátu v súlade s ustanovením danej 
medzinárodnej zmluvy. Pri neexistencii takejto zmluvy môžu byť rozhodnutia cudzích súdov uznané a 
vykonané v Slovenskej republike za podmienok stanovených v zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve 
súkromnom a procesnom, v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona nemožno rozhodnutia justičných 
orgánov cudzích štátov vo veciach uvedených v ustanoveniach § 1 uvedeného zákona o medzinárodnom práve 
súkromnom a procesnom, cudzie zmiery a cudzie notárske listiny (spoločne ďalej len „cudzie rozhodnutia“) 
uznať a vykonať, ak (i) rozhodnutá vec spadá do výlučnej právomoci orgánov Slovenskej republiky alebo 
orgán cudzieho štátu by nemal právomoc vo veci rozhodnúť, ak by sa na posúdenie jeho právomoci použili 
ustanovenia slovenského práva, alebo (ii) nie sú právoplatné alebo vykonateľné v štáte, v ktorom boli vydané, 
alebo (iii) nie sú rozhodnutím vo veci samej, alebo (iv) účastníkovi konania, voči ktorému sa má rozhodnutie 
uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo 
riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa 
tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak tento 
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účastník vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá, alebo (v) slovenský súd už vo veci právoplatne 
rozhodol alebo je tu skoršie cudzie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na 
uznanie, alebo (vi) uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku.  

5.9 Prijatie na obchodovanie a spôsob obchodovania 

Emitent požiada najneskôr po upísaní celkovej Menovitej hodnoty dlhopisov alebo po uplynutí lehoty na 
upisovanie Dlhopisov (v prípade, ak celková Menovitá hodnota dlhopisov nebude upísaná do konca stanovenej 
lehoty na upisovanie) BCPB o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. 
Emitent nemôže zaručiť, že BCPB žiadosť o prijatie na obchodovanie prijme. Obchodovanie s Dlhopismi bude 
začaté až po ich prijatí na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. Okrem žiadosti o prijatie 
Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB Emitent nepožiadal, ani nemieni požiadať, o 
prijatie Dlhopisov na obchodovanie na niektorom domácom či zahraničnom regulovanom trhu alebo burze. Ku 
Dňu vydania dlhopisov sú v súlade so sadzobníkom burzových poplatkov náklady Emitenta spojené s prijatím 
Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB 2 000 EUR. 

Nie sú ustanovené žiadne osoby, ktoré majú pevný záväzok konať ako sprostredkovatelia v sekundárnom 
obchodovaní, poskytujúci likviditu prostredníctvom nákupných a predajných cenových ponúk.  

Hlavný manažér alebo osoby konajúce v jeho mene môžu vykonať stabilizačné transakcie (nákupy alebo 
predaje) vo vzťahu k Dlhopisom zamerané na podporu trhovej ceny Dlhopisov na úrovni vyššej, než by inak 
mohla prevládnuť bez vykonania týchto transakcií. Neexistuje však žiadna záruka, že Hlavný manažér 
alebo akákoľvek iná osoba podnikne stabilizačné transakcie a akákoľvek podniknutá stabilizácia môže 
byť kedykoľvek ukončená. Akékoľvek stabilizačné transakcie budú vykonané len podľa podmienok 
a obmedzení príslušných právnych predpisov. 

Okrem týchto Dlhopisov Emitent nevydal žiadne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu. 

5.10 Dodatočné informácie 

(a) Poradcovia v súvislosti s vydaním cenných papierov 

Poradcom Emitenta v súvislosti s vydaním Dlhopisov je Aranžér. Predmetom zmluvy o zabezpečení vydania 
emisie dlhopisov uzatvorenej medzi Emitentom a Aranžérom je výhradné poverenie Aranžéra za podmienok v 
tejto zmluve uvedených v mene Emitenta a na Emitentov účet zabezpečiť vydanie zamýšľanej emisie 
Dlhopisov Emitenta, pričom Aranžér vykonáva činnosti výlučne v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. f) 
Zákona o cenných papieroch. 

Emitent pri vydaní Dlhopisov a pri vypracovaní tohto Prospektu využil služby spoločnosti Allen & Overy 
Bratislava, s.r.o. ako právneho poradcu.  

(b) Audit informácií  

V článku 5 „Údaje o cenných papieroch“ sa nenachádzajú informácie, ktoré by boli podrobené auditu. 

(c) Informácie znalcov a tretej strany 

V článku 5 „Údaje o cenných o papieroch“ nie sú použité vyhlásenia alebo správy pripísané určitej osobe ako 
znalcovi ani informácie získané od tretej strany.  

(d) Úverové a indikatívne ratingy 

Ani Emitentovi ani Dlhopisom nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou, ani sa neočakáva, že pre 
účely tejto Emisie bude rating udelený.  
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(e) Jazyk Prospektu 

Tento Prospekt bol vyhotovený v slovenskom jazyku. Pokiaľ bude tento Prospekt preložený do iného jazyka, je 
v prípade výkladového rozporu medzi znením Prospektu v slovenskom jazyku a znením Prospektu v inom 
jazyku rozhodujúce znenie Prospektu v slovenskom jazyku. 

(f) Dokumenty k nahliadnutiu 

Prospekt, všetky výročné správy Emitenta, kópie audítorských správ týkajúcich sa Emitenta ako aj všetky 
dokumenty, na ktoré sa v tomto Prospekte odkazuje, sú všetkým investorom bezplatne k dispozícii k 
nahliadnutiu u Emitenta v pracovných dňoch počas bežnej pracovnej doby v čase od 9:00 h do 16:00 h. v jeho 
sídle na adrese Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.  

Prospekt je ďalej všetkým investorom k dispozícii bezplatne k nahliadnutiu u Hlavného manažéra na jeho 
webovom sídle http://www.jtbanka.sk a ďalej počas bežnej pracovnej doby v čase od 9:00 h do 16:00 h 
v písomnej forme na adrese jeho pobočky zahraničnej banky v Slovenskej republike, Dvořákovo nábrežie 8, 
811 02 Bratislava, Slovenská republika. 
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6. ZOZNAM POUŽITÝCH DEFINÍCIÍ, POJMOV A SKRATIEK 

Administrátor znamená spoločnosť J&T BANKA, a.s. v úlohe administrátora;  

Agent pre výpočty znamená Administrátora v postavení agenta pre výpočty podľa tohto Prospektu; 

Aranžér znamená spoločnosť J&T IB and Capital Markets, so sídlom Pobřežní 14, Praha 8, 180 00, Česká 
republika, IČO: 24766259, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, 
vložka 16661; 

ATLANTIK FT znamená spoločnosť ATLANTIK finanční trhy, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 
Praha 8, , IČO: 262 18 062, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, 
vložka 7328; 

BCPB znamená burzu cenných papierov s obchodným menom Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so 
sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 604 054; 

BCPP znamená burzu cenných papierov s obchodným menom Burza cenných papírů Praha, a.s., so sídlom 
Rybná 14/682, Praha 1, Česká republika, IČO: 471 15 629, zapísanú v Obchodnom registri vedenom 
Mestským súdom v Prahe, sp. zn. B 1773; 

Burzové pravidlá znamená burzové pravidlá BCPB; 

CDCP alebo Centrálny depozitár znamená Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. 
augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 493/B; 

CRR/CRD znamená Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EU zo dňa 26. júna 2013 o prístupe 
k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými 
spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES; nariadenie 
Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 zo dňa 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na 
úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012; 

Český zákon o bankách znamená český zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v znení neskorších predpisov; 

ČNB alebo Česká národná banka znamená právnickú osobu zriadenú zákonom č. 6/1993 Sb., o Českej 
národnej banke, resp. akéhokoľvek jej právneho nástupcu v súlade s právnymi predpismi Českej republiky; 

ČR znamená Česká republika; 

Deň konečnej splatnosti má význam uvedený v odseku 5.4(j)(i) tohto Prospektu; 

Deň predčasnej splatnosti má význam uvedený v odseku 5.4(l)(iii) tohto Prospektu; 

Deň vydania dlhopisov má význam uvedený v odseku 5.7(a) tohto Prospektu; 

Deň výplaty má význam uvedený v odseku 5.4(k)(ii) tohto Prospektu; 

Deň výplaty úrokov má význam uvedený v odseku 5.4(i)(i) tohto Prospektu; 

Dlhopisy alebo Emisia znamená dlhopisy v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 150 000 000 EUR 
splatné v roku 2023, ktorých emitentom je Emitent, vydané podľa slovenského práva v zaknihovanej podobe 
vo forme na doručiteľa; 

Emisný kurz má význam uvedený v odseku 5.4(b) tohto Prospektu; 
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Emitent znamená spoločnosť J&T Global Finance IX., s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 836 301 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 130184/B; 

EPH znamená spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, 
IČO: 283 56 250; 

EUR alebo euro znamená jednotnú menu Európskej únie; 

Haagska dohoda o apostilácii znamená Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenie zahraničných 
verejných listín z 5. októbra 1961; 

Hlavný manažér znamená spoločnosť J & T BANKA, a.s.; 

IFRS alebo Medzinárodné účtovné štandardy znamená Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo 
zostavené v súlade so štandardami a interpeláciami schválenými Radou pre medzinárodné štandardy 
(International Accounting Standards Board), v minulosti sa nazývali Medzinárodnými účtovnými štandardmi 
(IAS); 

Inštrukcia má význam uvedený v odseku 5.4(k)(iv) tohto Prospektu; 

ISTROKAPITAL SE znamená spoločnosť ISTROKAPITAL SE, so sídlom 41-43 Klimentos Street, 
Klimentos Tower, 1st Floor, Flat 12, P.C. 1061 Nikózia, Cyprus, registračné číslo: SE 2; 

J & T BANKA znamená spoločnosť J & T BANKA, a.s., so sídlom, Pobřežní 297/14, 18600 Praha 8, Česká 
republika, IČO: 471 15 378, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, 
vložka č. 1731; 

J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky znamená spoločnosť J & T BANKA, a.s., pobočka 
zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 964 693, 
zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B; 

J&T IB and Capital Markets znamená znamená spoločnosť J&T IB and Capital Markets, so sídlom, 
Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 247 66 259; 

J&T INTEGRIS znamená spoločnosť J&T INTEGRIS GROUP LIMITED, založenú a existujúce podľa práva 
Cyperskej republiky, so sídlom Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER 3rd Floor, flat/office 301 11, Nikózia 1082, 
Cyperská republika; 

J&T IS znamená spoločnosť J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., so sídlom, Pobřežní 297/14, 186 00 
Praha 8, IČO: 476 72 684; 

J&T Real Estate znamená spoločnosť J&T Real Estate Management, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 
811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 907 008, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným 
súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4390/B; 

Kč alebo CZK znamená korunu českú, zákonnú menu Českej republiky; 

Kotačný agent má význam uvedený v odseku 5.4(o) tohto Prospektu;  

Kódex má význam uvedený v odseku 3.10(c) tohto Prospektu;  

LCR znamená ukazovateľ likvidného pokrytia (Liquidity Coverage Ratio – LCR); 
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Majiteľ dlhopisov znamená osobu, ktorá je evidovaná ako majiteľ Dlhopisu na účte majiteľa vedenom CDCP 
alebo na účte majiteľa vedenom členom CDCP alebo ktorá bude ako majiteľ Dlhopisov evidovaná osobou, 
ktorej CDCP vedie držiteľský účet, ak sú tieto Dlhopisy evidované na tomto držiteľskom účte;  

Menovitá hodnota dlhopisov má význam uvedený v odseku 5.4(c) tohto Prospektu; 

Nariadenie Brusel I znamená nariadenie č. 44/2001/ES z dňa 22. decembra 2000 o príslušnosti a uznávaní 
a výkone rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach („Brusel I“); 

Nariadenie o prospekte alebo Prospektové nariadenie Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004, ktorým sa 
vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v 
prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy; 

NBS alebo Národná banka Slovenska znamená právnickú osobu zriadenú zákonom č. 566/1992 Zb., 
o Národnej Banke Slovenska, resp. akéhokoľvek jej právneho nástupcu v súlade s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky; 

NSFR znamená ukazovateľ čistého stabilného financovania (Net Stable Funding Ratio – NSFR); 

Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov; 

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov; 

Obdobné konanie má význam uvedený v odseku 5.4(l)(i)(D) tohto Prospektu; 

Oprávnený príjemca má význam uvedený v odseku 5.4(k)(iii) tohto Prospektu; 

Osoba oprávnená k účasti na schôdzi má význam uvedený v odseku 5.4(q)(iv)(A) tohto Prospektu; 

podmienky Dlhopisov znamenajú článok 5.4 Prospektu, ktorý nahrádza emisné podmienky Dlhopisov. 

Poštová banka znamená spoločnosť Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 31 340 890, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 
I, oddiel Sa, vložka č. 501/B; 

Pracovný deň má význam uvedený v odseku 5.4(k)(ii) tohto Prospektu; 

Predseda schôdze má význam uvedený v odseku 5.4(q)(v)(B) tohto Prospektu; 

Prípad neplnenia záväzkov má význam uvedený v odseku 5.4(l)(i) tohto Prospektu; 

Príslušná evidencia znamená evidenciu Majiteľov dlhopisov vo vzťahu k Dlhopisom vedenú CDCP alebo 
členom CDCP alebo internú evidenciu osoby, ktorá eviduje Majiteľa dlhopisov, ktorých Dlhopisy sú 
evidované na držiteľskom účte; 

Prospekt znamená tento prospekt cenného papiera zo dňa 17. septembra 2018; 

RKC alebo Regulovaný konsolidačný celok znamená Ručiteľa a kľúčové spoločnosti zo Skupiny; 

Rozhodný deň má význam uvedený v odseku 5.4(k)(iii) tohto Prospektu; 

Rozhodný deň pre účasť na schôdzi má význam uvedený v odseku 5.4(q)(iv)(A) tohto Prospektu; 

RUB alebo znamená ruský rubeľ, zákonnú menu Ruskej federácie; 

Ručenie znamená ručenie poskytnuté Ručiteľom v zmysle Ručiteľského vyhlásenia; 
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Ručiteľ znamená spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE, založenú a existujúcu podľa práva Európskej Únie 
a Českej republiky ako európsku spoločnosť (societas europaea), so sídlom, Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 
– Karlín, IČO: 275 92 502, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka 
H 1317; 

Ručiteľské vyhlásenie má význam uvedený v odseku 4.16 tohto Prospektu; 

Schôdza má význam uvedený v odseku 5.4(q)(i) tohto Prospektu; 

Skupina alebo Skupina emitenta alebo Skupina J&T má význam uvedený v odseku 4.7(b) tohto Prospektu; 

Skupina PB má význam uvedený v odseku 4.7(c); 

Smernica o prospekte znamená Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa 
zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie a o zmene a doplnení 
smernice 2001/34/ES; 

SR znamená Slovenská republika; 

Určená prevádzkareň má význam uvedený v odseku 5.4(n)(i) tohto Prospektu; 

Úroková sadzba má význam uvedený v odseku 5.4(i)(i) tohto Prospektu; 

VaR znamená metodiku Value at Risk; 

Vylúčené osoby má význam uvedený v odseku 5.4(q)(iv)(B) tohto Prospektu; 

Výnosové obdobie má význam uvedený v odseku 5.4(i)(i) tohto Prospektu; 

Zabezpečený záväzok má význam uvedený v odseku 4.16 tohto Prospektu; 

Zabezpečovacie právo má význam uvedený v odseku 5.4(h) tohto Prospektu; 

Zákon o cenných papieroch znamená zákon č. 566/2001 Z. z., o cenných papieroch a investičných službách, 
v znení neskorších predpisov; 

Zákon o dani z príjmov znamená zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov; 

Zákon o dlhopisoch znamená zákon č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov; 

Zákon o konkurze znamená zákon č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších 
predpisov; 

Zákon o obchodních korporacích znamená český zákon č. 90/2012 Sb., o obchodných spoločnostiach 
a družstvách; 

Záväzok Emitenta má význam uvedený v odseku 5.4(l)(i)(C); 

Zmluva s Administrátorom znamená zmluvu uzavretú medzi Emitentom a Administrátorom ohľadom 
výkonu jeho funkcie; 

Žiadosť má význam uvedený v odseku 5.4(q)(vi) tohto Prospektu; 

Žiadosť o zvolanie schôdze má význam uvedený v odseku 5.4(l)(i) tohto Prospektu.  
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7. PRÍLOHY 

7.1 Otváracia súvaha Emitenta k 24. júlu 2018 (Príloha 1) 

7.2 Priebežná neauditovaná konsolidovaná účtovná závierka Ručiteľa za obdobie šiestich mesiacov končiace 
30. júna 2018 vypracovaná podľa štandardov IFRS (Príloha 2) 

7.3 Auditovaná konsolidovaná účtovná závierka Ručiteľa k 31. decembru 2017 vrátane audítorskej správy 
vypracovaná podľa štandardov IFRS (Príloha 3) 

7.4 Auditovaná konsolidovaná účtovná závierka Ručiteľa k 31. decembru 2016 vrátane audítorskej správy 
vypracovaná podľa štandardov IFRS (Príloha 4)  

7.5 Ručiteľské vyhlásenie spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE (Príloha 5) 

Poznámka: Účtovné závierky uvádzané v prílohách 2, 3 a 4 vrátane správ nezávislého audítora boli pôvodne 
pripravené a vydané v českom resp. anglickom jazyku. Pre účely tohto Prospektu je uvedený originál správ 
a vyjadrení nezávislého audítora a preklad celých účtovných závierok do slovenského jazyka. 



  

 

  

   
 

Príloha 1 

Otváracia súvaha Emitenta k 24. júlu 2018 
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Príloha 2 

Priebežná neauditovaná konsolidovaná účtovná závierka Ručiteľa za 
obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2018 vypracovaná podľa 

štandardov IFRS 
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za polrok končiaci sa 30. júna 2018 
(neauditovaná) 

 
 

F-4



J&T FINANCE GROUP SE 

1 
 

SKRÁTENÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
 za polrok, ktorý sa skončil 30. júna 2018 
 
 
V tisícoch EUR     
 Bod  30. júna 2018 30. júna 2017  

     
Úrokové výnosy 6  198,719 205,039 
Úrokové náklady 6  (42,406) (50,400) 
Čistý úrokový výnos   156,313 154,639 

Výnosy z poplatkov a provízií 7  64,495 54,567 
Náklady na poplatky a provízie 7  (12,895) (16,184) 
Čistý výnos z poplatkov a provízií   51,600 38,383 

Čistý zisk (strata) z obchodovania 8  (10,461) 25,823 
Tržby spolu   197,452 218,845 
Zisk z výhodnej kúpy 5.1    
Ostatné prevádzkové výnosy 9  29,256 13,216 
Výnosy spolu   226,708 232,061 

Osobné náklady  10  (56,465) (48,788) 
Odpisy a amortizácia 26, 27  (15,254) (13,972) 
Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 26, 27  (11) 203 
Tvorba opravnej položky na straty z úverov 23  (12,432) (24,847) 
Ostatné prevádzkové náklady 11  (60,728) (59,338) 
Náklady spolu   (144,890) (146,742) 
 

    
Zisk z prevádzkovej činnosti   81,818 85,319 
Strata z investícií konsolidovaných metódou ekvivalencie    (2) (661) 
Zisk pred zdanením   81,816 84,658 

Daň z príjmov 12  (15,143) (18,750) 
Zisk za obdobie   66,673 65,908 
 

    
Pripadajúci na:     
Osoby s podielom na vlastnom imaní materskej spoločnosti   65,237 64,950 
Nekontrolujúce podiely   1,436 958 
Zisk za obdobie   66,673 65,908 

 
 
 
Poznámky uvedené na stranách 9 až 74 tvoria neoddeliteľnú súčasť skrátenej konsolidovanej účtovnej závierky. 
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SKRÁTENÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU 
 za polrok, ktorý sa skončil 30. júna 2018 
 
 
V tisícoch EUR     
   30. júna 2018  30. júna 2017  

Zisk za obdobie   66,673 65,908 
 

    
Ostatné súčasti komplexného výsledku - položky, ktoré sú 
alebo môžu byť následne preklasifikované do výkazu ziskov a 
strát     
Zmena vo fonde z prepočtu cudzích mien   (19,183) 8,172 
Čistá zmena reálnej hodnoty finančného majetku k dispozícii na 
predaj    - 4,293 
Dlhové nástroje oceňované reálnou hodnotou prostredníctvom 
ostatného komplexného výsledku - Čistá zmena reálnej hodnoty   (1,729) - 
Dlhové nástroje oceňované reálnou hodnotou prostredníctvom 
ostatného komplexného výsledku - Čistá suma prevedená do 
výkazu ziskov a strát   (1) - 
Ostatné súčasti komplexného výsledku investícií  konsolidovaných 
metódou ekvivalencie   (5) 24 
Ostatné úplný výsledok - predmety, ktoré nebudú 
klasifikované následne do zisku alebo straty     
Kapitálové nástroje oceňované reálnou hodnotou prostredníctvom 
ostatného komplexného výsledku - Čistá zmena reálnej hodnoty   572 - 
Zmena v povinnej úverovej rezerve   - - 
Ostatné súčasti komplexného výsledku za obdobie, po zdanení   (20,346) 12,489 
Celkový komplexný výsledok hospodárenia za obdobie   46,327 78,397 
 

    
Pripadajúci na:     
Osoby s podielom na vlastnom imaní materskej spoločnosti   45,629 76,775 
Nekontrolujúce podiely   698 1,622 
Celkový komplexný výsledok hospodárenia za obdobie   46,327 78,397 

 
 
Poznámky uvedené na stranách 9 až 74 tvoria neoddeliteľnú súčasť skrátenej konsolidovanej účtovnej závierky. 
 
 
 
 
 
 
 
Konsolidovanú účtovnú závierku schválilo predstavenstvo dňa 12. septembra 2018. 
 
Podpísané v mene predstavenstva: 
 

 

__________________________ ___________________________ 

Dušan Palcr Gabriela Lachoutová 
vicepredseda predstavenstva člen predstavenstva 
J&T FINANCE GROUP SE J&T FINANCE GROUP SE 
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SKRÁTENÝ PRIEBEŽNÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNEJ POZÍCII 
k 30. júnu 2018 

V tisícoch EUR         
  Bod   30. júna 2018 31. decembra 2017 
MAJETOK         
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 13   258,492 560,766 

Finančný majetok k dispozícii na predaj 

Chyba! 
Nenalezen 

zdroj 
odkazů.  

245,334 

268,763 
Zabezpečovacie deriváty 15  - 317 
Investičné cenné papiere ocenené v reálnej hodnote cez výkaz 
ziskov a strát 16   

227,995 
10,877 

Investičné cenné papiere k dispozícii na predaj 17  - 1,021,178 
Investičné cenné papiere oceňované reálnou hodnotou proti 
ostatným častom komplexného výsledku 17   868,038 - 
Investičné cenné papiere držané do splatnosti 18  - 305,388 
Investičné cenné papiere v amortizovaných nákladoch 18   398,025 - 
Skupiny na vyradenie držané na predaj 19   15,466 17,078 
Úvery a pohľadávky poskytnuté bankám 20   3,418,306 2,396,824 
Úvery a pohľadávky poskytnuté klientom 21   5,255,550 5,611,146 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 0   150,479 176,282 
Splatná daňová pohľadávka     7,327 4,399 
Investície konsolidované metódou ekvivalencie 24   392 399 
Investície do nehnuteľností b)   148,415 149,194 
Nehmotný majetok 26   123,047 129,211 
Dlhodobý hmotný majetok 27   135,457 139,245 
Odložená daňová pohľadávka 34   11,059 9,213 
Majetok spolu     11,263,382 10,800,280 
        
ZÁVÄZKY       
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 14.2   35,232 26,878 
Zabezpečovacie deriváty 15  3,238 3,738 
Vklady a úvery od bánk 28   670,511 934,519 
Vklady a úvery od klientov 29   7,948,150 7,187,678 
Emitované dlhopisy 30   533,237 543,925 
Podriadený dlh 31   57,329 57,967 
Ostatné záväzky 32   353,631 357,776 
Splatný daňový záväzok     6,393 5,099 
Rezervy 33   30,991 22,812 
Odložený daňový záväzok 34   6,145 11,268 
Záväzky spolu     9,644,857 9,151,660 
        
VLASTNÉ IMANIE       
Základné imanie     574,138 574,138 
Emisné ážio     93,577 93,577 
Nerozdelený zisk a ostatné fondy     878,629 907,683 
Vlastné imanie pripadajúce osobám s podielom na 
vlastnom imaní materskej spoločnosti  35   1,546,344 1,575,398 
Nekontrolujúce podiely 36   72,181 73,222 
Vlastné imanie spolu     1,618,525 1,648,620 
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Vlastné imanie a záväzky spolu     11,263,382 10,800,280 
Poznámky na stranách 9 až 74 sú neoddeliteľnou súčasťou skrátenej konsolidovanej účtovnej závierky. 
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SKRÁTENÝ PRIEBEŽNÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ 
za polrok končiaci sa 30. júna 2018 

V tisícoch EUR Bod  
Základné 

imanie 
Emisné 

ážio  
Nedeliteľné 

fondy 

Fond z 
prepočtu 

cudzích 
mien 

Ostatné 
fondy 

Nerozdele
ný zisk 

Vlastné 
imanie 

pripadajúce 
osobám s 

podielom na 
vlastnom 

imaní 
materskej 

spoločnosti 

Nekontrolu
júce 

podiely Spolu 
            
Zostatok k 31. decembri 2017   574,138 93,577 28,505 (33,257) 310,528 601,907 1,575,398 73,222 1,648,620 
Vplyv prijatia IFRS 9 k 1. januáru 2018 4   -  -  -  - (6,688) (54,723) (61,411) (687) (62,098) 
Zostatok k 1. januáru 2018   574,138 93,577 28,505 (33,257) 303,840 547,184 1,513,987 72,535 1,586,522 

Zisk za obdobie    -  -  -  -  - 65,237 65,237 1,436 66,673 
Ostatné súčasti komplexného výsledku, po zdanení - 
položky, ktoré sú alebo môžu byť následne 
preklasifikované do výkazu ziskov a strát    -  -  - (18,444) (2,266)  - (20,710) (672) (21,382) 

 Zmeny vo fonde z prepočtu cudzích mien    -  -  - (18,423)  -  - (18,423) (760) (19,183) 
Dlhové nástroje oceňované reálnou hodnotou 
prostredníctvom ostatného komplexného výsledku - 
Čistá zmena reálnej hodnoty    -  -  -  - (1,817)  - (1,817) 88 (1,729) 
Dlhové nástroje oceňované reálnou hodnotou 
prostredníctvom ostatného komplexného výsledku - 
Čistá suma prevedená do výkazu ziskov a strát    -  -  -  - (1)  - (1)  - (1) 
Podiel na ostatnom komplexnom výsledku 
subjektov účtovaných metódou ekvivalencie    -  -  - (5)  -  - (5)  - (5) 

Ostatní úplný výsledok - položky, ktoré nebudú 
klasifikované následne do zisku alebo straty    -  -  -  - 638  - 638 (66) 572 

Kapitálové nástroje oceňované reálnou hodnotou 
prostredníctvom ostatného komplexného výsledku - 
Čistá zmena reálnej hodnoty    -  -  -  - 638  - 638 (66) 572 
Zmena v povinnej úverovej rezerve    -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Celkový komplexný výsledok za obdobie    -  -  - (18,428) (1,180) 65,237 45,629 698 46,327 
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V tisícoch EUR Bod  
Základné 

imanie 
Emisné 

ážio  
Nedeliteľné 

fondy 

Fond z 
prepočtu 

cudzích 
mien 

Ostatné 
fondy 

Nerozdele
ný zisk 

Vlastné 
imanie 

pripadajúce 
osobám s 

podielom na 
vlastnom 

imaní 
materskej 

spoločnosti 

Nekontrolu
júce 

podiely Spolu 
Vklad akcionárov    -  -  -  -  - - - - - 
Dividendy    -  -  -  -  -  -  - (772) (772) 
Nadobudnutie a založenie dcérskych spoločností s 
nekontrolnými záujmami    -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Zmena nekontrolujúcich podielov bez zmien v 
ovládaní 36   -  -  -  -  - 22 22 (280) (258) 
Celková transakcia s vlastníkmi spoločnosti, 
vykázaná priamo vo vlastnom imaní    -  -  -  -  - 22 22 (1,052) (1,030) 
            
Vplyv predaja dcérskych spoločností 5.1   -  -  - (140)  -  - (140)  - (140) 
Emisie ostatných kapitálových nástrojov 35   -  -  -  -  - (13,154) (13,154)  - (13,154) 
Prídel do zákonného rezervného fondu 35   -  - 5,197  -  - (5,197)  -  -  - 
Zostatok k 30. júnu 2018    574,138 93,577 33,702 (51,825) 302,660 594,092 1,546,344 72,181 1,618,525 

 
Pozri bod 35. Vlastný kapitál a bod 36. Nekontrolné podiely 
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SKRÁTENÝ PRIEBEŽNÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ 
za polrok končiaci sa 30. júna 2017 

V tisícoch EUR Bod 

 

Základné 
imanie 

Emisné 
ážio 

Nedeliteľné 
fondy 

Fond z 
prepočtu 

cudzích 
mien 

Ostatné 
fondy 

Nerozdele
ný 

zisk 

Vlastné 
imanie 

pripadajúce 
osobám s 

podielom na 
vlastnom 

imaní 
materskej 

spoločnosti 
Nekontroluj
úce podiely Spolu 

            
Zostatok k 1. januáru 2017   574,138 93,577 23,472 (49,441) 307,961 495,399 1,445,106 43,129 1,488,235 
Zisk za obdobie    -  -  -  -  - 64,950 64,950 958 65,908 
Ostatné súčasti komplexného výsledku  po zdanení - 
položky  ktoré sú alebo môžu byť následne 
preklasifikované do výkazu ziskov a strát    -  -  - 7,620 4,205  - 11,825 664 12,489 

Zmeny vo fonde z prepočtu cudzích mien    -  -  - 7,596  -  - 7,596 576 8,172 
Zmena reálnej hodnoty finančných nástrojov k 
dispozícii na predaj, netto    -  -  -  - 4,205  - 4,205 88 4,293 
Podiel na ostatnom komplexnom výsledku 
subjektov účtovaných metódou ekvivalencie    -  -  - 24  -  - 24  - 24 

Celkový komplexný výsledok za obdobie    -  -  - 7,620 4,205 64,950 76,775 1,622 78,397 
            
Vyplatené dividendy    -  -  -  -  -  -  - (553) (553) 
Celkové transakcie s vlastníkmi spoločnosti 
účtované priamo do vlastného imania    -  -  -  -  -  -  - (553) (553) 
 

           
Vplyv predaja dcérskych spoločností 5.2   -  - (4)  -  - (84) (88) (13) (101) 
Emisie ostatných kapitálových nástrojov 35   -  -  -  -  - (13,005) (13,005)  - (13,005) 
Prídel do zákonného rezervného fondu 35   -  - 5,085  -  - (5,085)  -  -  - 
Zostatok k 30. júnu 2017     574,138   93,577   28,553   (41,821)  312,166   542,175   1,508,788   44,185   1,552,973  

Poznámky na stranách 9 až 74 sú neoddeliteľnou súčasťou skrátenej konsolidovanej účtovnej závierky. 
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SKRÁTENÝ PRIEBEŽNÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV 
za polrok končiaci sa 30. júna 2018 

  

                                                             
1 Kvôli zmene rozloženia súvahy (pre bližšie informácie pozri poznámku 2 (c)) boli čiastky vo výkaze peňažných tokov zodpovedajúcim spôsobom upravené. 

V tisícoch EUR     
 Bod  30. júna 2018  30. júna 2017 1 
OPERATING ACTIVITIES     
Zisk pred zdanením   81,816 84,658 
Opravné položky k:     
Odpisy a amortizácia 26, 27  15,254 13,972 
Zníženie hodnoty majetku, strojov a zariadení a nehmotného majetku 26, 27  11 (203) 
(Zisk) / Strata z predaja dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku   19 (115) 
Odpisy odložených obstarávacích nákladov na poistenie a zákazky klientov   754 851 
(Zisk) z predaja dcérskych spoločností, spoločných podnikov, pridružených 
podnikov a nekontrolných podielov   (140) - 
(Zisk) strata z predaja finančného majetku   - 6,222 
(Zisk) strata z predaja investičných cenných papierov v reálnej hodnote   (1,149) - 
Čistý úrokový výnos 6  (156,313) (154,639) 
Výnos z dividend 8  (46) (1,173) 
Zvýšenie opravnej položky na straty z úverov 23  12,432 24,847 
Zmena v opravnej položke k pohľadávkam z obchodného styku a ostatnému 
majetku 11  (1,185) 3,407 
Náklady z pridružených a spoločných podnikov   2 661 
Zmena v rezervách 33  (118) 1,750 
Zníženie hodnoty goodwillu a záporný goodwill 26   - - 
Čisté nerealizované kurzové straty   (11,813) 9,133 
Zisk (strata) z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu   (60,476) (10,629) 
     
Zmena stavu finančného majetku na obchodovanie   (74,222) 20,817 
Zmena zabezpečovacích derivátových aktív   318 (2,811) 
Zmena investičných cenných papierov v reálnej hodnote v zisku alebo straty   8,333 (5,538) 
Zmena stavu pohľadávok voči bankám a klientom   140,861 (54,263) 
Zmena pohľadávok z obchodného styku a ostatných aktív   25,088 28,963 
Zmena stavu obchodných záväzkov   9,381 14,583 
Zmena v zabezpečovacích derivátových záväzkoch   (498) (3,012) 
Zmena vo vkladoch a úveroch od klientov a bánk   586,999 2,393,325 
Zmena stavu záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkoch   (836) 91,935 
Peňažné prostriedky použité v prevádzkovej činnosti   634,948 2,473,370 
 
Prijaté úroky   208,162 226,264 
Zaplatené úroky   (51,370) (58,601) 
Zaplatená daň z príjmu   (19,153) (22,673) 
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (použité v prevádzkovej činnosti)   772,587 2,618,360 
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SKRÁTENÝ PRIEBEŽNÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV 
za polrok končiaci sa 30. júna 2018 

V tisícoch EUR 
 Note  30. júna 2018  30. júna 2017  
INVESTING ACTIVITIES     
Nákup finančných nástrojov k dispozícii na predaj    - (135,479) 
Nákup finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a 
strát   (176,311) - 
Príjmy z predaja finančných nástrojov k dispozícii na predaj   - 181,270 
Príjmy z predaja finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz 
ziskov a strát   201,154 - 
Nákup finančných nástrojov držaných do splatnosti   - (424,285) 
Nákup finančných nástrojov v zostatkovej hodnote   (13,802) - 
Príjmy z finančných nástrojov držaných do splatnosti   - 516,255 
Príjmy z finančných nástrojov v zostatkovej hodnote   26,651 - 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, investícií v nehnuteľnostiach a 
nehmotného majetku   (7,707) (13,165) 
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku, investícií v nehnuteľnostiach a 
ostatného nehmotného majetku   1,592 1,254 
Obstaranie dcérskych spoločností, znížené o nadobudnuté peňažné prostriedky 5.1   -  - 
Čistý úbytok peňažných prostriedkov z predaja dcérskych spoločností 5.2  (1) (123) 
Prijaté dividendy   41 709 
Peňažné toky z investičnej činnosti (použité v investičnej činnosti)    31,617 126,436 
INVESTING ACTIVITIES     
FINANČNÁ ČINNOSŤ     
Vklad akcionárov do základného imania    - - 
Príjmy z emitovaných dlhových cenných papierov 30  8,657 13,823 
Platby za spätný odkúp emitovaných dlhových cenných papierov 30  (14,710) (14,152) 
Akvizícia nekontrolných podielov 36   - - 
Likvidácia nekontrolných podielov   (258) - 
Vydaný podriadený dlh  31   - 38 
Splatený podriadený dlh  31  (134) (46) 
Splátky záväzkov z finančného lízingu   (14) (13) 
Emisie ostatných kapitálových nástrojov    -  - 
Vyplatenie výnosov z ostatných kapitálových nástrojov   (13,154) (13,005) 
Vyplatené dividendy   (759)  - 
Peňažné toky z finančnej činnosti   (20,372) (13,355) 
     
Čistý prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov   783,832 2,731,441 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia 13  2,955,185 2,133,003 
Vplyv kurzových zmien na držané peňažné prostriedky   (68,072) 100,747 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia 13  3,670,945 4,965,191 

 
Poznámky na stranách 9 až 74 sú neoddeliteľnou súčasťou skrátenej konsolidovanej účtovnej závierky. 
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1. Všeobecné informácie 

J&T FINANCE GROUP SE („materská spoločnosť“ alebo „spoločnosť“) je európska akciová spoločnosť (Societas Europaea), 
so sídlom a domicilom na Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8.  

Skrátená priebežná konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za polrok končiaci sa 30. júna 2018 zahŕňa materskú 
spoločnosť, jej dcérske spoločnosti a obchodné podiely v pridružených podnikoch a spoločných podnikoch (ďalej spoločne 
len „Skupina“). Zoznam subjektov Skupiny je uvedený v bode 42. Subjekty Skupiny.  

Akcionármi spoločnosti k 30. júnu 2018 boli:  

 Podiel na základnom imaní  Hlasovacie práva 
  V tisícoch EUR %  V miliónoch CZK % 
Ing. Jozef Tkáč 258,649 45.05  7,109 45.05 
Ing. Ivan Jakabovič 258,649 45.05  7,109 45.05 
Rainbow Wisdom Investment Limited 56,840 9.9  1,563 9.9 
Spolu 574,138 100.0  15,780 100.0 

Akcionármi spoločnosti k 31. decembru 2017 boli: 

 Podiel na základnom imaní  Hlasovacie práva 
  V tisícoch EUR %  V miliónoch CZK % 
Ing. Jozef Tkáč 258,649 45.05  7,109 45.05 
Ing. Ivan Jakabovič 258,649 45.05  7,109 45.05 
CEFC Shanghai International Group Limited 31,004 5.4  852 5.4 
CEFC Hainan International Holdings CO., 
Ltd 25,836 4.5  711 4.5 
Spolu 574,138 100.0  15,780 100.0 

V marci 2016 akcionári Skupiny uzavreli so spoločnosťou CEFC niekoľko dohôd s pôvodným zámerom CEFC získať 50% 
podiel v Skupine. Táto transakcia podliehala regulačnému schváleniu ako v Číne, tak aj v krajinách, v ktorých Skupina pôsobí. 
V marci 2018 bola zo strany CEFC stiahnutá žiadosť o regulačné schválenie a bola zrušená kúpa ďalšieho obchodného podielu 
v Skupine. V máji 2018 spoločnosť Rainbow Wisdom Investment Limited, člen skupiny CITIC, prevzala podiel CEFC v JTFG. 
Skupina JTFG a CITIC sa zapojí do rokovaní o ďalšej a hlbšej spolupráci medzi oboma skupinami. 

Skupina ako finančný investor aktívne zastáva pozíciu v najrôznejších investičných oblastiach, vrátane investícii do 
bankovníctva, investícií do cenných papierov a štruktúrovaných investícií, ako je projektové financovanie, akvizície, 
reštrukturalizácia a investície do private equity fondov. Skupina taktiež poskytuje komplexné služby fyzickým osobám, 
finančným inštitúciám, súkromným a štátnym podnikom. Služby investičného bankovníctva sa zameriavajú na oblasti 
výskumu, predaja a obchodovania, ako aj na služby na kapitálovom trhu a trhu s dlhovými cennými papiermi. Správa aktív 
pozostáva najmä zo správy aktív vlastných fondov, diskrečnej služby správy portfólia, ako aj pasívnej správy majetku. V 
oblasti kolektívneho investovania sú zdroje klientov spravované prostredníctvom viacerých typov investičných fondov, ktoré 
predstavujú rôzne investičné prístupy a stratégie. 

Zloženie predstavenstva k 30. júnu 2018 a k 31. decembru 2017 bolo nasledovné: 

Ing. Jozef Tkáč - predseda 
Ing. Ivan Jakabovič – podpredseda 
Ing. Patrik Tkáč – podpredseda 
Ing. Dušan Palcr  – podpredseda 
Ing. Gabriela Lachoutová – členka predstavenstva 
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2. Významné účtovné zásady 

2.1. Vyhlásenie o súlade 

Táto skrátená priebežná konsolidovaná účtovná závierka („priebežná účtovná závierka“) bola zostavená v súlade s IAS 34 
Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka a mala by sa vykladať v spojení poslednou ročnou konsolidovanou účtovnou 
závierkou Skupiny k 31. decembru 2017 a za rok končiaci sa 31. decembra 2017. Neobsahuje všetky informácie potrebné pre 
kompletný súbor účtovných závierok podľa IFRS. Vybraté vysvetlivky sú však jej súčasťou, ktoré vysvetľujú udalosti a 
transakcie, ktoré sú významné pre pochopenie zmien vo finančnej pozícii a hospodárení Skupiny od poslednej ročnej účtovnej 
závierky. 

Táto priebežná účtovná závierka bola schválená predstavenstvom spoločnosti na zverejnenie dňa 12. septembra 2018. 

2.2. Východiská pre zostavenie 

Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená na princípe obstarávacích cien, s výnimkou investícií do nehnuteľností, 
finančných derivátov, finančného majetku a záväzkov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát a finančných 
nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez ostatné súčasti komplexného výsledku, ktoré sú oceňované v reálnej hodnote. 

Táto priebežná účtovná závierka je zostavená v eurách, zaokrúhlených na tisíce. 
Účtovné metódy uplatňované Skupinou v tejto polročnej konsolidovanej účtovnej závierke 2018 sú rovnaké ako účtovné 
metódy uplatňované Skupinou v jej ročnej konsolidovanej účtovnej závierke k 31. Decembru 2017, s výnimkou nových 
účtovných metód súvisiacich hlavne s uplatňovaním IFRS 9 ktoré sú opísané v bode 4. Zmeny významných účtovných metód. 
Toto je prvý súbor účtovnej závierky, v ktorom sa uplatňuje IFRS 9.  

Účtovné závierky zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva si vyžadujú uplatnenie rôznych 
úsudkov, predpokladov a odhadov. Tieto majú vplyv na sumy vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. 
Skutočné výsledky sa však pravdepodobne budú odlišovať od týchto odhadov. Zásadné účtovné odhady a úsudky uskutočnené 
manažmentom, ktoré nesú značné riziko spôsobenia významnej úpravy, sú opísané v bode 3. Zásadné účtovné odhady 
a predpoklady. 

Odhady a súvisiace predpoklady sú priebežne prehodnocované. Ak sa prehodnotenie účtovných odhadov vzťahuje len k 
účtovnému obdobiu, v ktorom sa prehodnotenie vykoná, vykáže sa v tomto období. Ak prehodnotenie ovplyvní súčasné aj 
budúce účtovné obdobia, vykáže sa v období, kedy došlo k prehodnoteniu a aj v budúcich obdobiach. 

Nasledujúce štandardy, úpravy štandardov a interpretácie sú po prvýkrát účinné pre účtovné obdobie začínajúce sa 1. 
januára 2018 a boli použité pri zostavení priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky Skupiny. 

• IFRS 9: Finančné nástroje vydaný pôvodne v novembri 2009 zavádza nové požiadavky na klasifikáciu a oceňovanie 
finančných aktív. Novelizácia IFRS 9 z októbra 2010 zahŕňa nové požiadavky na klasifikáciu a oceňovanie finančných 
záväzkov a na odúčtovanie. Dodatky z novembra 2013 zahŕňajú nový model zaisťovacieho účtovníctva. Konečná verzia 
štandardu bola vydaná v júli 2014.  

IFRS 9 obsahuje tri hlavné kategórie na klasifikáciu finančných aktív: oceňované v amortizovanej hodnote (AC), v reálnej 
hodnote so zaevidovaním do ostatného súhrnného zisku (fair value through other comprehensive income, v skratke 
„FVOCI“) a v reálnej hodnote so zaevidovaním do výsledku hospodárenia (fair value through profit or loss, v skratke 
„FVTPL“). Štandard nahrádza existujúce kategórie IAS 39 „držané do splatnosti, úvery a pohľadávky a k dispozícií na 
predaj.” 

IFRS 9 nahrádza model vzniknutých strát v IAS 39 za výhľadový model očakávaných strát z úverov (ECL).  

Vplyv prijatia IFRS 9 je podrobne opísaný v bode 4. Zmeny zásadných účtovných metód. 

• IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi a Vysvetlenia k štandardu IFRS 15: Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi 

Nový štandard nahrádza všetky štandardy upravujúce oblasť výnosov vrátane IAS 18 Výnosy a IAS 11 Stavebné zmluvy. 
Cieľom štandardu upravujúceho oblasť výnosov je zaviesť jednotný a komplexný model pre vykazovanie výnosov zo 
všetkých zmlúv so zákazníkmi, a tak zlepšiť porovnateľnosť v rámci odvetví, naprieč odvetviami a naprieč kapitálovými 
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trhmi. Štandard upravujúci oblasť výnosov zahŕňa zásady, ktoré účtovná jednotka aplikuje s cieľom stanoviť ocenenie 
výnosov a načasovanie, kedy je výnos vykázaný. Primárnou zásadou je skutočnosť, že účtovná jednotka vykáže výnosy 
za účelom zachytenia prenosu tovarov a služieb na zákazníka v čiastke, na ktorú má účtovná jednotka podľa svojho 
očakávania nárok výmenou za tieto tovary a služby. Pri aplikácii štandardu použijú účtovné jednotky päťkrokový model: 
- identifikácia zmluvy (zmlúv) so zákazníkom; 
- identifikácia samostatných plnení zo zmluvy; 
- určenie ceny transakcie; 
- alokácia ceny transakcie na jednotlivé plnenia zo zmluvy; 
- vykázanie výnosov v momente (alebo akonáhle) je každé jednotlivé plnenie splnené. 

Výnosy z transakcií alebo udalostí, ktoré nevznikajú zo zmlúv so zákazníkom, sa neriadia týmto štandardom upravujúcim 
výnosy a mali by sa naďalej účtovať v súlade s inými štandardmi.  

Tento štandard nemá žiadny významný vplyv na Skupinu, preto Skupina neuviedla viac podrobností v tejto priebežnej 
účtovnej závierke. 

• Novelizácia IFRS 4: Aplikácia IFRS 9 Finančné nástroje s IFRS 4 Poistné zmluvy 

• IFRIC 22: Transakcie v cudzích menách a vopred uhradené protiplnenie sa venuje transakciám alebo častiam transakcií v 
cudzích menách, kde: 

- existuje protiplnenie, ktoré je vyjadrené alebo ocenené v cudzej mene; 
- účtovná jednotka vykazuje zálohu ako majetok alebo záväzok vo forme výnosov budúcich období v súvislosti s 

týmto protiplnením pred vykázaním súvisiaceho majetku, nákladu alebo výnosu; a 
- záloha ako majetok alebo záväzok vo forme výnosu budúcich období je nepeňažného charakteru. 

 
• Novelizácia IFRS 2: Klasifikácia a oceňovanie transakcií s platbami na základe podielov objasňuje účtovanie o transakciách 

s platbami na základe podielov vysporiadaných v hotovosti, ktoré zahŕňajú podmienku výkonnosti, klasifikáciu transakcií 
s platbami na základe podielov s prvkami čistého vysporiadania a účtovanie zmien transakcií s platbami na základe podielov 
z transakcií vysporiadaných v hotovosti na transakcie vysporiadané kapitálovými nástrojmi. Skupina neočakáva významné 
dopady novelizácie na konsolidovanú účtovnú závierku Skupiny. 

• Novelizácia IAS 40: Prevody investícií do nehnuteľností zavádza drobné zmeny štandardu. Skupina neočakáva významné 
dopady novelizácie na konsolidovanú účtovnú závierku Skupiny. 

• Ročné vylepšenia IFRS na obdobie rokov 2014-2016 zavádza objasnenia alebo drobné zmeny IFRS 1 Prvé uplatnenie 
Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a IAS 28 Investície do pridružených a spoločných podnikov. Skupina 
neočakáva významné dopady novelizácie na konsolidovanú účtovnú závierku Skupiny. 

Niekoľko nových štandardov a zmien štandardov je účinných pre ročné obdobia začínajúce sa po 1. januári 2018 a je povolené 
ich uplatňovanie v predstihu. Skupina pri zostavovaní tejto skrátenej priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky neaplikovala 
v predstihu žiadne z nich.  

Vydané Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, ktoré ešte nie sú účinné 

Niekoľko nových štandardov, dodatkov a interpretácií k štandardom zatiaľ nenadobudlo účinnosť alebo zatiaľ nie sú prijaté 
EÚ pre polrok, ktorý sa skončil 30. júna 2018 a neboli použité pri zostavovaní tejto účtovnej závierky: 

• IFRS 16: Lízingy (účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr). Tento štandard špecifikuje, 
ako má osoba vykazujúca podľa IFRS zaúčtovať, oceňovať a prezentovať lízingy. Tento štandard uvádza jednotný model 
účtovania pre nájomcu, ktorý si vyžaduje, aby nájomcovia zaúčtovali aktíva a záväzky pre všetky lízingy dlhšie ako 12 
mesiacov pokiaľ nepôjde o aktíva malej hodnoty. Prenajímateľ pokračuje v klasifikácií operatívneho a finančného lízingu, 
pričom prístup IFRS k prenajímateľovi zostáva výrazne nezmenený oproti svojmu predchodcovi, IAS 17. IFRS 16 bol 
vydaný v januári 2016 a vzťahuje sa na ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr. 

• Novelizácia IFRS 9: Predčasné splatenie s negatívnou kompenzáciou (účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. 
januára 2019 alebo neskôr) vysvetľuje, ako IFRS 9 klasifikuje konkrétne finančné aktíva s možnosťou predčasného splatenia 
a účtovanie finančných záväzkov po zmene. Skupina neočakáva významné dopady novelizácie na konsolidovanú účtovnú 
závierku Skupiny. 
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• IFRS 17: Poistné zmluvy (účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2021 alebo neskôr, pričom 
predchádzajúca úprava je povolená, ak boli uplatnené aj IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi aj IFRS 9 Finančné 
nástroje; zatiaľ neschválené v EÚ) si vyžaduje, aby sa poistné záväzky oceňovali súčasnou hodnotou plnenia a zabezpečuje 
jednotnejší prístup merania a prezentácie pre všetky poistné zmluvy. IFRS 17 nahrádza IFRS 4 Poistné zmluvy k 1. januáru 
2021. 

• IFRIC 23: Účtovanie neistôt v oblasti dane z príjmov (účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo 
neskôr; zatiaľ neschválené v EÚ) predpisuje, ako treba stanoviť zdaniteľný hospodársky výsledok, daňové hodnoty, 
neumorené daňové straty, nevyužité daňové úľavy či daňové sadzby, pokiaľ existuje neistota v súvislosti s účtovaním dane 
z príjmov podľa IAS 12. 

• Novelizácia IAS 28: Dlhodobé finančné investície v pridružených a spoločných podnikoch (účinný pre ročné účtovné obdobia 
začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr; zatiaľ neschválené v EÚ) objasňuje účtovanie finančných nástrojov do 
dlhodobých finančných investícií v pridruženom alebo spoločnom podniku, ktoré tvoria súčasť čistej investície v 
pridruženom alebo spoločnom podniku, ale na ktoré sa neuplatňuje metóda podielu na vlastnom imaní. Skupina neočakáva 
významné dopady novelizácie na konsolidovanú účtovnú závierku Skupiny. 

• Ročné vylepšenia štandardov IFRS - Cyklus 2015-2017 (účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 
alebo neskôr; zatiaľ neschválené v EÚ) obsahujú zmeny týchto IFRS: IFRS 3: Podnikové kombinácie (objasnenie precenenia 
v minulosti vlastnených podielov v spoločnej prevádzke po získaní kontroly nad ňou)  a IFRS 11: Spoločné dohody 
(objasnenie neprecenenia v minulosti vlastnených podielov v spoločnej prevádzke po získaní kontroly nad ňou), IAS 12: 
Dane z príjmov (objasnenie o tom, že všetky dane z príjmov z dividend by sa mali zaúčtovať do výkazu ziskov a strát bez 
ohľadu na to, ako daň vznikne) a IAS 23: Náklady na prijaté úvery a pôžičky (objasnenie o tom, že ak niektoré špecifické 
pôžičky zostanú nesplatené po tom, ako je príslušný majetok pripravený na svoje určené použitie alebo predaj, táto pôžička 
sa stáva súčasťou finančných prostriedkov, ktoré si účtovná jednotka vo všeobecnosti požičiava pri výpočte 
miery kapitalizácie pre všeobecné pôžičky). 

• Novelizácia IAS 19: Plánované zmeny, krátenie alebo vysporiadanie (účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. 
januára 2019 alebo neskôr; zatiaľ neschválené v EÚ) zahŕňa: 

- Ak nastane plánovaná zmena, krátenie alebo vysporiadanie, je teraz povinné, aby sa súčasné náklady na služby 
a čistý úrok na obdobie po precenení určili na základe predpokladov použitých na precenenie.  

- Okrem toho boli zahrnuté zmeny a doplnenia s cieľom objasniť vplyv plánovanej zmeny, krátenia alebo 
vysporiadania na požiadavky týkajúce sa stropu aktív. 

• Novelizácia Odkazov na Koncepčný rámec v štandardoch IFRS (účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 
2020 alebo neskôr; zatiaľ neschválené v EÚ) obsahuje zmeny a doplnenia IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, 
IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 a SIC-32. Nie všetky zmeny a doplnenia však aktualizujú 
tieto vyhlásenia týkajúce sa odkazov a citátov z rámca tak, aby odkazovali na revidovaný Koncepčný rámec. Niektoré 
vyhlásenia sú aktualizované tak, aby označovali, na ktorú verziu rámca odkazujú (rámec rady IASC schválený IASB v roku 
2001, rámec rady IASB z roku 2010, alebo nová zrevidovaná koncepcia z roku 2018), alebo aby uvádzali, že definície v 
štandarde neboli aktualizované o nové definície vytvorené v zrevidovanom Koncepčnom rámci. 

Skupina neočakáva významné dopady novelizácie na konsolidovanú účtovnú závierku Skupiny. 

Ďalšie nové Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva a interpretácie, ktoré nie sú zatiaľ v platnosti 
Skupina predčasne neaplikovala žiadne štandardy IFRS, pokiaľ prijatie nie je povinné k dátumu účtovnej závierky. Tam, kde 
prechodné ustanovenia v prijatom IFRS dávajú možnosť účtovnej jednotke rozhodnúť sa, či použije nové štandardy 
do budúcnosti, alebo spätne, zvolí si Skupina aplikáciu štandardu prospektívne od dátumu prechodu. Vedenie Skupiny 
neočakáva, že tieto ďalšie nové štandardy budú mať významný dopad na konsolidovanú účtovnú závierku Skupiny. 
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2.3. Zmeny štruktúry účtovnej závierky 

K 31. decembru 2017 došlo k zmenám v detailoch prezentácie výkazu o finančnej situácii. Cieľom týchto zmien je zlepšiť 
relevantnosť a spoľahlivosť informácií, ktoré predstavujú finančnú situáciu Skupiny. 

Realizácia zmien v štruktúre účtovnej závierky za bežné účtovné obdobie si vyžiadala aj štrukturálnu zmenu v porovnávacích 
informáciách, t.j. k 30. júnu 2017. Zmeny sa týkajú len štruktúry výkazu o finančnej situácii a nemajú žiaden vplyv na finančnú 
situáciu ani výsledky Skupiny, ako už bolo uvedené.  

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny vo výkaze o finančnej situácii k 30. júnu 2017:  

PREDOŠLÁ 
STRUKTURA 30.6.2017 

Peňažné 
zostatky 

Finančný 
majetok 

určený na 
obchodovanie 

Investičné 
cenné 

papieri na 
FVTPL 

Zabezpečova-
cie deriváty 

Záväzky 
z 

obchodo-
vania 

Emitované 
dlhové 
cenné 

papieri NOVÁ STRUKTURA 30.6.2017 

          
AKTÍVA        AKTÍVA  

Peniaze a peňažné 
ekvivalenty 2,347,972 28,414  -  -  -  -  - 

Peniaze a peňažné 
ekvivalenty v centrálnych 
bankách 2,376,386 

Finančný majetok v 
reálnej hodnote cez 
výkaz ziskov a strát 171,187  - (158,513) (9,796) (2,878)  -  -   

   158,513  -  -  -  - 
Finančný majetok určený 
na predaj 158,513 

    -  - 2,878  -  - Zabezpečovacie deriváty 2,878 

    - 9,796  -  -  - 

Investičné cenné papiere 
ocenené v reálnej hodnote 
cez výkaz ziskov a strát 9,796 

Finančný majetok 
určený na predaj 1,221,607  -  -  -  -  -  - 

Investičné cenné papiere k 
dispozícii na predaj 1,221,607 

Finančný majetok 
držaný do splatnosti 306,301  -  -  -  -  -  - 

Investičné cenné papiere 
držané do splatnosti 306,301 

Skupiny na vyradenie 
držané na predaj 14,293  -  -  -  -  -  - 

Skupiny na vyradenie 
držané na predaj 14,293 

Úvery a pohľadávky 
bankám 2,622,403 (28,414)  -  -  -  -  - 

Úvery a pohľadávky 
bankám 2,593,989 

Úvery a pohľadávky 
zákazníkom 5,600,502  -  -  -  -  -  - 

Úvery a pohľadávky za 
klientov 5,600,502 

Pohľadávky z 
obchodného styku a 
ostatných aktív 150,742  -  -  -  -  -  - 

Pohľadávky z obchodného 
styku a ostatných aktív 150,742 

Splatné daňové 
pohľadávky 8,464  -  -  -  -  -  - 

Splatné daňové 
pohľadávky 8,464 

Investície 
konsolidované 
metódou ekvivalencie 388  -  -  -  -  -  - 

Investície konsolidované 
metódou ekvivalencie 388 

Investičný majetok 7,342  -  -  -  -  -  - Investičný majetok 7,342 

Nehmotný majetok  127,921  -  -  -  -  -  - Nehmotný majetok  127,921 
Nehnuteľnosti, stroje 
a zariadenia 43,487  -  -  -  -  -  - 

Nehnuteľnosti, stroje a 
zariadenia 43,487 

Odložené daňové 
pohľadávky 4,426  -  -  -  -  -  - 

Odložené daňové 
pohľadávky 4,426 

Celkové aktíva 12,627,035  -  -  -  -  -  - Celkové aktíva 12,627,035 
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PREDOŠLÁ 
STRUKTURA 30.6.2017 

Peňažné 
zostatky 

Finančný 
majetok 

určený na 
obchodova

nie 

Investičné 
cenné 

papieri na 
FVTPL 

Zabezpečo-
vacie 

deriváty 

Záväzky 
z 

obchodo-
vania 

Emitova
né 

dlhové 
cenné 

papieri NOVÁ STRUKTURA 30.6.2017 

          
PASÍVA        PASÍVA  
Finančné záväzky v 
reálnej hodnote cez 
výkaz ziskov a strát 27,542  -  -  - (2,398) (25,144)  -   
    -  -  - 25,144  - Obchodné záväzky 25,144 

    -  - 2,398  -  - Zabezpečovacie deriváty 2,398 
Pasíva súvisiace s 
aktívami určenými na 
predaj  -  -  -  -  -  -  - 

Pasíva súvisiace s aktívami 
určenými na predaj  - 

Vklady a úvery od 
bánk 1,351,016  -  -  -  -  -  - Vklady a úvery od bánk 1,351,016 
Vklady a pôžičky od 
zákazníkov 8,692,817  -  -  -  -  - (78,181) 

Vklady a pôžičky od 
zákazníkov 8,614,636 

Vydané dlhopisy 528,969  -  -  -  -  - 78,181 Vydané dlhopisy 607,150 

Podriadený dlh 57,163  -  -  -  -  -  - Podriadený dlh 57,163 
Ostatné záväzky 376,584  -  -  -  -  -  - Ostatné záväzky 376,584 
Splatná daňová 
povinnosť 3,836  -  -  -  -  -  - Splatná daňová povinnosť 3,836 
Rezervy 23,572  -  -  -  -  -  - Rezervy 23,572 
Odložené daňové 
záväzky 12,563  -  -  -  -  -  - Odložené daňové záväzky 12,563 

Celkové pasíva 11,074,062  -  -  -  -  -  - Celkové pasíva 11,074,062 

          
VLASTNÉ IMANIE        VLASTNÉ IMANIE  
Základné imanie 574,138  -  -  -  -  -  - Základné imanie 574,138 

Emisné ážio 93,577  -  -  -  -  -  - Emisné ážio 93,577 
Nerozdelený zisk a 
ostatné rezervy 841,073  -  -  -  -  -  - 

Nerozdelený zisk a ostatné 
rezervy 841,073 

Vlastné imanie 
pripadajúce na 
akcionárov 1,508,788  -  -  -  -  -  - 

Vlastné imanie 
pripadajúce na 
akcionárov 1,508,788 

Nekontrolné podiely 44,185  -  -  -  -  -  - Nekontrolné podiely 44,185 
Celkové vlastné 
imanie 1,552,973  -  -  -  -  -  - Celkové vlastné imanie 1,552,973 
Celkové vlastné 
imanie a záväzky 12,627,035  -  -  -  -  -  - 

Celkové vlastné imanie a 
záväzky 12,627,035 

3. Rozhodujúce účtovné odhady a predpoklady 

Príprava účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva vyžaduje použitie rôznych 
úsudkov, predpokladov a odhadov, ktoré majú vplyv na vykazovanú výšku aktív, záväzkov, príjmov a výdavkov. 
Taktiež je nutné, aby vedenie použilo úsudok pri aplikácii účtovných metód Spoločnosti. Výsledný účtovný odhad sa tak bude 
sotva rovnať skutočným výsledkom. Odhady a predpoklady, s ktorými je spojené významné riziko, že bude nutné vykonať 
úpravu účtovnej hodnoty aktív alebo záväzkov v materiálnej výške v ďalšom finančnom roku, sú popísané nižšie. Odhady 
a predpoklady sú priebežne hodnotené. Opravy účtovných odhadov sú vykázané v období, v ktorom sú opravené, pokiaľ sa 
oprava týka len toho obdobia. Pokiaľ sa oprava týka súčasného obdobia a budúcich období, tak je oprava vykázaná v oboch 
obdobiach – súčasnom i budúcom. 

Prístup k významným úsudkom bol rovnaký, ako je opísaný v ročnej konsolidovanej účtovnej závierke k 31. decembru 2017, 
s výnimkou zmien vyplývajúcich z uplatňovania IFRS 9, ktoré sú opísané v bode 4. Zmeny významných účtovných metód. 

3.1. Finančné nástroje 

Pri oceňovaní aktíva alebo záväzku reálnou hodnotou Skupina, pokiaľ je to možné, obvykle používa zistiteľné trhové údaje. 
Reálne hodnoty sú rozdelené do rožných úrovní v hierarchii založenej na použitých vstupoch v oceňovacej technike, a to 
nasledujúcim spôsobom: 
• Úroveň 1: ceny totožných aktív alebo záväzkov kótované na aktívnych trhoch (neupravené 
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• Úroveň 2: vstupy iné než kótované ceny zahrnuté v Úrovni 1, ktoré sú objektívne zistiteľné pre aktíva a záväzky, a to 
buď priamo (t.j. ceny podobných nástrojov), alebo nepriamo (t.j. odvodené od takých cien) 

• Úroveň 3: vstupné údaje pre aktíva alebo záväzky, ktoré nevychádzajú z objektívne zistiteľných trhových údajov 
(objektívne nezistiteľné vstupné údaje). 

Pokiaľ pre daný finančný nástroj neexistuje aktívny trh, je reálna hodnota odhadnutá pomocou oceňovacích techník. Pri použití 
oceňovacích techník vedenie uplatňuje odhady a predpoklady, ktoré vychádzajú z dostupných informácií o odhadoch 
a predpokladoch, ktoré by uplatnili účastníci trhu pri stanovení ceny daného finančného nástroja. 

Úroveň 2 reálnych hodnôt je stanovená na základe trhových hodnôt, ale je upravená predovšetkým o úverové riziko, pričom 
pokiaľ je to vhodné, je zohľadnené úverové riziko Skupiny a protistrany. 

Pokiaľ by reálne hodnoty boli o 10 % vyššie alebo nižšie než kótované ceny, čistá účtovná hodnota finančných nástrojov 
na Úrovni 1 a Úrovni 2 by bola vyššia alebo nižšia o 103 623 tis. EUR, než ako je vykázaná k 30. júnu 2018 (31. december 
2017: 114 398 tis. EUR).  

Skupina účtuje presuny medzi úrovňami hierarchie reálnej hodnoty na konci účtovného obdobia, počas ktorého zmena nastala. 
Vo veľkej väčšine prípadov bola reálna hodnota investícií v Úrovni 3 odhadnutá pomocou porovnávacích metód oceňovania 
a modelu diskontovaného cash flow (“DCF”). Diskontné sadzby boli založené na špecifikách odvetvia a krajinách, v ktorých 
investície fungujú. Kľúčové predpoklady použité v ocenení boli očakávané cash flow a použité diskontné sadzby.  
Pre ďalšie informácie pozri tieto body: 
- Bod 14. Finančné aktíva na obchodovanie a obchodné záväzky 
- Bod 15. Zabezpečovacie deriváty 
- Bod 16. Investičné cenné papiere ocenené reálnou hodnotou do zisku alebo straty 
- Bod Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Investičné cenné papiere ocenené reálnou hodnotou v ostatnom úplnom výsledku 
- Bod 25. Investičný majetok 

3.2. Podnikové kombinácie a alokácie kúpnej ceny 

V podnikových kombináciách (pozri tiež 5.1. Akvizície a založenie dcérskych spoločností a pridružených podnikov) sú 
identifikovateľné aktíva, záväzky a podmienené záväzky nadobúdateľa vykázané a ocenené ich reálnymi hodnotami ku dňu 
akvizície. Alokácia celkovej kúpnej ceny medzi čisté nadobudnuté aktíva sa pre účely vykazovania účtovnej závierky realizuje 
za podpory odborných poradcov. 

Oceňovacia analýza vychádza z historických a výhľadových informácií dostupných k dátumu podnikovej kombinácie. Všetky 
výhľadové informácie, ktoré môžu ovplyvniť reálnu hodnotu nadobudnutých aktív, sú založené na očakávaniach budúceho 
konkurenčného a hospodárskeho prostredia zo strany vedenia spoločnosti.  

Výsledky oceňovacích analýz sa taktiež používajú pre stanovenie dôb odpisovania a amortizácie hodnôt priradených 
konkrétnym položkám dlhodobého nehmotného a hmotného majetku. 

V roku 2018 prebehli nasledujúce podnikové kombinácie: 

27. februára 2018 sa J&T Bank, a.o. zlúčila so spoločnosťou AKB «Khovanskiy» a.o. 

V roku 2017 prebehlo niekoľko podnikových kombinácií: 

Dňa 15. februára 2017 Skupina kúpila 100% podiel v spoločnosti Health Care Financing, a.s. prostredníctvom svojej dcérskej 
spoločnosti J&T BANKA, a.s (8. augusta 2017 spoločnosť Health Care Financing, a.s. zmenila svoj názov na J&T Leasingová 
společnost, a.s). Cieľom tejto transakcie je ďalší nárast lízingových činností Skupiny.  
Dňa 11. augusta 2017 spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE získala 80% podiel vo francúzskom vinárstve Chateau Teyssier 
(Société civile) a jeho distribučnej sieti prostredníctvom nákupu 100% podielu v spoločnosti Outsider LLC a 80% podielu v 
spoločnosti Saxonwold Ltd. Následne 26. augusta 2017 spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE založila J&T Wine Holding 
SE a získala 100% podiel v českom vinárstve KOLBY a.s. Tieto investície do výrobných a distribučných zariadení v 
najvýznamnejších geografických regiónoch predstavujú pre Skupinu nové investičné príležitosti. Skupina v súvislosti s touto 
akvizíciou vykázala goodwill vo výške 3 606 tis. EUR.  
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Dňa 4. októbra 2017 spoločnosť J&T Bank, a.o. kúpila ruskú banku AKB "Khovanskiy" a.o. so zľavou od jej pôvodných 
akcionárov s cieľom optimalizovať a rozšíriť svoje podnikateľské aktivity. Táto transakcia viedla k zaúčtovaniu zisku 
z výhodnej kúpy vo výške 3,197 tis. EUR v účtovnej závierke Skupiny. 

Dňa 21. decembra 2017 a 14. decembra 2017 Skupina získala kontrolu nad spoločnosťou NOVA Hotels otevřený podílový 
fond REDSIDE investiční společnost, a.s. a Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
(pozri tiež bod 3.4. Určenie kontroly nad investičnými fondmi). Táto transakcia neviedla k zaúčtovaniu goodwillu, pretože 
identifikovateľné aktíva boli už ocenené reálnou hodnotou pred získaním kontroly.  

3.3. Goodwill a testovanie na zníženie hodnoty 

Skupina každoročne realizuje testovanie na zníženie hodnoty u goodwillu vzniknutého v dôsledku podnikovej kombinácie 
v priebehu bežného účtovného obdobia a testovanie na zníženie hodnoty u goodwillu už vykázaného v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach (pozri tiež bod 5.1. Akvizície a založenie dcérskych spoločností a pridružených podnikov a bod 26. 
Nehmotný majetok). Skupina ďalej realizuje testovanie na zníženie hodnoty u ostatného nehmotného majetku s neurčitou 
dobou životnosti a tiež u jednotiek vytvárajúcich peňažné prostriedky (cash-generating units - CGU), kde bol zistený dôvod 
k tomuto testovaniu. K dátumu akvizície je získaný goodwill priradený ku každej jednotke vytvárajúcej peňažné prostriedky, 
u ktorej sa predpokladá, že bude mať prospech zo synergií podnikovej kombinácie. Zníženie hodnoty sa určuje odhadom spätne 
získateľnej čiastky jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky, ku ktorej sa goodwill vzťahuje, a to na základe hodnoty 
z užívania odrážajúcej odhadované budúce diskontované peňažné toky alebo na základe reálnej hodnoty zníženej o náklady 
na predaj.  

Ocenenie reálnou hodnotou pre účely testovania na zníženie hodnoty bolo zaradené do Úrovne 3 ocenenia na základe 
vstupných údajov použitých pri oceňovaní. Vo väčšine prípadov realizovala Skupina odhad spätne získateľných čiastok 
goodwillu a jednotiek vytvárajúcich peňažné prostriedky na základe hodnoty z užívania. Hodnota z užívania sa odvodzuje 
z prognóz budúcich peňažných tokov – tieto prognózy spracúva vedenie a po dátume akvizície ich aktualizuje. Diskontné 
sadzby aplikované na predpokladané peňažné toky sa vypočítajú ako vážené priemerné náklady na kapitál (“WACC”) každej 
jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky (CGU).  

Skupina posúdila ukazovatele zníženia hodnoty a prišla k záveru, že k 30. júnu 2018 nie je potrebné žiadne testovanie 
na zníženie hodnoty v súlade s IAS 36. 

3.4. Určenie kontroly nad investičnými fondmi 

Manažment na základe svojho úsudku určí, či znaky vymedzené v bode 3 (a) naznačujú, že Skupina ovláda investičný fond. 
Skupina vystupuje ako správca mnohých investičných fondov. Určenie, či Skupina investičný fond ovláda, sa zvyčajne 
zameriava na vyhodnotenie ekonomickej účasti Skupiny vo fonde (účasť sa skladá zo všetkých podielov a očakávaných 
poplatkov za správu) a práva investorov odvolať správcu fondu. Takto Skupina určila, že vo všetkých prípadoch vystupuje len 
ako agent investorov (s výnimkou fondu J&T REALITY otevřený podílový fond, ako je opísané nižšie (pozri bod  42. 
Spoločnosti v rámci skupiny pre podrobný prehľad o rozsahu konsolidácie).  

Po zmene stanov fondu NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. v roku 2017, vdaka čomu 
investori získali právo zúčastňovať sa na schôdzach akcionárov a schvaľovať uznesenie 75% väčšinou hlasovacích práv, 
spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE získala kontrolu nad týmto fondom. Okrem toho v roku 2017 kúpila J&T FINANCE 
GROUP SE akcie zakladateľov spoločnosti Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
s ktorými sú spojené hlasovacie práva, čím Skupina získala kontrolu nad fondom.  

4. Zmeny významných účtovných metód 

S výnimkou toho, čo je uvedené nižšie, účtovné postupy použité v tejto priebežnej účtovnej závierke sú rovnaké ako účtovné 
postupy použité v konsolidovanej účtovnej závierke Skupiny k 31. decembru 2017 a za rok končiaci sa 31. decembra 2017. 

Zmeny v účtovných metódach sa očakávajú aj v konsolidovanej účtovnej závierke Skupiny za rok končiaci sa 31. decembra 
2018.  
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Skupina prijala IFRS 9 Finančné nástroje s dátumom začiatku uplatňovania 1. január 2018. Požiadavky IFRS 9 predstavujú 
významnú zmenu oproti IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie. Nový štandard prináša zásadné zmeny 
účtovania finančných aktív a určitých aspektov účtovania finančných záväzkov.  

Ako to umožňuje IFRS 9, Skupina sa rozhodla pokračovať v uplatňovaní požiadaviek účtovania zabezpečenia štandardu IAS 
39. 

Hlavné zmeny v účtovných metódach Skupiny vyplývajúce z prijatia IFRS 9 sú zhrnuté nižšie. 

Prvotné uplatnenie IFRS 9 Finančné nástroje 
Podrobnosti o nových významných účtovných metódach a o povahe a vplyve zmien predchádzajúcich účtovných metód sú 
uvedené nižšie.  

4.1. Klasifikácia a oceňovanie finančných aktív a finančných záväzkov  

IFRS 9 obsahuje nový prístup klasifikácie a oceňovania finančných aktív, ktorý odráža obchodný model, v ktorom sú aktíva 
spravované, a ich charakteristiky peňažných tokov. 

Štandard obsahuje tri hlavné kategórie na klasifikáciu finančných aktív: oceňované v amortizovanej hodnote (AC), v reálnej 
hodnote so zaevidovaním do ostatného súhrnného zisku (fair value through other comprehensive income, v skratke „FVOCI“) 
a v reálnej hodnote so zaevidovaním do výsledku hospodárenia (fair value through profit or loss, v skratke „FVTPL“). Štandard 
nahrádza predchádzajúce kategórie „držané do splatnosti, úvery a pohľadávky a k dispozícií na predaj.” 
Na druhej strane, existujúce požiadavky na klasifikáciu finančných záväzkov sú v IAS 39 prevažne zachované (niektoré 
výnimky sú opísané nižšie).  

Skupina vykazuje finančné aktíva a finančné záväzky v reálnej hodnote pri prvotnom vykázaní - upravené o transakčné náklady 
priamo súvisiace s akvizíciou/vydaním alebo vyradením finančného aktíva/záväzku. Pohľadávky z obchodného styku bez 
významnej finančnej zložky sa vykazujú v transakčnej cene. 

Na základe IFRS 9 deriváty obsiahnuté v zmluvách, kde je hostiteľský nástroj finančným aktívom, v zmysle štandardu nie sú 
nikdy oddelené. Hybridný finančný nástroj sa však oceňuje pre klasifikáciu ako celok. Finančné aktíva získané na 
obchodovanie a oceňované v FVTPL sú naďalej klasifikované ako obchodný model “Obchodovanie” a oceňujú sa v FVTPL. 

Finančné aktíva 
Pri prvotnom vykázaní sa finančné aktívum klasifikuje ako oceňované v amortizovanej hodnote (AC), v reálnej hodnote so 
zaevidovaním do ostatného súhrnného zisku (fair value through other comprehensive income, v skratke „FVOCI“) alebo v 
reálnej hodnote so zaevidovaním do výsledku hospodárenia (fair value through profit or loss, v skratke „FVTPL“). Klasifikácia 
finančných aktív na základe IFRS 9 vychádza z obchodného modelu, v ktorom sa finančné aktívum spravuje a z charakteristík 
zmluvných peňažných tokov nástroja. Posúdenie charakteristík zmluvných peňažných tokov znamená posúdenie, či peňažné 
toky finančných nástrojov predstavujú výlučne platby istiny a úrokov (test SPPI). Pri takomto posúdení Skupina posudzuje, či 
zmluvné peňažné toky sú v súlade so základnou úverovou dohodou, t.j. úroky zahŕňajú iba protiplnenie za časovú hodnotu 
peňazí, úverové riziko, ostatné základné úverové riziká a ziskové rozpätie, ktoré sú v súlade so základnou úverovou dohodou. 
Ak zmluvné podmienky zavádzajú riziko alebo volatilitu, ktoré nie sú v súlade so základnou úverovou dohodou, test SPPI 
bude neúspešný. Pri realizácii testu SPPI Skupina berie do úvahy nasledujúce faktory: neštandardnú úrokovú mieru, finančný 
pákový efekt, možnosti predčasného splatenia, možnosti dlhšieho splácania, dohoda o finančných záväzkoch bez regresu, 
zmluvné nástroje, hybridné nástroje, nástroje obstarané s výraznou zľavou/prémiou.  

a) Finančné aktíva v amortizovanej hodnote 

Príslušný obchodný model má držať aktíva na zhromažďovanie zmluvných peňažných tokov a test SPPI bude 
úspešný. K príkladom takýchto finančných aktív patria úvery, investičné cenné papiere, ktoré boli predtým držané 
do splatnosti alebo pohľadávky z obchodného styku. Očakávané úverové straty („ECL”; pozri nižšie) sa vypočítajú 
a vykazujú v zisku alebo strate pre túto kategóriu finančných aktív. Kurzové rozdiely („FX”) ako aj úrokové výnosy 
vzniknuté pomocou efektívnej úrokovej sadzby (effective interest rate; „EIR”) sa tiež vykazujú v zisku alebo strate. 

b) Finančné aktíva v reálnej hodnote so zaevidovaním do ostatného súhrnného zisku (FVOCI) 

Aby boli aktíva klasifikované ako FVOCI, musia buď i) splniť test SPPI a byť držané v rámci obchodného modelu 
„hold, collect and sell,” ktorého cieľom je zhromažďovanie zmluvných peňažných tokov a predaj finančného aktíva, 
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alebo ii) aktíva musia byť nástrojom vlastného imania, ktoré nespĺňajú test SPPI, ale nie sú držané na obchodovanie 
a spoločnosť si zvolila ocenenie takéhoto nástroja v reálnej hodnote so zaevidovaním do ostatného súhrnného zisku.    
Existujú preto dva typy nástrojov, ktoré je možné klasifikovať ako FVOCI. Napriek tomu je účtovné riziko pre tieto 
aktíva odlišné: 

i) Aktíva, ktoré spĺňajú test SPPI v rámci obchodného modelu „hold, collect and sell” 

V rámci tohto účtovania sa ECL vykazujú v zisku alebo strate a zmeny v reálnej hodnote nástroja sa 
vykazujú v OCI. Kurzové rozdiely vo vzťahu k amortizovanej hodnote vrátane zníženia hodnoty sa 
vykazujú v zisku a strate. Úrokové výnosy vypočítané pomocou EIR, ako aj dividendy sa tiež vykazujú v 
zisku a strate. 

Keď sa finančné aktíva odúčtujú, zisk alebo strata sa vykáže v hospodárskom výsledku v dôsledku 
preradenia zisku alebo straty z OCI na zisk alebo stratu. 

ii) Nástroje vlastného imania, ktoré nie sú držané na účely obchodovania, ak bola zvolená možnosť FVOCI 

V rámci tohto účtovania sa ECL nepočítajú, pretože tieto aktíva sú už oceňované v reálnej hodnote a 
zmeny v reálnej hodnote sú vykázané v ostatnom súhrnnom zisku (OCI) a nebudú preradené do zisku 
alebo straty po vyradení. Kurzové rozdiely sa vykazujú v OCI ako súčasť rezervy na preceňovanie.  

Keď sa nástroj vlastného imania predá, zodpovedajúci zisk alebo strata zostáva v OCI a nie je preradený 
do zisku a straty.  

Iba dividendy z tohto finančného majetku sa vykazujú v zisku. 

c) Finančné aktíva v reálnej hodnote so zaevidovaním do výsledku hospodárenia (FVTPL) 

Aktíva, ktoré nespĺňajú podmienky na klasifikáciu a ocenenie podľa jedného z predchádzajúcich modelov, sa 
klasifikujú a oceňujú v reálnej hodnote vo výsledku hospodárenia. 

Finančné aktíva, ktorých cieľom je aktívne obchodovať (obchodný model obchodovanie), sú tiež klasifikované a 
ocenené v FVTPL. 
Okrem toho účtovná jednotka môže pri prvotnom vykázaní neodvolateľne označiť finančné aktívum, ktoré sa má 
oceňovať v FVTPL s cieľom odstrániť alebo významne znížiť nezrovnalosť v oceňovaní alebo účtovaní (nazývanú 
tiež „účtovný nesúlad”), ktorá by inak vznikla pri oceňovaní aktív alebo pasív alebo účtovaní ziskov a strát s 
použitím rôznych základov. 

Pre túto triedu aktív nie sú ECL vypočítané a účtované. Zmeny sú reálna hodnota vykázaná v zisku alebo strate. 
Kurzové rozdiely sa vykazujú aj v zisku alebo strate. 

Finančné záväzky 
Skupina klasifikuje svoje finančné záväzky iné než finančné záruky a úverové záväzky, ako ocenené v amortizovanej hodnote 
alebo v FVTPL. 

Záväzky sú klasifikované a oceňované v amortizovanej hodnote, s výnimkou: 

- finančných záväzkov držaných na obchodovanie vrátane derivátov – tie sú ocenené v FVTPL; 

- finančných záväzkov, pre ktoré sa použila možnosť ocenenia v FVTPL pri akvizícii - variant reálna hodnota; 

V prípade záväzkov v FVTPL je zmena reálnej hodnoty vyplývajúca zo zmeny úverového rizika uvedená v OCI, zatiaľ čo 
zvyšná zmena reálnej hodnoty je vykázaná v zisku alebo strate.  
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Nasledujúca tabuľka uvádza klasifikáciu medzi položkami riadkov vo výkaze o finančnej situácii a kategóriami finančných 
nástrojov. 

30. jún 2018 

V tisícoch EUR 
Ocenenie 

FVTPL 

Určené 
ako 

FVTPL 

FVOCI – 
dlhové 

nástroje 

FVOCI – 
kapitálové 

nástroje 

Ocenenie 
ekvivaleč-

nou 
metódou 

Celková 
zostatková 

hodnota 
Peniaze a peňažné ekvivalenty  -  -  -  - 258,492 258,492 
Finančný majetok na obchodovanie 245,334  -  -  -  - 245,334 
Investičné cenné papiere ocenené v 
reálnej hodnote cez výkaz ziskov a 
strát 225,990 2,005  -  -  - 227,995 
Investičné cenné papiere ocenené v 
reálnej hodnote prostredníctvom 
ostatného komplexného výsledku  -  - 844,214 23,824  - 868,038 
Investičné cenné papiere ocenené 
ekvivalenčnou metódou  -  -  -  - 398,025 398,025 
Úvery a pohľadávky za bankami  -  -  -  - 3,418,306 3,418,306 
Úvery a pohľadávky za klientov 4,215  -  -  - 5,251,335 5,255,550 
Pohľadávky z obchodného styku a 
ostatné aktíva  -  -  -  - 117,751 117,751 
Celkové finančné aktíva 475,539 2,005 844,214 23,824 9,443,909 10,789,491 

       
Obchodné záväzky 35,232  -  -  -  - 35,232 
Vklady a úvery od bánk  -  -  -  - 670,511 670,511 
Vklady a pôžičky od zákazníkov  -  -  -  - 7,948,150 7,948,150 
Vydané dlhopisy  - 1,905  -  - 531,332 533,237 
Podriadený dlh  -  -  -  - 57,329 57,329 
Ostatné záväzky  -  -  -  - 349,192 349,192 
Celkové finančné záväzky 35,232 1,905  -  - 9,556,514 9,593,651 

 

31. december 2017 

V tisícoch EUR 
Obcho-
dovanie 

Určené 
ako 

FVTPL 

K 
dispozícii 
na predaj 

Držané do 
splatnosti 

Úvery 
a pohľadá-

vky 

Ocenenie 
ekvivalenč

-nou 
metódou 

Celková 
zostatková 

hodnota 
Peniaze a peňažné ekvivalenty  -  -  -  - 560,766  - 560,766 
Finančný majetok na obchodovanie 268,763  -  -  -  -  - 268,763 
Investičné cenné papiere ocenené v 
reálnej hodnote cez výkaz ziskov a 
strát  - 10,877  -  -  -  - 10,877 
Investičné cenné papiere k dispozícii 
na predaj  -  - 1,021,178  -  -  - 1,021,178 
Investičné cenné papiere držané do 
splatnosti  -  -  - 305,388  -  - 305,388 
Úvery a pohľadávky za bankami  -  -  -  - 2,396,824  - 2,396,824 
Úvery a pohľadávky za klientov  -  -  -  - 5,611,146  - 5,611,146 
Pohľadávky z obchodného styku a 
ostatné aktíva  -  -  -  - 148,123  - 148,123 
Celkové finančné aktíva 268,763 10,877 1,021,178 305,388 8,716,859  - 10,323,065 

        
Obchodné záväzky 26,878  -  -  -  -  - 26,878 
Vklady a úvery od bánk  -  -  -  -  - 934,519 934,519 
Vklady a pôžičky od zákazníkov  -  -  -  -  - 7,187,678 7,187,678 
Vydané dlhopisy  -  -  -  -  - 543,925 543,925 
Podriadený dlh  -  -  -  -  - 57,967 57,967 
Ostatné záväzky  -  -  -  -  - 350,438 350,438 
Celkové finančné záväzky 26,878  -  -  -  - 9,074,527 9,101,405 
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Klasifikácia finančných aktív a finančných záväzkov k dátumu počiatočného uplatnenia štandardu IFRS 9 
Vplyv prijatia štandardu IFRS 9 na účtovnú hodnotu finančných aktív k 1. januáru 2018 sa týka výlučne nových požiadaviek 
na zníženie hodnoty, ako je opísané nižšie.  

Nasledujúca tabuľka a sprievodné poznámky nižšie vysvetľujú pôvodné kategórie oceňovania podľa IAS 39 a nové kategórie 
oceňovania podľa IFRS 9 pre každú triedu finančných aktív skupiny k 1. januáru 2018.  

V tisícoch EUR 
Podľa pôvodnej 

klasifikácie IAS 39 
Podľa novej 

klasifikácie IFRS 9 

Pôvodný 
účtovná 
hodnota       

IAS 39 
Nová účtovná 

hodnota IFRS 9 
Hotovosť a hotovostné zostatky v 
centrálnych bankách Úvery a pohľadávky Ekvivalenčná metóda 560,766 560,524 
Finančný majetok k obchodovanie FVTPL FVTPL metóda 169,879 169,879 
Finančný majetok k obchodovanie 2 FVTPL - 98,884 - 
Investičné cenné papiere v reálnej 
hodnote - dlh3 - 

FVOCI - debt 
instruments - 98,884 

Investičné cenné papiere v reálnej 
hodnote FVTPL FVTPL metóda 10,877 10,877 
Investičné cenné papiere v reálnej 
hodnote Na predaj FVTPL metóda 225,722 225,722 
Investičné cenné papiere v reálnej 
hodnote - dlh Na predaj 

FVOCI – dlhové 
nástroje 772,347 772,116 

Investičné cenné papiere v reálnej 
hodnote – vlastné imanie Na predaj 

FVOCI – kapitálové 
nástroje 23,109 23,109 

Investičné cenné papiere v zostatkovej 
hodnote Držané do splatnosti 

Ekvivalenčná metóda 
305,388 304,054 

Investičné cenné papiere v zostatkovej 
hodnote4 -  

Ekvivalenčná metóda 
 - 109,536 

Úvery a pohľadávky za bankami Úvery a pohľadávky Ekvivalenčná metóda 2,396,824 2,396,703 

Úvery a pohľadávky za klientov5 Úvery a pohľadávky -  109,536  - 

Úvery a pohľadávky za klientov Úvery a pohľadávky Ekvivalenčná metóda 5,493,568 5,438,339 
Úvery a pohľadávky za klientov Úvery a pohľadávky FVTPL metóda 8,042 8,042 
Pohľadávky z obchodného styku a 
ostatných aktív 

Úvery a pohľadávky 
Ekvivalenčná metóda 148,123 147,818 

Celkové finančné aktíva     10,323,066 10,265,603 

     

Obchodné záväzky FVTPL 
FVTPL držané k 

obchodovanie 26,878 26,878 
Vklady a úvery od bánk Ekvivalenčná metóda Ekvivalenčná metóda 934,519 934,519 
Vklady a pôžičky od zákazníkov Ekvivalenčná metóda Ekvivalenčná metóda 7,187,678 7,187,678 
Vydané dlhové cenné papieri Ekvivalenčná metóda Ekvivalenčná metóda 543,925 543,925 
Podriadený dlh Ekvivalenčná metóda Ekvivalenčná metóda 57,967 57,967 
Ostatné záväzky Ekvivalenčná metóda Ekvivalenčná metóda 350,438 350,438 
Celkové finančné záväzky     9,101,405 9,101,405 

 
Prevažná väčšina úverového portfólia spĺňa podmienky vyššie uvedeného testu SPPI, a preto sa klasifikuje ako AC, t.j. účtuje 
sa v porovnaní s predchádzajúcim vykazovaním podľa IAS 39 prakticky bezo zmeny. 

                                                             
2 Ide o investičné cenné papiere pôvodne (podľa IAS 39) klasifikované ako držané na obchodovanie; podľa IFRS 9 klasifikovaných ako 
FVOCI. 
3 Ide o investičné cenné papiere pôvodne (podľa IAS 39) klasifikované ako držané na obchodovanie; podľa IFRS 9 klasifikovaných ako 
FVOCI. 
4 Ide o investičné cenné papiere pôvodne (podľa IAS 39) zaradené do portfólia úverov a pohľadávok; podľa IFRS 9 klasifikované Investičné 
cenné papiere oceněné zostatkovou hodnotou. 
5 Ide o investičné cenné papiere pôvodne (podľa IAS 39) zaradené do portfólia úverov a pohľadávok; podľa IFRS 9 klasifikované Investičné 
cenné papiere oceněné zostatkovou hodnotou. 
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Finančné aktíva nadobudnuté na obchodovanie, ktoré sú ocenené v FVTPL sú naďalej klasifikované ako obchodný model 
„Obchodovanie” a ocenené v FVTPL. 
Finančné aktíva k dispozícii na predaj podľa IAS 39 boli podrobne analyzované a dlhové nástroje, ktoré nevyhoveli testu SPPI 
spolu s akciami z tejto kategórie, boli podľa IFRS 9 klasifikované ako FVOCI. Väčšina podielových listov bola povinne 
preradená do obchodného modelu FVTPL, keďže podľa IFRS 9 nespĺňajú príslušné kritériá na klasifikáciu ako FVOCI.  
Nasledujúca tabuľka vyrovnáva účtovné hodnoty podľa IAS 39 s účtovnými hodnotami podľa IFRS 9 pri prvotnom uplatnení 
štandardu k 1. januáru 2018.  

Finančné aktíva 

V amortizovanej hodnote 

V tisícoch EUR 
IAS 39  

31. december 2017 Reklasifikácia 
Prehodnote-

nie 
IFRS 9 

1. január 2018 
Peniaze a peňažné ekvivalenty     

Počiatočný zostatok 560,766    
Precenenia   (242)  

Konečný zostatok       560,524 
     
Investičné cenné papiere v zostatkovej hodnote     

Počiatočný zostatok 305,388    
Z úverov a pohľadávok  109,536   
Precenenia   (1,334)  

Konečný zostatok       413,590 
     
Úvery a pohľadávky za bankami     

Počiatočný zostatok 2,396,824    
Precenenia   (121)  

Konečný zostatok       2,396,703 
     
Úvery a pohľadávky klientom     

Počiatočný zostatok 5,611,146    
K investičným cenným papierom oceneným 
ekvivalečnou metódou  (109,536)   
Ocenenie FVTPL   (8,042)   
Precenenia   (55,229)  

Konečný zostatok       5,438,339 
     
Pohľadávky z obchodného styku a ostatných 
aktív     

Počiatočný zostatok 148,123    
Precenenia   (305)  

Konečný zostatok       147,818 

         
Celkom v zostatkovej hodnote 9,022,247 (8,042) (57,231) 8,956,974 
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K dispozícii na predaj 

V tisícoch EUR 
IAS 39  

31. december 2017 Reklasifikácia Precenenie 
IFRS 9 

1. január 2018 
Investičné cenné papiere k dispozícii na predaj     

Počiatočný zostatok 1,021,178    
FVOCI – dlhové nástroje  (772,347)   
FVOCI – kapitálové nástroje  (23,109)   
FVTPL ocenenie   (225,722)     

Konečný zostatok        - 

V FVOCI 

V tisícoch EUR 
IAS 39  

31. december 2017 Reklasifikácia Precenenie 
IFRS 9 

1. január 2018 
Investičné cenné papiere ocenené FVOCI - dlhové 
nástroje     

Počiatočný zostatok  -    
Z investičných cenných papierov na  predaj  772,347   
Z FVTPL  98,884   
Precenenie   (231)  

Konečný zostatok       871,000 

     
Investičné cenné papiere ocenené FVOCI - 
kapitálové nástroje     

Počiatočný zostatok  -    
Z investičných cenných papierov na  predaj  23,109   

Konečný zostatok       23,109 
     
Celkom FVOCI  - 894,340 (231) 894,109 

Ocenenie FVTPL 

V tisícoch EUR 
IAS 39  

31. december 2017 Reklasifikácia Precenenie 
IFRS 9 

1. január 2018 
Finančný majetok na obchodovanie     

Počiatočný zostatok 268,763    
Do FVOCI  (98,884)   

Konečný zostatok       169,879 
     
Investičné cenné papiere ocenené FVTPL     

Počiatočný zostatok 10,877    
Z investičných cenných papierov na  predaj  225,722   

Konečný zostatok       236,599 
     
Úvery a pohľadávky za klientov     

Počiatočný zostatok  -    
Z úverov a pohľadávok  8,042   

Konečný zostatok       8,042 

     
Celkom ocenenie FVTPL 279,640 134,880  - 414,520 
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Finančné záväzky  

V amortizovanej hodnote 

V tisícoch EUR 
IAS 39  

31. december 2017 Reklasifikácia Precenenie 
IFRS 9 

1. január 2018 

Vklady a úvery od bánk 934,519  -  - 934,519      
Vklady a pôžičky od zákazníkov 7,187,678  -  - 7,187,678 
     
Vydané dlhopisy 543,925  -  - 543,925 
     
Podriadený dlh 57,967  -  - 57,967 
     
Ostatné záväzky 350,438  -  - 350,438 

         
Celkom v zostatkovej hodnote 9,074,527  -  - 9,074,527 

Ocenenie FVTPL 

V tisícoch EUR 
IAS 39  

31. december 2017 Reklasifikácia Precenenie 
IFRS 9 

1. január 2018 

Obchodné záväzky 26,878  -  - 26,878 
     
Celkom v FVTPL 26,878  -  - 26,878 

4.2. Zníženie hodnoty 

IFRS 9 nahrádza model vzniknutých strát ('incurred loss' model) v štandarde IAS 39 za model očakávaných strát z úverov 
(‘expected credit loss’) (ECL). Nový model zníženia hodnoty sa vzťahuje na finančné aktíva oceňované v amortizovanej 
hodnote alebo v FVOCI, s výnimkou investícií do nástrojov vlastného imania, a tiež na zmluvné aktíva. Vzťahuje sa aj na 
úverové záväzky oceňované v amortizovanej hodnote a finančné záruky oceňované v amortizovanej hodnote. Podľa IFRS 9 
sú úverové straty vykázané skôr ako podľa IAS 39.  

Pre účely výpočtu ECL sú finančné aktíva rozdelené na tri fázy (fáza: Stage 1, 2, 3). Finančné aktíva, ktoré majú ku dňu 
počiatočného vykazovania zníženú hodnotu, predstavujú samostatnú kategóriu - Zakúpené alebo poskytnuté znehodnotené 
finančné aktíva (credit-impaired) („POCI”). K dátumu prvého zaúčtovania sú finančné aktíva zaradené do fázy 1 alebo POCI. 
Následné preradenie sa vykonáva podľa definície miery významného zvýšenia úverového rizika (fáza 2) alebo znehodnotenia 
(zlyhanie) daného aktíva (fáza 3). 

Fáza 1 

Pre finančné aktíva zaradené do fázy 1 sa vykazujú 12-mesačné očakávané úverové straty. 12-mesačné očakávané úverové 
straty sú všetky diskontované peňažné toky z finančného aktíva, pre ktoré sa nepredpokladá, že budú prijaté v dôsledku 
možného zlyhania do 12 mesiacov od dátumu vykázania. Výnosové úroky z týchto aktív sa vypočítavajú z hrubých účtovných 
hodnôt (“GCA”). Účtovná jednotka môže stanoviť, že úverové riziko finančného aktíva sa významne nezvýšilo, ak má majetok 
k dátumu vykazovania nízke úverové riziko. 

Fáza 2 

Táto fáza sa použije vtedy, keď sa úverové riziko významne zvýši od počiatočného vykazovania finančného aktíva, ale samotné 
aktívum sa zatiaľ nepovažuje za znehodnotené. ECL počas životnosti sú vypočítané pre túto fázu, t.j. ECL, ktoré sú výsledkom 
všetkých možných prípadov zlyhania počas predpokladanej životnosti finančného nástroja. Úrokové výnosy z týchto aktív sú 
vypočítané z GCA. 
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Fáza 3 

Vo fáze 3 sa kreditná kvalita finančného aktíva výrazne zhoršila, čo viedlo k úverovej strate alebo k znehodnoteniu aktíva. 
Úverové straty počas celej doby existencie sa zaznamenajú pre fázu 3 a prístup k výpočtu opravných položiek na zníženie 
hodnoty podľa IFRS 9 je podobný ako zostávajúca životnosť podľa IAS 39ECL. Výnosové úroky sa vypočítajú z čistej 
amortizovanej obstarávacej ceny.  

Ocenenie ECL počas životnosti sa použije pre pohľadávky z obchodného styku a zmluvné aktíva bez významnej zložky 
financovania. 

Finančné aktíva s nízkym úverovým rizikom 
Úverové riziko finančného nástroja sa považuje za nízke, ak má daný finančný nástroj nízke riziko zlyhania, dlžník má vysokú 
schopnosť v krátkodobom horizonte plniť si svoje zmluvné záväzky týkajúce sa peňažných tokov a nepriaznivé zmeny 
hospodárskych a obchodných podmienok v dlhodobejšom horizonte môžu, ale nemusia nevyhnutne znížiť schopnosť dlžníka 
plniť si svoje zmluvné záväzky týkajúce sa peňažných tokov. Kolaterál však nemá vplyv na to, či má finančný nástroj nízke 
úverové riziko. 
Očakávané úverové straty počas zostávajúcej životnosti finančného nástroja sa nevykazujú výhradne v dôsledku skutočnosti, 
že bol v predchádzajúcom účtovnom roku považovaný za finančný nástroj s nízkym rizikom, ale kvôli tomuto hodnoteniu na 
konci vykazovaného obdobia. V tomto prípade Skupina rozhodne, či došlo k významnému zvýšeniu úverového rizika od 
počiatočného vykazovania, a či je preto potrebné vykazovať očakávané úverové straty počas celej doby existencie. 
Na konci vykazovaného obdobia Skupina posudzuje jednotlivé položky klasifikované vo fáze 1 s nízkym úverovým rizikom, 
a ak nespĺňajú túto charakteristiku, preradia sa do príslušnej fázy. 

Stanovenie významného zvýšenia úverového rizika od počiatočného vykazovania 
Skupina ku každému dátumu vykazovania zhodnotí, či sa úverové riziko finančného nástroja od počiatočného vykazovania 
výrazne zvýšilo. Pri tomto hodnotení Skupina posudzuje zmenu rizika zlyhania, ktorá nastala počas očakávanej životnosti 
finančného nástroja, namiesto zmeny výšky očakávaných úverových strát. Na účely tohto hodnotenia Skupina porovná riziko 
zlyhania, ku ktorému došlo na finančnom nástroji ku dňu vykazovania, s rizikom zlyhania, ku ktorému došlo na finančnom 
nástroji ku dňu počiatočného vykazovania, a posúdi primerané a overiteľné informácie (dostupné bez neprimeraných nákladov 
alebo úsilia), ktoré naznačujú výrazné zvýšenie úverového rizika od počiatočného vykazovania.  
Ak došlo k významnému zvýšeniu úverového rizika od počiatočného vykazovania, expozícia rizika je zahrnutá vo fáze 2 a 
odhadne sa životnosť ECL. Ak nedošlo k významnému zvýšeniu úverového rizika od počiatočného vykazovania, expozícia 
rizika je zahrnutá vo fáze 1 (12-mesačné ECL). Ak je expozícia v stave zlyhania, je zaradená do fázy 3. 

Kvalitatívne faktory posudzované v hodnotení: 

• Skupina bola nútená zaplatiť za záruku dlžníka 

• Očakáva sa, že expozícia bude predaná s výraznými hospodárskymi stratami spojenými s kreditnou kvalitou 

• Charakter projektu sa zmenil s negatívnym dopadom na schopnosť dlžníka vytvárať peňažný tok 

• Dlžník neplní nefinančné zmluvné záväzky počas viac ako 6 mesiacov 

• Skupina rokuje s dlžníkom o reštrukturalizácii pohľadávky (na žiadosť dlžníka alebo Skupiny) 

• Významné meškania platieb iným veriteľom u toho istého dlžníka 

• Začal sa súdny proces vo vzťahu k dlžníkovi, výsledok alebo samotný proces môže mať vplyv na schopnosť dlžníka 
splácať pohľadávky (iracionálne šikanovanie sa neberie do úvahy) 

• Začalo sa konkurzné konanie vo vzťahu k dlžníkovi (podľa vnútroštátneho alebo zahraničného práva), ktoré môže viesť 
k bankrotu a návrh na konkurzné konanie nebol zastavený do 30 dní od začiatku konania 

• Zverejnené informácie iného veriteľa alebo orgánu činného v trestnom konaní naznačujú, že dlžník bol stíhaný vo vzťahu 
k dlžníkovi alebo členom štatutárneho orgánu dlžníka za trestné činy spáchané v súvislosti s ich obchodným majetkom 

• Skutočné alebo očakávané zmeny výhľadových faktorov, ktoré by mohli viesť k významnej zmene schopnosti dlžníka 
plniť si svoje záväzky, napr. vyhliadky ohľadom HDP, vyhliadky ohľadom cien kľúčových komodít, zmena ratingu 
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krajiny, vyhliadky ohľadom inflácie a nezamestnanosti, menové a technologické vyhliadky, očakávané zmeny v 
legislatíve atď. 

Kvantitatívne faktory posudzované v hodnotení: 

Zhoršenie úverového rizika sa posudzuje na základe zmeny ratingu od počiatočného vykazovania. Aktuálny rating sa porovná 
s ratingom prideleným v čase počiatočného vykazovania. Skupina používa svoje vlastné interné ratingové modely v hlavných 
dcérskych spoločnostiach, aby určila významné zvýšenie úverového rizika (na základe pohybov medzi triedami, t.j. zhoršenie 
ratingu).  

Znaky zlyhania 

Pre zistenie toho, či ide o zlyhanie finančného aktíva, Skupina posúdi spoločné znaky zlyhania, ktoré sú uvedené nižšie: 
• Situácia, kedy Skupina podala návrh na vyhlásenie konkurzu dlžníka 

• Situácia, kedy dlžník podal žiadosť o vyhlásenie konkurzu 

• Situácia, kedy bol vyhlásený konkurz 

• Dlžník vstúpil do likvidácie alebo plánuje vstúpiť do likvidácie 

• Súd rozhodol, že dlžník (právnická osoba) nebol založený (neexistuje), alebo dlžník (fyzická osoba) zomrel 

• Bol vydaný právoplatný rozsudok súdu alebo správneho orgánu na vykonanie rozhodnutia odpredajom majetku dlžníka 
alebo exekúciou majetku dlžníka 

• Situácia, kedy je záväzok dlžníka (alebo jeho významná časť) po dátume splatnosti viac ako 90 dní 

• Situácia, kedy je vynútená reštrukturalizácia pohľadávky v kategórii zlyhania 

• Situácia, kedy Skupina predá pohľadávku s úverovými stratami vyššími ako 5 % z dôvodov spojených s úverovým 
rizikom. Potreba zvýšiť likviditu alebo zmeny firemnej stratégie sa nepovažuje za dôvody súvisiace s úverovým rizikom. 

• Meškanie s očakávaným financovaním od inej finančnej inštitúcie trvajúce viac ako 12 mesiacov 

• Zlyhanie materskej spoločnosti, zlyhanie dcérskej spoločnosti alebo zlyhanie spoločnosti, ktorá je spolu s dlžníkom 
členom jednej ekonomicky prepojenej skupiny - vždy s negatívnym vplyvom na schopnosť dlžníka splácať úver 

• Dôkaz o manipulácii s účtovnou závierkou, ktorá skrýva plnenie zmluvných podmienok pre spätné odkúpenie pohľadávky 

• Je dokázané, že dlžník používa viac ako 20 % finančných prostriedkov poskytnutých dlžníkovi zo strany Skupiny na iný 
účel ako je uvedené v zmluve 

Zakúpené alebo poskytnuté znehodnotené finančné aktíva (credit-impaired) (POCI) 
Okrem kupovaných zlyhaných úverov môžu vzniknúť POCI v dôsledku reštrukturalizácie dlžníkov vo finančných problémoch, 
ktoré vedú k významnej zmene v súvislosti s úverom a vedú k odúčtovaniu. 
Okrem účtovania strát vyplývajúcich z významnej zmeny aktív nie sú pôvodne zaznamenané žiadne straty, neexistuje rozdiel 
medzi 12-mesačným ECL alebo ECL počas celej doby existencie. 

Počiatočné ECL počas životnosti sa zohľadnia v EIR, v ktorej sa zohľadní úverové riziko zmluvnej strany, ktoré sa následne 
použije na zaznamenanie úrokových výnosov. Následné zmeny v ECL sa zaevidujú oproti strate/zisku zo zníženia hodnoty a 
opravnej položke. 

Tieto aktíva sú rozdelené do kategórií samostatne (v podstate sú podobné fáze 3) a zostanú tak počas celého obdobia držby. 

ECL pre záväzky a záruky 
Pre finančné záväzky a finančné záruky sa počiatočné ECL vykážu ako výdavky. Zmena ECL v nasledujúcich obdobiach 
(počas držby záväzkov a záruk a očakávané peňažné toky z finančných aktív sa zmenili) sa vykazuje ako zisk alebo strata v 
zisku alebo strate. 

Stanovenie očakávaných strát z úverov 
ECL sú v skutočnosti výsledkom vynásobenia nasledujúcich parametrov: pravdepodobnosť zlyhania (PD), očakávaná strata 
pri zlyhaní (LGD) a expozícia v stave zlyhania (EAD).  
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Stanovenie straty pri zlyhaní (loss given default, LGD) 

LGD je odhad straty, ktorá vznikne, keď dôjde k zlyhaniu v danom čase (vyjadrené ako percento). Je založený na rozdiele 
medzi splatnými zmluvnými peňažnými tokmi a tými, ktorých prijatie veriteľ očakáva, vrátane peňažného toku z realizácie 
akéhokoľvek kolaterálu. Pri výpočte LGD Skupina používa diskontovanie očakávaných budúcich peňažných tokov.  

LGD sa stanoví individuálne pre veľmi významné úverové expozície - vo forme analýzy scenárov. Pre ostatné expozície je 
LGD nastavená podľa portfólia. Hodnoty LGD portfólia sú určené v súvislosti s dostupnými údaje a poznatkami.  

Pre expozície nad určitou hraničnou hodnotou sa LGD vypočíta na individuálnom základe a pre expozície pod určitou 
hraničnou hodnotou sa LGD môže vypočítať na základe portfólia, pokiaľ subjekt Skupiny už neuplatnil individuálny výpočet 
LGD, napr. z úverovej analýzy alebo z predchádzajúcich úverových ratingov.  

Individuálna LGD sa určuje ako vážený priemer príslušných peňažných tokov podľa analýzy scenárov. Skupina bežne používa 
scenáre, ako napríklad: porušenie zmlúv, ktoré viedli k žiadosti o úplné splatenie, významné zníženie finančného plnenia (t.j. 
výrazne pod prahovými hodnotami pre okamžité úplné splatenie zmluvy), realizácia kolaterálu alebo výrazný pokles 
parametrov plnenia. Pri určovaní hodnoty LGD účtovná jednotka zohľadňuje kolaterál pohľadávky, ak má účtovná jednotka 
zákonné právo, že v prípade zlyhania dlžníka môže byť realizovaný kolaterál v primeranom časovom období. Pokiaľ ide o 
zabezpečené pohľadávky, výpočet súčasnej hodnoty očakávaných budúcich peňažných tokov zohľadňuje aj výdavky spojené 
s realizáciou kolaterálu. Na účely výpočtu LGD Skupina zohľadňuje kolaterál len do výšky sumy, ktorá nie je použitá ako 
zábezpeka na iné aktíva alebo aktíva tretích strán, ak majú nárok na uspokojenie pohľadávky pred Skupinou (t.j. hodnota 
takéhoto kolaterálu sa zníži o dlžnú sumu voči vyšším dlžníkom). Okrem toho sa kolaterál používa len do účtovnej hodnoty 
zabezpečených aktív vykázaných v súvahe. 

Pre homogénne segmenty pod prahovou hodnotou významnosti, ako sú kreditné karty, kontokorentné úvery a pôžičky, alebo 
v prípade nedostatku údajov môžu byť hodnoty LGD stanovené z historických pozorovaní, z parametrov stanovených v 
regulačnom rámci alebo z priemeru historických LGD zverejnených miestnou národnou bankou (napr. Českou národnou 
bankou) v Správe o finančnej stabilite. Napriek tomu sa pravidelná kalibrácia týchto parametrov realizuje na základe 
aktuálnych údajov minimálne raz ročne. 

Určenie pravdepodobnosti zlyhania (probability of default; PD) 

Pravdepodobnosť zlyhania sa prideľuje takto: 
• Ak je expozícia zahrnutá do fázy 1, určí sa jednoročná PD (alebo doba životnosti, ak je očakávaná splatnosť kratšia ako 

12 mesiacov) 

• Ak je expozícia zahrnutá do fázy 2, príslušná doba životnosti PD sa priradí k expozícii. 

• Ak je expozícia zahrnutá do fázy 3, PD je 100 %. 

Výpočet PD používaný Skupinou je rozdelený na 2 kroky: 

• Výpočet jednoročnej PD ako dlhodobého priemeru pozorovaných mier zlyhania 

• Výpočet viacročných (kumulatívnych) PD 

Pravdepodobnosť zlyhania počas vybraného počtu rokov sa vypočíta na základe matice ročnej migrácie. Výpočet je založený 
na Markovovej matici (pre zvolený počet rokov sa vynásobí štvorcová matica migrácie). Výsledkom je viacročná 
pravdepodobnosť zlyhania daného ratingu (na základe voľby časového horizontu. 

Hlavným predpokladom, ktorý Skupina použila pre výpočet svojich hlavných expozícií pre PD, bolo použitie externých 
ratingových údajov: 

• Skupina má zadefinované mapovanie medzi externými ratingovými stupňami a svojimi ratingmi 

• portfólio expozícií vykazuje rovnaké správanie ako portfólio externej ratingovej agentúry. 

Výber každého ratingového stupňa podlieha niekoľkým svojvoľným rozhodnutiam, ktorých cieľom je priradiť rating každému 
klientovi (alebo transakcii) tak, aby rozdelenie na jednotlivé ratingové triedy zodpovedalo (aspoň približne) bežnému 
rozdeleniu. To znamená, aby bolo čo najsymetrickejšie tak, aby existoval spôsob rozdelenia v strednej ratingovej triede, a aby 
sa znížila frekvencia pozorovaní so vzdialenosťou od tejto strednej triedy. Je tiež potrebné vyhnúť sa nežiadúcim 
koncentráciám v jednej alebo niekoľkých ratingových triedach. Všetky tieto vlastnosti nie je možné celkom splniť pre všetky 
možné portfóliá, a preto každý vykazujúci subjekt stanovuje svoj vlastný rozsah ratingov s ohľadom na charakteristiky svojich 
portfólií, a teda rozsah ratingov pre rôzne segmenty klientov môže byť rôzny. 
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Každá interná ratingová trieda bola priradená externému ratingu, aby zodpovedajúca externá PD spadala do intervalu PD pre 
príslušný interný ratingový stupeň (za podmienky existencie takejto externej PD). Ak neexistuje žiadna takáto externá PD, 
použilo sa hodnotenie najbližšie k stredu interného ratingového intervalu. Pravdepodobnosti zlyhania naprieč cyklu (Through-
The-Cycle) sa následne prispôsobia makroekonomickému vývoju tak, aby odrážali vhodnú fázu hospodárskeho cyklu.  

Miestne oddelenia riadenia rizík sú zodpovedné za výpočet a aktualizáciu relevantných PD. Subjekty v Skupine stanovujú 
predovšetkým hodnotenie pre nederivátové finančné aktíva s fixnými alebo určiteľnými platbami, ktoré nie sú kótované na 
aktívnom trhu. Okrem toho subjekty určujú hodnotenie svojich poskytnutých záväzkov, finančných záruk a nečerpaných 
limitov. Karty s hodnotením sa používajú na priradenie interných PD k príslušným expozíciám.  

Modely hodnotenia využívajú aj externé dáta (modely "benchmark"). Tieto sa používali hlavne pre portfóliá, v ktorých sú 
použité premenné pre veľké množstvo bánk na trhu rovnaké alebo veľmi podobné (napr. prevádzkové financovanie alebo 
osobné pôžičky). 

Ďalší typ kariet s hodnotením bol vytvorený len na základe sformulovaných kritérií a otázok expertmi. Tieto sa využívajú kvôli 
veľmi špecifickým segmentom portfólia a nedostatku údajov na vývoj modelu založeného na štatistickom prístupe. 

Určenie expozície pri zlyhaní (Exposure at default; EAD) 

EAD sa vzťahuje na úroveň expozície pri zlyhaní klienta, ktorá sa potom vynásobí PD a LGD na účely výpočtu očakávanej 
úverovej straty (ECL). EAD je teda diskontovaným odhadom expozície v budúcom predvolenom dátume, pričom sa berú do 
úvahy očakávané zmeny expozície po dátume vykazovania vrátane splátok istiny a úrokov. 

V prípade podsúvahových expozícií EAD predstavuje schválený nevyčerpaný záväzok upravený konverzným faktorom. 
Zvyčajne nie je k dispozícií dostatok údajov na zostavenie štatistického modelu pre stanovenie CCF pre úverové produkty, 
takže CCF je možné určiť na základe historických skúseností alebo regulačných parametrov.  

Vykazovanie opravnej položky na ECL vo výkaze o finančnej pozícii 

Opravné položky na ECL sú vykazované vo výkaze o finančnej pozícii takto: 
• Pre finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote ako odpočet od hrubej účtovnej hodnoty majetku; 

• Pre úverové záväzky a zmluvy o finančných zárukách vo všeobecnosti ako rezerva; 

• Pokiaľ finančný nástroj zahŕňa zložku čerpania aj nečerpania a Skupina nemôže identifikovať ECL v zložke 
úverového záväzku oddelene od zložky čerpania, Skupina vykazuje kombinovanú opravnú položku pre obe zložky. 
Kombinovaná suma sa uvádza ako odpočet od hrubej účtovnej hodnoty čerpaného komponentu. Akýkoľvek prebytok 
opravnej položky nad hrubou čiastkou zložky čerpania sa uvedie ako rezerva; a 

• Pre dlhové nástroje oceňované v FVOCI sa ECL neodpočítava od účtovnej hodnoty finančného aktíva, pretože účtovná 
hodnota je už ocenená v reálnej hodnote. Opravná položka sa však účtuje ako zníženie rezervy na precenenie v OCI.  

Odpisy 
Skupina priamo znižuje hrubú účtovnú hodnotu finančného aktíva, ak nemôže primerane očakávať spätné získanie finančného 
aktíva ako celku alebo jeho časti. Odpisy nemajú vplyv na zisk alebo stratu, pretože odpísané sumy sa odrážajú v opravnej 
položke. Odpisy predstavujú prípad odúčtovania. 
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Kvantifikácia vplyvu 
Nasledujúca tabuľka uvádza opravnú položku na zníženie hodnoty pre finančné aktíva v súlade s IAS 39 a rezervy na úverové 
záväzky a zmluvy o finančných zárukách v súlade s IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva k 31. decembru 
2017 a úvodné opravné položky na ECL stanovené v súlade s IFRS 9 k 1. januáru 2018. 

V tisícoch EUR 
IAS 39/IAS 37   

31. december 2017 Reklasifikácia Precenenie 
IFRS 9 

1. január 2018 
Úvery a investičné cenné papiere držané do splatnosti 
podľa IAS 39 / finančné aktíva v amortizovaných 
nákladoch podľa IFRS 9 (zahŕňa hotovostné a 
hotovostné zostatky v centrálnych bankách, investičné 
cenné papiere v zostatkovej hodnote, úvery a 
pohľadávky bankám a úvery poskytnuté klientom, 
pohľadávky a iné aktíva) 290,605 - 57,231 347,836 
Investičné cenné papiere k dispozícii na predaj podľa 
IAS 39 reklasifikované do zostatkové obstarávacej 
ceny podľa IFRS 9 - - - - 
 290,605 - 57,231 347,836 
Investičné cenné papiere k dispozícii na predaj podľa 
IAS 39 / investičné cenné papiere na FVOCI podľa 
IFRS 9 - - 231 231 
Vydané úverové záväzky a zmluvy o finančných 
zárukách - - 9,147 9,147 
Spolu 290,605 - 66,609 357,214 

Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad vplyvu počiatočnej aplikácie IFRS 9 na nerozdelený zisk a rezervy Skupiny: 

V tisícoch EUR 1. januára 2018 
Zmena opravnej položky z dôvodu prechodu na IFRS 9 (66,609) 
Odložená daňová pohľadávka sa vykazuje 4,511 
Celkový vplyv na celkový majetok (62,098) 

Nekontrolné podiely 687 
Celkový vplyv na vlastný kapitál pripísaný akcionárom materskej spoločnosti (61,411) 

  
Vplyv na rezervy vyplýva z:  

Opätovné precenenie straty 3,605 
Zmena klasifikácie z FVOCI na FVTPL (10,757) 
Reklasifikácia z FVTPL na FVOCI 464 

Celkový vplyv na OCI, ktoré možno pripísať akcionárom materskej spoločnosti (6,688) 

  
Vplyv na nerozdelený zisk je výsledkom:  

Opätovné precenenie straty (65,016) 
Zmena klasifikácie z FVOCI na FVTPL 10,757 
Reklasifikácia z FVTPL na FVOCI (464) 

Celkový vplyv na nerozdelený zisk priraditeľný akcionárom materskej spoločnosti (54,723) 
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5. Akvizície a predaje  

5.1. Akvizície a založenie dcérskych spoločností a pridružených podnikov 

(a) Akvizície dcérskych spoločností a pridružených podnikov 

V prvej polovici polroka končiaceho sa 30. júna 2018 Skupina nezískala žiadne nové dcérske spoločnosti. 

V roku 2017 Skupina získala tieto dcérske spoločnosti:  

V tisícoch EUR 
Dátum 

akvizície Náklady  
Odtok 

hotovosti 

Podiel skupiny 
po akvizícii 

(%) 
Health Care Financing, a.s.6  15.2.2017  -  - 100.00 
OUTSIDER LIMITED  11.8.2017   100.00 

Chateau Teyssier (Société civile) 11.8.2017   80.00 
CT Domaines 11.8.2017 34,358 34,358 80.00 

SAXONWOLD LIMITED  11.8.2017   80.00 
World’s End 11.8.2017   0.00 

KOLBY a.s.  13.9.2017 3,297 3,297 100.00 
AKB "Khovanskiy" a.o.  4.10.2017 13,719 13,719 100.00 
NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE 

investiční společnost, a.s.  21.12.2017 35,706  - 99.20 
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 21.12.2017   99.20 
BHP Tatry, s.r.o. 21.12.2017   99.20 

Compact Property Fund, investiční fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s.  14.12.2017 156,345  - 99.16 
FORESPO SOLISKO a.s. 14.12.2017   99.16 
FORESPO HELIOS 1 a.s. 14.12.2017   99.16 
FORESPO HELIOS 2 a.s. 14.12.2017   99.16 
FORESPO HOREC a SASANKA a.s. 14.12.2017   99.16 
FORESPO PÁLENICA a.s. 14.12.2017   99.16 
INVEST-GROUND a.s. 14.12.2017   99.16 
FORESPO-RENTAL 1 a.s. 14.12.2017   99.16 
FORESPO-RENTAL 2 a.s. 14.12.2017   99.16 
FORESPO BDS a.s. 14.12.2017   99.16 
DEVEL PASSAGE s.r.o. 14.12.2017   99.16 
FORESPO DUNAJ 6 a.s. 14.12.2017   99.16 

Spolu - 243,425 51,374  - 

(b) Založenie dcérskych spoločností a pridružených podnikov 

Počas polroka končiaceho sa 30. júna 2018 Skupina nezaložila žiadnu novú dcérsku spoločnosť alebo pridružený podnik. 

V roku 2017 Skupina založila nasledujúce spoločnosti: 

  Dátum založenia 
Podiel skupiny po 

založenia (%) 
J&T Global Finance VIII., s.r.o.  1.5.2017 100.00 
J&T Wine Holding SE  23.8.2017 100.00 
J&T Mezzanine, a.s.  15.11.2017 100.00 

                                                             
6 Acquisition price of Health Care Financing, a.s. was 1 CZK. 
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(c) Vplyv akvizícií 

V prvej polovici polroka končiaceho sa 30. júna 2018 Skupina nezískala žiadne nové dcérske spoločnosti. 
Akvizície nových dcérskych spoločností v roku 2017 mali nasledujúci vplyv na aktíva a pasíva Skupiny (pozri tiež bod 3.2. 
Podnikové kombinácie a alokácie kúpnej ceny): 

V tisícoch EUR 
Vinárské 
činnosti7 

Compact 
Property Fund8 

NOVA Hotels 
otevřený 

podílový fond9 
Ostatné 

subjekty Spolu 

      
Hotovosť a hotovostné zostatky v 
centrálnych bankách  - 10 81 22,532 22,623 
Investičné cenné papiere oceňované 
reálnou hodnotou proti ostatným 
komplexného výsledku 3,297 83  -  - 3,380 
Úvery a pohľadávky bankám  - 6,352 5,132 17,138 28,622 
Úvery a pohľadávky zákazníkom  - 10,359  419 8,686 19,464 
Pohľadávky z obchodného styku a 
ostatných aktív  6,520 4,944 1,523 1,967 14,954 
Splatné daňové pohľadávky  - 140  -  - 140 
Investičný majetok  - 141,620  -  - 141,620 
Nehmotný majetok  - 3 21 45 69 
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia  45,026 7,343 42,605 7 94,981 
Odložené daňové pohľadávky  - 153 3,357 731 4,241 
Vklady a pôžičky od bánk  (8,500)  - (12,504) (186) (21,190) 
Vklady a pôžičky od zákazníkov  - (10,358) - (24,390) (34,748) 
Vydané dlhové cenné papiere  -  -  - (721) (721) 
Podriadený dlh  -  -  - (6,938) (6,938) 
Ostatné záväzky  (4,602) (4,196) (3,085) (2,071) (13,954) 
Splatná daňová povinnosť  - (11) (6)  - (17) 
Rezervy  - (97) (52) (3) (152) 
Odložené daňové záväzky  -  - (1,785)  - (1,785) 
Nekontrolné podiely (7,692)  -  -  - (7,692) 
Čisté identifikovateľné aktíva a pasíva 34,049 156,345 35,706 16,797 242,897 
Goodwill pri nadobúdaní nových 
dcérskych spoločností 3,606  -  - 119 3,725 
Zisk z výhodnej kúpy  -  -  - (3,197) (3,197) 
Náklady na akvizíciu 37,655 156,345 35,706 13,719 243,425 
Zaplatená úhrada, spokojní v hotovosti (37,655)  -  - (13,719) (51,374) 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty   - 6,362 5,213 39,110 50,685 

Čistý prílev hotovosti (odliv) (37,655) 6,362 5,213 25,391 (689) 
      

Zisk (strata) od dátumu akvizície  (59)  -  - (19) (78) 
Zisk (strata) zo získaného subjektu pre 
všetkých 2017 (13) (7,406) 956 762 (5,701) 
Príjmy zo získaného subjektu pre všetkých 
2017  - (7,328) (13) 3,051 (4,290) 

                                                             
7 Nadobudnuté spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vinárskymi činnosťami, sú OUTSIDER LIMITED, Chateau Teyssier (Societe civile), CT Domains, 
SAXONWOLD LIMITED, World's End a KOLBY a.s. 
8 Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Podskupina zahŕňa tieto spoločnosti: Compact Property Fund, investiční 
fond s proměnným základním kapitálem, a.s., FORESPO SOLISKO a.s., FORESPO HELIOS 1 a.s., FORESPO HELIOS 2 a.s., FORESPO HOREC a 
SASANKA a.s., FORESPO PÁLENICA a.s., INVEST-GROUND a.s., FORESPO-RENTAL 1 a.s., FORESPO-RENTAL 2 a.s., FORESPO BDS a.s., 
DEVEL PASSAGE s.r.o. and FORESPO DUNAJ 6 a.s. 
9 NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. Podskupina zahŕňa tieto spoločnosti: NOVA Hotels otevřený podílový fond 
REDSIDE investiční společnost, a.s., DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. and BHP Tatry, s.r.o. 
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5.2. Predaje 

(a) Predaje dcérskych spoločností 

Nasledujúce predaje nastali počas polroka končiaceho sa 30. júna 2018: 

V tisícoch EUR 
Dátum 

likvidácie 

Ostatné 
odpredané 

aktíva  
Prílev 

hotovosti 
Zisk (strata) z 

likvidácie 
J&T Global Finance IV., B.V. i.l. 14.5.2018 - - 140 
Spolu   - 140 

V roku 2017 došlo k nasledujúcim vyradeniam: 

V tisícoch EUR 
Dátum 

likvidácie 

Ostatné 
odpredané 

aktíva  
Prílev 

hotovosti 
Zisk (strata) z 

likvidácie 
PB IT, a.s. v  likvidácii 1.1.2017 183 - - 
Spolu  183 - - 

K 1. januáru spoločnosť 2017 PB IT, a.s. v likvidácii vstúpila do likvidácie, ktorá bola dokončená vo februári 2018 predajom 
zvyšných aktív tejto spoločnosti. 

(b) Vplyv predajov 

Predaje dcérskych spoločností mali nasledujúci vplyv na aktíva a záväzky Skupiny:  

Vplyv predajov v polroku končiacom sa 30. júna 2018 

V tisícoch EUR 
J&T Global Finance 

IV., B.V. i.l. 

  
Peňažné prostriedky a ekvivalenty 1 
Splatné daňové pohľadávky 1 
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky (2) 
Čisté aktíva a pasíva - 
Pohľadávky predané v súvisiacich transakciách  - 
  
Predajná cena  - 
Ďalšie získané hodnoty - 
Kumulatívne výnosy a náklady zahrnuté do ostatného komplexného výsledku reklasifikované do 
zisku alebo straty 140 
Zisk (strata) z vyradenia 140 

  
Prijaté úhrady, spokojný v hotovosti  - 
Zlikvidovaná hotovosť (1) 
Čistý peňažný odtok (1) 
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Vplyv predajov v roku 2017 

V tisícoch EUR PB IT, a.s. v  likvidácii 
  
Hotovosť a hotovostné zostatky v centrálnych bankách 123 
Splatné daňové pohľadávky 77 
Ostatné záväzky (5) 
Nekontrolné podiely (12) 
Čisté aktíva a pasíva 183 
Pohľadávky predané v súvisiacich transakciách  - 
  
Predajná cena - 
Ďalšie získané hodnoty 183 
Zisk (strata) z vyradenia  - 

  
Prijaté úhrady, spokojný v hotovosti  - 
Zlikvidovaná hotovosť (123) 
Čistý prílev hotovosti (odliv) (123) 

6. Čisté úrokové výnosy 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 30. júna 2017 
   
Úrokový výnos   
Úvery a pohľadávky bankám a klientom 165,474 174,792 
Dlhopisy a ostatné cenné papiere 18,929 18,123 
Pohľadávky voči centrálnym bankám 9,117 744 
Repo transakcie 2,321 3,872 
Zmenky 286 2,063 
Ostatné 2,592 5,445 
Celkový úrokový výnos 198,719 205,039 

Úrokové náklady   
Vklady a úvery od bánk a zákazníkov (31,545) (35,257) 
Dlhopisy a ostatné cenné papiere (7,920) (12,637) 
Zmenky (572) (475) 
Zabezpečovacie deriváty (585) (544) 
Repo transakcie (403) (221) 
Ostatné (1,381) (1,266) 
Celkové úrokové náklady (42,406) (50,400) 
Celkový čistý úrokový výnos 156,313 154,639 

Vyššie uvedené sumy zahŕňajú úrokové výnosy a náklady vypočítané použitím metódy efektívnej úrokovej miery, ktoré 
súvisia s nasledujúcimi položkami: 
V tisícoch EUR 30. júna 2018 30. júna 2017 
Finančný majetok ocenený ekvivalenčnou metódou 184,172 194,811 
Finančný majetok ocenený FVOCI 9,396 7,367 
Finančný majetok, ktoré nie sú FVTPL 193,568 202,178 
Finančné záväzky, ktoré nie sú FVTPL (40,438) (49,856) 
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Úrokové výnosy zo zabezpečovacích derivátov zahŕňajú vzniknuté úroky z úrokových derivátov, ktoré slúžia k zabezpečeniu 
úrokového rizika.  
Ostatné úrokové výnosy vo výške 2 592 tis. EUR zahŕňajú záporné úroky z Vkladov a úverov od bank vo výške 1 227 tis. EUR 
(30. jún 2017: 475 tis. EUR).  

7. Čisté výnosy z poplatkov a provízií 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 30. júna 2017 
   
Príjmy z poplatkov a provízií   
Poplatky za spravované aktíva 16,404 13,485 
Poplatky za administratívne a platobné transakcie 14,363 13,320 
Poplatky za emisiu dlhopisov 10,103 4,425 
Poplatky za operácie s finančnými nástrojmi 5,304 5,272 
Poplatky za sprostredkovanie 2,911 2,945 
Poplatky za sľuby a záruky 1,644 2,335 
Poplatky za úschovu, správu a uloženie cenností 1,930 2,198 
Ostatné výnosy z poplatkov a provízií 11,836 10,587 
Celkové príjmy z poplatkov a provízií 64,495 54,567 

Náklady na poplatky a provízie   
Poplatky za sprostredkovanie (3,695) (6,336) 
Poplatky za platobnú transakciu (3,744) (3,980) 
Poplatky za operácie s finančnými nástrojmi (1,548) (2,574) 
Ostatné poplatky a provízie (3,908) (3,294) 
Celkové náklady na poplatky a provízie (12,895) (16,184) 
Celkové čisté príjmy z poplatkov a provízií 51,600 38,383 

Položka Ostatné výnosy a náklady z poplatkov a provízií zahŕňa veľký počet drobných položiek, ktoré sú samostatne 
nevýznamné. 

8. Čistý zisk z obchodovania  

V tisícoch EUR 30. júna 2018 30. júna 2017 
   
Realizované a nerealizované zisky (straty) z finančných nástrojov v reálnej 
hodnote - (6,031) 
Čisté zisky (straty) z finančných nástrojov určených na obchodovanie (6,033) (5,581) 
Čisté zisky a straty z finančných aktív povinne ocenené metódou FVTPL 
(neobchodovateľné) 837 - 
Čisté zisky a straty z finančných nástrojov určených metódou FVTPL 55 - 
Čisté zisky a straty z finančných nástrojov merané FVOCI 1,149 - 
Výnosy z dividend (z dostupných nástrojov vlastného imania) - 425 
Výnosy z dividend z kapitálových nástrojov ocenené FVOCI 46 - 
Realizované a nerealizované zisky (straty) z pohľadávok - 3,571 
Kurzové rozdiely (6,515) 33,439 
Celkový čistý zisk obchodovanie (10,461) 25,823 

Väčšina strát z finančných nástrojov k 30. júnu 2018 vznikla z menových derivátov vo výške  2 432 tis. EUR  (30. jún 2017: 
16 677 tis. EUR ) a strát zo zmeny reálnej hodnoty nederivátového úrokového nástroja vo výške 3 371 tis. EUR  (30. jún 2017: 
zisk vo výške 6 358 tis. EUR). 
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Realizované a nerealizované zisky (straty) z finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou zahŕňajú zisky a straty zo 
zabezpečenia. Straty zo zabezpečených nástrojov pripísateľné zabezpečeným rizikám boli vo výške 618 tis. EUR (30. jún 
2017: 1 308 tis. EUR). Zisky zo zabezpečovacích nástrojov boli vo výške 614 tis. EUR (30. jún 2017: 1 328 tis. EUR).  

9. Ostatné prevádzkové výnosy 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 30. júna 2017 
   
Výnosy zo služieb a poradenstva 13,340 4,177 
Výnosy (premium) poistných spoločností 4,665 4,309 
Výnosy z operatívneho lízingu 2,364 288 
Predaný tovar 2,251 - 
Zmena stavu rezerv 1,585 - 
Zmena zníženia hodnoty pohľadávok a ostatných aktív 1,185 - 
Iné príjmy z prenájmu 763 141 
Príjmy z prenájmu z investícií do nehnuteľností 267 470 
Zisk z predaja dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených 
podnikov 140 - 
Zisk z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku, netto - 115 
Ostatný príjem 2,696 3,716 
Celkové ostatné prevádzkové výnosy 29,256 13,216 

Položka Ostatné výnosy zahŕňa veľký počet drobných položiek, ktoré sú samostatne nevýznamné. 

10. Osobné náklady 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 30. júna 2017 
   
Mzdy a platy 42,152 36,476 
Povinné príspevky sociálneho zabezpečenia 12,707 11,409 
Ostatné sociálne náklady 1,606 903 
Celkové osobné náklady 56,465 48,788 

Vážený priemer počtu zamestnancov počas prvého polroka 2018 bol 2 810 (polrok končiaci sa 30. júna 2017: 2 399), z ktorých 
bolo 172 vedúcich zamestnancov (polrok končiaci sa 30. júna 2017: 163).  
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11. Ostatné prevádzkové náklady 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 30. júna 2017 
   
Náklady na nájomné 9,808 8,118 
Náklady na reklamu 6,713 7,610 
Náklady na opravy a údržbu 5,054 4,463 
Daň z finančných transakcií 4,529 4,635 
Povinné poplatky platené finančnými inštitúciami 4,465 5,674 
Náklady na telekomunikáciu 3,307 3,286 
Náklady na poradenstvo 2,867 3,193 
Predaný tovar 2,569 1,737 
Majetkové a iné dane 1,822 942 
Vyplatené poistné plnenia, netto 1,594  - 
Náklady na poistné technické rezervy a poistné udalosti 1,284 2,474 
Doprava a ubytovanie, cestovné náklady 1,105 985 
Sponzorstvo a dary 804 1,137 
Energia 794 165 
Školenie, kurzy a konferencie 554 428 
Outsourcing 288 765 
Zmena v znehodnotení pohľadávok a zásob - 3,407 
Ostatné prevádzkové náklady  13,166 10,319 
Ostatné prevádzkové náklady spolu 60,728 59,338 

Položka Ostatné prevádzkové náklady zahŕňa veľký počet drobných položiek, ktoré sú samostatne nevýznamné. 

12. Daň z príjmu  

V tisícoch EUR 30. júna 2018 30. júna 2017 
   
Splatný daňový náklad   
Bežný rok (18,019) (17,001) 
Úpravy za predchádzajúce obdobie 1,032 186 
Zrážková daň z úrokov (618) (15) 

 (17,605) (16,830) 
Odložený daňový výnos (náklad)   
Vznik a zrušenie dočasných rozdielov  2,452 (1,920) 
Zmena daňovej sadzby 10 - 

 2,462 (1,920) 
Total income tax expense  (15,143) (18,750) 

Daň z príjmu právnických osôb je v Českej republike pre rok 2018 a 2017 19 %. Daň z príjmu právnických osôb je na 
Slovensku pre rok 2018 a 2017 21 %. Daň z príjmu právnických osôb je v Rusku pre rok 2018 a 2017 20 %.   
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 Odsúhlasenie efektívnej daňovej sadzby 

V tisícoch EUR  30. júna 2018  30. júna 2017 
 %     %   

          
Výsledok hospodárenia pred zdanením  81,816   84,658 
      
Sadzba dane z príjmu 19% (2017: 19%) (19.0) (15,545)  (19.0) (16,085) 
Vplyvy daňových sadzieb v iných krajinách  (0.9) (725)  (1.2) (1,024) 
Daňovo neuznané náklady (9.5) (7,756)  (12.1) (10,247) 
Nezdaniteľný príjem 10.2 8,343  10.7 9,053 
Zrážková daň z úrokov (0.8) (618)  0.0 (15) 
Vykázanie predtým nevykázaných daňových strát  0.1 106  0.1 86 
Daňové straty bežného účtovného obdobia, pre ktoré nebola 
vykázaná odložená daňová pohľadávka 0.0 (39)  (0.7) (593) 
Zmena dočasných rozdielov, pre ktoré nebola vykázaná odložená 
daňová pohľadávka 0.1 49 

 

0.0 (3) 
Odložená daň - úprava bežného obdobia na DT vykázaná v 
predchádzajúcom období  -  - (0.1) (60) 
Podhodnotenie (nadhodnotenie) dane v minulých rokoch 1.3 1,032 0.2 138 
Zmena sadzby dane 0.0 10  0.0 -  
Daň z príjmov spolu (20.6) (15,143)  (22.1) (18,750) 

 

 Daň z príjmu vykázaná v ostatnom úplnom výsledku 

V tisícoch EUR  30. júna 2018  30. júna 2017 

 
Pred 

zdanením 
Daňový 

výnos Po zdanení   
Pred 

zdanením 
Daňový 

výnos 
Po 

zdanení 
        
        
Ostatný komplexný zisk - položky, ktoré 
sú alebo môžu byť následne 
reklasifikované do zisku alebo straty        
Rozdiely z kurzových prepočtov (19,183)  - (19,183)  8,172 - 8,172 
Zmena v reálnej hodnote 
finančného majetku k dispozícii na predaj - - -  5,339 (1,046) 4,293 
Dlhové nástroje oceňované reálnou 
hodnotou prostredníctvom ostatného 
komplexného výsledku (1,758) 29 (1,729)  - - - 
Dlhové nástroje oceňované reálnou 
hodnotou prostredníctvom ostatného 
komplexného výsledku (1)  - (1)  - - - 
Podiel na ostatnom komplexnom výsledku 
subjektov účtovaných metódou vlastného 
imania (5)  - (5)  24 -  24 
Ostatné úplný výsledok - predmety, 
ktoré nebudú reklasifikovaných 
následne do zisku alebo straty        
Akciové nástroje oceňované reálnou 
hodnotou prostredníctvom ostatného 
komplexného výsledku 721 (149) 572  - - - 
Spolu (20,226) (120) (20,346)  13,535 (1,046) 12,489 
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 Pohyby v odloženej dani v priebehu roka 

V tisícoch EUR  
 
 

Zostatok k 31. 
decembru 2017 

Vykázané vo 
výkaze 

ziskov a strát 

Vykázané v ostatnom 
komplexnom 

výsledku Kurzové rozdiely 
 Vplyv IFRS 9 - 

Reklasifikácia  
Vplyv IFRS 9 – 

Precenenie 
Zostatok k 30. júnu 

2018 

Dlhodobý hmotný majetok 1,444 (197)  -  -  -  - 1,247 

Nehmotný majetok (14,612) 1,215  - 172  -  - (13,226) 

Investície do nehnuteľností (2,632) 16  - 139  -  - (2,477) 
Opravná položka k pohľadávkam z obchodného styku a k 
ostatnému majetku 61 10  -  -  -  - 71 
Investičné cenné papiere oceňované reálnou hodnotou proti 
ostatným častiam komplexného výsledku (4,035) (67) (120) 13 3 1,051 (3,155) 

Investičné cenné papiere v zostatkovej hodnote (2,882) 543  - (2)  -  - (2,341) 

Zamestnanecké požitky (IAS 19) 1,026 (298)  -  -  -  - 728 

Čisté nezaplatené úroky (48) (5)  - 1  -  - (52) 

Finančné nástroje k dispozícii na predaj (141) 130  - 6  - (982) (987) 

Úvery a pôžičky 9,589 1,473  - 111  - 3,412 14,585 

Rezervy 870 70  - (25)  - 1,031 1,946 

Deriváty 144 (214)  - (4)  -  - (74) 

Daňové straty 1,245 (358)  - (45)  -  - 842 

Ostatné dočasné rozdiely 7,916 144  - (253)  -  -  - 
Spolu (2,055) 2,462 (120) 113 3 4,512 4,914 
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Zostatok k 31. 
decembru 2017 

Vykázané vo 
výkaze ziskov a 

strát 

Vykázané v ostatnom 
komplexnom 

výsledku Kurzové rozdiely Úbytky 

Prevod do / 
z skupiny na 

vyradenie držané na 
predaj 

Zostatok k 30. júnu 
2018 

Dlhodobý hmotný majetok (290) 214  - 5  -  - (71) 

Nehmotný majetok (17,192) 1,301  - (7)  -  - (15,898) 

Investície do nehnuteľností (2,985) 13  - 142  -  - (2,830) 
Opravná položka k pohľadávkam z obchodného styku a k 
ostatnému majetku 73 (2)  -  -  -  - 71 

Investičné cenné papiere k dispozícii na predaj (2,927) (490) (1,046) (22)  -  - (4,485) 

Investičné cenné papiere držané do splatnosti (3,785) 470  - 1  -  - (3,314) 

Zamestnanecké požitky (IAS 19) 935 (234)  -  -  -  - 701 

Čisté nezaplatené úroky (25)  -  -  -  -  - (25) 
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov 
a strát (35) (120)  - 10  -  - (145) 

Úvery a pôžičky 8,992 319  - 104  -  - 9,415 

Rezervy 1,028 (191)  - 144  -  - 981 

Deriváty 129 (103)  - 1  -  - 27 

Daňové straty 4,219 (3,380)  - (24)  -  - 815 

Ostatné dočasné rozdiely 6,431 283  - (84)  -  - 6,630 
Spolu (5,432) (1,920) (1,046) 270  -  - (8,128) 
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13. Peňažné prostriedky a zostatky peňažných prostriedkov v centrálnych bankách 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
Peniaze a hotovostné zostatky v centrálnych bankách v 
amortizovaných nákladoch   
Peniaze v hotovosti 55,830 65,780 
Bežné účty v centrálnych bankách 46,493 45,696 
Povinné minimálne rezervy uložené v centrálnych bankách 119,409 88,489 
Úvery a pohľadávky poskytnuté centrálnym bankám 36,972 360,801 
Úvery a pohľadávky poskytnuté iným bankám (212) - 
Peniaze a hotovostné zostatky v centrálnych bankách 258,492 560,766 

Povinné minimálne rezervy predstavujú povinné minimálne rezervy udržované spoločnosťami J&T BANKA, a.s., J&T Bank, 
a.o., Poštová banka, a.s. a J&T Banka d.d. (VABA d.d. banka Varaždin) podľa pravidiel príslušných regulačných orgánov.  
Povinné minimálne rezervy spoločnosti J&T BANKA, a.s. sa vypočítajú ako 2 % z primárnych vkladov so splatnosťou kratšou 
než dva roky. Tieto povinné minimálne rezervy sú úročené.  
Povinné minimálne rezervy spoločnosti J&T Bank, a.o. sa vypočítajú ako 5 % z vkladov denominovaných v mene RUB, 6 % z 
individuálnych vkladov klientov denominovaných v cudzej mene a 7 % z korporátnych vkladov nerezidentov a z ostatných 
záväzkov denominovaných v cudzej mene, znížených o priemernú vypočítanú sumu vážených vkladov. Okrem toho je priemerná 
vypočítaná suma vkladov vedená na bežnom účte banky vedenom v Centrálnej banke Ruskej federácie. V prípade J&T Bank, a.o. 
povinné minimálne rezervy nie sú úročené. 

Povinné minimálne rezervy spoločnosti Poštová banka, a.s. sa vypočítajú ako 1 % z primárnych vkladov so splatnosťou kratšou 
než dva roky a sú úročené.  
Povinné minimálne rezervy spoločnosti J&T Banka d.d. (VABA d.d. banka Varaždin) sa vypočítajú z priemerných denných 
zostatkov vkladov a úverov, vydaných dlhových cenných papierov, podriadených nástrojov a finančných záväzkov s výnimkou 
zostatkov v špecifikovaných bankách. Povinné rezervy sa vypočítajú ako 12 % z vyššie uvedeného a nie sú úročené.  
Nasledujúca tabuľka uvádza zloženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov uvedených v konsolidovanom výkaze 
peňažných tokov: 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 30. júna 2017 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty   
Peniaze v hotovosti 55,830 60,113 
Bežné účty v centrálnych bankách 46,493 43,602 
Povinné minimálne rezervy uložené v centrálnych bankách 119,409 126,970 
Úvery a pohľadávky poskytnuté centrálnym bankám 36,972 2,145,707 
Bežné účty v ostatných bankách (Note 20) 113,828 82,502 
Úvery a pohľadávky s pôvodnou splatnosťou tri mesiace alebo menej (Note 20) 29,087 16,048 
Úvery v reverzných dohodách o spätnom odkúpení (Note 20) 3,269,610 2,490,249 
Opravná položka zo straty zo zníženia hodnoty (284) - 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty spolu 3,670,945 4,965,191 
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14. Finančné aktíva na obchodovanie a záväzky z obchodovania 

14.1. Finančné aktíva na obchodovanie 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 

Nederivátový finančný majetok na obchodovanie   

Dlhopisy 177,383 222,493 
Akcie 23,167 18,686 
Ostatný finančný majetok 3,163 1,697 
Celkový nederivátový finančný majetok na obchodovanie 203,713 242,876 

Obchodné deriváty   
Menové kontrakty 37,511 19,608 
Opcie pre nákup akcií 4,110 6,279 
Celkové deriváty na obchodovanie 41,621 25,887 

Celkové finančné aktíva na obchodovanie 245,334 268,763 

Podielové listy na obchodovanie k 30. júnu 2018 zahŕňajú najmä české štátne dlhopisy vo výške 97 368 tis. EUR (31. december 
2017: 52 197 tis. EUR), spoločnosti SAZKA Group Financing a.s. 10 082 tis. EUR (31. december 2017: 53 854 tis. EUR) a 
dlhopisy spoločnosti Home Credit & Finance Bank vo výške 8 042 tis. EUR (31. december 2017: 6 719 tis. EUR). K 31. 
decembru 2017 podielové listy na obchodovanie zahŕňali aj ruské štátne dlhopisy vo výške 22 689 tis. EUR.  
Výnos z dlhových a ostatných nástrojov s pevnou úrokovou sadzbou je vykázaný ako úrokový výnos. K 30. júnu 2018 bol vážený 
priemer úrokových sadzieb z dlhopisov vo výške 6,8 % (31. december 2017: 5,19 %). 

Skupina využíva zabezpečenie reálnej hodnoty k zabezpečeniu dopadu zmien menového kurzu na reálnu hodnotu investičných 
cenných papierov vykazovaných v reálnej hodnote prostredníctvom ostatného komplexného výsledku a investícií do jednotiek 
účtovaných ekvivalenčnou metódou počas obdobia zabezpečenia. Skupina využíva menové forwardy ako zabezpečovacie 
nástroje.  

 Ocenenie finančných aktív na obchodovanie reálnou hodnotou 

K 30. júnu 2018 

V tisícoch EUR Akcie Dlhopisy 

Ostatný 
finančný 
majetok Spolu 

Reálna hodnota nederivátového finančného majetku na 
obchodovanie     
Úroveň 1 - kótované trhové ceny 22,733 141,288 3,129 167,150 
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 335 34,364 34 34,733 
Úroveň 3 - vypočítané použitím iných techník oceňovania 99 1,731  - 1,830 
 23,167 177,383 3,163 203,713 

Reálna hodnota obchodných derivátov     
Úroveň 1 - kótované trhové ceny    911 
Level 2 – odvodené z kótovaných cien    40,710 
    41,621 
Finančný majetok na obchodovanie spolu    245,334 
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K 31. decembru 2017 

V tisícoch EUR Akcie Dlhopisy 

Ostatný 
finančný 
majetok Spolu 

Reálna hodnota nederivátového finančného majetku na 
obchodovanie     
Úroveň 1 - kótované trhové ceny 17,930 139,588 1,099 158,617 
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 680 81,585 598 82,863 
Úroveň 3 - vypočítané použitím iných techník oceňovania 76 1,320  - 1,396 
 18,686 222,493 1,697 242,876 

Reálna hodnota obchodných derivátov     
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien    25,887 
    25,887 
Finančný majetok na obchodovanie spolu    268,763 

 Detail ocenenia reálnou hodnotou na Úrovni 3  

Nasledujúca tabuľka zobrazuje odsúhlasenie stanovenia reálnych hodnôt na Úrovni 3 v hierarchii reálnych hodnôt 
od počiatočných stavov až po konečné zostatky: 

V tisícoch EUR Akcie Dlhopisy Spolu 
Zostatok k 1. januáru 2018 76 1,320 1,396 
Celkové zisky (straty) vykázané vo výkaze ziskov a strát 23 (11) 12 
Prírastky 1 233 234 
Úbytky  -  -  - 
Presun na Úroveň 1  - (936) (936) 
Presun na Úroveň 2  - (385) (385) 
Presun z Úrovne 2  - 1,544 1,544 
Úrokové výnosy bez prijatých úrokov   -  -  - 
Vplyv kurzových rozdielov (1) (34) (35) 
Zostatok k 30. júnu 2018 99 1,731 1,830 
    
Zostatok k 1. januáru 2017 270 1,710 1,980 
Celkové zisky (straty) vykázané vo výkaze ziskov a strát 35 - 35 
Prírastky 13 - 13 
Úbytky (123) - (123) 
Presun na Úroveň 1 - (1,710) (1,710) 
Presun na Úrovne 1  - - - 
Úrokové výnosy bez prijatých úrokov   - - - 
Vplyv kurzových rozdielov 9 - 9 
Zostatok k 30. júnu 2017 204 - 204 

Vzhľadom k zmenám trhových podmienok u niektorých finančných nástrojov boli trhové ceny týchto nástrojov dostupné k 30. 
júnu 2018. Tieto dlhopisy v hodnote 936 tis. EUR (30. jún 2017: 1 710 tis. EUR) boli preto k danému dátumu prevedené z Úrovne 
3 do Úrovne 1 a dlhopisy v hodnote 385 tis. EUR (30. jún 2017: nula) boli prevedené z Úrovne 3 do Úrovne 2. Na druhej strane 
boli pre dlhopisy v hodnote 55 353 tis. EUR trhové ceny dostupné, a preto boli prevedené z Úrovne 2 do Úrovne 1 (30. jún 2017: 
nula). 

Keďže v roku 2018 neboli k dispozícii dostatočné informácie na ocenenie reálnou hodnotou na základe pozorovateľných vstupov 
na trhu, podielové listy vo výške 1 544 tis. EUR (30. jún 2017: nula) boli prevedené z Úrovne 2 do Úrovne 3. Trhové ceny 
niektorých finančných nástrojov k 30. júnu 2018 neboli dostupné, a preto boli akcie vo výške 165 tis. EUR a dlhopisy vo výške 
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5 293 tis. EUR prevedené z Úrovne 1 do Úrovne 2 (30. jún 2017: podielové listy vo výške 811 tis. EUR prevedené z Úrovne 1 do 
Úrovne 2). 

14.2. Záväzky z obchodovania 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 

   
Nederivátové obchodné záväzky   
Ostatné finančné záväzky 1,267 5,184 
Nederivátové obchodné záväzky spolu 1,267 5,184 

Obchodné deriváty   
Menové forwardy 33,920 21,555 
Komoditné deriváty 45 111 
Krížové menové swapy  - 28 
Obchodné deriváty spolu 33,965 21,694 
Obchodné záväzky spolu 35,232 26,878 

14.1. Záväzky z obchodovania 

Ocenenie záväzkov z obchodovania reálnou hodnotou  

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
   
Nederivátové finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou   
Úroveň 1 - kótované trhové ceny 1,267 265 
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien  - 4,919 
 1,267 5,184 
Derivátové finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou   
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 33,965 21,694 
 33,965 21,694 
Obchodné záväzky spolu 35,232 26,878 

Nedošlo k žiadnym prevodom záväzkov z obchodovania medzi Úrovňou 1, Úrovňou 2 alebo Úrovňou 3 v hierarchii reálnych 
hodnôt za polrok končiaci sa 30. júna 2018 a polrok končiaci sa 30. júna 2017. 

15. Zabezpečovacie deriváty 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
Zabezpečovacie deriváty (aktíva)   
Forwardové menové kontrakty  - 317 
Celkom zabezpečovacie deriváty (aktíva)  - 317 

Zabezpečovacie deriváty (záväzky)   
Úrokové swapy 3,106 3,738 
Forwardové menové kontrakty 132  - 
Celkom zabezpečovacie deriváty (záväzky) 3,238 3,738 
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Skupina používa zabezpečovacie deriváty na zabezpečenie reálnej hodnoty vykázaných aktív (dlhopisy s pevným výnosom 
denominované v eurách). Skupina uzatvorila úrokové swapy na zabezpečenie zmien reálnej hodnoty spôsobených zmenami 
bezrizikových úrokových sadzieb.  

Zabezpečovacie derivátové aktíva a záväzky ocenené reálnou hodnotou 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
   
Zabezpečovacie derivátové aktíva ocenené reálnou hodnotou   
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien  - 317 

  - 317 
Zabezpečovacie derivátové záväzky ocenené reálnou hodnotou   
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 3,238 3,738 

 3,238 3,738 

Nedošlo k žiadnym prevodom zabezpečovacích derivátov medzi Úrovňou 1, Úrovňou 2 alebo Úrovňou 3 v hierarchii reálnych 
hodnôt za polrok končiaci sa 30. júna 2018 a polrok končiaci sa 30. júna 2017. 

16. Investičné cenné papiere ocenené reálnou hodnotou do zisku alebo straty 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 

Akcie 6,993 
Ostatný finančný majetok 218,998 
Investičné cenné papiere ocenené reálnou hodnotou do zisku alebo straty 225,991 

Dlhopisy 2,004 
Investičné cenné papiere ocenené reálnou hodnotou do zisku alebo straty 2,004 

Investičné cenné papiere ocenené reálnou hodnotou do zisku alebo straty spolu (IFRS 9) 227,995 

Investičné cenné papiere povinne ocenené v reálnej hodnote vo výsledku hospodárenia pozostávajú predovšetkým z akcií a 
podielových listov investičných fondov k 30. júnu 2018. Podielové listy investičných fondov k 30. júnu 2018 tvoria najmä fondy 
zamerané na výstavbu nehnuteľností a investície do kombinácie akcií a dlhových nástrojov globálnych firiem a fondov 
obchodovaných na burze. 

V tisícoch EUR 
31. decembra 2017 

(IAS 39) 

Akcie 6,603 
Ostatný finančný majetok 4,274 
Investičné cenné papiere ocenené reálnou hodnotou do zisku alebo straty spolu (IAS 39) 10,877 

 Ocenenie investičných cenných papierov reálnou hodnotou ocenených reálnou hodnotou do zisku alebo straty 

Investičné cenné papiere povinne ocenené v reálnej hodnote do zisku alebo straty 

K 30. júnu 2018 

V tisícoch EUR Akcie Ostatný finančný majetok Spolu 
    
Úroveň 1 - kótované trhové ceny  - 5,346 5,346 
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Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien  - 190,610 190,610 
Úroveň 3 - vypočítané použitím iných techník oceňovania 6,993 23,042 30,035 
 6,993 218,998 225,991 

Investičné cenné papiere vykázané v reálnej hodnote do zisku alebo straty 

K 30. júnu 2018 

V tisícoch EUR Dlhopisy 
  
Úroveň 1 - kótované trhové ceny 2,004 
 2,004 

 

As at 31 December 2017 (IAS 39) 

V tisícoch EUR Akcie Ostatný finančný majetok Spolu 
    
Úroveň 1 - kótované trhové ceny  - 2,435 2,435 
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 4,694 567 5,261 
Úroveň 3 - vypočítané použitím iných techník oceňovania 1,909 1,272 3,181 
 6,603 4,274 10,877 

 Detail ocenenia reálnou hodnotou na Úrovni 3  

Nasledujúca tabuľka zobrazuje odsúhlasenie stanovenia reálnych hodnôt na Úrovni 3 v hierarchii reálnych hodnôt 
od počiatočných stavov až po konečné zostatky: 

Investičné cenné papiere povinne ocenené v reálnej hodnote do zisku alebo straty 

V tisícoch EUR Akcie 
Ostatný finančný 

majetok Spolu 
Zostatok k 31. decembru 2017 – IAS 39  -  -  - 
Reklasifikácia pri prvotnom uplatnení IFRS 9 6,603 23,454 30,057 
Zostatok k 1. januáru 2018 – IFRS 9 6,603 23,454 30,057 
Celkové zisky (straty) vykázané v zisku alebo strate - 6 6 
Prírastky 390 - 390 
Vplyv pohybov v cudzej mene  - (418) (418) 
Zostatok k 30. júnu 2018 6,993 23,042 30,035 

V tisícoch EUR Akcie 
Ostatný finančný 

majetok Spolu 
Zostatok k 1. januáru 2017 (IAS 39) 437 1,087 1,524 
Celkové zisky (straty) vykázané v zisku alebo strate - 63 63 
Prírastky 5,070 132 5,202 
Zostatok k 30. júnu 2017 (IAS 39) 5,507 1,282 6,789 

Nedošlo k žiadnym prevodom finančných nástrojov povinne ocenených v reálnej hodnote do zisku alebo straty ani vykazovaných 
v reálnej hodnote do zisku alebo straty medzi úrovňami v hierarchii reálnych hodnôt za prvý polrok 2018.  
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17. Investičné cenné papiere ocenené reálnou hodnotou v ostatnom úplnom výsledku (v minulosti Určené na predaj) 

V tisícoch EUR 
30. júna 2018 

(IFRS 9) 
  
Akcie 23,587 
Investičné finančné jednotky 237 
Dlhopisy 844,214 
Investičné cenné papiere ocenené reálnou hodnotou v ostatnom úplnom výsledku spolu – IFRS 9  868,038 

Investičné cenné papiere ocenené reálnou hodnotou v ostatnom úplnom výsledku k 30. júnu 2018 zahŕňajú hlavne dlhopisy, 
podielové listy investičných fondov a akcie. Dlhopisy k 30. júnu 2018 zahŕňajú slovenské štátne dlhopisy v hodnote 105 940 tis. 
EUR, poľské štátne dlhopisy v hodnote 70 454 tis. EUR, dlhopisy spoločnosti Starland Holding a.s. v hodnote 69 127 tis. EUR, 
české štátne dlhopisy v hodnote 68 902 tis. EUR, francúzske štátne dlhopisy v celkovej hodnote 67 053 tis. EUR a dlhopisy 
spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. v hodnote 48 189 tis. EUR. 

Vážený priemer úrokových sadzieb z dlhopisov bol vo výške 3,53 %. Splatnosť dlhopisov je v rokoch 2018 až 2048. Dlhopisy so 
splatnosťou v roku 2048 sú v hodnote 176 tis. EUR. 

Akcie oceňované reálnou hodnotou k 31. júnu 2018 zahŕňajú najmä akcie ČEZ, a.s. v hodnote 6 690 tis. EUR a akcie Tatry 
mountain resorts, a.s. v hodnote 5 344 tis. EUR. 
Od počiatočného uplatnenia IFRS 9 sa veľká väčšina podielových listov investičných fondov oceňovala v reálnej hodnote do 
zisku alebo straty. 

V tisícoch EUR 
31. decembra 2017 

(IAS 39) 
  
Akcie 26,187 
Investičné finančné jednotky 222,644 
Dlhopisy 772,347 
Celkové investičné cenné papiere určené na predaj - IAS 39 1,021,178 

Investičné cenné papiere určené na predaj k 31. decembru 2017 zahŕňajú hlavne dlhopisy, podielové listy investičných fondov a 
akcie. Dlhopisy k 31. decembru 2017 zahŕňajú slovenské štátne dlhopisy v hodnote 106 398 tis. EUR, poľské štátne dlhopisy v 
hodnote 99 659 tis. EUR, české štátne dlhopisy v hodnote 71 236 tis. EUR, dlhopisy spoločnosti Starland Holding a.s. v hodnote 
67 459 tis. EUR, francúzske štátne dlhopisy v hodnote 66 676 tis. EUR and dlhopisy Tatry mountain resorts, a.s. v hodnote 43 
836 tis. EUR.  
Vážený priemer úrokových sadzieb z dlhopisov bol 31. decembru 2017 vo výške 3,54 %. Splatnosť dlhopisov je v rokoch 2018 
až 2047. Dlhopisy so splatnosťou v roku 2047 sú v hodnote 444 tis. EUR. 

Akcie k 31. decembru 2017 zahŕňali hlavne akcie ČEZ, a.s. v hodnote 6 437 tis. EUR a akcie Tatry mountain resorts, a.s. v 
hodnote 5 134 tis. EUR.  

Podielové listy investičných fondov k 31. decembru 2017 tvoria najmä fondy zamerané na výstavbu nehnuteľností a investície do 
kombinácie akcií a dlhových nástrojov globálnych firiem a fondov obchodovaných na burze. 
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 Stanovenie reálnej hodnoty 

30. jún 2018 (IFRS 9) 

V tisícoch EUR Akcie  
 Investičné 

finančné jednotky Dlhopisy Spolu 
Úroveň 1 - kótované trhové ceny 2,070  - 648,507 650,577 
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 17,551 3 84,944 102,498 
Úroveň 3 - vypočítané použitím iných techník oceňovania 3,966 234 110,763 114,963 

 23,587 237 844,214 868,038 
 

31. decembra 2017 (IAS 39: K dispozícii na predaj) 

V tisícoch EUR Akcie  
 Investičné 

finančné jednotky Dlhopisy Spolu 
Úroveň 1 - kótované trhové ceny 11,768  - 586,587 598,355 
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 10,359 198,999 84,025 293,383 
Úroveň 3 - vypočítané použitím iných techník oceňovania 4,060 23,645 101,735 129,440 

 26,187 222,644 772,347 1,021,178 

 Detail ocenenia reálnou hodnotou na Úrovni 3 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje odsúhlasenie stanovenia reálnych hodnôt na Úrovni 3 v hierarchii reálnych hodnôt 
od počiatočných stavov až po konečné zostatky: 

V tisícoch EUR 
Kapitálové 

nástroje Dlhopisy Spolu 
    
Zostatok k 31. decembru 2017 – IAS 39 27,705 101,735 129,440 
Reklasifikácia do FVTPL pri prvotnej aplikácii IFRS 9 (23,407)  - (23,407) 
Zostatok k 1. januáru 2018 – IFRS 9 4,298 101,735 106,033 
Celkové zisky (straty) vykázané v ostatných súčastiach 
komplexného výsledku 56 1,043 1,099 
Celkové zisky (straty) za obdobie vykázané vo výkaze ziskov a strát  - 426 426 
Prírastky  - 13,222 13,222 
Úbytky (83) (5,166) (5,249) 
Úrokové výnosy znížené o úroky  - 1,839 1,839 
Vplyv pohybov v cudzej mene (71) (2,336) (2,407) 
Zostatok k 30.  júnu 2018 – IFRS9 4,200 110,763 114,963 

Počas prvého polroka 2018 nedošlo k žiadnym prevodom do alebo z Úrovne 3 v hierarchii reálnej hodnoty. Trhové ceny 
niektorých finančných nástrojov k 30. júnu 2018 však neboli dostupné, a preto boli nástroje vlastného imania vo výške 6 690 tis. 
EUR a dlhopisy vo výške 1 053 tis. EUR prevedené z Úrovne 1 do Úrovne 2. Na druhej strane z dôvodu zmien trhových 
podmienok pre niektoré finančné nástroje boli trhové ceny aktívneho trhu dostupné, a preto boli dlhopisy vo výške 724 tis. EUR 
prevedené z Úrovne 2 do Úrovne 1. V prvej polovici 2018 nedošlo k žiadnym iným prevodom medzi úrovňami. 
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V tisícoch EUR 
Kapitálové 

nástroje Dlhopisy Spolu 
    
Zostatok k 1. januáru 2017 – IAS 39 5,331 82,686 88,017 
Celkové zisky (straty) vykázané v ostatných súčastiach 
komplexného výsledku 77 69 146 
Celkové zisky (straty) za obdobie vykázané vo výkaze ziskov a strát (154) (2,650) (2,804) 
Prírastky 1,525 7,687 9,212 
Prevod z Úrovne 1 246 13,843 14,089 
Prevod z Úrovne 2 6,799 - 6,799 
Úrokové výnosy znížené o úroky - 2,792 2,792 
Vplyv pohybov v cudzej mene 143 2,818 2,961 
Zostatok k 30. júnu 2017 – IAS 39 13,967 107,245 121,212 

Vzhľadom k zmenám trhových podmienok u niektorých finančných nástrojov boli trhové ceny týchto nástrojov nedostupné k 30. 
júnu 2017, a preto boli finančné nástroje určené na predaj v hodnote 14 089 tis. EUR prevedené z Úrovne 1 do Úrovne 3 a finančné 
nástroje v hodnote 6 799 tis. EUR boli prevedené z Úrovne 2 do Úrovne 3. Nástroje vlastného imania v hodnote 4 213 tis. EUR 
boli prevedené z Úrovne 1 do Úrovne 2 počas obdobia končiaceho sa 30. júna 2017. V prvej polovici 2017 nedošlo k žiadnym 
iným prevodom medzi úrovňami. 

Väčšinu (62 % (2017: 66 %)) dlhopisov prezentovaných v rámci Úrovne 3 tvoria dlhopisy emitenta, ktorý vlastní nehnuteľnosti 
(hlavne pozemky), pre ktoré boli použité porovnávacie metódy oceňovania založené na aktuálnych trhových cenách pozemkov. 

18. Investičné cenné papiere v amortizovanej hodnote (v minulosti Držané do splatnosti) 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 (IFRS 9) 
  
Slovenské štátne dlhopisy 264,243 
Štátne dlhopisy iných krajín Európskej únie 7,398 
Finančné inštitúcie a podnikové dlhopisy 125,187 
Zmenky 1,197 
Celkové investičné cenné papiere v amortizovanej hodnote - IFRS 9 398,025 

Štátne dlhopisy iných členských štátov Európskej únie k 30. júnu 2018 tvorili hlavne talianske štátne dlhopisy v hodnote 5 049 
tis. EUR. Dlhopisy finančných inštitúcií a korporátne dlhopisy sa skladajú hlavne z dlhopisov kótovaných na burzách - Starland 
Holding a.s. v hodnote 69 056 tis. EUR a BXY Czech, a.s. v hodnote 40 851 tis. EUR. 

V tisícoch EUR 
31. decembra 2017 

(IAS 39) 

  
Slovenské štátne dlhopisy 270,319 
Štátne dlhopisy iných krajín Európskej únie 7,476 
Finančné inštitúcie a podnikové dlhopisy 27,593 
Zmenky  - 
Celkové investičné cenné papiere držané do splatnosti – IAS 39 305,388 

Štátne dlhopisy iných členských štátov Európskej únie k 31. decembru 2017 tvorili hlavne talianske štátne dlhopisy v hodnote 5 
070 tis. EUR. Dlhopisy finančných inštitúcií a korporátne dlhopisy sa skladajú hlavne z dlhopisov kótovaných na burzách: Tatra 
banka, a.s. v hodnote 14 999 tis. EUR a Slovenská sporiteľňa, a.s. v hodnote 6 002 tis. EUR. 
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19. Vyraďovaná skupina držaná k predaju 

Podrobná štruktúra aktív a záväzkov Skupiny pre vyraďovanú skupinu k 30. júnu 2018 a 31. decembra 2017 bola nasledovná: 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
   
Investičné cenné papiere určené na predaj - IAS 39 - 4,210 
Investičné cenné papiere v reálnej hodnote prostredníctvom ostatného 
komplexného výsledku - IFRS 9 4,131 - 
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 11,335 12,868 
Majetok spolu 15,466 17,078 

Dlhodobý hmotný majetok je reprezentovaný aktívami poskytnutými k zabezpečeniu pohľadávok z úverov. Tieto aktíva majú byť 
predané do jedného roka na uspokojenie pohľadávok zo stratových úverov. 
V roku 2018 a 2017 sa investičné cenné papiere ocenené v reálnej hodnote v ostatnom úplnom výsledku stali nástrojmi vlastného 
imania spoločnosti J&T Ostravice Active Life UPF (podľa IAS 39 investičné cenné papiere určené na predaj). Predaj J&T 
Ostravice Active Life UPF bol odložený kvôli schvaľovaciemu procesu plánu využívania územia, ktorý je mimo vplyvu Skupiny. 
Schválenie plánu využívania územia je nevyhnutnou podmienkou pre spustenie činností spoločnosti a začatie predaja. 

20. Úvery a pohľadávky poskytnuté bankám 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 

   
Úvery v reverzných dohodách o spätnom odkúpení ,3,269,610 2,269,070 
Bežné účty v bankách 113,828 77,238 
Úvery a pohľadávky s pôvodnou splatnosťou tri mesiace alebo menej 29,087 48,111 
Termínované vklady 5,897 2,388 
Ostatné 18 17 
Opravná položka zo škody spôsobenej stratou zo znehodnotenia (pozri Bod 23) (134) - 
Úvery a pohľadávky bankám v amortizovanej hodnote 3,418,306 2,396,824 
   
Úvery a pohľadávky bankám na povinne FVTPL - - 
Úvery a pohľadávky bankám na určené FVTPL - - 
Úvery a pohľadávky bankám na FVTPL - - 

    
Úvery a pohľadávky bankám 3,418,306 2,396,824  
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21. Úvery a pohľadávky voči klientom 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
   
Úvery a pohľadávky poskytnuté klientom v amortizovanej hodnote 5,459,983 5,825,358 
Úvery v reverzných dohodách o spätnom odkúpení 145,681 64,391 
Opravná položka na straty z úverov (pozri Bod 23) (354,329) (278,603) 
Úvery a pohľadávky poskytnuté klientom v amortizovanej hodnote 5,251,335 5,611,146 
   
Úvery a pohľadávky poskytnuté klientom na povinne FVTPL 4,215 - 
Úvery a pohľadávky poskytnuté klientom na určené FVTPL - - 
Úvery a pohľadávky poskytnuté klientom na FVTPL 4,215 - 
   
Čisté úvery a pohľadávky klientom 5,255,550 5,611,146 

Úvery a pohľadávky voči klientom v rámci investičného bankovníctva boli vykazované ako FVTPL, pretože Skupina spravuje 
tieto úvery a pohľadávky na základe reálnej hodnoty, v súlade so dokumentovanou investičnou stratégiou. Interné vykazovanie a 
oceňovanie výkonnosti týchto úverov a pohľadávok sú založené na reálnej hodnote. 

22. Pohľadávky z obchodného styku a ostatné aktíva 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
   
Nakúpené pohľadávky 31,711 34,775 
- brutto 32 245 35 333 
- opravná položka (534) (558) 
Pohľadávky z obchodného styku 23,230 27,354 
 - brutto 30,702 34,460 
 - opravná položka (7,472) (7,106) 
Zúčtovanie s trhom cenných papierov 15,724 28,643 
Pohľadávky z predaja dcérskych spoločností -  - 
Očakávané výnosy z likvidácie 5,958 5,892 
 - brutto 9,053 8,952 
 - opravná položka (3,095) (3,060) 
Pohľadávky z poistenia a zo zaistenia 655 751 
 - brutto 1,010 1,059 
 - opravná položka (355) (308) 
Ostatné daňové pohľadávky 510 1,836 
Ostatné pohľadávky 39,963 48,872 
 - brutto 41,208 49,840 
 - opravná položka (1,245) (968) 
Celkové pohľadávky predložené v rámci riadenia rizík 117,751 148,123 
Predplatenie 15,164 16,673 
Zálohové platby 9,781 4,340 
 - brutto 9,781 4,340 
 - opravná položka -  - 
Zásoby 7,783 7,146 
Nefinančné pohľadávky a ostatný majetok spolu 32,728 28,159 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok spolu 150,479 176,282 
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Ostatné pohľadávky k 30. júnu 2018 a 31. decembru 2017 zahŕňajú iné samostatne nevýznamné položky, ako napríklad kolaterál 
prijatý na účely obchodovania s derivátmi.  

23. Sumy vyplývajúce z očakávaných strát z úverov (ECL) 

Nasledujúce tabuľky uvádzajú odsúhlasenie stanovenia opravných položiek podľa triedy finančného nástroja od počiatočných 
stavov až po konečné zostatky. Vysvetlenie termínov: 12-mesačné ECL, ECL za celú dobu existencie a úverovo znehodnotené sú 
uvedené v bode 4. Porovnateľné sumy za rok 2017 predstavujú rezervy na úverové straty a odrážajú základ ocenenia podľa IAS 
39. 

 

 Peňažné prostriedky a zostatky peňažných prostriedkov v centrálnych bankách v amortizovanej hodnote 

 2018 2017 
V tisícoch EUR 12-mesačné ECL Spolu 
   
Zostatok k 31. decembru  -  
Vplyv prijatia IFRS 9 k 1. januáru 2018 (pozri Bod 4) 242  
Zostatok k 1. januáru 242 - 
Čistá precenenia opravných položiek 9 - 
Čistý pokles hotovosti a hotovostných zostatkov (41) - 
Devízové a iné pohyby 2  - 
Zostatok k 30. júnu 212  - 

 Investičné cenné papiere v amortizovanej hodnote 

 2018 2017 

V tisícoch EUR 
12-mesačné 

ECL 

Lifetime ECL 
kreditne 

neznevýhodnené Spolu Spolu 
     
Zostatok k 31. decembru 2  - 2  
Vplyv prijatia IFRS 9 k 1. januáru 2018 (pozri Bod 4) 1,334  - 1,334  
Zostatok k 1. januáru 1,336  - 1,336 11 
Čistá precenenia opravných položiek (621)  - (621) (2) 
Novovzniknutá alebo kúpená finančné aktíva 65 375 440 - 
Finančný majetok, ktorý bol odúčtovaný (6)  - (6)  - 
Devízové a iné pohyby (1) (6) (7) - 
Zostatok k 30. júnu 773 369 1,142 9 
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 Úvery a pohľadávky voči bankám v amortizovanej hodnote 

 2018 2017 

V tisícoch EUR 
12-mesačné 

ECL 

Lifetime ECL 
kreditne 

neznevýhodnené 

Lifetime ECL 
kreditne 

znevýhodnené Spolu Spolu 
      
Zostatok k 31. decembru  -  - - - - 
Vplyv prijatia IFRS 9 k 1. januáru 2018 
(pozri Bod 4) 121  -  - 121  
Zostatok k 1. januáru 121  -  - 121 - 
Čistá precenenia opravných položiek 7  -  - 7 - 
Novovzniknutá alebo kúpená finančné 
aktíva 167  -  - 167 - 
Finančný majetok, ktorý bol odúčtovaný (123)  -  - (123) - 
Odpisy (38)  -  - (38) - 
Zostatok k 30. júnu 134  -  - 134 - 

 

 Úvery a pohľadávky voči klientom v amortizovanej hodnote 

 2018 2017 

V tisícoch EUR 

12-
mesačné 

ECL 

Lifetime 
ECL 

kreditne 
neznevýh

odnené 

Lifetime 
ECL 

kreditne 
znevýhodne

né 

Nákup 
kreditne 

znevýhod
nenej Spolu 

Indivi-
duálne 

Kolektív
-ne Spolu 

         
Zostatok k 31. decembru 28,544 13,647 235,411 1,001 278,603    
Zmena v účtovných zásadách 
a chyby z predchádzajúcich 
období  -  - (627) (1) (628)    
Vplyv prijatia IFRS 9 k 1. 
januáru 2018 (pozri Bod 4) 20,492 5,091 29,613 33 55,229    
Zostatok k 1. januáru 49,036 18,738 264,397 1,033 333,204 153,896 91,870 245,766 
Prevod na 12-mesačné ECL 5,387 (5,000) (432)  - (45) - - - 
Prevod na lifetime ECL 
kreditne neznevýhodnené (5,282) 5,527 (232)  - 13 - - - 
Prevod na lifetime ECL 
kreditne znevýhodnené  - (5,293) 5,325  - 32 - - - 
Čistá precenenia opravných 
položiek (3,262) 8,216 29,195 (55) 34,094 - - - 
Novovzniknutá alebo kúpená 
finančné aktíva 10,561 1,951 14,602 59 27,173 - - - 
Tvorba  -  -  -  -  - 32,007 19,403 51,410 
Prenájom  -  -  -  -  - (17,316) (9,247) (26,563) 
Použitie  -  -  -  -  - (17,710) (10,643) (28,353) 
Finančný majetok, ktorý bol 
odúčtovaný (11,060) (2,069) (25,255) (433) (38,817) - - - 
Odpisy (51) (1) (8)  - (60) - - - 
Zmeny spôsobené zmenou bez 
odúčtovania (netto) (25)  - 85  - 60 - - - 
Vplyv pohybov v cudzej mene (120) 17 (1,228) 6 (1,325) 1,166 3 1,169 
Zostatok k 30. júnu 45,184 22,086 286,449 610 354,329 152,043 91,386 243,429 
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 Pohľadávky z obchodného styku a iné finančné aktíva v amortizovanej hodnote 

 2018 2017 

V tisícoch EUR 
12-mesačné 

ECL 

Lifetime ECL 
kreditne 

neznevýhodnené 

Lifetime ECL 
kreditne 

znevýhodnené Spolu Spolu 
      
Zostatok k 31. decembru 761 159 11,080 12,000  
Zmena v účtovných zásadách a chyby z 
predchádzajúcich období 253  - 52 305  
Zostatok k 1. januáru 1,014 159 11,132 12,305 7,848 
Prevod na 12-mesačné ECL 98 (98)  -  - - 
Prevod na lifetime ECL kreditne 
znevýhodnené  - (18) 18  - - 
Čistá precenenia opravných položiek 49 1 (50) - - 
Novovzniknutá alebo kúpená finančné aktíva 60  - 321 381 - 
Tvorba - - - - 1,379 
Prenájom - - - - (427) 
Použitie - - - - (143) 
Finančný majetok, ktorý bol odúčtovaný - (1) (48) (49) - 
Odpisy - (2) (40) (42) - 
Vplyv pohybov v cudzej mene - (1) 107 106 10 
Zostatok k 30. júnu 1,221 40 11,440 12,701 8,667 

 Dlhové investičné cenné papiere v FVOCI 

 2018 2017 

V tisícoch EUR 
12-mesačné 

ECL 

Lifetime ECL 
kreditne 

neznevýhodnené 

Lifetime ECL 
kreditne 

znevýhodnené Spolu Spolu 
      
Zostatok k 31. decembru  -  -  -  -  - 
Vplyv prijatia IFRS 9 k 1. januáru 2018 
(pozri Bod 4) 3,84710  -  - 3,847  - 
Zostatok k 1. januáru 3,847  -  - 3,847  - 
Čistá precenenia opravných položiek (1,674)   -  - (1,674)   - 
Novovzniknutá alebo kúpená finančné 
aktíva 594 114  - 708  - 
Finančný majetok, ktorý bol odúčtovaný (245)  -  - (245)  - 
Odpisy (3)  -  - (3)  - 
Vplyv pohybov v cudzej mene (26) (2)  - (28)  - 
Zostatok k 30. júnu 2,493 112  - 2,605  - 

                                                             
10 The amount includes the impact of remeasurement both on the value of the assets (fair value) as well as on other comprehensive income. Where as in Note 4 
(reconciliation of the carrying amounts under IAS 39 to the carrying amounts under IFRS 9 at initial application), the amount of remeasurement concerning debt 
investment securities at FVOCI includes a change in fair value only (not the allowance in OCI).  
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 Úverové záväzky a zmluvy o finančných zárukách 

 2018 2017 

V tisícoch EUR 
12-mesačné 

ECL 

Lifetime ECL 
kreditne 

neznevýhodnené 

Lifetime ECL 
kreditne 

znevýhodnené Spolu Spolu 
      
Zostatok k 31. decembru 1,740 4 191 1,935  
Vplyv prijatia IFRS 9 k 1. januáru 2018 (pozri Bod 4) 1,199 2,301 5,647 9,147  
Zostatok k 1. januáru 2,939 2,305 5,838 11,082 6,554 
Prevod na 12-mesačné ECL 332 (332)  -  -  - 
Prevod na lifetime ECL kreditne neznevýhodnené  -  -  -  -  - 
Čistá precenenia opravných položiek (1,489) (465) 293 (1,661)  - 
Novovzniknutá alebo kúpená finančné aktíva 1,727 1,557 1 3,285 - 
Odúčtované záväzky a finančné záruky (638) (1,607) (934) (3,179) - 
Rezervy zaznamenané počas obdobia  -  -  -  - 526 
Rezervy použité počas obdobia (6)  -  - (6) (37) 
Rezervy zrušené počas obdobia  -  -  -  - (1,517) 
Zmeny spôsobené zmenou 20  -  - 20  - 
Devízové a iné pohyby (22) 2 (25) (45) 20 
Zostatok k 30. júnu 2,863 1,460 5,173 9,496 5,546 

24. Investície do jednotiek účtovaných ekvivalenčnou metódou 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
   
Podiely v spoločných podnikoch - - 
Účasť v pridružených spoločnostiach 392 399 
Celkové podiely v jednotkách účtovaných metódou ekvivalencie 392 399 

a) Spoločné podniky 

Skupina mala podiely v dvoch samostatne nevýznamných spoločných podnikoch založených zmluvnou dohodou (predané v roku 
2017).  

V tabuľke je analyzovaný celkovo podiel na zisku a ostatný komplexný výsledok týchto spoločných podnikov: 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 30. júna 2017 
Účtovná hodnota podielov v spoločných podnikoch - - 
Podiel skupiny na:   
Strata z pokračujúcich činností - (661) 
Ostatnom komplexnom výsledku - 17 
Celkový podiel komplexného výsledku zo spoločných podnikov - (644) 
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Odsúhlasenie stanovenia súhrnných finančných informácií: 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 30. júna 2017 
   
Počiatočný zostatok hodnoty čistých aktív (100%) - 1,288 
Vplyv dodatočných investícií - - 
Hospodársky výsledok za obdobie - (1,322) 
Ostatné súčasti komplexného výsledku za účtovné obdobie - 34 
Konečný zostatok hodnoty čistých aktív (100%) - - 
Podiely v spoločných podnikoch (50%) - - 

b) Pridružené spoločnosti 

V tabuľke nižšie je analyzovaný podiel na zisku a ostatný komplexný výsledok pridružených spoločností: 
V tisícoch EUR 30. júna 2018 30. júna 2017 

   
Účtovná hodnota podielov v pridružených spoločnostiach 392 388 
Podiel skupiny na:   

Strata z pokračujúcich činností (2) - 
Ostatnom komplexnom výsledku (5) 7 
Celkový podiel komplexného výsledku z pridružených podnikov (7) 7 

25. Investičný majetok 

Investičný majetok k 30. júnu 2018 zahŕňa stavby v hodnote 109 888 tis. EUR (k 31. decembru 2017: stavby v hodnote 110 168 
tis. EUR) a pozemky v hodnote 45 527 tis. EUR (31. december 2017: pozemky v hodnote 39 026 tis. EUR). 

K 30. júnu 2018 a 31. decembru 2017 žiadny investičný majetok nebol predmetom záložného práva.  

Nasledujúca tabuľka uvádza zmeny účtovnej hodnoty investičného majetku: 

V tisícoch EUR 2018 2017 
   
Počiatočný stav k 1. januáru 149,194 7,656 
Prichádzajúce entity - - 
Prírastky 104 113 
Prevod na nehnuteľnosti, stroje a zariadenia - (65) 
Úbytky (423) - 
Vplyv zmien devízových kurzov (460) (362) 
Konečný stav k 30. júnu 148,415 7,342 
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26. Nehmotný majetok 

V tisícoch EUR Goodwill 
Zmluvy a 

značka 
Vzťahy so 

klientmi 

Software a 
ostatný  

nehmotný 
majetok Spolu 

      
Zostatok k 1. januáru 2017 21,468 66,160 15,412 29,206 132,246 
Prírastky  -  -  - 8,311 8,311 
Akvizície prostredníctvom podnikových 
kombinácií 119  -  - 28 147 
Odpisy za rok - (3,308) (2,943) (4,326) (10,577) 
Prevody z hmotného majetku  -  -  - 15 15 
Úbytky  -  -  - (2,475) (2,475) 
Vplyv kurzových rozdielov 38 - 6 210 254 
Zostatok k 31. júnu 2017 21,625 62,852 12,475 30,969 127,921 

      
Zostatok k 1. januáru 2018 25,256 59,544 8,979 35,432 129,211 
Prírastky - - - 5,482 5,482 
Poplatok za amortizáciu za polrok - (3,308) (2,481) (5,017) (10,806) 
Úbytky - - - (685) (685) 
Vplyv kurzových rozdielov (29) - (2) (124) (155) 
Zostatok k 31. júnu 2018 25,227 56,236 6,496 35,088 123,047 

         Majetok v štádiu vývoja a náklady na prijaté úvery a pôžičky 
K 30. júnu 2018 boli náklady na nehmotný majetok v štádiu vývoja (zaradený do Ostatného nehmotného majetku) vo výške 2 
410 tis. EUR (31. december 2017: 1 495 tis. EUR).  
V priebehu roka nedošlo k žiadnym kapitalizovaným nákladom na prijaté úvery a pôžičky súvisiacim s nadobudnutím dlhodobého 
hmotného majetku (31. december 2017: nula). 
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27. Dlhodobý hmotný majetok 

V tisícoch EUR 
Pozemky a 

budovy 

Svietidlá, 
zariadenie a 

vybavenie Spolu 

    
Zostatok k 1. januáru 2017 30,716 13,235 43,951 
Prírastky 974 3,767 4,741 
Odpisy za polrok (978) (2,417) (3,395) 
Zníženie hodnoty 203 - 203 
Prevody z investícií do nehnuteľností 65  - 65 
Prevody na nehmotný majetok  - (15) (15) 
Prestup medzi kategóriami 862 (862) - 
Úbytky (1,054) (549) (1,603) 
Vplyv kurzových rozdielov (555) 95 (460) 
Zostatok k 30. júnu 2017 30,233 13,254 43,487 
    
Zostatok k 1. januáru 2018 124,224 15,021 139,245 
Prírastky 1,196 925 2,121 
Odpisy za polrok (2,028) (2,420) (4,448) 
Zníženie hodnoty (11)  - (11) 
Úbytky 5 (806) (801) 
Vplyv kurzových rozdielov (596) (53) (649) 
Zostatok k 30. júnu 2018 122,790 12,667 135,457 

Majetok v štádiu vývoja a náklady na prijaté úvery a pôžičky 
K 30. júnu 2018 boli náklady na nehmotný majetok v štádiu vývoja (zaradený do Inventára a zariadení) vo výške 205 tis. EUR 
(31. december 2017: 824 tis. EUR). 

V priebehu polroka končiaceho sa 30. júna 2018 a roka končiaceho sa 31. decembra 2017 nedošlo k žiadnym kapitalizovaným 
nákladom na prijaté úvery a pôžičky súvisiacim s nadobudnutím dlhodobého hmotného majetku. 

Nevyužitý majetok 

K 30. júnu 2018 a 31. decembru 2017 Skupina nemala žiadny významný nevyužitý majetok. 

28. Vklady a úvery od bánk 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
   
Termínované vklady bánk 26,262 22,585 
Prijaté úvery zo zmlúv o spätnom odkúpení 530,558 804,418 
Ostatné prijaté úvery 113,691 107,516 
Celkové vklady a úvery od bánk v amortizovanej hodnote 670,511 934,519 
   
Vklady a úvery od bánk na obchodovanie  -  -  
Vklady a úvery od bánk určených na FVTPL  -  -  
Vklady a úvery od bánk na FVTPL  -  -  
   
Celkové vklady a úvery od bánk 670,511 934,519 
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29. Vklady a úvery od klientov 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
   
Termínované a podmienené vklady 4,552,413 4,250,108 
Vklady splatné na požiadanie 3,368,930 2,906,094 
Prijaté úvery zo zmlúv o spätnom odkúpení 2,182 2,163 
Ostatné prijaté úvery 24,625 29,313 
Vklady a úvery od klientov v amortizovanej hodnote 7,948,150 7,187,678 
   
Vklady a úvery od klientov na obchodovanie - - 
Vklady a úvery od klientov určených na FVTPL - - 
Vklady a úvery od klientov určených na FVTPL - - 
   
Vklady a úvery od klientov spolu 7,948,150 7,187,678 

30. Vydané dlhové cenné papiere 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
V amortizovanej hodnote 531,332  543,925  
V FVTPL na obchodovanie - - 
Pri určení FVTPL 1,905 - 

Vydané dlhové cenné papiere spolu 533,237   543,925 

Nasledujúca tabuľka uvádza detaily pre dlhové cenné papiere vydané v amortizovanej hodnote: 

V tisícoch EUR 
Pôvodná 

mena 
Úroková 

miera 
Dátum 

splatnosti 
30. júna 

2018 
31. decembra 

2017 
      
Dlhopisy kótované na burze cenných papierov v 
Bratislave EUR 6.00% 21.6.2016 - 26 
Dlhopisy kótované na burze cenných papierov v 
Bratislave EUR 5.25% 12.12.2018 142,226 147,423 
Dlhopisy kótované na burze cenných papierov v 
Bratislave EUR 3.80% 29.10.2019 71,884 73,534 
Dlhopisy kótované na burze cenných papierov v 
Prahe CZK 3.00% 25.11.2019 114,030 116,606 
Dlhopisy kótované na burze cenných papierov v 
Prahe CZK 4.00% 18.7.2022 123,751 126,698 
Spolu    451,891 464,287 
      
Vydané zmenky a dlžobné úpisy    79,441 79,638 
Ostatné vydané dlhové cenné papiere spolu    79,441 79,638 
Emitované dlhové cenné papiere v 
amortizovanej hodnote    531,332 543,925 

V júni 2013 Skupina vydala 100 000 ks dlhopisov s nominálnou hodnotou 1 000 EUR za kus. Dlhopisy boli kótované a 
obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave. Tieto dlhopisy boli splatené v júni 2016, zvyšná suma vo výške 0 tis. EUR 
zahŕňa nevyžiadanú sumu dlhopisov (31. december 2017: 26 tis. EUR). 
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V septembri 2014 Skupina vydala 1 481 ks dlhopisov s nominálnou hodnotou 3 000 tis. CZK za kus, ktoré boli obchodované na 
Burze cenných papierov Praha. Tieto dlhopisy boli v plnej výške splatené v septembri 2017. V decembri 2014 bolo ďalších 150 
000 ks dlhopisov s menovitou hodnotou 1 000 EUR za kus, ktoré sú obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave. 

V apríli 2016 skupina vydala ďalších 100 000 ks dlhopisov s nominálnou hodnotou 1 000 EUR za kus, ktoré sú obchodované na 
Burze cenných papierov v Bratislave a v novembri 2016 ďalších 1 000 kusov dlhopisov s nominálnou hodnotou 3 000 tis. CZK , 
ktoré sú obchodované na Burze cenných papierov Praha. 

V júli 2017 Skupina vydala ďalších 1 080 ks dlhopisov s nominálnou hodnotou 3 000 000 CZK za kus, ktoré sú obchodované na 
Burze cenných papierov Praha. 

Úroky zo všetkých emisií sa platia pravidelne dvakrát ročne. 

Skupina nemala v priebehu rokov, ktoré sa skončili 30. júna 2018 a 31. decembra 2017, žiadne nesplácané istiny alebo úroky ani 
iné porušenia týkajúce sa svojich dlhových cenných papierov. 

Celková účtovná hodnota emitovaných dlhopisov nezahŕňa výšku dlhopisov v držbe spoločností v rámci skupiny, pretože sú 
predmetom eliminácie na konsolidačnej úrovni.  

Odsúhlasenie stanovenia pohybov záväzkov do peňažných tokov vyplývajúcich z finančných činností 

 Záväzky Vlastné imanie  

V tisícoch EUR 

Záväzky z 
finančného 
prenájmu11 

Emitované 
dlhové 
cenné 

papiere 
Podriade

-ný dlh 

Nerozdelený 
zisk a 

ostatné 
rezervy 

Nekontrolné 
podiely Spolu 

Zostatok k 1. januáru 2018 31 543,925 57,967 907,683 73,222 1,582,828 

Zmeny z peňažných tokov z finančné činnosti       
Distribúcia z akciového kapitálu akcionárom - - - - - - 
Príjmy z vydaných dlhových cenných papierov - 8,657 - - - 8,657 
Platby za odkúpenie - (14,710) - - - (14,710) 
Akvizícia nekontrolných podielov - - - - - - 
Likvidácia nekontrolných podielov - - - 22 (280) (258) 
Vydané podriadené dlhy - - - - - - 
Splatené podriadené dlhy - - (134) - - (134) 
Platby za finančný lízing (14) - - - - (14) 
Výplaty bonusov z emitovaných ostatných 
kapitálových nástrojov - - - (13,154) - (13,154) 
Vyplatené dividendy - - - - (759) (759) 
Celkové zmeny z finančných peňažných 
tokov (14) (6,053) (134) (13,132) (1,039) (20,372) 

Vplyv zmien výmenných kurzov - (5,154) (504) - - (5,658) 

Ostatné zmeny       
Súvisiace záväzky       
Úrokové náklady - 10,342 1,487 - - 11,829 
Zaplatené úroky - (9,823) (1,487) - - (11,310) 
Záväzky spolu - súvisiace s ostatnými 
zmenami - 519 - - - 519 
Vlastné imanie- súvisiace s ostatnými 
zmenami - - - (15,922) (2) (15,924) 

Zostatok k 30. júnu 2018 17 533,237 57,329 878,629 72,181 1,541,393 
 

                                                             
11 Finance lease liabilities are included under Deposits and loans from customers in the financial statements and thus do not constitute a separate financial 
statements caption. 
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Odsúhlasenie stanovenia pohybov záväzkov do peňažných tokov vyplývajúcich z finančných činností 

V tisícoch EUR Záväzky Vlastné imanie  

 

Záväzky z 
finančného 

prenájmu 12 

Emitované 
dlhové 
cenné 

papiere 
Podriade

-ný dlh 

Nerozdelený 
zisk a 

ostatné 
rezervy 

Nekontrol
né podiely Spolu 

Zostatok k 1. januáru 2017 58 596,774 56,402 777,391 43,129 1,473,754 

Zmeny z peňažných tokov z finančné činnosti      - 
Distribúcia z akciového kapitálu akcionárom - - - - - - 
Príjmy z vydaných dlhových cenných 
papierov - 13,823 - - - 13,823 
Platby za odkúpenie - (14,152) - - - (14,152) 
Akvizícia nekontrolných podielov - - - - - - 
Likvidácia nekontrolných podielov - - - - - - 
Vydané podriadené dlhy - - 38 - - 38 
Splatené podriadené dlhy - - (46) - - (46) 
Platby za finančný lízing (13) - - - - (13) 
Výplaty bonusov z emitovaných ostatných 
kapitálových nástrojov - - - (13,005) - (13,005) 
Vyplatené dividendy - - - - - - 
Celkové zmeny z finančných peňažných 
tokov (13) (329) (8) (13,005) - (13,355) 

Vplyv zmien výmenných kurzov - 10,226 818 - - 11,044 

Ostatné zmeny             
Súvisiace záväzky       
Úrokové náklady - 12,547 1,342 - - 13,889 
Zaplatené úroky - (12,068) (1,391) - - (13,459) 
Záväzky spolu - súvisiace s ostatnými 
zmenami - 479 (49) - - 430 
Vlastné imanie- súvisiace s ostatnými 
zmenami - - - 76,688 1,056 77,744 

Zostatok k 30. júnu 2017 45 607,150 57,163 841,074 44,185 1,549,617 

31. Podriadený dlh 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 

Podriadený dlh v amortizovanej hodnote 57,329 57,967 

K 30. júnu 2018 podriadený dlh zahŕňa podriadené cenné papiere s pohyblivou úrokovou sadzbou vydané spoločnosťou 
J&T BANKA, a.s. v pôvodnej sume vo výške 25 062 tis. EUR (31. december 2017: 25 071 tis. EUR) so splatnosťou v roku 2022, 
podriadené cenné papiere s pohyblivou úrokovou sadzbou vydané spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE v pôvodnej sume 
vo výške 3 001 tis. EUR (31. december 2017: 3 002 tis. EUR) so splatnosťou v roku 2022.  

Ostatný podriadený dlh k 30. júnu 2018 zahŕňa podriadené termínované vklady s pevnou úrokovou sadzbou v celkovej pôvodnej 
sume vo výške 29 266 tis. EUR (31. december 2017: 29 894 tis. EUR) so splatnosťou v roku 2019 – 2025 (31. december 2017: 
2018 - 2025). 

Podriadené cenné papiere s pohyblivou úrokovou sadzbou sú naviazané na 3-mesačný EURIBOR. Vážená priemerná úroková 
sadzba u podriadeného dlhu k 30. júnu 2018 bola 5,30 % (31. december 2017: 5,31 %). 

                                                             
12 Finance lease liabilities are included under Deposits and loans from customers in the financial statements and thus do not constitute a separate financial 
statements caption. 
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32. Ostatné záväzky 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
   
Záväzky voči klientom z obchodovania s cennými papiermi 231,494 218,025 
Zamestnanecké požitky 37,878 38,787 
Záväzky z obchodného styku 10,793 16,134 
Nevyfakturované dodávky 10,761 10,420 
Zúčtovanie s trhom cenných papierov 10,904 13,645 
Ostatné záväzky 47,362 53,427 
Ostatné záväzky spolu v rámci riadenia rizík 349,192 350,438 
Výnosy budúcich období 1,628 4,938 
Prijaté pohľadávky 2,811 2,400 
Celkové nefinančné záväzky a ostatné záväzky 4,439 7,338 

   
Spolu 353,631 357,776 

Položka Ostatné záväzky zahŕňa veľký počet drobných položiek, ktoré sú samostatne nevýznamné. 

33. Rezervy 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
Vydané zmluvy o finančných zárukách (pozri Bod 23) 980  - 
Vydané úverové záväzky (pozri Bod 23) 8,516 1,935 
Rezervy vykázané podľa IAS 37 (pozri Bod 33) 21,495 20,877 
Rezervy spolu 30,991 22,812 

Skupina nevydala žiadne záväzky z úverov ani zmluvy o finančných zárukách, ktoré sa oceňujú v reálnej hodnote do zisku alebo 
straty. 

V tisícoch EUR Poistné zmluvy Ostatné  Spolu 
Zostatok k 1. januáru 2017 13,798 3,214 17,012 
Tvorba rezerv počas obdobia 5,227 772 5,999 
Použitie rezerv počas obdobia (1,486) (306) (1,792) 
Rozpustenie rezerv počas obdobia (2,390) (868) (3,258) 
Kurzový zisk - 66 66 
Zostatok k 30. júnu 2017 15,149 2,878 18,027 
    
Zostatok k 1. januáru 2018 16,916 3,961 20,877 
Tvorba rezerv počas obdobia 1,600 390 1,990 
Použitie rezerv počas obdobia - (369) (369) 
Rozpustenie rezerv počas obdobia - (553) (553) 
Kurzová strata - (450) (450) 
Zostatok k 30. júnu 2018 18,516 2,979 21,495 

Rezervy na poistné zmluvy zahŕňajú rezervy na životné poistenie vo výške 16 633 tis. EUR (30. jún 2017: 13 532 tis. EUR) a 
rezervu na budúce poistné plnenie vo výške 501 tis. EUR (30. jún 2017: 479 tis. EUR). 

Ostatné rezervy zahŕňajú najmä rezervu na vernostný program pre klientov (Magnus) vo výške 1 098 tis. EUR  
(30. jún 2017: 1 125 tis. EUR).  
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34. Odložené daňové pohľadávky a záväzky 

34.1. Nevykázané odložené daňové pohľadávky 

Odložené daňové pohľadávky neboli zaúčtované v prípade týchto položiek: 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
Daňové straty minulých rokov 2,600 5,255 

 
Odhad uplynutia nevykázaných daňových strát je nasledujúci: 

V tisícoch EUR 2019 2020 2021 2022 Po 2022 
Daňové straty 1,638 75 882 5 0 

Odložená daňová pohľadávka sa vykazuje z titulu neuznaných strát z minulých rokov len do výšky, v akej bude pravdepodobne 
použitá oproti budúcim daňovým ziskom. 
Maximálna lehota na použitie daňových strát vzniknutých po 1. januári 2004 je v Českej republike 5 rokov. Na Slovensku môžu 
byť daňové straty vzniknuté po 1. januári 2010 umorené rovnomerne v nasledujúcich štyroch rokoch po svojom vzniku. Niektoré 
odpočítateľné dočasné rozdiely nemajú v súčasnosti legislatívne stanovenú lehotu. V súvislosti s týmito položkami tak neboli 
vykázané odložené daňové pohľadávky, lebo vzhľadom k premenlivosti zdrojov týchto pohľadávok nie je pravdepodobné, že 
Skupina dosiahne v budúcnosti daňové zisky, oproti ktorým by mohla tieto daňové výhody využiť. 

34.2. Vykázané odložené daňové pohľadávky a záväzky 

Boli uznané nasledujúce odložené daňové pohľadávky a záväzky: 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
 Majetok Záväzky Majetok Záväzky 
     
Dlhodobý hmotný majetok 3,644 2,397 3,752 2,308 
Nehmotný majetok 190 13,416 69 14,681 
Investície do nehnuteľností 107 2,584 109 2,741 
Opravná položka k pohľadávkam z obchodného 
styku a k ostatnému majetku 71 - 61  - 
Investičné cenné papiere oceňované reálnou 
hodnotou prostredníctvom ostatného komplexného 
výsledku (predtým k dispozícii na predaj) 503 3,658 287 4,322 
Investičné cenné papiere v amortizovanej hodnote 
(predtým držané do splatnosti) 86 2,427  - 2,882 
Zamestnanecké požitky (IAS 19) 728 - 1,026  - 
Čisté nezaplatené úroky - 52 1 49 
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez 
výkaz ziskov a strát - 987  - 141 
Úvery a pôžičky 15,917 1,332 11,733 2,144 
Rezervy 2,024 78 870  - 
Daňové straty 23 97 144  - 
Ostatné dočasné rozdiely 842 - 1,245  - 
Zamestnanecké požitky (IAS 19) 7,857 50 7,942 26 

 31,992 27,078 27,239 29,294 
Zápočet13 (20,933) (20,933) (18,026) (18,026) 
Spolu 11,059 6,145 9,213 11,268 

                                                             
13 Netting - gross deferred tax assets and liabilities were netted for each individual subsidiary of the Group when applicable. 
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Významná časť slovenskej, českej a ruskej daňovej legislatívy nie je potvrdená v praxi a existujú neistoty ohľadom interpretácie, 
ktorú môžu uplatniť finančné úrady v mnohých oblastiach. Vplyv tejto neistoty nie je možné vyčísliť a bude riešený až po vydaní 
relevantných judikátov, alebo ak budú k dispozícií oficiálne výklady orgánov. 

35. Vlastný kapitál 

 Základný kapitál a emisné ážio 

V roku 2018 a v roku 2017 nedošlo k zmene základného kapitálu, ani emisného ážia.  

V marci 2016 akcionári Skupiny uzavreli so spoločnosťou CEFC niekoľko dohôd s pôvodným zámerom CEFC získať 50% podiel 
v skupine. Táto transakcia podliehala regulačnému schváleniu ako v Číne, tak aj v krajinách, v ktorých Skupina pôsobí. V marci 
2018 bola zo strany CEFC stiahnutá žiadosť o regulačné schválenie a bola zrušená kúpa ďalšieho obchodného podielu v Skupine. 
V máji 2018 spoločnosť Rainbow Wisdom Investment Limited, člen skupiny CITIC, prevzala podiel CEFC v JTFG. Skupina 
JTFG a CITIC sa zapojí do rokovaní o ďalšej a hlbšej spolupráci medzi oboma skupinami. 

Štruktúra akcionárov k 30. júnu 2018: 

 Podiel % Hlasovacie práva % 
Ing. Jozef Tkáč 45.05 45.05 
Ing. Ivan Jakabovič 45.05 45.05 
Rainbow Wisdom Investment Limited 9.90 9.90 
Spolu 100.00 100.00 

Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2017 bola nasledovná: 

 Podiel % Hlasovacie práva % 
Ing. Jozef Tkáč 45.05 45.05 
Ing. Ivan Jakabovič 45.05 45.05 
CEFC Shanghai International Group Limited 5.40 5.40 
CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd. 4.50 4.50 
Spolu 100.00 100.00 

Schválený, vydaný a plne splatený základný kapitál spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE k 30. júnu 2018 2016 tvorilo 10 
kmeňových akcií s nominálnou hodnotou 200 tis. CZK, 13 778 752 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1 tis. CZK a 
1 999 556 188 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1 CZK. Akcionári majú nárok na získanie dividendy a na jeden hlas 
na akciu na valných zhromaždeniach spoločnosti. 

 Nedeliteľné fondy 

Nedeliteľné fondy zahŕňajú zákonný rezervný fond materskej spoločnosti a poakvizičné zvýšenie zákonných fondov dcérskych 
spoločností. Zákonný rezervný fond je možné použiť len na krytie strát spoločnosti a nesmie byť rozdelený ako dividendy. 
Výpočet zákonného rezervného fondu je založený na miestnych právnych predpisoch. 

Od 1. januára 2014 sa v Českej republike nevyžaduje vytvorenie zákonného rezervného fondu.  
Na Slovensku je požadované vytvorenie zákonného rezervného fondu vo výške minimálne 10 % z čistého zisku (ročne) a až 
do výšky minimálne 20 % základného kapitálu (kumulatívna bilancia). 

V Rusku sa vyžaduje tvorba zákonného rezervného fondu vo výške minimálne 5 % z čistého zisku (ročne) a až do výšky 
minimálne 5 % upísaného základného kapitálu. 

V Chorvátsku sa vyžaduje tvorba zákonného rezervného fondu vo výške minimálne 5 % z čistého zisku (ročne) až do výšky 
minimálne 5 % upísaného základného kapitálu. 
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 Fond z prepočtu cudzích mien 

Fond z prepočtu cudzích mien zahŕňa všetky kurzové rozdiely vzniknuté z prepočtu účtovných závierok zahraničných jednotiek, 
ktoré nie sú neoddeliteľnou súčasťou činností materskej spoločnosti. V roku 2018 a 2017 boli hlavným dôvodom zmien fondu 
z prepočtu cudzích mien výkyvy devízového kurzu CZK/EUR.  

 Ostatné rezervy a fondy 

Ostatné rezervy zahŕňajú zmeny v reálnej hodnote investičných cenných papierov vykazovaných v reálnej hodnote v ostatnom 
úplnom výsledku (v minulosti (IAS 39) určené na predaj).  
V roku 2016 J&T BANKA, a.s. predala investorom podriadené nezabezpečené certifikáty s nominálnou hodnotou 5 tis. EUR 
a 100 tis. CZK a bez doby splatnosti vo výške 20 595 tis. EUR. Tieto certifikáty sú vykázané ako Ostatné kapitálové nástroje 
v konsolidovanom výkaze o zmenách vlastného kapitálu. Tieto certifikáty majú 9% alebo 10% výnos, ktorý závisí od schválenia 
a vyplácaný štvrťročne z nerozdelených ziskov, a sú kótované na Burze cenných papierov Praha.  
Objem jednotlivých emisií, ktorý kombinuje vlastnosti dlhových a kapitálových nástrojov, bol schválený Českou národní bankou 
(“ČNB”). ČNB stanovila, že sa jedná o kapitálové nástroje v súlade s IFRS, a teda spĺňajú regulačné požiadavky, aby mohli byť 
uznané ako vedľajší kapitál AT1, ktorý je súčasťou regulačného kapitálu Tier 1 (pozri aj bod 38. Riadenie kapitálu).  
V roku 2016 J&T FINANCE GROUP SE tiež vydala a predala podriadené nezabezpečené certifikáty s nominálnou hodnotou 100 
tis. EUR a bez doby splatnosti vo výške 200 000 tis. EUR. Tieto certifikáty majú 9% (prvé 2 roky) a 5% (v nasledujúcich rokoch) 
ročný výnos, ktorý závisí od schválenia a je vyplácaný polročne z nerozdelených ziskov. Na základe schválenia ČNB z 21. apríla 
2016 tieto nástroje spĺňajú požiadavky, aby mohli byť uznané ako vedľajší kapitál AT1. 

Predstavenstvo J&T BANKY, a.s. schválilo v roku 2014 vytvorenie účelového kapitálového fondu (Perpetuitný fond) pre výplaty 
výnosov z certifikátov opísaných vyššie. V roku 2016 J&T FINANCE GROUP SE tiež schválila vytvorenie ďalšieho 
Perpetuitného fondu určeného pre výplatu výnosov z certifikátov. Oba tieto fondy sú tvorené z nerozdeleného zisku. Výplata 
výnosov z fondov sa riadi podmienkami uvedenými v prospekte kapitálových nástrojov. Celková výška výnosu zaplateného 
v prvom polroku 2018 bola 13 154 tis. EUR (30. jún 2017: 13 005 tis. EUR) a je vykazovaná ako distribúcia nerozdeleného zisku 
v konsolidovanom výkaze o zmenách vlastného kapitálu. 

36. Nekontrolné podiely 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
Equity Holding, a.s. 31,950 31,931 
J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED  12,725 12,711 
Poštová banka, a.s. 9,183 9,635 
Chateau Teyssier (Société civile) 7,686 7,673 
J&T REALITY otevřený podílový fond 4,884 4,947 
J&T Banka d.d. (VABA d.d. banka Varaždin) 2,491 2,835 
Poštová poisťovňa, a. s. 2,927 3,144 
PBI, a.s. - - 
Ostatné 335 346 
Nekontrolujúce podiely spolu 72,181 73,222 
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 Významné nekontrolné podiely pred akýmikoľvek vnútroskupinovými elimináciami 

Nasledujúca tabuľka zhŕňa informácie vzťahujúce sa k spoločnostiam Equity Holding, a.s., Poštová banka, a.s., J&T 
MINORITIES PORTFOLIO LIMITED a k iným dcérskym spoločnostiam Skupiny, ktoré majú významný nekontrolný podiel, 
pred akýmikoľvek vnútroskupinovými elimináciami: 

30. jún 2018      

V tisícoch EUR 
 Equity 

 Holding, a.s. 

J&T MINOR. 
PORT. 

LIMITED 
Poštová 

banka, a.s. 

Ostatné 
samostatne 

nevýznamné 
dcérske 

spoločnosti Spolu 
Majetok 57,577 23,482 4,259,422   
Záväzky 32 706 3,626,564   
Goodwill priraditeľný Skupine  - - 20,033   
Čistý majetok bez Goodwillu priraditeľného 
Skupine 

57,545 22,776 612,825 
  

Nekontrolujúci podiel v percentách 62.04% 39.40% 1.54%   
Nekontrolný podiel 35,701 8,974 9,183   
Nepriamy nekontrolný podiel14 (3,751) 3,751 -   
Účtovná hodnota nekontrolujúceho podielu 31,950 12,725 9,183 18,323 72,181 
       
Výnosy  1,429 93 98,468   
Zisk 1,125 33 18,606   
Ostatné súčasti komplexného výsledku  (1,095) 0 (766)   
Celkový komplexný výsledok  30 33 18   
Nekontrolujúci podiel v percentách 62.04% 39.40% 1.54%   
Zisk priraditeľný nekontrolujúcemu podielu  698 13 287 438 1,436 
Ostatné súčasti komplexného výsledku 
priraditeľné nekontrolujúcemu podielu (679) - (12) (47) (738) 
       
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti (1) 13 19,424 
Peňažný tok z investičnej činnosti - - 28,807 
Peňažný tok z finančnej činnosti (dividendy NKP: 0) - - (24,143) 
Čisté zvýšenie (zníženie) peňažných prostriedkov a 
peňažných ekvivalentov (1) 13 24,088 

 

                                                             
14 The Group owns a 60.60% share in J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED. J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED further holds a 62.64% share 
in Equity Holding, a.s. Part of  J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED's investment into Equity Holding, a.s. (39.40%) is thus held by its non-controlling 
interests.  
 

F-70



J&T FINANCE GROUP SE 
Notes to the condensed consolidated financial statements 

for the half-year ended 30 June 2018 
 

67 
 

31. december 2017      

V tisícoch EUR 
 Equity 

 Holding, a.s. 

J&T MINOR. 
PORT. 

LIMITED 
Poštová 

banka, a.s. 

Ostatné 
samostatne 

nevýznamné 
dcérske 

spoločnosti Spolu 
Majetok         57,588 22,758 4,350,728   
Záväzky 73 16 3,688,588   
Goodwill priraditeľný Skupine   -  - 20,033   
Čistý majetok bez Goodwillu priraditeľného 
Skupine 57,515 22,742 642,107   
Nekontrolujúci podiel v percentách 62.04% 39.40% 1.54%   
Nekontrolný podiel 35,682 8,960 9,635   
Nepriamy nekontrolný podiel15 (3,751) 3,751  -   
Účtovná hodnota nekontrolujúceho podielu 31,931 12,711 9,635 18,945 73,222 
       
30. júna 2017      
Výnosy  1,274 - 82,694   
Zisk 1,009 (403) 19,521   
Ostatné súčasti komplexného výsledku  1,667 - (5,197)   
Celkový komplexný výsledok  2,676 (403) 14,324   
Nekontrolujúci podiel v percentách 37.36% 0.00% 3.28%   
Zisk priraditeľný nekontrolujúcemu podielu  377 - 641 (60) 958 
Ostatné súčasti komplexného výsledku 
priraditeľné nekontrolujúcemu podielu 623 - (304) 345 664 
       
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti (10) (6) 444,258 
Peňažný tok z investičnej činnosti  - - 78,640 
Peňažný tok z finančnej činnosti (dividendy NKP: 0)  - - (213) 
Čisté zvýšenie (zníženie) peňažných prostriedkov a 
peňažných ekvivalentov (10) (6) 522,685 

 Zmeny nekontrolných podielov bezo zmien v ovládaní 

V prvom polroku 2018 J&T Banka d.d. (VABA d.d. banka Varaždin) kúpila vlastné akcie, čo viedlo k zvýšeniu podielu Skupiny 
o 1,41 %. 

V júli 2017 J&T Banka d.d. (VABA d.d. banka Varaždin) kúpila vlastné akcie, čo viedlo k zvýšeniu podielu Skupiny o 0,21 % (z 
82,55 % na 82,34 %).   

V decembri 2017 J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED vydala nové akcie, ktoré upísali Ivan Jakabovič a Jozef Tkáč za 
22 000 tis. EUR. Výsledkom bolo zníženie vlastníckych podielov Skupiny zo 100,00 % k 31. decembru 2016 na 60,60 % k 31. 
decembru 2017. J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED ďalej vlastní 62,64% podiel v spoločnosti Equity Holding, a.s. a 
obchodný podiel Skupiny v spoločnosti Equity Holding, a.s. v súvislosti s transakciou opísanou v predchádzajúcej vete klesol na 
37,96 %. 

V decembri 2017 Skupina odkúpila 5,12% podiel v PBI, a.s. za 1 200 tis. EUR a zvýšila majetkový podiel v Poštovej banke, a.s. 
na 98,46 %. 

                                                             
15 The Group owns a 60.60% share in J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED. J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED further holds a 62.64% share 
in Equity Holding, a.s. Part of  J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED's investment into Equity Holding, a.s. (39.40%) is thus held by its non-controlling 
interests.  
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Nasledujúca tabuľka zhŕňa zmeny nekontrolných podielov v tých spoločnostiach, kde nedošlo k žiadnej zmene v ovládaní 
a nezahŕňa vplyv novo nakúpených alebo založených subjektov s nekontrolnými podielmi. 

V tisícoch EUR Spolu 
Nekontrolujúci podiel k 1. januáru 2018 x 
Zmena vo vlastníckom podiele Skupiny (280) 
Dividendy - 
Podiel na komplexnom výsledku 115 
Nekontrolujúci podiel k 30. júnu 2018 x 

 

V tisícoch EUR 

Equity 
Holding, 

a.s. 

J&T MINOR. 
PORT. 

LIMITED 
Poštová 

banka, a.s. 
Ostatné 

nevýznamné Spolu 
Nekontrolujúci podiel k 1. januáru 2017 19,568 - 9,740 x x 
Zmena vo vlastníckom podiele Skupiny 10,425 12,711 (554) (3,358) 19,224 
Dividendy - - (228) (325) (553) 
Podiel na komplexnom výsledku 1,938 - 677 1,127 3,742 
Nekontrolujúci podiel k 30. júnu 2017 31,931 12,711 9,635 x x 

37. Informácie o reálnej hodnote 

Nasledujúca tabuľka je porovnaním účtovnej hodnoty a reálnej hodnoty finančných aktív a záväzkov Skupiny, ktoré nie sú vedené 
v reálnych hodnotách: 

30. júna 2018   Reálna hodnota 

V tisícoch EUR 
Účtovná 
hodnota  Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Spolu  

       
Finančný majetok       
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 258,492   - 258,492  - 258,492 
Investičné cenné papiere v amortizovanej hodnote 398,025  293,356 12,319 110,018 415,693 
Úvery a pohľadávky poskytnuté bankám 3,418,306   - 3,418,142  - 3,418,142 
Úvery a pohľadávky poskytnuté klientom 5,251,335   -  - 5,678,106 5,678,106 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný finančný 
majetok podliehajúci riadeniu rizík 117,751   -  - 117,751 117,751 

       
Finančné záväzky       
Vklady a úvery od bánk 670,511   - 669,657  - 669,657 
Vklady a úvery od klientov 7,948,150   - 7,938,013  - 7,938,013 
Vydané dlhopisy 531,332  373,225 153,005  - 526,230 
Podriadený dlh 57,329   - 56,304  - 56,304 
Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné 
záväzky podliehajúce riadeniu rizík 349,192   - 349,192  - 349,192 
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31 December 2017   Reálna hodnota 

V tisícoch EUR 
Účtovná 
hodnota  Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Spolu  

       
Finančný majetok       
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 560,766   - 560,766  - 560,766 
Investičné cenné papiere v amortizovanej hodnote 305,388  297,330 25,874 518 323,722 
Úvery a pohľadávky poskytnuté bankám 2,396,824   - 2,396,299  - 2,396,299 
Úvery a pohľadávky poskytnuté klientom 5,611,146   -  - 5,796,702 5,796,702 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný finančný 
majetok podliehajúci riadeniu rizík 152,522   - 145,587 6,935 152,522 

       
Finančné záväzky       
Vklady a úvery od bánk 934,519   - 933,027  - 933,027 
Vklady a úvery od klientov 7,187,678   - 7,188,698  - 7,188,698 
Vydané dlhopisy 543,925  462,214 87,313  - 549,527 
Podriadený dlh 57,967   - 54,107  - 54,107 
Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné 
záväzky podliehajúce riadeniu rizík 355,538   - 355,538  - 355,538 

38. Riadenie kapitálu 

Politikou Skupiny je mať silnú kapitálovú základňu tak, aby si udržala dôveru veriteľov i trhu, a zároveň zaistila budúci rozvoj 
svojho podnikania. 
Konsolidovaná kapitálová primeranosť sa počíta od 1. januára 2014 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 575/2013 z 23. júna 2013. Do 31. decembra 2013 sa počítala v súlade s vyhláškou Centrálnej banky Českej republiky č. 
123/2007 Z. z.  

Konsolidovaný kapitál Skupiny je analyzovaný vo dvoch zložkách: 

• 1 Tier 1 kapitál, ktorý sa skladá z:  
1, Kmeňového kapitálu tier 1 (CET1), ktorý obsahuje splatený kmeňový akciový kapitál, emisné ážio, nerozdelený zisk (zisk 
bežného obdobia nie je zahrnutý), kumulovaný ostatný úplný výsledok hospodárenia (OCI), zníženého o odpočet nehmotných 
aktív a dodatočné úpravy ocenenia; 
2, Vedľajšieho kapitálu tier 1 (AT1), ktorý obsahuje nástroje s nekonečnou splatnosťou vydané v súlade s CRR (pozri bod 35. 
Vlastný kapitál) 
• Tier 2 kapitál, ktorý tvoria uznateľné podriadené záväzky. 

Regulovaný konsolidačný celok (ďalej „RKC“) je definovaný pre účely pravidiel obozretnosti na konsolidovanej báze podľa 
Zákona o bankách č. 21/1992 Sb. a Predpisu č. 123/2007 Sb. (predpisy Českej národnej banky). Podľa týchto predpisov spadá od 
1. januára 2014 pod definíciu RKC finančná holdingová skupina konečných akcionárov spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. 
Pre potreby RKC sa uplatňujú odlišné konsolidačné pravidlá – len spoločnosti, ktoré majú status finančnej inštitúcie podľa CRR 
sú konsolidované plnou metódou. 

Regulačný kapitál 
 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
   
Vlastný kapitál tier 1 (CET1) 1,134,911 1,066,952 
Vedľajší kapitál tier 1 (AT1) 264,453 275,901 
Celkový kapitál Tier 1  1,399,364 1,342,853 
Dodatkový kapitál (Tier 2) 29,255 35,598 
Celkový regulačný kapitál 1,428,619 1,378,451 
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Rizikovo vážené aktíva (RWA)   
Úverové riziko investičného portfólia  7,081,807 7,391,307 
Prevádzkové riziko (BIA) 805,803 813,576 
Úverové riziko obchodného portfólia  548,660 588,784 

Všeobecné úrokové riziko  152,002 179,991 
Všeobecného akciové riziko 42,110 44,492 
Menové riziko 354,548 364,300 
Komoditné riziko  - - 

Výška rizikovej expozície pri úprave ocenenia úveru 14,648 13,183 
Celková výška kapitálových požiadaviek 8,450,918 8,806, 849 

Kapitálová primeranosť je vypočítaná pre CET 1 kapitál, kapitál Tier 1 a celkové vlastné zdroje ako podiel kapitálu k rizikovo 
váženým aktívam (RWA). Regulačný kapitál sa vypočíta ako súčet kmeňového kapitálu Tier 1 (CET1), vedľajšieho kapitálu Tier 
1 (AT1) a dodatkového kapitálu Tier 2, zníženého o odpočítateľné položky. Kapitál CET1 zahŕňa splatený základný kapitál, 
zákonný rezervný fond, ostatné kapitálové fondy, nerozdelené zisky a dodatočné úpravy ocenenia Kapitál Tier 2   zahŕňa 
podriadený dlh schválený Českou národní bankou vo výške 29 255 tis. EUR (31. december 2017: 35 598 tis. EUR). Medzi 
odpočítateľné položky patrí čistá hodnota nehmotného majetku a čistý odložený daňový záväzok súvisiaci s týmto nehmotným 
majetkom. 

Pomery kapitálovej primeranosti 

Požiadavky na kapitálovú primeranosť sú nasledujúce: 

V % 
Minimálne 
požiadavky 

Rezerva na 
zachovanie 

kapitálu 

Proticyklický 
kapitálový 

rezervný fond 
Celkové 

požiadavky 
Pomer CET1  4.5 2.5 0.33 7.33 
Pomer Tier 1  6.0 2.5 0.33 8.83 
Celkový pomer regulačného kapitálu 8.0 2.5 0.33 10.83 

Dodatočná rezerva na zachovanie kapitálu vo výške 2,5 %, pre CET1 bola uložená Českou národní bankou. Špecifická miera 
proticyklickej kapitálovej rezervy sa počíta v súlade §63 ČNB vyhlášky č. 163/2014 Sb. a počíta sa ako vážený priemer miery 
proticyklickej kapitálovej rezervy platných v jurisdikciách, ku ktorým má Skupina relevantné rizikové expozície. Začalo to byť 
platné v roku 2017, kedy Česká republika a Slovenská republika po prvýkrát stanovili svoje miery proticyklickej rezervy. 

Kapitálová primeranosť RKC bola k 30. júnu 2018 a 31. decembru 2017 takáto: 

V % 30. júna 2018 31. decembra 2017 
Kmeňový kapitál 1 (CET1) 13.43 12.12 
Kapitál Tier 1  16.56 15.25 
Celkový pomer regulačného kapitálu 16.90 15.65 

39. Spravovaný majetok 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 31. decembra 2017 
   
Majetok vo vlastných fondoch 2,611,661 2,511,611 
Spravovaný majetok s právom voľného nakladania 257,362 235,491 
Ostatný spravovaný majetok 2,683,807 2,550,834 
Celkový spravovaný majetok 5,552,830 5,297,936 
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 Metóda výpočtu 

Spravovaný majetok predstavuje všetok majetok klientov, ktorý Skupina spravuje alebo drží pre kapitálové zhodnotenie. Sumárne 
tento majetok zahrňuje všetky vklady klientov, termínované vklady umiestnené v mene klientov a všetok majetok klientov. 
Majetok v úschove (majetok držaný len pre transakčné dôvody alebo na úschovu) nie je zahrnutý do spravovaného majetku. 
Spravovaný majetok je ocenený reálnou cenou kótovaných finančných nástrojov. V prípade, že nejde o kótované nástroje, dlhové 
a majetkové nástroje sú ocenené amortizovanou hodnotou alebo použitím techník oceňovania (napr. oceňovacie modely so 
vstupnými údajmi priamo z trhov). 

 Majetok vo vlastných fondoch  

Táto položka obsahuje aktíva všetkých investičných fondov Skupiny.  

 Spravovaný majetok s právom voľného nakladania 

Cenné papiere, oceniteľné práva, drahé kovy, trhová hodnota investícií vykonaných v mene tretích osôb a vklady zákazníkov sú 
zahrnuté do výpočtu majetku s právom voľného nakladania. Táto suma obsahuje majetok umiestnený v rámci Skupiny, ako aj 
majetok umiestnený u tretích strán, pre ktorý má Skupina právo voľného nakladania.  

 Ostatný spravovaný majetok  

Cenné papiere, oceniteľné práva, drahé kovy, trhová hodnota investícií vykonaných v mene tretích osôb a vklady zákazníkov sú 
zahrnuté do výpočtu ostatného spravovaného majetku. Táto suma obsahuje majetok, ktorý Skupina spravuje alebo pri ktorom 
Skupina poskytuje poradenstvo.  

40. Spriaznené osoby 

Identifikácia spriaznených osôb           
Ako je uvedené v nasledujúcom prehľade, Skupina je, alebo bola, vo vzťahu spriaznenej osoby k svojej materskej spoločnosti, jej 
akcionárom a iným stranám k 30. júnu 2018 a 30. júnu 2017 alebo k 31. decembru 2017: 

(1) koneční akcionári a nimi ovládané spoločnosti 

(2) spoločnosti, ktoré spoločne ovládajú alebo majú významný vplyv na účtovnú jednotku a jej dcérske a pridružené spoločnosti 

(3) pridružené spoločnosti  

(4) spoločné spoločnosti, v ktorých je Skupina spoločníkom 

(5) členovia vrcholového manažmentu Spoločnosti alebo materskej spoločnosti a spoločnosti nimi ovládané 
„Koneční vlastníci a nimi ovládané spoločnosti“ zahŕňajú nasledujúce subjekty: Jakabovič Ivan, Tkáč Jozef, DANILLA EQUITY 
LIMITED (do apríla 2017), J&T Securities, s.r.o., KOLIBA REAL a.s., KPRHT 3, s.r.o., KPRHT 14 s.r.o. a KPRHT 19, s.r.o. 
Žiadna z nich nezverejňuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá by zahŕňala Skupinu. 
 
Prehľad transakcií so spriaznenými osobami k 30. júnu 2018 a 31. decembru 2017 je nasledovný: 

  30. júna 2018  31. decembra 2017 
V tisícoch EUR  Pohľadávky Záväzky   Pohľadávky Záväzky 
       
Koneční akcionári a nimi ovládané spoločnosti  - 83  48 4,821 
Pridružené spoločnosti a spoločné podniky  79 2,713  88 2,584 
Ostatní kľúčoví vedúci pracovníci Spoločnosti alebo jej 
materskej spoločnosti a spoločnosti, ktoré ovládajú alebo 
spoluovládajú  116,037 19,937   75,956 14,264 
Spolu  116,117 22,733   76,092 21,669 
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K 30. júnu 2018 nebola tvorená žiadna rezerva k pohľadávkam voči „Konečným akcionárom a nimi ovládaným spoločnostiam” 
(31. december 2017: nula).  

Prehľad transakcií so spriaznenými osobami počas polroka končiaceho sa 30. júna 2018 a roka 2017 je nasledovný: 

  30. júna 2018  31. decembra 2017 
V tisícoch EUR  Výnosy Náklady   Výnosy Náklady 

       
Koneční akcionári a nimi ovládané spoločnosti  1 -  430  - 
Pridružené spoločnosti  757 14  1,392  - 
Ostatní kľúčoví vedúci pracovníci Spoločnosti alebo jej 
materskej spoločnosti a spoločnosti, ktoré ovládajú alebo 
spoluovládajú  10,424 306  5,743 2,935 
Spolu  11,182 320  7,565 2,935 

Prehľad záruk so spriaznenými osobami na konci roka je nasledovný: 

  30. júna 2018  31. decembra 2017 

V tisícoch EUR  
Prijaté 
záruky 

Poskytnuté 
záruky   

Prijaté 
záruky 

Poskytnuté 
záruky 

       
Koneční akcionári a nimi ovládané spoločnosti  - -   - 5 
Kľúčoví vedúci pracovníci Spoločnosti alebo jej 
materskej spoločnosti a spoločnosti, ktoré ovládajú 
alebo spoluovládajú  2,895 192   - 150 
Spolu  2,895 192   - 155 

K 30. júnu 2018 nemali akcionári Skupiny voči veriteľom Skupiny žiadne záruky za svoje pôžičky (31. december 2017: nula). 

Transakcie so štatutárnymi orgánmi a kľúčovým manažmentom 

Celkové odmeny zahrnuté v „Osobných nákladoch” a úvery členom štatutárnych orgánov a kľúčovému manažmentu sú uvedené 
v nasledujúcom prehľade: 

V tisícoch EUR 30. júna 2018 30. júna 2017 
   
Odmeny 192 175 
Úvery 180 216 

Z pôžičiek členom štatutárnych orgánov a kľúčovému manažmentu boli počas polroka 2018 (polrok končiaci sa 30. júna 2017: 4 
tis. EUR) poskytnuté nové úvery vo výške 2 tis. EUR a splatená bola suma úverov vo výške 63 tis. EUR (polrok končiaci sa 30. 
júna 2017: 64 tis. EUR). 

41. Nekonsolidované štruktúrované jednotky 

Skupina sa podieľa na mnohých obchodných činnostiach so štruktúrovanými jednotkami, čo sú spoločnosti, ktorých cieľom je 
dosiahnuť určitý obchodný cieľ, a ktoré sú zvyčajne koncipované tak, aby hlasovacie a podobné práva nepredstavovali 
dominantný faktor pri rozhodovaní o tom, kto túto jednotku ovláda. 

Štruktúrovaná jednotka sa často vyznačuje niektorými alebo všetkými nasledujúcimi atribútmi alebo vlastnosťami: 

• obmedzené činnosti;  
• úzko a jasne definovaný cieľ;  
• nedostatok kapitálu, aby štruktúrovaná jednotka mohla svoje aktivity financovať bez podriadenej finančnej podpory. 
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Skupina poskytuje štruktúrovaným jednotkám finančné prostriedky na nákup aktív, ktoré štruktúrované jednotky poskytujú ako 
zabezpečenie v prospech Skupiny. Skupina vstupuje do transakcií s týmito jednotkami pri bežnej obchodnej činnosti s cieľom 
uľahčiť transakcie so zákazníkmi a využiť konkrétne investičné príležitosti. Jednotky, na ktoré sa vzťahuje tento bod prílohy, nie 
sú konsolidované, pretože ich Skupina neovláda prostredníctvom hlasovacích práv, zmlúv, dohôd o financovaní alebo inými 
spôsobmi. 

Príjmy dosiahnuté v dôsledku angažovanosti v štruktúrovaných jednotkách predstavujú úrokový výnos, ktorý Skupina vykazuje 
v súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými týmto štruktúrovaným jednotkám. 

Podielom Skupiny v nekonsolidovaných štruktúrovaných jednotkách sa rozumie zmluvný vzťah, na ktorého základe je Skupina 
vystavená premenlivosti výnosov plynúcich z hospodárenia štruktúrovaných jednotiek. 

Maximálna miera vystavenia Skupiny riziku straty sa určí zhodnotením povahy jej podielu v nekonsolidovanej štruktúrovanej 
jednotke a predstavuje maximálnu stratu, ktorú by Skupina musela vykazovať v dôsledku jej angažovanosti v nekonsolidovaných 
štruktúrovaných jednotkách, bez ohľadu na pravdepodobnosť vzniku tejto straty. 

Maximálnu mieru rizika u pôžičiek vystihuje ich účtovná hodnota v konsolidovanej účtovnej závierke k 30. júnu 2018 vo výške 
249 010 tis. EUR (31. december 2017: 328 193 tis. EUR). Skupina v súvislosti s týmito pôžičkami nevykázala žiadnu stratu v 
polroku 2018 (2017: nula). Neexistujú žiadne dodatočné zmluvné dohody s týmito jednotkami ohľadom poskytovania ďalšieho 
financovania alebo záruk. Záväzky nekonsolidovaných štruktúrovaných jednotiek iným jednotkám sú podriadenými záväzkami 
Skupiny.  

Celková hodnota aktív 4 nekonsolidovaných štruktúrovaných jednotiek, ako ukazovateľ ich veľkosti, dosahuje výsledok 712 748 
tis. EUR (31. december 2017: 699 785 tis. EUR).  

42. Subjekty skupiny 

Zoznam subjektov Skupiny k 30. júnu 2018 a 31. decembra 2017 je uvedený nižšie: 

            30. júna 2018 31. decembra 2017 

Názov spoločnosti Krajiny sídla Konsolid
ované % 

Forma 
kontroly 

Metóda 
konsolid

ácie 

Konsoli-
dované % 

Forma 
kontroly 

J&T FINANCE GROUP SE Česká republika materská spoločnosť materská spoločnosť 
  J&T BANKA, a.s. Česká republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 
    ATLANTIK finanční trhy, a.s.  Česká republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 
    J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.  Česká republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 
    J&T IB and Capital Markets, a.s. Česká republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 

   XT-Card a.s. Česká republika 32.00 priama vlastného 
imania 32.00 priama 

    J&T Bank, a.o. (J&T Bank ZAO) 1 Rusko 100.00 priama úplná 100.00 priama 
  AKB «Khovanskiy» a.o. Rusko 100.00 priama úplná 100.00 priama 
    TERCES MANAGEMENT LIMITED 2 Cyprus 100.00 priama úplná 100.00 priama 
      Interznanie OAO3 Rusko 100.00 priama úplná 100.00 priama 
    J&T REALITY otevřený podílový fond 4 Česká republika 88.88 priama úplná 88.88 priama 

    J&T Banka d.d. (VABA d.d. banka Varaždin) Chorvátsko 84.17 priama úplná 82.76 priama 

  J&T Leasingová společnost, a.s. Česká republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 

  J&T INTEGRIS GROUP LIMITED Cyprus 100.00 priama úplná 100.00 priama 
 

    Bayshore Merchant Services Inc. Britské Panenské 
ostrovy 100.00 priama úplná 100.00 priama 

      J&T Bank and Trust Inc. Barbados 100.00 priama úplná 100.00 priama 

        J and T Capital, Sociedad Anonima de Capital 
Variable Mexiko 100.00 priama úplná 100.00 priama 

    J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED Cyprus 60.60 priama úplná 60.60 priama 

      Equity Holding, a.s. Česká republika 37.96 priama úplná 37.96 priama 

    J&T Global Finance III, s.r.o. Slovenská republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 
    J&T Global Finance IV., B.V. Holandsko 100.00 priama úplná 100.00 priama 
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            30. júna 2018 31. decembra 2017 

Názov spoločnosti Krajiny sídla Konsolid
ované % 

Forma 
kontroly 

Metóda 
konsolid

ácie 

Konsoli-
dované % 

Forma 
kontroly 

    J&T Global Finance V., s.r.o. Slovenská republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 
  J&T Global Finance VI., s.r.o. Slovenská republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 
  J&T Global Finance VII., s.r.o. Česká republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 
  J&T Global Finance VIII., s.r.o Česká republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 

  J&T Concierge, s.r.o. Česká republika Merged into J&T SERVICES 
ČR, a.s. 

Merged into J&T 
SERVICES ČR, a.s. 

  J&T SERVICES ČR, a.s. Česká republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 

    J&T SERVICES SR, s.r.o. Slovenská republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 

    J&T Finance, LLC Rusko 99.90 priama úplná 99.90 priama 

      Hotel Kadashevskaya, LLC Rusko 99.90 priama úplná 99.90 priama 

  PBI, a.s. Česká republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 

  Poštová banka, a.s. 5 Slovenská republika 98.46 priama úplná 98.46 priama 

    Poštová poisťovňa, a.s. (Poisťovňa Poštovej banky, a.s.) Slovenská republika 78.77 priama úplná 78.77 priama 

    
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej Banky, 
d.s.s., a.s. Slovenská republika 98.46 priama úplná 98.46 priama 

    
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ.spol., a.s.  Slovenská republika 98.46 priama úplná 98.46 priama 

    PB Servis, a.s. (POBA Servis, a. s.)  Slovenská republika 98.46 priama úplná 98.46 priama 

    PB PARTNER, a.s. Slovenská republika 98.46 priama úplná 98.46 priama 

    PB Finančné služby, a.s. Slovenská republika 98.46 priama úplná 98.46 priama 

    PB IT, a.s. Slovenská republika - - - - - 

    SPPS, a.s. Slovenská republika 39.38 priama vlastného 
imania 39.38 priama 

 NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční 
společnost, a.s.6 Česká republika 99.20 priama úplná 99.20 priama 

  DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Slovenská republika 99.20 priama úplná 99.20 priama 

  BHP Tatry, s.r.o. Slovenská republika 99.20 priama úplná 99.20 priama 

 
Compact Property Fund, investiční fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s.7 Česká republika 99.16 priama úplná 99.16 priama 

  FORESPO SOLISKO a.s.  Slovenská republika 99.16 priama úplná 99.16 priama 

  FORESPO HELIOS 1 a.s. Slovenská republika 99.16 priama úplná 99.16 priama 

  FORESPO HELIOS 2 a.s. Slovenská republika 99.16 priama úplná 99.16 priama 

  FORESPO HOREC a SASANKA a.s. Slovenská republika 99.16 priama úplná 99.16 priama 

  FORESPO PÁLENICA a.s. Slovenská republika 99.16 priama úplná 99.16 priama 

  INVEST-GROUND a.s. Slovenská republika 99.16 priama úplná 99.16 priama 

  FORESPO-RENTAL 1 a.s. Slovenská republika 99.16 priama úplná 99.16 priama 

  FORESPO-RENTAL 2 a.s. Slovenská republika 99.16 priama úplná 99.16 priama 

  FORESPO BDS a.s. Česká republika 99.16 priama úplná 99.16 priama 

  DEVEL PASSAGE s.r.o. Slovenská republika 99.16 priama úplná 99.16 priama 

  FORESPO DUNAJ 6 a.s. Slovenská republika 99.16 priama úplná 99.16 priama 

  J&T Wine Holding SE Česká republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 
  OUTSIDER LIMITED  Cyprus 100.00 priama úplná 100.00 priama 
  Chateau Teyssier (Société civile) Francúzsko 80.00 priama úplná 80.00 priama 
  CT Domaines Francúzsko 80.00 priama úplná 80.00 priama 
  SAXONWOLD LIMITED  Írsko 80.00 priama úplná 80.00 priama 
  World’s End U.S.A. 80.00 priama úplná 80.00 priama 
  KOLBY a.s. Česká republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 
 J&T Mezzanine, a.s. Česká republika 100.00 priama úplná 100.00 priama 

 
Vyššie uvedená štruktúra je uvedená podľa vlastníctva spoločností na rôznych úrovniach v rámci Skupiny. 
 
1The Group owns a 99.945% share in J&T Bank, a.o. through the susbsidiary J&T BANKA, a.s. and another 0.055% share through 
J&T FINANCE GROUP SE. On 27 February 2018 J&T Bank, a.o. merged with AKB «Khovanskiy» a.o. 

F-78



J&T FINANCE GROUP SE 
Notes to the condensed consolidated financial statements 

for the half-year ended 30 June 2018 
 

75 
 

2The Group owns a 99% share in TERCES MANAGEMENT LIMITED through the subsidiary J&T BANKA, a.s. and another 
1% share through the subsidiary J&T Finance, LLC. 
3The Group owns a 50% share in Interznanie OAO through the subsidiary TERCES MANAGEMENT LIMITED and another 
50% share through the subsidiary J&T Bank, a.o. 
4The Group owns a 53.08% share in J&T REALITY otevřený podílový fond through the subsidiary J&T BANKA, a.s. and another 
35.80% share  through the subsidiary Poštová banka, a.s. 
5The Group owns a 64.46% share in Poštová banka., a.s. through J&T FINANCE GROUP SE and another 34% share through the 
subsidiary PBI, a.s.  
6The Group owns a 48.35% share in NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. through J&T 
BANKA, a.s. and effectively another 50.85% share through the subsidiary Poštová banka, a.s. 
7The Group owns a 45.71% share in Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. through 
J&T BANKA, a.s. and effectively another 53.45% share through the subsidiary Poštová banka, a.s. 

43. Následné udalosti 

Dňa 24. júla 2018 spoločnosť J&T INTEGRIS GROUP LIMITED založila v plnej miere vlastnenú dcérsku spoločnosť J&T 
Global Finance IX., s.r.o. 
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Príloha 3 

Auditovaná konsolidovaná účtovná závierka Ručiteľa k 31. decembru 2017 
vrátane audítorskej správy vypracovaná podľa štandardov IFRS  
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Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GROUP SE (dále také „Společnost“) sestavené na zá-
kladě mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, která se skládá z konsolidovaného výkazu o finanční 
pozici k 31. prosinci 2017, konsolidovaného výkazu o úplném výsledku, konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu a konsolidovaného 
výkazu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2017 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní 
závěrky.

Podle našeho názoru přiložená konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Společnosti k 31. prosinci 2017 
a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2017 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve zně-
ní přijatém Evropskou unií.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní 
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpi-
sy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etic-
kým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku.

Ostatní informace
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené v konsolidované výroční zprávě mimo konso-
lidovanou účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících 
s auditem konsolidované účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném 
(materiálním) nesouladu s konsolidovanou účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu konsolidované 
účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace 
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, 
zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu 
významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních 
informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
� ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech význam-

ných (materiálních) ohledech v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou a
� ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace ne-
obsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné 
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře 
společnosti J&T FINANCE GROUP SE

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8, Česká republika
+420 222 123 111, www.kpmg.cz
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Odpovědnost statutárního orgánu, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti za konsolidovanou účetní závěrku
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s mezinárod-
ními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro 
sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování konsolidované účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, 
a pokud je to relevantní, popsat v příloze konsolidované účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpo-
kladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidované účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti 
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídají dozorčí rada a výbor pro audit.
 
Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způ-
sobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není 
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v konsolidované účetní závěrce odhalí případnou 
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé konso-
lidované účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat 
profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
� Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti konsolidované účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, 

navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich 
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než 
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, 
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

� Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditor-
ské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

� Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statu-
tární orgán Společnosti uvedl v příloze konsolidované účetní závěrky.

� Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidované účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda 
s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které 
mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejis-
tota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze konsolidované účetní závěrky, 
a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat 
vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, 
že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

� Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah konsolidované účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda konsolidovaná účetní zá-
věrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

� Získat dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních informacích týkajících se účetních jednotek nebo podnikatelských činností 
v rámci skupiny s cílem vyjádřit výrok ke konsolidované účetní závěrce. Odpovídáme za řízení, dohled a provedení auditu skupiny. Vyjá-
dření výroku auditora zůstává naší výhradní odpovědností.

F-82



14

Konsolidovaná účetní závěrka Finanční část

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., člen sítě nezávislých členských společností 
KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), 
švýcarské organizační jednotce. 

Obchodní rejstřík vedený 
Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 24185

IČO 49619187
DIČ CZ699001996
ID datové schránky: 8h3gtra

Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných 
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Statutární auditor odpovědný za zakázku 
Ing. Vladimír Dvořáček je statutárním auditorem odpovědným za audit konsolidované účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GROUP SE 
k 31. prosinci 2017, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 28. května 2018

                                                                                        

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.                                      Ing. Vladimír Dvořáček                
Evidenční číslo 71                                                      Partner
        Evidenční číslo 2332
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Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE 
 

Výrok audítora 
Vykonali sme audit priloženej konsolidovanej účtovnej uzávierky spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE (ďalej 
tiež „Spoločnosť“) zostavenej na základe medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva v znení prijatom 
Európskou úniou, ktorá sa skladá z konsolidovaného výkazu o finančnej pozícii k 31. decembru 2017, 
konsolidovaného výkazu o úplnom výsledku, konsolidovaného výkazu zmien vlastného kapitálu a konsolidovaného 
výkazu o peňažných tokoch za rok končiaci 31. decembrom 2017 a prílohy tejto konsolidovanej účtovnej 
uzávierky, ktorá obsahuje popis použitých podstatných účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. 
Údaje o Spoločnosti sú uvedené v bode 1 prílohy tejto konsolidovanej účtovnej uzávierky. 
 
Podľa nášho názoru priložená konsolidovaná účtovná uzávierka podáva verný a poctivý obraz finančnej situácie 
Spoločnosti k 31. decembru 2017 a finančnej výkonnosti a peňažných tokov za rok končiaci 31. decembrom 2017 
v súlade s medzinárodnými štandardmi účtovného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou. 

 
Základ pre výrok 
Audit sme vykonali v súlade so zákonom o audítoroch a štandardmi Komory audítorov Českej republiky pre audit, 
ktorými sú medzinárodné štandardy pre audit (ISA), prípadne doplnené a upravené súvisiacimi aplikačnými 
doložkami. Naša zodpovednosť stanovená týmito predpismi je podrobnejšie popísaná v oddiele Zodpovednosť 
audítora za audit konsolidovanej účtovnej uzávierky. V súlade so zákonom o audítoroch a Etickým kódexom 
prijatým Komorou audítorov Českej republiky sme od Spoločnosti nezávislí a splnili sme aj ďalšie etické povinnosti 
vyplývajúce z uvedených predpisov. Domnievame sa, že dôkazné informácie, ktoré sme zhromaždili, poskytujú 
dostatočný a vhodný základ na vyjadrenie nášho výroku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., člen siete nezávislých členských spoločnosti KPMG Obchodný register vedený  IČO 49619187 
pridružených ku KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajčiarskej Mestským súdom v Prahe  DIČ CZ699001996 
organizačnej jednotke.      oddiel C, vložka 24185  ID dátovej schránky: 8h3gtra 
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Ostatné informácie 

Ostatnými informáciami sú v súlade s § 2 písm. b) zákona o audítoroch informácie uvedené v konsolidovanej výročnej 
správe okrem konsolidovanej účtovnej uzávierky a našej správy audítora. Za ostatné informácie zodpovedá štatutárny 
orgán Spoločnosti. 

Náš výrok ku konsolidovanej účtovnej uzávierke sa k ostatným informáciám nevzťahuje. Napriek tomu je však súčasťou 
našich povinností súvisiacich s auditom konsolidovanej účtovnej uzávierky zoznámenie sa s ostatnými informáciami a 
posúdenie, či ostatné informácie nie sú vo významnom (materiálnom) nesúlade s konsolidovanou účtovnou uzávierkou 
či s našimi znalosťami o účtovnej jednotke získanými počas auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky alebo či sa inak 
tieto informácie nejavia ako významne (materiálne) nesprávne. Tiež posudzujeme, či ostatné informácie boli vo 
všetkých významných (materiálnych) ohľadoch vypracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Týmto 
posúdením sa rozumie, či ostatné informácie spĺňajú požiadavky právnych predpisov na formálne náležitosti a postup 
vypracovania ostatných informácií v kontexte významnosti (materiality), t. j. či prípadné nedodržanie uvedených 
požiadaviek by bolo spôsobilé ovplyvniť úsudok konaný na základe ostatných informácií. 

Na základe vykonaných postupov, do miery, do akej dokážeme posúdiť, uvádzame, že 

• ostatné informácie, ktoré popisujú skutočnosti, ktoré sú tiež predmetom zobrazenia v konsolidovanej účtovnej 
uzávierke, sú vo všetkých významných (materiálnych) ohľadoch v súlade s konsolidovanou účtovnou uzávierkou 
a 

• ostatné informácie boli vypracované v súlade s právnymi predpismi. 
Ďalej sme povinní uviesť, či na základe poznatkov a povedomí o Spoločnosti, ku ktorým sme dospeli pri vykonávaní 
auditu, ostatné informácie neobsahujú významné (materiálne) vecné nesprávnosti. V rámci uvedených postupov sme v 
získaných ostatných informáciách žiadne významné (materiálne) vecné nesprávnosti nezistili. 
 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu, dozornej rady a výboru pre audit Spoločnosti za konsolidovanú účtovnú 
uzávierku 

Štatutárny orgán Spoločnosti zodpovedá za zostavenie konsolidovanej účtovnej uzávierky podávajúci verný a poctivý 
obraz v súlade s medzinárodnými štandardmi účtovného výkazníctva v znení prijatom Európskou únií a za taký vnútorný 
kontrolný systém, ktorý považuje za nevyhnutný pre zostavenie konsolidovanej účtovnej uzávierky tak, aby 
neobsahovala významné (materiálne) nesprávnosti spôsobené podvodom alebo chybou. 
Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej uzávierky je štatutárny orgán Spoločnosti povinný posúdiť, či je Spoločnosť 
schopná nepretržite trvať, a pokiaľ je to relevantné, popísať v prílohe konsolidovanej účtovnej uzávierky záležitosti 
týkajúce sa jej nepretržitého trvania a použitia predpokladu nepretržitého trvania pri zostavení konsolidovanej účtovnej 
uzávierky, s výnimkou prípadov, keď štatutárny orgán plánuje zrušenie Spoločnosti alebo ukončenie jej činnosti, resp. 
keď nemá inú reálnu možnosť než tak urobiť. 
Za dohľad nad procesom účtovného výkazníctva v Spoločnosti zodpovedajú dozorná rada a výbor pre audit. 
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Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej uzávierky 
 
Naším cieľom je získať primeranú istotu, že konsolidovaná účtovná uzávierka ako celok neobsahuje významnú 
(materiálnu) nesprávnosť spôsobenú podvodom alebo chybou a vydať správu audítora obsahujúcu náš výrok. Primeraná 
miera istoty je veľká miera istoty, avšak nie je zárukou, že audit vykonaný v súlade s vyššie uvedenými predpismi vo 
všetkých prípadoch v konsolidovanej účtovnej uzávierke odhalí prípadnú existujúcu významnú (materiálnu) 
nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vznikať v dôsledku podvodov alebo chýb a považujú sa za významné (materiálne), 
pokiaľ je možné reálne predpokladať, že by jednotlivo alebo v súhrne mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia, ktoré 
používatelia konsolidovanej účtovnej uzávierky na jej základe príjmu. 
Pri vykonávaní auditu v súlade s vyššie uvedenými predpismi je našou povinnosťou uplatňovať počas celého auditu 
odborný úsudok a zachovávať profesijný skepticizmus. Ďalej je našou povinnosťou: 
• Identifikovať a vyhodnotiť riziká významnej (materiálnej) nesprávnosti konsolidovanej účtovnej uzávierky 

spôsobené podvodom alebo chybou, navrhnúť a vykonať audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získať 
dostatočné a vhodné dôkazné informácie, aby sme na ich základe mohli vyjadriť výrok. Riziko, že neodhalíme 
významnú (materiálnu) nesprávnosť, ku ktorej došlo v dôsledku podvodu, je väčšie ako riziko neodhalenia 
významnej (materiálnej) nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože súčasťou podvodu môžu byť tajné dohody, 
falšovania, úmyselné zanedbania, nepravdivé vyhlásenia alebo obchádzanie vnútorných kontrol. 

• Zoznámiť sa s vnútorným kontrolným systémom Spoločnosti relevantným pre audit v takom rozsahu, aby sme 
mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné vzhľadom na dané okolnosti, nie aby sme mohli vyjadriť názor na 
účinnosť jej vnútorného kontrolného systému. 

• Posúdiť vhodnosť použitých účtovných pravidiel, primeranosť vykonaných účtovných odhadov a informácie, 
ktoré v tejto súvislosti štatutárny orgán Spoločnosti uviedol v prílohe konsolidovanej účtovnej uzávierky. 

• Posúdiť vhodnosť použitia predpokladu nepretržitého trvania pri zostavení konsolidovanej účtovnej uzávierky 
štatutárnym orgánom a to, či vzhľadom na zhromaždené dôkazné informácie existuje významná (materiálna) 
neistota vyplývajúca z udalostí alebo podmienok, ktoré môžu významne spochybniť schopnosť Spoločnosti 
nepretržite trvať. Ak dôjdeme k záveru, že taká významná (materiálna) neistota existuje, je našou povinnosťou 
upozorniť v našej správe na informácie uvedené v tejto súvislosti v prílohe konsolidovanej účtovnej uzávierky, a 
pokiaľ tieto informácie nie sú dostatočné, vyjadriť modifikovaný výrok. Naše závery týkajúce sa schopnosti 
Spoločnosti nepretržite trvať vychádzajú z dôkazných informácií, ktoré sme získali do dátumu našej správy. Avšak 
budúce udalosti alebo podmienky môžu viesť k tomu, že Spoločnosť stratí schopnosť nepretržite trvať. 

• Vyhodnotiť celkovú prezentáciu, členenie a obsah konsolidovanej účtovnej uzávierky, vrátane prílohy, a ďalej to, 
či konsolidovaná účtovná uzávierka zobrazuje podkladové transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k vernému 
zobrazeniu. 

• Získať dostatočné a vhodné dôkazné informácie o finančných informáciách týkajúcich sa účtovných jednotiek 
alebo podnikateľských činností v rámci skupiny s cieľom vyjadriť výrok ku konsolidovanej účtovnej uzávierke. 
Zodpovedáme za riadenie, dohľad a vykonanie auditu skupiny. Vyjadrenie výroku audítora zostáva našou 
výhradnou zodpovednosťou. 
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Našou povinnosťou je informovať osoby poverené správou a riadením okrem iného o plánovanom rozsahu a 
načasovaní auditu a o významných zisteniach, ktoré sme v jeho priebehu urobili, vrátane zistených významných 
nedostatkov vo vnútornom kontrolnom systéme. 
 
Štatutárny audítor zodpovedný za zákazku 

Ing. Vladimír Dvořáček je štatutárnym audítorom zodpovedným za audit konsolidovanej účtovnej uzávierky 
spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE k 31. decembru 2017, na ktorého základe bola spracovaná táto správa 
nezávislého audítora. 
 
V Prahe, dňa 28. mája 2018 
 
 
          Ing. Vladimír Dvořáček 
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.        Partner 
Evidenčné číslo 71                Evidenčné číslo 2332 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-87



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J&T FINANCE GROUP SE 
 

Konsolidovaná účtovná uzávierka  
za rok končiaci 31. decembrom 2017 

F-88



 

J&T FINANCE GROUP SE 
Príloha konsolidovanej účtovnej uzávierky 

za rok za rok končiaci 31. decembrom 2017 
 
 

1 
 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT  
za rok končiaci 31. decembrom 2017 
 
   V tisícoch EUR 
 
 
 

 Bod 
prílohy 2017 2016 

Úrokové výnosy  
Úrokové náklady 

6 
6 

405 054 
(96 097) 

423 678 
(141 107) 

Čisté úrokové výnosy 
 
Výnosy z poplatkov a provizií  
Náklady na poplatky a provízie 

 
 

7 
7 

308 957 
 

115 437 
(34 822) 

282 571 
 

108 908 
(33 063) 

Čisté výnosy z poplatkov a provizií 
 
Čistý zisk z obchodovaní 

 
 

8 

80 615 
 

78 640 

75 845 
 

28 474 
Tržby spolu 
Zisk z výhodné kúpy  
Ostatní prevádzkové výnosy 

 
5.1 

9 

468 212 
3 197 

38 391 

386 890 
- 

32 914 
Výnosy spolu 
 
Osobné náklady 
Odpisy a amortizácie 
Zníženie hodnoty goodwillu 
Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 
Tvorba opravnej položky na straty z úverov 
Ostatné prevádzkové náklady 

 
 

10 
27, 28 

27 
27, 28 

22 
11 

509 800 
 

(100 572) 
(28 263) 

(5) 
(280) 

(84 563) 
(122 168) 

419 804 
 

(90 960) 
(28 363) 

- 
(2 536) 

(89 308) 
(110 415) 

Náklady spolu 
 
Prevádzkový výsledok hospodárenie 
Strata z účasti v jednotkách účtovaných ekvivalenčnou metódou 

 (335 851) 
 

173 949 
(661) 

(321 582) 
 

98 222 
(1 844) 

Zisk pred zdanením 
 
Daň z príjmov 

 
 

12 

173 288 
 

(35 778) 

96 378 
 

(34 549) 
Zisk za účtovné obdobie  137 510 61 829 

 
 
Priraditeľný: 
Akcionárom materskej spoločnosti  
Nekontrolným podielom 

  
 
 
 

136 170 
1 340 

 
 
 

62 701 
(872) 

Zisk za účtovné obdobie  137 510 61 829 

 
Príloha uvedená na stranách 9 až 92 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto konsolidovanej účtovnej uzávierky. 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNOM VÝSLEDKU 
za rok končiaci 31. decembrom 2017 
V tisícoch EUR 
 

 
2017 2016 

Zisk za účtovné obdobie  
 
Ostatní úplný výsledok - položky, ktoré sú alebo môžu byť 
následne reklasifikované do zisku alebo straty 
Rozdiely z kurzových prepočtov 
Precenenie na reálnou hodnotu realizovateľných finančných aktív 
Podiel na ostatnom úplnom výsledku jednotiek účtovaných 
ekvivalenčnou metódou 

137 510 
 
 
 

16 190 
2 513 

 
30 

61 829 
 
 
 

22 910 
(8 572) 

 
130 

Ostatné súčasti komplexného výsledku za účtovné obdobie po 
zdanení 

18 733  14 468 

Úplný výsledok za účtovné obdobie 156 243 76 297 

 
 
Priraditeľný: 
Akcionárom materskej spoločnosti  
Nekontrolným podielom 

 
 
 
 

152 501 
3 742 

 
 
 

77 155 
(858) 

Úplný výsledok za účtovné obdobie spolu 156 243 76 297 

 
 
Príloha uvedená na stranách 9 až 92 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto konsolidovanej účtovnej uzávierky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsolidovaná účtovná uzávierka bola schválená predstavenstvom dňa 28. mája 2018. 

 
V mene predstavenstva podpísali: 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Palcr     Ing. Gabriela Lachoutová 
podpredseda predstavenstva   člen predstavenstva 
J&T FINANCE GROUP SE   J&T FINANCE GROUP SE 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNEJ POZÍCII  
k 31. decembru 2017 
V tisícoch EUR 

 
Príloha uvedená na stranách 9 až 92 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto konsolidovanej účtovnej uzávierky.

         

  Bod 
prílohy   31. december 2017 31.  december 2016 

AKTÍVA         
Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych bankách 13   560 766 1 232 940 
Finančné aktíva na obchodovanie 14   268 763 184 717 
Zaisťovacie deriváty 15  317 3 
Investičné nástroje oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty 16  10 877 4 525 
Realizovateľné investičné nástroje 17   1 021 178 1 277 400 
Investičné nástroje držané do splatnosti 18   305 388 405 372 
Skupiny na vyradenie držané na predaj 19   17 078 8 145 
Úvery a preddavky poskytnuté bankám 20   2 396 824 906 402 
Úvery a preddavky poskytnuté klientom 21, 22   5 611 146 5 657 515 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné aktíva 24   176 282 179 783 
Splatná daňová pohľadávka     4 399 4 870 
Investície do jednotiek účtovaných ekvivalenčnou metódou 25   399 1 024 
Investície do nehnuteľností 26   149 194 7 656 
Dlhodobý nehmotný majetok 27   129 211 132 246 
Dlhodobý hmotný majetok 28   139 245 43 951 
Odložená daňová pohľadávka 35   9 213 5 477 
Aktíva spolu     10 800 280 10 052 026 
        
ZÁVÄZKY       
Záväzky na obchodovanie 14   26 878 10 156 
Zaisťovacie deriváty 15  3 738 5 406 
Vklady a úvery od bánk 29   934 519 93 152 
Vklady a úvery od klientov 30   7 187 678 7 476 864 
Vydané dlhové cenné papiere 31   543 925 596 774 
Podriadený dlh 32   57 967 56 402 
Ostatné záväzky 33   357 776 284 630 
Splatný daňový záväzok     5 099 5 934 
Rezervy 34   22 812 23 564 
Odložený daňový záväzok 35   11 268 10 909 

Záväzky spolu     9 151 660 8 563 791 

        
VLASTNÝ KAPITÁL       
Základný kapitál     574 138 574 138 
Emisné ážio     93 577 93 577 
Nerozdelené zisky a ostatné fondy     907 683 777 391 
Vlastný kapitál pripadajúci akcionárom materskej spoločnosti 36   1 575 398 1 445 106 
Nekontrolné podiely 37   73 222 43 129 

Vlastný kapitál spolu     1 648 620 1 488 235 

        
Vlastný kapitál a  záväzky spolu     10 800 280 10 052 026 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM KAPITÁLI  
za rok končiaci 31. decembrom 2017 

V tisícoch EUR 
 
 

Bod prílohy 

 
Základné 

imanie Emisné ážio 
Nedeliteľné 

fondy 

Fond 
z prepočtu 

cudzích mien 

Ostatné 
rezervy a 

fondy 
Nerozde-lené 

zisky 

Vlastný kapitál 
pripadajúci 
akcionárom 

materskej 
spoločnosti 

Nekontrol-
né podiely 

Vlastný 
kapitál 

spolu 
            
Zostatok k 1. januáru 2017   574 138 93 577 23 472 (49 441) 307 961 495 399 1 445 106 43 129 1 488 235 

Zisk za účtovné obdobie   - - - - - 136 170 136 170 1 340 137 510 
Ostatné súčasti komplexného výsledku, po zdanení - 
položky, ktoré sú alebo môžu byť následne 
preklasifikované do výkazu ziskov a strát   - - - 13 815 2 516 - 16 331 2 402 18 733 

Rozdiely z kurzových prepočtov   - - - 13 785 - - 13 785 2 405 16 190 
Opätovného ocenenia finančného majetku na reálnu 
hodnotu   - - - - 2 516 - 2 516 (3) 2 513 
Podiel na ostatnom úplnom výsledku jednotiek 
účtovaných ekvivalenčnou metódou   - - - 30 - - 30 - 30 

Úplný výsledok za účtovné obdobie   - - - 13 815 2 516 136 170 152 501 3 742 156 243 
            
Výplata akcionárom (finančné asistencie)            
Výplata dividend   - - - - - - - (553) (553) 
Akvizície a založenie dcérskych spoločností s 
nekontrolnými podielmi   - - - (310) - - 310 7 692 8 002 
Zmeny nekontrolné podiely bez zmien v ovládaní 37  - - (56) 975 - 621 1 540 19 224 20 764 
Celkové transakcie s vlastníkmi Spoločnosti účtované 
priamo do vlastného imania   - - (56) 1 285 - 621 1 850 26 363 28 213 
 

 
 

         
Efekt z predaja dcérskych spoločností 5.2  - - - 1 084 - - 1 084 (12) 1 072 
Vyplatenie výnosov z ostatných kapitálových nástrojov 36  - - - - - (25 143) (25 143) - (25 143) 
Transfer do zákonného rezervného fondu 36  - - 5 089 - 51 (5 140) - - - 

            
Zostatok k 31. decembru 2017    574 138 93 577 28 505 (33 257) 310 528 601 907 1 575 398 73 222 1 648 620 

 
Pozri bod 36. Vlastný kapitál a bod 37. nekontrolné podiely. 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNÝM KAPITÁLI  
za rok končiaci 31. decembrom 2016 
 

V tisícoch EUR 
 

Bod prílohy 

 
Základné 

imanie Emisné ážio 
Nedeliteľné 

fondy 

Fond 
z prepočtu 

cudzích mien 

Ostatné 
rezervy a 

fondy 
Nerozde-lené 

zisky 

Vlastný kapitál 
pripadajúci 
akcionárom 

materskej 
spoločnosti 

Nekontrol-
né podiely 

Vlastný 
kapitál 

spolu 
            

Zostatok k 1. januáru 2016   646 584 93 577 18 215 (72 455) 97 465 460 250 1 243 636 42 099 1 285 735 

Zisk za účtovné obdobie    -  -  -  -  - 62 701 62 701 (872) 61 829 
Ostatné súčasti komplexného výsledku, po zdanení - 
položky, ktoré sú alebo môžu byť následne preklasifikované 
do výkazu ziskov a strát    -  -  - 23 032 (8 578)  - 14 454 14 14 468 

Rozdiely z kurzových prepočtov    -  -  - 22 902  -  - 22 902 8 22 910 
Opätovného ocenenia finančného majetku na reálnu 
hodnotu    -  -  -  - (8 578)  - (8 578) 6 (8 572) 
Podiel na ostatnom úplnom výsledku jednotiek 
účtovaných ekvivalenčnou metódou    -  -  - 130  -  - 130  - 130 

Úplný výsledok za účtovné obdobie    -  -  - 23 032 (8 578) 62 701 77 155 (858) 76 297 
            
Výplata akcionárom (finančné asistencie)   (72 446) -  -  -  - (4 419) (76 865)  - (76 865) 
Výplata dividend    -  -  -  -  -  -  - (853) (853) 
Zrážková daň z dividend    -  -  -  -  - (315) (315)  - (315) 

Zmeny nekontrolné podiely bez zmien v ovládaní 
3
7   -  - (624) 292 (1 521) (183) (2 036) 3 164 1 128 

Celkové transakcie s vlastníkmi Spoločnosti účtované 
priamo do vlastného imania   (72 446)  - (624) 292 (1 521) (4 917) (79 216) 2 311 (76 905) 
 

 
 

         
Efekt z predaja dcérskych spoločností 5.2   -  -  - (310)  - - (310) (423) (733) 
Emisie ostatných kapitálových nástrojov 36   -  -  -  - 220 595  - 220 595  - 220 595 
Vyplatenie výnosov z ostatných kapitálových nástrojov 36   -  -  -  -  - (16 754) (16 754)  - (16 754) 
Transfer do zákonného rezervného fondu 36   -  - 5 881   (5 881)  -  -  -             
Zostatok k 31. decembru 2016    574 138 93 577 23 472 (49 441) 307 961 495 399 1 445 106 43 129 1 488 235 

Príloha uvedená na stranách 9 až 92 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto konsolidovanej účtovnej uzávierky. 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PEŇAŽNÝCH TOKOCH  
za rok končiaci 31. decembrom 2017 
 

V tisícoch EUR 
  

 
  

 Bod 
prílohy   2017  2016 

  
   

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI     
Zisk pred zdanením   173 288 96 378 
Úpravy o:     
Odpisy a amortizácie 27, 28  28 263 28 363 
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku 27, 28  280 2 536 
(Zisk) z precenenia zlatého zliatku    - (149) 
(Zisk) / strata z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku a investícií do nehnuteľností   184 (283) 
Odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov na poistné 
zmluvy a klientskej zmluvy   1 797 2 006 

(Zisk) / strata z predaja dcérskych spoločností a nekontrolné 
podiely 9, 11   - (477) 
(Zisk) z predaja realizovateľných investičných nástrojov   (10 903) (26 327) 
Čisté úrokové výnosy 6  (308 957) (282 571) 
Výnosy z dividend 8  (5 426) (10 965) 
Zvýšenie opravných položiek k znehodnoteným úverom 22  84 563 89 308 
Zmena opravných položiek k pohľadávkam z obchodných vzťahov 
a ostatným aktívam 11  14 026 4 956 
(Zisk) / strata z účasti v jednotkách účtovaných ekvivalenčnou 
metódou   661 1 844 
Zmena stavu rezerv 34  (228) 12 566 
(Zisk) z výhodnej kúpy, zníženie hodnoty goodwillu 5.1, 27  (3 192)  - 
Čisté nerealizované kurzové zisky   (9 345) 15 575 

Prevádzková strata bez zmien v pracovnom imaní   
(34 989) 

 
(67 240) 

 
(Zvýšenie) / zníženie v prevádzkových aktívach 
Zmena vo finančných aktívach na obchodovanie   (79 454) (50 169) 
Zmena v zaisťovacích derivátoch aktívnych   (308) 1 337 
Zmena v investičných nástrojoch oceňovaných reálnou hodnotou 
do zisku alebo straty   (6 771) (367) 

Zmena v úveroch a zálohách poskytnutých bankám a klientom   16 291 (333 203) 
Zmena v pohľadávkach z obchodných vzťahov a ostatných 
aktívach   12 443 8 370 
(Zvýšenie) / zníženie v prevádzkových záväzkoch 
Zmena v záväzkoch z obchodovania   16 038 (4 339) 
Zmena v zaisťovacích derivátoch pasívnych   (1 677) 5 064 
Zmena vo vkladoch a úveroch od bánk a klientov   444 788 (778 871) 
Zmena v ostatných záväzkoch   55 131 15 746 
Peňažné toky z (použité v) prevádzke   421 492 (1 203 672) 

Prijaté úroky   386 606 398 609 
Zaplatené úroky   (99 488) (141 657) 
Zaplatená daň z príjmov   (36 569) (29 128) 
Peňažné toky z (použité v) prevádzkovej činnosti   672 041 (975 848) 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (pokračovanie)  
za rok končiaci 31. decembrom 2017 
 

V tisícoch EUR 
 

Bod 
prílohy  2017 20161 

 
 

   
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI     
Nákup realizovateľných finančných nástrojov   (285 095) (358 133) 
Príjmy z predaja realizovateľných finančných nástrojov   349 026 581 446 
Nákup finančných nástrojov držaných do splatnosti   (5 916) (387 221) 
Príjmy z finančných nástrojov držaných do splatnosti   100 316 489 994 
Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a investícií 
do nehnuteľností   (26 392) (19 254) 
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a 
investícií do nehnuteľností   2 360 995 
Obstaranie dcérskych spoločností, po odpočítaní získaných peňažných 
prostriedkov 5.1  (689)  - 
Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov z predaja dcérskych 
spoločností 5.2  (123) 2 131 
Prijaté dividendy   2 643 11 420 
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti   136 130 321 378 
     
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI     
Výplata akcionárom    - (1 125) 
Príjmy z vydaných dlhových cenných papierov 31  161 241 204 239 
Platby za spätné odkúpenie emitovaných cenných papierov 31  (229 459) (126 215) 
Akvizícia nekontrolné podiely 37  22 000 1 128 
Predaj nekontrolné podiely   (1 236) - 
Podriadený dlh vydaný 32  3 698 
Splatené podriadený dlh 32  (76) (74 274) 
Platby z finančného lízingu   (27) (40) 
Emisie ostatných kapitálových nástrojov    - 220 595 
Vyplatenie výnosov z ostatných kapitálových nástrojov   (25 143) (16 754) 
Vyplatené dividendy   (553) (1 167) 
Čistý peňažný tok z / (použitý vo) finančnej činnosti   (73 250) 207 085 
     
Čisté zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov   734 921 (129 189) 
Stav peňazí a peňažných ekvivalentov na začiatku obdobia 13  2 133 003 2 560 650 
Efekt zmeny menových kurzov na držané peňažné prostriedky   87 261 19 738 
Stav peňazí a peňažných ekvivalentov na konci obdobia 13  2 955 185 2 133 003 

 
 
Príloha uvedená na stranách 9 až 92 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto konsolidovanej účtovnej uzávierky. 

                                                        
1 Vzhľadom na zmenu rozloženia súvahy (podrobnosti pozri bod 3 (z)), boli hodnoty vo výkaze o peňažných tokoch  zodpovedajúcim spôsobom 
upravené. 
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1. Všeobecné informácie 
J&T FINANCE GROUP SE („materská spoločnosť“ alebo „Spoločnosť“) je európska spoločnosť (Societas Europaea) so sídlom a 
miestom podnikania Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8. 

Konsolidovaná účtovná uzávierka Spoločnosti pre rok končiaci 31. decembrom 2017 zahŕňa materskú spoločnosť, jej dcérske 
spoločnosti a podiely v pridružených a spoločných podnikoch (spolu označovaných ako „Skupina“). Zoznam účtovných jednotiek 
v Skupine je uvedený v bode 46. Spoločnosti v rámci Skupiny. 

Akcionári Spoločnosti k 31. decembru 2017 a 31. decembru 2016 boli: 

         
                  

  Podiel na základnom kapitáli Hlasovacie práva (registrované) 
   V tisícoch EUR %  V miliónoch CZK        % 
 Ing. Jozef Tkáč 258 649 45,05  7 109 45,05 
 Ing. Ivan Jakabovič 258 649 45,05  7 109 45,05 
 CEFC Shanghai International Group Limited 31 004 5,4  852 5,4 
 CEFC Hainan International Holdings CO., Ltd 25 836 4,5  711 4,5 
 Spolu 574 138 100,0  15 780 100,0 

 
V marci roku 2016 uzavreli akcionári Skupiny niekoľko dohôd s CEFC, s pôvodným zámerom CEFC získať 50 % podiel v Skupine. 
Transakcia podliehala regulatórnemu schváleniu tak v Číne, ako aj v krajinách, kde Skupina pôsobí. V marci 2018 bola zo strany CEFC 
žiadosť o regulatórne schválenie stiahnutá a tým sa od súvisiacej kúpy ďalšieho podielu v Skupine odstúpilo. 
Skupina sa ako finančný investor aktívne zúčastňuje širokého spektra investičných príležitostí, ktoré zahŕňajú investície do bánk, cenných 
papierov a štruktúrovaných investícií, ako napr. financovanie projektov, akvizície, reštrukturalizácie a investície do private equity 
fondov. Skupina tiež poskytuje rozsiahly sortiment služieb pre fyzické osoby, finančné inštitúcie, súkromné aj štátne spoločnosti, ako je 
retailové bankovníctvo, kreditné karty, korporátne bankovníctvo, investičné bankovníctvo, správy majetku a služieb v oblasti správy 
investícií. Služby investičného bankovníctva zahŕňajú oblasti ako výskum, predaj a obchod, služby na kapitálovom trhu a trhu dlhových 
cenných papierov. Správa aktív sa primárne skladá zo správy vlastných fondov, služieb diskrečnej správy portfólia a tiež správy a 
úschovy. V oblasti kolektívneho investovania sa prostriedky klientov spravujú cez rôzne druhy investičných fondov, ktoré predstavujú 
rozmanité investičné prístupy a stratégie. 

Členmi predstavenstva boli k 31. decembru 2017 a 31. decembru 2016: 

Ing. Jozef Tkáč – predseda       

Ing. Ivan Jakabovič – podpredseda  

Ing. Patrik Tkáč – podpredseda   

Ing. Dušan Palcr – podpredseda  
Ing. Gabriela Lachoutová – členka predstavestva 
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2.      Východiská na prípravu účtovnej uzávierky 

(a) Vyhlásenie o súlade 
Táto konsolidovaná účtovná uzávierka bola spracovaná v súlade s Medzinárodnými štandardmi účtovného výkazníctva („IFRS“) 
vydanými Radou pre medzinárodné účtovné štandardy („IASB“), v znení prijatom Európskou úniou („EÚ“). 

Konsolidovanú účtovnú uzávierku schválilo predstavenstvo dňa 28. mája 2018. 

(b) Východiská na prípravu 
Konsolidovaná účtovná uzávierka bola zostavená podľa zásady účtovania v obstarávacích cenách. Výnimku tvoria investície do 
nehnuteľností, derivátové finančné nástroje, finančné aktíva a záväzky oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty a realizovateľné 
investičné nástroje, ktoré sú ocenené reálnou hodnotou. 

Konsolidovaná účtovná uzávierka je v mene Euro zaokrúhlenej na najbližšie tisíce. Účtovné metódy konzistentne používa Skupina a sú 
zhodné s metódami používanými v predchádzajúcom roku. 

Účtovné uzávierky pripravené v súlade s Medzinárodnými štandardmi účtovného výkazníctva vyžadujú uplatnenie rôznych odhadov, 
predpokladov a úsudkov, ktoré ovplyvňujú vykázané hodnoty aktív, záväzkov, výnosov a nákladov. Skutočné výsledky sa budú 
pravdepodobne odchyľovať od týchto odhadov. Významné účtovné odhady a úsudky vedenia so značným rizikom, že budú potrebné 
úpravy v materiálnej výške, sú popísané v bode 4. Rozhodujúce účtovné odhady a predpoklady. 

Odhady a súvisiace predpoklady sa priebežne prehodnocujú. Pokiaľ sa prehodnotenie účtovných odhadov vzťahuje len k účtovnému 
obdobiu, v ktorom k prehodnoteniu došlo, vykáže sa v tomto období. Pokiaľ prehodnotenie ovplyvní obdobie, v ktorom k nemu došlo a 
tiež nasledujúce obdobie, vykáže sa v období, kedy k nemu došlo a aj v nasledujúcich obdobiach. 

Nasledujúce štandardy, úpravy štandardov a interpretácie sú prvýkrát účinné pre účtovné obdobie končiace 31. decembrom 
2017 a použili sa pri zostavení konsolidovanej účtovnej uzávierky Skupiny. 

• Novelizácia IAS 12: Vykázanie odložených daňových pohľadávok z nerealizovaných strát (účinná pre ročné účtovné obdobie 
začínajúce 1. januára 2017 alebo neskôr). Novelizácia najmä objasňuje, že nerealizované straty z dlhových nástrojov ocenených 
v reálnej hodnote na účely účtovnej uzávierky, ale zároveň ocenených v obstarávacích nákladoch na daňové účely, môžu 
spôsobiť odčítateľné prechodné rozdiely. Účtovná hodnota aktíva navyše neobmedzuje odhad pravdepodobných 
budúcich ziskov. 

•  Novelizácia IAS 7: Iniciatíva týkajúca sa zverejňovania informácií (účinná pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 
2017 alebo neskôr). Novelizácia IAS 7 Výkaz peňažných tokov vyžaduje zverejnenie zmien záväzkov vyplývajúcich z 
finančných činností, vrátane zmien vyplývajúcich z peňažných tokov aj nepeňažných zmien. 

 

Žiadna z týchto noviel nemá žiadny významný vplyv na konsolidovanú účtovnú uzávierku Skupiny. 

Vydané a účinné Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva 

Niektoré nové štandardy, novely štandardov a interpretácie schválila EÚ pre výročné správy počínajúce 1. januárom 2018 a neskôr: 

• IFRS 9: Finančné nástroje (účinný pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2018 alebo neskôr; použije sa 
retrospektívne) vydaný v novembri 2009 zavádza nové požiadavky na klasifikáciu a oceňovanie finančných aktív. Novelizácia 
IFRS 9 z októbra 2010 zahŕňa nové požiadavky na klasifikáciu a oceňovanie finančných záväzkov a na odúčtovanie. Dodatky 
z novembra 2013 zahŕňajú nový model zaisťovacieho účtovníctva. Konečná verzia štandardu bola vydaná v júli 2014. 

Klasifikácia – Finančné aktíva 

IFRS 9 obsahuje nový prístup ku klasifikácii a oceňovaniu finančných aktív, ktorý odráža obchodný model, v ktorom sa aktíva 
spravujú na základe charakteristiky ich peňažných tokov. 

IFRS 9 obsahuje tri hlavné klasifikačné kategórie pre finančné aktíva: ocenené v nabehnutej hodnote (AC), v reálnej hodnote 
do ostatného úplného výsledku (FVOCI) a v reálnej hodnote do zisku alebo straty (FVTPL). Štandard nahradzuje existujúce 
kategórie finančných aktív podľa IAS 39, a to držané do splatnosti, úvery a pohľadávky a realizovateľné finančné aktíva. 
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Obchodný model reflektuje, ako Skupina spravuje aktíva s cieľom generovania peňažných tokov. To znamená, či je cieľom 
Skupiny iba inkasovať zmluvné peňažné toky z aktív alebo inkasovať tak zmluvné peňažné toky, ako aj peňažné toky 
vyplývajúce z predaja aktív. Pokiaľ neplatí žiadna z týchto možností, klasifikujú sa finančné aktíva ako súčasť obchodného 
modelu „Ostatné“ a ocenia sa reálnou hodnotou do zisku alebo straty. Faktory, ktoré Skupina pri určovaní obchodného 
modelu skupiny aktív zohľadňuje, reflektujú minulé skúsenosti s tým, ako boli sa peňažné toky z týchto aktív inkasovali, ako 
výkonnosť aktíva vyhodnocuje a vykazuje kľúčový riadiaci pracovník, ako sa vyhodnocujú a riadia riziká a ako sú odmeňovaní 
manažéri. 
Pokiaľ sa aplikuje obchodný model, ktorého cieľom je držať aktíva s cieľom inkasa zmluvných peňažných tokov alebo 
inkasovať zmluvné peňažné toky a predať, Skupina posudzuje, či peňažné toky z finančných nástrojov predstavujú výhradne 
platby istiny a úroku (test SPPI). Pri tomto hodnotení Skupina posudzuje, či sú zmluvné peňažné toky v súlade so základnou 
úverovou dohodou, t. j. úroky zahŕňajú iba zohľadnenie časovej hodnoty peňazí, úverového rizika, iných základných úverových 
rizík a ziskového rozpätia, ktoré je v súlade so základnou úverovou dohodou. Pokiaľ zmluvné podmienky hovoria o expozícii 
voči riziku či volatilite, ktorá je v rozpore so základnou úverovou dohodou, súvisiace finančné aktívum sa klasifikuje a oceňuje 
ako FVTPL. Finančné aktíva, ktoré sa držia pre inkaso zmluvných peňažných tokov a spĺňajú kritériá testu SPPI, sú ocenené 
v AC. Finančné aktíva, ktoré sa držia tak s cieľom inkasa zmluvných peňažných tokov, ako aj s cieľom predaja týchto aktív, a 
kde peňažné toky aktív tvorí iba výplata istiny a úrokov, sú ocenené ako FVOCI. 
Prevažná väčšina úverového portfólia spĺňa podmienky vyššie uvedeného testu SPPI, a preto sa bude klasifikovať ako AC, t. 
j. bude sa účtovať prakticky bezo zmeny od súčasného vykazovania podľa štandardu IAS 39. 

Podľa IFRS 9 sa vložené deriváty, kde je hostiteľské finančné aktívum v pôsobnosti tohto štandardu, nikdy neoddeľujú. Miesto 
toho sa hybridný finančný nástroj posudzuje z hľadiska klasifikácie ako celok. 

Finančné aktíva obstarané na obchodovanie a oceňované vo FVTPL zostávajú klasifikované v obchodnom modeli „Na 
obchodovanie“ a oceňované vo FVTPL. 

Realizovateľné finančné aktíva klasifikované v súlade s IAS 39 boli podrobne analyzované a dlhové nástroje, ktoré splnili 
SPPI test, a také akcie sa budú klasifikovať a oceňovať ako FVOCI podľa IFRS 9. Podielové listy budú z väčšej časti 
reklasifikované do obchodného modelu povinne vo FVTPL, pretože nespĺňajú príslušné kritériá pre zaradenie do FVOCI podľa 
IFRS 9. 

Zníženie hodnoty – finančné aktíva a zmluvné aktíva 

IFRS 9 nahradzuje model „vzniknuté straty“ podľa IAS 39 za model „očakávané úverové straty“ (ECL). Ten bude vyžadovať 
náležité posudzovanie, ako sa zmeny ekonomických faktorov premietajú do ECL, čo bude stanovené na základe 
pravdepodobnostných váh. 

Na účely zostavenia modelu ECL je portfólio finančných aktív rozdelené do segmentov. V rámci každého segmentu sú 
finančné aktíva zaradené do troch Úrovní (Úrovne I – III) alebo do skupiny finančných aktív, ktoré sú znehodnotené k dátumu 
prvotného zachytenia – nakúpené alebo vzniknuté úverovo znehodnotené aktíva (POCI). K dátumu prvého zachytenia sú 
finančné aktíva klasifikované do Úrovne I alebo POCI. Následné presuny do ďalších Úrovní sa vykonávajú podľa definície 
miery zvýšenia úverového rizika (Úroveň II), resp. znehodnotenia daného aktíva (Úroveň III) od jeho prvotného zachytenia k 
dátumu vykázania. 

Nový model zníženia hodnoty sa použije pre finančné aktíva oceňované nabehnutou hodnotou alebo reálnou hodnotou 
vykázanou do ostatného úplného výsledku (okrem investícií do kapitálových nástrojov) a pre zmluvné aktíva. Podľa IFRS 9 
sú straty merané na jednej z nasledujúcich dvoch báz: 

- 12-mesačné očakávané úverové straty: Ide o očakávané úverové straty, ktoré vznikajú v dôsledku možných 
nedodržaní záväzkov počas 12 mesiacov od dátumu vykázania; a 

- Očakávané úverové straty za celé obdobie trvania: Ide o očakávané úverové straty, ktoré vznikajú v dôsledku všetkých 
možných nedodržaní záväzkov počas očakávaného obdobia trvania finančného nástroja. 

ECL za celé obdobie trvania sa použijú v prípade, keď sa kreditné riziko finančného aktíva k súvahovému dňu významne 
zvýšilo od prvotného vykázania. 12-mesačné ECL sa použijú v prípade, pokiaľ k tomu nedošlo. Subjekt môže určiť, že sa 
kreditné riziko finančných aktív nezvýšilo významne, pokiaľ aktíva majú nízke kreditné riziko k súvahovému dňu. Avšak ECL 
za celé obdobie trvania sa vždy použije v prípade obchodných pohľadávok a zmluvných aktív bez významnej finančnej zložky. 
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Subjekt sa môže rozhodnúť toto pravidlo aplikovať aj pre obchodné pohľadávky a zmluvné aktíva s významnou finančnou 
zložkou. 
Významné zvýšenie úverového rizika („SICR“) predstavuje významné zvýšenie rizika zlyhania pri finančnom nástroji k dátumu 
vykázania v porovnaní s rizikom pri počiatočnom vykázaní. 
SICR je stanovené na základe požiadaviek štandardu IFRS 9. Tieto požiadavky vychádzajú z predpokladu, že úverové riziko 
výrazne stúpne pred tým, ako je finančné aktívum po splatnosti alebo sú pozorované iné náznaky pre oneskorenie splátok (napr. 
reštrukturalizácia). Skupina k dátumu zostavenia účtovnej uzávierky posúdi, či sa úverové riziko spojené s finančným aktívom 
významne zvýšilo od prvotného zachytenia. 
Posúdenie SICR pre finančné aktívum od počiatočného zachytenia je založené na všetkých rozumných a preukázateľných 
informáciách, dostupných bez vzniku neprimeraných nákladov alebo úsilia. 

Klasifikácia – Finančné záväzky 

IFRS 9 z veľkej časti zachováva existujúce požiadavky IAS 39 na klasifikácii finančných záväzkov. 

Avšak podľa IAS 39 sú všetky zmeny reálnych hodnôt záväzkov označených ako FVTPL vykázané vo výkaze ziskov a strát, 
zatiaľ čo podľa IFRS 9 sa tieto zmeny reálnej hodnoty všeobecne vykazujú nasledovne: 

- výška zmeny reálnej hodnoty, ktorá je spôsobená zmenami v úverovom riziku záväzku, je uvedená v OCI; a 
- zostávajúca výška zmeny reálnej hodnoty sa vykazuje do zisku alebo straty. 

Predbežné vyhodnotenie Skupiny neindikovalo žiadny významný vplyv, pokiaľ by sa požiadavky IFRS 9 týkajúce sa klasifikácie 
finančných záväzkov použili k 31. decembru 2017. 

Zaisťovacie účtovníctvo 

- Pri prvotnej aplikácii IFRS 9 sa môže subjekt rozhodnúť, či bude aplikovať požiadavky na zaisťovacie 
účtovníctvo podľa IAS 39 miesto požiadaviek obsiahnutých v IFRS 9. Skupina sa rozhodla aplikovať požiadavky na 
zaisťovacie účtovníctvo podľa IAS 39. 

Prechod 

• Zmeny v účtovných pravidlách vychádzajúce z prijatia IFRS 9 sa budú primárne aplikovať retrospektívne, 
okrem nižšie popísaných prípadov. Na druhej strane, ako je ďalej popísané v bode 3 (z), Skupina mierne zmenila 
štruktúru svojej účtovnej uzávierky k 31. decembru 2017, aby lepšie zodpovedala očakávanej forme účtovnej 
uzávierky v roku 2018. 
- Skupina využije výnimky, vďaka ktorej sa nevyžaduje vytvorenie porovnávacích informácií pre predchádzajúce 

obdobia v zmysle zmeny klasifikácie a ocenenia (vrátane zníženia hodnoty). Zmeny účtovnej hodnoty 
finančných aktív a finančných záväzkov vyplývajúce z prijatia IFRS 9 budú zahrnuté do nerozdeleného zisku k 
1. januáru 2018. 

- Nasledujúce vyhodnotenia boli vykonané na základe skutočností a okolností, ktoré existovali k dátumu prvotnej 
aplikácie nového štandardu: 
§ určenie obchodných modelov, v rámci ktorých sa finančné aktíva držia 
§ označenie a zrušenie predchádzajúcich označení určitých finančných aktív a finančných záväzkov ako 

ocenených vo FVTPL. Označenie určitých investícií do kapitálových nástrojov, ktoré nie sú držané na 
obchodovanie vo FVOCI. 

Kvantifikácia vplyvu 

Na základe modelov výpočtu očakávanej straty Skupina vyčíslila vplyv prechodu z IAS 39 na IFRS 9 na celkovú sumu 69 997 
tis. EUR. Vplyv zahŕňa vplyv ECL na úvery v AC vo výške 57 307 tis. EUR, podsúvahové pozície vo výške 9 143 tis. EUR a 
dlhové nástroje vo FVOCI vo výške 3 548 tis. EUR. 

Rozdiel v klasifikácii podľa obchodného modelu ovplyvnil klasifikáciu podielových listov. Tie, ktoré boli klasifikované ako 
realizovateľné podľa IAS 39, boli reklasifikované do modelu FVTPL. Kumulatívny rozdiel z precenenia vo výške 16 975 tis. 
EUR (nezahŕňajúci odloženú daň) bol prevedený do nerozdeleného zisku k 1. januáru 2018. 
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Regulatórny vplyv 

Ku koncu roku 2017 Európsky parlament a Európska rada vydala Nariadenie EÚ 2017/2395, v ktorom spresňuje výpočet 
vplyvu účtovného štandardu IFRS 9 na položky regulatórneho kapitálu, rizikovo vážených aktív a iných položiek s tým 
súvisiacich a doplňuje súčasný článok 473 nariadenia EÚ č. 575/2013 (CRR). V dôsledku uplatňovania účtovného štandardu 
IFRS 9 od 1. januára 2018 môže v bankách dôjsť k výraznému nárastu opravných položiek na očakávané úverové straty, a tým 
dôjsť k náhlemu poklesu zložky kmeňového regulatórneho kapitálu (CET 1). Novo doplnený článok vyššie uvedeného 
nariadenia umožňuje bankám v rokoch 2018 až 2022 určitú časť tejto očakávanej straty k 1. januáru 2018 vrátiť späť do CET 
1 kapitálu. J&T Finance Group bude od 1. januára 2018 do 31. decembra 2022 postupovať v súlade s čl. 473a ods. 2 vyššie 
spomínaného nariadenia. V tomto období sa do CET 1 kapitálu vráti časť straty vzniknutej z prvotného zachytenia vplyvu 
IFRS 9 a vynásobená príslušným faktorom pre daný rok (0,95 – rok 2018; 0,85 – rok 2019; 0,7 – rok 2020; 0,5 – rok 2021; 
0,25 – rok 2022). J&T Finance Group bude zároveň počas prechodného obdobia piatich rokov upravovať špecifické úpravy o 
úverové riziko o spočítaný faktor zvýšenia (tzv. scaling factor) podľa článku 473a ods. 7b., čím dôjde k zvýšeniu rizikovo 
vážených expozícií. 

• IFRS 15: Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi (účinný pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2018 alebo neskôr; použije 
sa retrospektívne). Nový štandard nahradzuje všetky doterajšie štandardy upravujúce oblasť výnosov vrátane IAS 18: Výnosy 
a IAS 11: Zmluvy o zhotovení. Cieľom tohto štandardu je zaviesť jednotný a komplexný model pre vykazovanie výnosov zo 
všetkých zmlúv so zákazníkmi, a tým zlepšiť porovnateľnosť v rámci odvetvia, v odvetviach a kapitálových trhoch. Tento 
štandard zahŕňa zásady, ktoré účtovná jednotka aplikuje s cieľom stanoviť ocenenie výnosov a načasovanie, kedy sa výnos 
vykáže. Primárnou zásadou je skutočnosť, že účtovná jednotka vykáže výnosy s cieľom zachytenia prenosu tovaru a služieb 
na zákazníka v sume, na ktorú má účtovná jednotka podľa svojho očakávania nárok výmenou za tento tovar a služby. Pri 
aplikácii štandardu použijú účtovné jednotky päťkrokový model: 
- identifikácia zmluvy (zmlúv) so zákazníkom; 
- identifikácia samostatných plnení zo zmluvy; 
- určenie ceny transakcie; 
- alokácia ceny transakcie na jednotlivé plnenia zo zmluvy; 
- vykázanie výnosov v okamihu (alebo hneď ako) je každé jednotlivé plnenie splnené. 
Výnosy z transakcií alebo udalostí, ktoré nevznikajú zo zmlúv so zákazníkom, sa neriadi týmto štandardom upravujúcim 
výnosy a mali by sa naďalej účtovať v súlade s inými štandardmi. 
Pre účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2018 Skupina uplatnila IFRS 15 bez významného vplyvu na Skupinu. 

• IFRS 16: Lízingy (účinný na ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2019 alebo neskôr). Tento štandard určuje, ako sa 
bude podľa IFRS vykazovať, oceňovať a zverejňovať lízing. Štandard stanovuje jediný model pre vykazovanie na strane 
nájomcu, ktorý vyžaduje, aby nájomca vykazoval aktíva a záväzky z lízingu, a to okrem lízingov s lehotou prenájmu 12 
mesiacov alebo menej, alebo kde má podkladové aktívum nízku hodnotu. Na strane prenajímateľa zostáva vykazovanie aj po 
zavedení nového štandardu do značnej miery nezmenené a prenajímateľ naďalej rozlišuje medzi operatívnym a finančným 
lízingom. IFRS 16 bol vydaný v januári 2016 a vzťahuje sa na ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2019 alebo neskôr. 

• Novelizácia IFRS 4: Aplikácia IFRS 9 Finančné nástroje s IFRS 4 Poistné zmluvy (účinný pre ročné účtovné obdobie 
začínajúce 1. januára 2018 alebo neskôr). 

• Vysvetlenie štandardu IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi (účinný pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2018 
alebo neskôr) zahŕňa novelizáciu IFRS 15. 

Ďalšie nové Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva a interpretácie, ktoré nie sú dosiaľ v platnosti 

Rad nových štandardov, dodatkov k štandardom a interpretácií nie je dosiaľ účinný alebo nebol dosiaľ prijatý EÚ pre rok končiaci 31. 
decembrom 2017 a nepoužil sa pri príprave tejto účtovnej uzávierky: 

• IFRS 17: Poistné zmluvy (účinný pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2021 alebo neskôr, s povolenou skoršou 
aplikáciou, pokiaľ sa súčasne aplikovali štandardy IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi a IFRS 9 Finančné nástroje; dosiaľ 
neschválené EÚ) vyžaduje, aby sa poistné záväzky účtovali podľa aktuálnej hodnoty plnenia a poskytuje jednotnejší prístup k 
oceneniu a prezentácii všetkých poistných zmlúv. IFRS 17 nahradzuje IFRS 4 Poistné zmluvy k 1. januáru 2021. 
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• Ročné zdokonalenie IFRS – cyklus 2014 – 2016 (novelizácia IFRS 12 Zverejnenie podielov v iných účtovných jednotkách je 
účinná pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2017 alebo neskôr, novelizácia IFRS 1 Prvé prijatie medzinárodných 
štandardov účtovného výkazníctva a novelizácie I AS 28 Investície do pridružených a spoločných podnikov je účinná 
pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2018 alebo neskôr, pričom sa použijú retrospektívne; dosiaľ neschválené 
EÚ) zavádza novely do týchto troch štandardov. Skupina nepredpokladá významný vplyv týchto novelizácií na konsolidovanú 
účtovnú uzávierku. 

• Novelizácia IFRS 2: Klasifikácia a oceňovanie transakcií s úhradou viazanou na akcie (účinné pre ročné účtovné obdobie 
začínajúce 1. januára 2018 alebo neskôr; dosiaľ neschválené EÚ). Táto novelizácia objasňuje účtovanie o transakciách s 
úhradou viazanou na akcie v nasledujúcich oblastiach: účtovanie úhrad viazaných na akcie vyrovnaných v hotovosti, ktoré sa 
viažu na výkon; klasifikáciu transakcií s úhradou viazanou na akcie spojené s čistým vyrovnaním v prípade záväzkov z titulu 
zrážkovej dane a úprava podmienok úhrady viazanej na akcie, ktorá mení klasifikáciu transakcie z transakcie vyrovnanej v 
hotovosti na transakciu vyrovnanú kapitálovými nástrojmi. Skupina neočakáva významné vplyvy na konsolidovanú účtovnú 
uzávierku. 

• Novelizácia IAS 40: Prevody investícií do nehnuteľností (účinná pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2018 alebo 
neskôr; dosiaľ neschválená EÚ) zavádza menšie dodatky do štandardu. Skupina neočakáva významné vplyvy na 
konsolidovanú účtovnú uzávierku. 

• IFRIC 22: Transakcie v cudzích menách a cudzomenové zálohy (účinný pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2018 
alebo neskôr; dosiaľ neschválený EÚ). Táto interpretácia sa zaoberá transakciami v cudzej mene alebo časťami transakcií, v 
ktorých: 

- je plnenie stanovené v cudzej mene; 
- subjekt vykazuje prijatú zálohu alebo výnos budúcich období, keď prijaté plnenie predchádza vykázaniu súvisiaceho aktíva, 

nákladu alebo výnosu; a 
- prijatá záloha alebo výnos budúcich období je nepeňažné. 
• IFRIC 23: Účtovanie o neistote pri daniach z príjmov (účinné pre ročné obdobie začínajúce 1. januára 2019 alebo neskôr; 

dosiaľ neschválené EÚ) sa zaoberá určením daňového zisku (daňovej straty), daňových základov, nevyužitých daňových strát 
a daňových sadzieb, pokiaľ existujú pochybnosti týkajúce sa dane z príjmov podľa IAS 12. 

• Novelizácia IFRS 9: Predčasné splatenie s negatívnou kompenzáciou (platné pre účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2019 
alebo neskôr; dosiaľ neschválené EÚ) objasňuje, ako IFRS 9 klasifikuje určité predplatené finančné aktíva a ako sa účtuje o 
finančných záväzkoch po modifikácii. Skupina neočakáva významné vplyvy na konsolidovanú účtovnú uzávierku. 

• Novelizácia IAS 28: Dlhodobé podiely v pridružených a spoločných podnikoch (platné pre účtovné obdobie začínajúce 1. 
januára 2019 alebo neskôr, dosiaľ neschválené EÚ) objasňuje účtovanie finančných nástrojov na dlhodobé podiely v 
pridruženom alebo spoločnom podniku, ktoré tvoria súčasť čistej investície v pridruženom alebo spoločnom podniku, ale na 
ktoré sa neaplikuje metóda vlastného kapitálu. Skupina neočakáva významné vplyvy na konsolidovanú účtovnú uzávierku. 

• Ročné zdokonalenie IFRS – cyklus 2015 – 2017 (účinné pre ročné obdobie začínajúce 1. januára 2019 alebo neskôr; dosiaľ 
neschválené EÚ) obsahujúce novelizácie nasledujúcich IFRS štandardov: IFRS 3: Podnikové kombinácie (objasňuje, že 
účtovná jednotka precení svoje doteraz držané účasti na spoločnej činnosti, ak získa kontrolu nad daným podnikom), IFRS 11: 
Spoločné dohody (objasňuje, že účtovná jednotka nepreceňuje svoje doteraz držané účasti na spoločnej činnosti, ak získa 
spoločnú kontrolu nad touto spoločnou činnosťou), IAS 12: Dane zo zisku (objasňuje, že účtovná jednotka by mala pri výplatách 
dividend vždy účtovať o vplyvoch z titulu dane z príjmov vo výsledku hospodárenia) a IAS 23: Výpožičné náklady (objasňuje, 
že všetky účelové pôžičky na obstaranie aktíva, ktoré zostávajú nevyčerpané po okamihu, keď je aktívum pripravené na 
zaradenie do používania alebo na predaj, sa stávajú súčasťou všeobecných (neúčelových) pôžičiek na výpočet miery 
kapitalizácie zo všeobecných (neúčelových) pôžičiek). 

Skupina neočakáva významné vplyvy týchto novelizácií na konsolidovanú účtovnú uzávierku. 

Ďalšie nové Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva a interpretácie, ktoré nie sú dosiaľ v platnosti 
Skupina predčasne neaplikovala žiadne štandardy IFRS, pokiaľ prijatie nie je povinné ku dňu účtovnej uzávierky. Tam, kde prechodné 
ustanovenia v prijatom IFRS dávajú možnosť účtovnej jednotke sa rozhodnúť, či použije nové štandardy do budúcnosti alebo spätne, 
zvolí si Skupina aplikáciu štandardu prospektívne od dátumu prechodu. Vedenie Skupiny neočakáva, že tieto ďalšie nové štandardy 
budú mať významný vplyv na konsolidovanú účtovnú uzávierku Skupiny. 
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3. Dôležité účtovné metódy 

(a)     Princípy konsolidácie 

(i) Dcérske spoločnosti 

Dcérske spoločnosti sú také subjekty, ktoré kontroluje Skupina. Skupina ovláda subjekt, pokiaľ je vystavená variabilným výnosom alebo 
na ne má právo na základe svojej angažovanosti v tomto subjekte a môže tieto výnosy prostredníctvom svojej moci nad týmto subjektom 
ovplyvňovať. Finančné výkazy dcérskych spoločností sa zahŕňajú do konsolidovaných finančných výkazov od dátumu vzniku kontroly 
do dátumu jej zániku. 

(ii)     Pridružené podniky 

Pridružené podniky sú také subjekty, v ktorých má Skupina významný vplyv, nie však rozhodujúci, na finančné a prevádzkové aktivity. 
Konsolidované finančné výkazy zahŕňajú podiel Skupiny na celkových ziskoch a stratách a ostatnom úplnom hospodárskom výsledku 
pridružených podnikov účtovaných na základe ekvivalenčnej metódy od dátumu vzniku podstatného vplyvu do dátumu jeho zániku. V 
prípade, že podiel Skupiny na strate presiahne účtovnú hodnotu pridruženého podniku, účtovná hodnota je znížená na nulu a vykazovanie 
následných strát je ukončené okrem prípadu, keď Skupine vznikli záväzky voči danému pridruženému podniku. 

(iii)    Spoločné podniky (joint ventures) 

Spoločné podniky sú také podniky, nad ktorými má Skupina spoločnú kontrolu založenú na zmluvnej dohode, podľa ktorej má Skupina 
právo na čisté aktíva podniku, skôr ako práva na aktíva podniku a povinnosti hradiť jeho záväzky. Konsolidované finančné výkazy 
zahŕňajú podiel Skupiny na celkovom vykázanom výsledku spoločného podniku na základe ekvivalenčnej metódy od dátumu vzniku 
spoločného podniku do dátumu zániku spoločného podniku. 

(iv)     Rozsah konsolidácie 

V konsolidácii je zahrnutých 61 spoločností k 31. decembru 2017 (2016: 39). Všetky plne konsolidované spoločnosti pripravili svoje 
ročné účtovné uzávierky k 31. decembru 2017. Spoločnosti sú uvedené v zozname v bode 46. Spoločnosti v rámci Skupiny. Tento zoznam 
je vytvorený na základe vlastníckej hierarchie. 

(v)      Eliminácia transakcií v rámci konsolidácie 

Vnútropodnikové zostatky, transakcie a z nich vyplývajúce nerealizované zisky (straty) sú vylúčené počas zostavovania 
konsolidovaných finančných výkazov. Nerealizované zisky vyplývajúce z transakcií s pridruženými a spoločnými podnikmi sú 
eliminované do výšky podielu Skupiny v týchto podnikoch. Nerealizované zisky vyplývajúce z transakcií s pridruženými podnikmi sú 
eliminované proti investíciám v pridružených podnikoch. Nerealizované straty sú eliminované rovnakým spôsobom ako nerealizované 
zisky, ale len v rozsahu spätne získateľnej sumy. 

(vi)   Metóda akvizície 

Akvizície dcérskych spoločností sa účtujú pomocou metódy akvizície. Plnenie za každú akvizíciu sa oceňuje ako súčet reálnych hodnôt 
(ku dňu nadobudnutia) daných aktív, vzniknutých alebo podmienených záväzkov a nástrojov vlastného kapitálu vydaných Skupinou 
kvôli výmene za kontrolu na nadobúdanom subjekte. Náklady spojené s akvizíciou sa účtujú proti účtom nákladov a výnosov v čase 
vzniku. 

Identifikovateľné aktíva, záväzky a podmienené záväzky nadobúdaného subjektu, ktoré spĺňajú požiadavky IFRS 3, sa oceňujú reálnou 
hodnotou ku dňu akvizície. Goodwill sa oceňuje ako prebytok súhrnu prevedeného plnenia, sumy nekontrolných podielov 
nadobúdateľa na nadobúdanom subjektu a reálnej hodnoty predakvizičného podielu nadobúdateľa na vlastnom kapitáli nadobúdaného 
subjektu, nad rozdielom hodnoty identifikovateľného nadobudnutého majetku a prevzatých záväzkov ku dňu akvizície. 
Akýkoľvek nekontrolný podiel na nadobúdanom subjekte sa oceňuje proporcionálne ako podiel na čistom identifikovateľnom majetku 
nadobúdaného subjektu. Goodwill vzniknutý v dôsledku podnikovej kombinácie sa vykáže ako aktívum, ktoré sa neamortizuje, ale 
najmenej raz ročne sa posudzuje z hľadiska zníženia hodnoty. 
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Pokiaľ sa podniková kombinácia dosiahne po etapách, skôr nadobudnuté podiely Skupiny v nadobúdanom subjekte sa ku dňu 
akvizície precenia reálnou hodnotou (t. j. ku dňu, kedy Skupina získala nad subjektom kontrolu) a prípadný výsledný zisk alebo strata 
sa zachytia proti účtom nákladov a výnosov. 

(vii)  Strata kontroly 

Po strate kontroly Skupina odúčtuje aktíva a záväzky dcérskej spoločnosti, nekontrolný podiel a ostatné položky z vlastného kapitálu, 
ktoré sa vzťahujú k dcérskej spoločnosti. Akýkoľvek prebytok alebo deficit vzniknutý zo straty kontroly sa vykáže vo výkaze ziskov a 
strát. Ak Skupina následne drží zostávajúci podiel v pôvodne dcérskej spoločnosti, tento podiel je ocenený reálnou hodnotou k dátumu 
straty kontroly. V závislosti od výšky zostávajúceho podielu sa o ňom účtuje ako o investícii oceňovanej ekvivalenčnou metódou 
alebo realizovateľnom finančnom aktíve. 

(viii) Daňový efekt zahrnutia kapitálových fondov konsolidovaných dcérskych spoločností 

Konsolidovaná účtovná uzávierka nezahrnuje daňové efekty, ktoré by mohli vzniknúť prevodom kapitálových fondov 
konsolidovaných dcérskych spoločností do účtovníctva materskej spoločnosti, pretože sa v dohľadnej budúcnosti neočakáva žiadne 
rozdelenie ziskov nezdanených pri zdroji a Skupina predpokladá, že kapitálové fondy sa použijú ako zdroj samofinancovania každej 
konsolidovanej dcérskej spoločnosti. 

(ix)   Zjednotenie účtovných postupov 

Účtovné princípy a postupy uplatňované v účtovných uzávierkach konsolidovaných spoločností boli pri konsolidácii zjednotené a sú v 
súlade s účtovnými postupmi používanými v materskej spoločnosti. 

(b) Cudzie meny 

(i) Transakcie v cudzích menách 

Položky zahrnuté vo finančných výkazoch každej účtovnej jednotky v Skupine sa merajú v mene primárneho ekonomického prostredia, 
v ktorom účtovná jednotka funguje (funkčná mena). Funkčná mena Skupiny je euro. 

Transakcie v cudzích menách sa prepočítajú do funkčnej meny menovým kurzom aktuálnym ku dňu transakcie. Peňažné aktíva a 
záväzky denominované v cudzej mene sa prepočítajú do funkčnej meny kurzom platným ku dňu účtovnej uzávierky. 

Kurzové rozdiely vyplývajúce z prepočtu sa účtujú do zisku alebo straty. Nepeňažné aktíva a záväzky denominované v cudzej mene, 
ktoré sú ocenené v historických cenách, sa prepočítajú do funkčnej meny kurzom platným ku dňu transakcie. Nepeňažné aktíva a 
záväzky denominované v cudzej mene, ktoré sú ocenené reálnou hodnotou, sa prepočítajú do funkčnej meny kurzom platným ku dňu, 
kedy sa určili reálne hodnoty. 

(ii)     Účtovné uzávierky zahraničných operácií 

Konsolidovaná účtovná uzávierka je v mene euro, ktorá je prezentačnou menou Skupiny. 
Aktíva a záväzky zo zahraničných operácií vrátane goodwillu a úprav reálnej hodnoty vzniknuté pri konsolidácii, sa prepočítajú na eurá 
menovým kurzom platným ku dňu účtovnej uzávierky. Výnosy a náklady zo zahraničných operácií sa prepočítajú na eurá menovým 
kurzom platným ku dňu týchto transakcií. Kurzové rozdiely vyplývajúce z prepočtu sú priamo zahrnuté v ostatnom úplnom výsledku. 

(iii)    Vložené deriváty 

Hybridné finančné nástroje sú kombináciou nederivátových hostiteľských zmlúv a derivátových finančných nástrojov (vložené deriváty). 
Za určitých podmienok IAS 39 Finančné nástroje: účtovanie a oceňovanie vyžaduje, aby komponenty predstavujúce vložený derivát 
sa od hostiteľskej zmluvy oddelili a vykazovali a oceňovali sa reálnou hodnotou samostatne. Zmeny hodnôt sú zachytené vo výkaze 
ziskov a strát. 

(c) Finančné nástroje 

(i) Klasifikácia 

Finančné nástroje na obchodovanie sú tie nástroje, ktoré Skupina drží prevažne s cieľom dosiahnutia krátkodobých ziskov. Tieto 
zahŕňajú investície, derivátové zmluvy a záväzky z krátkych predajov finančných nástrojov. 
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Zaisťovacie deriváty sú derivátové aktíva alebo záväzky, ktoré spĺňajú kritériá zaisťovacieho účtovníctva stanovené v IAS 39. Investičné 
nástroje ocenené reálnou hodnotou do zisku alebo straty sú nástroje určené ako FVTPL alebo eliminujú ekonomický nesúlad. 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám a klientom sú nederivátové finančné aktíva nekótované na aktívnom trhu s fixnými alebo jednoznačne 
určiteľnými platbami, ktoré nie sú klasifikované ako Realizovateľné investičné nástroje alebo Investičné nástroje držané do splatnosti, 
Finančné aktíva na obchodovanie alebo Investičné nástroje oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty. 
Investičné nástroje držané do splatnosti sú nederivátové aktíva s fixnými alebo jednoznačne určiteľnými platbami a s pevnou 
splatnosťou, ktoré Skupina plánuje a zároveň je schopná držať až do ich splatnosti. 
Realizovateľné investičné nástroje sú nederivátové aktíva, ktoré sa neoceňujú reálnou hodnotou do zisku alebo straty a nie sú ani úverom 
poskytnutým bankám alebo klientom ani držané do splatnosti. 

(ii)    Účtovanie 

O finančných nástrojoch na obchodovanie, investičných nástrojoch oceňovaných reálnou hodnotou do zisku alebo straty a 
realizovateľných investičných nástrojoch sa účtuje ku dňu, keď sa Skupina zaviaže ku kúpe týchto aktív. Pravidelné nákupy a predaje 
ostatných finančných aktív vrátane aktív držaných do splatnosti sa účtujú ku dňu realizácie obchodu. 

Úvery a zálohy poskytnuté bankám a klientom sa účtujú ku dňu, keď ich poskytne Skupina. 

(iii)   Oceňovanie 

Finančné nástroje sa oceňujú pri prvotnom zaúčtovaní reálnou hodnotou. V prípade finančných nástrojov, ktoré sa neoceňujú reálnou 
hodnotou do zisku alebo straty, sa toto ocenenie zvýši o transakčné náklady priamo priraditeľné obstaraniu alebo vydaniu finančných 
nástrojov. 

Reálna hodnota je cena, ktorá by sa prijala pri predaji aktíva alebo zaplatila pri prevode záväzku v riadnej transakcii medzi účastníkmi 
trhu ku dňu ocenenia. 

Následne po prvotnom vykázaní sa finančné aktíva oceňujú ich reálnou hodnotou okrem úverov a záloh poskytnutých klientom, 
investičných nástrojov držaných do splatnosti a niektorých nekótovaných majetkových cenných papierov klasifikovaných ako 
realizovateľné, ktorých reálna hodnota sa nemôže spoľahlivo určiť, a tak sa oceňujú amortizovanou hodnotou, alebo obstarávacou cenou. 
Po prvotnom vykázaní sa finančné záväzky oceňujú amortizovanou hodnotou okrem finančných záväzkov oceňovaných reálnou 
hodnotou do zisku alebo straty. Pri oceňovaní amortizovanou hodnotou sa všetky rozdiely medzi obstarávacími nákladmi a nominálnou 
hodnotou vykazujú vo výkaze ziskov a strát počas trvania príslušného aktíva alebo záväzku s použitím metódy efektívnej úrokovej 
miery. 

(iv)    Princípy oceňovania reálnou hodnotou 

Reálna hodnota finančného nástroja je stanovená na základe trhovej ceny kótovanej na aktívnom trhu ku dňu účtovnej uzávierky. 
Transakčné náklady sa neuvažujú. Pokiaľ nie je cena z aktívneho trhu k dispozícii, reálnu hodnotu finančného nástroja odhadne vedenie 
pomocou oceňovacieho modelu, resp. pomocou metódy diskontovaných peňažných tokov. 

Pri použití metódy diskontovaných peňažných tokov budúce peňažné toky odhadne manažment. Ako diskontná sadzba sa použije sadzba 
z aktívneho trhu platná ku dňu účtovnej uzávierky pre nástroje s obdobnými podmienkami. Pri použití oceňovacieho modelu sa ako 
vstupy modelu použijú relevantné trhové dáta platné ku dňu účtovnej uzávierky. 

Nasledujúci text zhŕňa hlavné metódy a predpoklady použité pri odhade reálnych hodnôt finančných nástrojov uvedených v bode 38 
Informácie o reálnej hodnote. 

Úvery a zálohy: Reálna hodnota sa vypočíta na základe diskontovaných očakávaných budúcich peňažných tokov z istiny a úrokov pri 
použití aktuálnych príslušných výnosových kriviek a rizikovej prirážky. Odhad očakávaných budúcich peňažných tokov zohľadňuje 
úverové riziko a akýkoľvek náznak zníženia hodnoty. Odhadovaná reálna hodnota úverov zohľadňuje tiež zmenu platobnej schopnosti od 
času poskytnutia úveru a zmeny úrokových sadzieb v prípade fixne úročených úverov. 

Vklady a úvery od bánk a klientov: Reálna hodnota depozít na požiadanie a depozít bez určenej splatnosti sa rovná sume splatnej na 
požiadanie ku dňu účtovnej uzávierky. Odhad reálnej hodnoty depozít so stanovenou splatnosťou vychádza z peňažných tokov 
diskontovaných s použitím aktuálnych príslušných výnosových kriviek. 
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Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné aktíva/záväzky: Pri pohľadávkach/záväzkoch sa zostávajúca životnosť kratšia ako jeden rok 
sa predpokladá, že nominálna hodnota odráža ich reálnu hodnotu. Ostatné pohľadávky/záväzky sú diskontované pre stanovenie reálnej 
hodnoty. 

Investičné nástroje držané do splatnosti: Reálna hodnota vychádza z trhovej ceny kótovanej na aktívnom trhu ku dňu účtovnej uzávierky. 
Pokiaľ nie je dostupná, reálna hodnota sa vypočíta na základe diskontovaných očakávaných budúcich peňažných tokov z istiny a úrokov 
pri použití aktuálnych príslušných výnosových kriviek a rizikovej prirážky. Odhad očakávaných budúcich peňažných tokov zohľadňuje 
úverové riziko a akýkoľvek náznak zníženia hodnoty. Odhadovaná reálna hodnota finančných aktív držaných do splatnosti zohľadňuje 
tiež zmenu platobnej schopnosti od času ich obstarania a zmeny úrokových sadzieb v prípade fixne úročených nástrojov. 

(v)     Zisky a straty z následného precenenia 

Zisky a straty vyplývajúce zo zmeny v reálnej hodnote sa účtujú do výkazu ziskov a strát pre nástroje držané na obchodovanie alebo 
oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty a priamo do ostatného úplného výsledku ako rozdiel z precenenia pri realizovateľných 
investičných nástrojoch. Kumulované zisky alebo straty z precenenia realizovateľných aktív, ktoré boli pôvodne vykázané v ostatnom 
úplnom výsledku, sa odúčtujú do výkazu ziskov a strát v momente predaja. Úrokové výnosy a náklady z realizovateľných cenných 
papierov sa účtujú do výkazu o úplnom výsledku použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Pozrite účtovné metódy bod (c) vii pre 
účtovanie ziskov a strát z následného precenenia zaisťovacích nástrojov. 

(vi)    Odúčtovanie 

Finančné aktívum sa odúčtuje v prípade, že Skupina stratí kontrolu nad zmluvnými právami obsiahnutými v tomto finančnom aktíve. 
Táto kontrola je stratená, pokiaľ sa tieto práva uplatnia, pokiaľ zaniknú alebo pokiaľ sa ich Skupina vzdá. Finančný záväzok sa 
odúčtuje, keď záväzky Skupiny určené v zmluve vypršia, sú splnené alebo zrušené. 

Realizovateľné investičné nástroje, finančné aktíva na obchodovane a investičné nástroje oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo 
straty sa v prípade ich predaja odúčtujú ku dňu, keď sa Skupina zaviaže k predaju týchto aktív. Súčasne sa účtuje o vzniku pohľadávky 
voči kupujúcemu. 

Investičné nástroje držané do splatnosti a úvery a zálohy poskytnuté bankám a klientom sa odúčtujú ku dňu, kedy ich Skupina predá. 

(vii)    Účtovanie zaisťovacích nástrojov 

Zaisťovacie nástroje, ktoré sa skladajú z derivátov spojených s menovým rizikom, sú klasifikované ako zaistenie peňažných tokov (angl. 
cash flow hedge) alebo zaistenie reálnych hodnôt (angl. fair value hedge). 
Skupina formálne dokumentuje zaisťovací vzťah rovnako ako všetky ciele riadenia rizík a stratégie so zaisťovacím vzťahom spojené, a 
to od vzniku zaisťovacieho vzťahu. Skupina tiež pravidelne vyhodnocuje efektívnosť zaisťovacieho nástroja pri kompenzácii rizika 
zmien reálnej hodnoty zaisťovanej položky alebo peňažných tokov priraditeľných k zabezpečovanému riziku. Skupina hodnotí zaisťovacie 
nástroje ako vysoko efektívne v prípade, že zmeny reálnej hodnoty priraditeľné k zabezpečovanému riziku kompenzujú zmeny reálnej 
hodnoty zaisťovacieho nástroja v rozmedzí 80 % až 125 %. 

prípade zaisťovania peňažných tokov sa zisky alebo straty z efektívnej časti zaistenia vykazujú priamo v ostatnom úplnom výsledku 
a neefektívna časť ziskov a strát zo zaisťovacieho nástroja sa vykáže vo výkaze ziskov a strát. Pokiaľ zaisťovací nástroj prestane plniť 
podmienky pre účtovanie o zaisťovacích nástrojoch, vypršala jeho platnosť alebo sa predal, zrušil alebo neuplatnil, alebo označil za 
zrušený, tak sa o zaisťovacom nástroji prestane účtovať. Pokiaľ sa výskyt odhadovanej transakcie už naďalej neočakáva, fond z 
precenenia vyplývajúci zo zaisťovacích nástrojov sa preklasifikuje do výkazu ziskov a strát. 

prípade zaistenia reálnych hodnôt sa zisky a straty z precenenia zaisťovacích nástrojov na reálnu hodnotu vykazujú do zisku alebo straty 
spolu so zmenami reálnej hodnoty zaisťovanej položky priraditeľnej k zaisťovanému riziku (na rovnakom riadku ako zaisťovaná 
položka). 

Skupina používa zaistenie reálnej hodnoty na zaistenie vplyvu zmien menového kurzu na reálnou hodnotu realizovateľných investičných 
nástrojov a pridružených podnikov účtovaných ekvivalenčnou metódou. Skupina využíva menových forwardov ako zaisťovacích 
nástrojov. 
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Okrem toho Skupina využíva zaisťovacie deriváty na zaistenie reálnej hodnoty vybraných aktív (dlhopisy s pevným výnosom 
denominované v eurách). Skupina uzavrela úrokové swapy na zaistenie zmien v reálnej hodnote vyvolanej zmenami úrokových sadzieb. 

(d) Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych bankách a peňažné ekvivalenty 
Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych bankách zahŕňajú pokladničnú hotovosť a zostatky na účtoch v centrálnych bankách. Táto 
položka zahŕňa tiež povinné minimálne rezervy. Skupina môže so sumou týchto rezerv voľne disponovať za predpokladu, že sa dodrží 
priemerná výška povinných minimálnych rezerv v rámci obdobia daného príslušnými centrálnymi bankami. 
Na účely zostavenia konsolidovaného výkazu o peňažných tokoch Skupina zahŕňa do Peňazí a peňažných ekvivalentov tiež ostatný 
krátkodobý vysoko likvidný finančný majetok s pôvodnou splatnosťou do 3 mesiacov alebo menej, napr. úvery z reverzných repo 
obchodov so splatnosťou do 3 mesiacov, bežné účty v bankách a úvery a zálohy s pôvodnou splatnosťou do 3 mesiacov (všetky sú 
uvedené v konsolidovanom výkaze o finančnej pozícii v položke Úvery a zálohy poskytnuté bankám). 

(e)     Úvery a zálohy poskytnuté bankám a klientom 

Poskytnuté úvery a zálohy pochádzajúce zo Skupiny sa klasifikujú ako úvery a zálohy vzniknuté v Skupine. Úvery a zálohy sa evidujú 
znížené o opravné položky, aby odrážali odhadovanú spätne získateľnú hodnotu (pozri účtovná metóda (h)). 
Skupina zaraďuje všetky svoje pohľadávky voči klientom do 5 základných kategórií stanovených nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 575/2013 (CRR) zo dňa 26. júna 2013 a súvisiacou legislatívou v príslušných krajinách, a to na pohľadávky bez zlyhania 
v kategóriách štandardné a sledované, a pohľadávky so zlyhaním v kategóriách neštandardné, pochybné a stratové. Kategorizácia klienta 
zohľadňuje tak kvalitatívne, ako aj kvantitatívne kritériá na hodnotenie kvality úverového prípadu. 

Medzi spomínané kritériá sa zahŕňajú nasledujúce: 

- významné finančné problémy emitenta alebo dlžníka; 

- porušenie zmluvy, ako napr. omeškanie s platbami úrokov alebo istiny či ich nezaplatenie; 

- úľava udelená veriteľom dlžníkovi z ekonomických či iných právnych dôvodov súvisiacich s finančnými ťažkosťami 
   dlžníka, ktorú by inak veriteľ neudelil; 

- pravdepodobnosť konkurzu či inej finančnej reštrukturalizácie dlžníka; 

- zánik aktívneho trhu pre toto finančné aktívum z dôvodu finančných ťažkostí; alebo 

- pozorovateľné údaje znamenajúce, že došlo k merateľnému poklesu odhadovaných budúcich peňažných tokov z portfólia finančných 
aktív po okamihu prvotného zaúčtovania týchto aktív, napriek tomu, že zatiaľ nie je možné tento pokles zistiť pri jednotlivých 
finančných aktívach v portfóliu; 

- a iné. 

Expozície s úľavou (Forbearance) 

Skupina aplikuje prístup k expozíciám s úľavou (forbearance) v súlade s technickým štandardom o nevýkonných expozíciách (non-
performing exposures) a expozíciách s úľavou (forbearance measures), ktorý vypracoval Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), a v 
súlade s verejným vyhlásením Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) pre zaobchádzanie s týmito typmi expozícií v 
účtovných uzávierkach finančných inštitúcií zostavovaných podľa IFRS. 

Expozícia s úľavou je taká expozícia, keď sa Skupina kvôli finančným ťažkostiam dlžníka rozhodla udeliť dlžníkovi úľavu, pričom 
udelenie úľavy by Skupina za iných okolností nezvažovala. Úľava môže mať formu modifikácie podmienok alebo refinancovanie dlhu. 
Modifikácia podmienok môže zahŕňať, ale nie je obmedzená na zníženie úrokovej sadzby, zníženie nabehnutého úroku či istiny, zmenu 
splátkového kalendára (napr. posun splatnosti úrokov, dočasné platobné prázdniny, predĺženie konečnej splatnosti úveru, platba 
poplatkov či príslušenstva za dlžníka, úpravy či nesledovanie kovenantov, kapitalizácia úrokov či splátky, čiastočné odpísanie dlhu). 
Akákoľvek modifikácia podmienok či refinancovanie, ktoré nie sú dôsledkom finančných ťažkostí dlžníka, nie sú interpretované ako 
expozície s úľavou (forbearance). Aplikácia úľav vedie k lepšiemu riadeniu úverového rizika a obmedzeniu prípadných budúcich strát z 
úverov. 

Detail k štruktúre a kvalite úverového portfólia je uvedený v bode 41. Postupy a vykazovanie riadenia rizík.  
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Individuálne posudzované opravné položky 

Na základe pravidelných hodnotení jednotlivých pohľadávok sa vytvárajú individuálne opravné položky k tým úverom a zálohám, pri 
ktorých bolo identifikované zníženie hodnoty, čím sa pohľadávka zníži na spätne získateľnú sumu. 

Na zhodnotenie návratnosti takého úveru používa Skupina predovšetkým účtovné výkazy klienta a svoje vlastné analýzy. 

Tvorba opravných položiek znížená o čerpanie počas účtovného obdobia sa účtuje do výkazu o úplnom výsledku. V prípade, že je úver 
nedobytný, sa odpíše. Pokiaľ výška znehodnotenia následne poklesne v dôsledku udalosti, ktorá nastala po zaúčtovaní opravnej 
položky, opravná položka sa spätne zaúčtuje v prospech výkazu o úplnom výsledku. 

Portfóliovo posudzované opravné položky 

Portfóliové opravné položky sa vytvárajú k stratám z úverov, ktoré nie sú jednotlivo významné, a k jednotlivo významným úverom a 
ostatným pohľadávkam, ktoré sa jednotlivo posúdili a pri ktorých sa nezistilo zníženie hodnoty. 

Opravné položky sa pravidelne posudzujú, a to oddelene v rámci jednotlivých portfólií. Portfóliový prístup sa uplatní v prípade skupín 
aktív s podobnými charakteristikami rizík s cieľom stanoviť, či je potrebné vytvoriť opravnú položku kvôli stratovým udalostiam, o 
ktorých existuje objektívny dôkaz, ale ktorých vplyv sa dosiaľ neprejavil v rámci posúdenia jednotlivých úverov. 

Pri určení potrebnej výšky opravných položiek vykonáva vedenie odhad pravdepodobnosti splatenia jednotlivých úverov s prihliadnutím 
na hodnotu zaistenia úveru a možnosti Skupiny toto zaistenie realizovať. 

(f) Zmluvy o predaji so záväzkom spätného odkúpenia 
Cenné papiere predané so záväzkom na ich spätné odkúpenie za vopred stanovenú cenu (repo operácie) sú naďalej zahrnuté vo výkaze 
o finančnej pozícii a suma získaná prevodom cenných papierov v rámci repo operácie sa účtuje do záväzkov. Cenné papiere nakúpené 
so záväzkom k ich spätnému predaju (reverzné repo operácie) nie sú vo výkaze o finančnej pozícii zachytené, pričom sa zaplatená suma 
zaúčtuje ako úver. Rozdiel medzi obstarávacou cenou a predajnou cenou sa považuje za úrok a časovo sa rozlišuje počas trvania kontraktu. 
O repo operáciách a reverzných repo operáciách sa účtuje v okamihu vyrovnania kontraktov. 

(g) Vzájomný zápočet finančných aktív a záväzkov 
Finančné aktíva a záväzky sú vzájomne započítané a vykázané vo výkaze o finančnej pozícii na netto báze vtedy, keď má Skupina právne 
vynútiteľný nárok na započítanie príslušných súm a keď existuje zámer vyrovnať transakcie vyplývajúce z kontraktu na netto báze alebo 
realizovať pohľadávku a súčasne vyrovnať záväzok. 

(h)     Zníženie hodnoty 
Účtovná hodnota aktív Skupiny okrem odloženej daňovej pohľadávky (pozri účtovné metódy (v)) sa preveruje vždy ku dňu účtovnej 
uzávierky pre posúdenie existencie dôvodov na zníženie hodnoty. Pokiaľ existuje taký dôvod, odhadne sa výška spätne získateľnej sumy 
aktíva. Goodwill a nehmotný majetok, ktorý má neobmedzenú lehotu životnosti, nepodliehajú amortizácii, ale každoročne sa testujú na 
zníženie hodnoty v rámci peniazotvornej jednotky, do ktorej patria. 

Strata zo zníženia hodnoty sa účtuje vždy, keď účtovná hodnota aktíva alebo jeho peniazotvornej jednotky presiahne jej spätne získateľnú 
sumu. Zníženie hodnoty sa účtuje do výkazu ziskov a strát. 
Skupina pravidelne posudzuje, či neexistujú objektívne dôkazy o tom, že došlo k zníženiu hodnoty finančného aktíva alebo skupiny 
finančných aktív. Hodnota finančného aktíva alebo skupiny finančných aktív sa považuje za zníženú iba vtedy, keď existuje objektívny 
dôkaz zníženia hodnoty v dôsledku jednej alebo viacerých udalostí, ku ktorým došlo po prvotnom zaúčtovaní aktíva („stratová udalosť“), 
a keď táto stratová udalosť (alebo udalosti) má vplyv na odhadované budúce peňažné toky finančného aktíva alebo skupiny finančných 
aktív, ktoré je možné spoľahlivo odhadnúť. 

Dôkazy o tom, že došlo k zníženiu hodnoty, môžu zahŕňať: známky významných finančných problémov na strane dlžníka alebo skupiny 
dlžníkov; pravdepodobnosť konkurzu či inej finančnej reštrukturalizácie dlžníka alebo skupiny dlžníkov; omeškanie s platbami úrokov 
alebo istiny či ich nezaplatenie; a prípady, keď pozorovateľné údaje naznačujú, že došlo k merateľnému poklesu odhadovaných budúcich 
peňažných tokov, napr. zmeny v objeme oneskorených platieb alebo hospodárske podmienky, ktoré korelujú s omeškaniami. 

Poskytnuté úvery a zálohy sú uvedené po odčítaní opravných položiek. Opravné položky sú stanovené na základe bonity, plnenia zo strany 
dlžníka a očakávaných peňažných tokov a zvážení hodnoty prípadného kolaterálu alebo záruky tretej strany. 
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Opravné položky sú pomerne pridelené k celkovej dlžnej sume pohľadávok, t. j. istine, nabehnutému úroku a úroku z omeškania, pokiaľ 
existujú. 

Spätne získateľná suma investície Skupiny do cenných papierov držaných do splatnosti a pohľadávok oceňovaných amortizovanou 
hodnotou je vyčíslená ako súčasná hodnota očakávaných budúcich peňažných tokov diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou 
mierou (t. j. úrokovou mierou vypočítanou pri prvotnom zaúčtovaní týchto finančných aktív). 

Spätne získateľná suma iných aktív je väčšia z dvoch hodnôt, a to z ich reálnej hodnoty po odčítaní nákladov na predaj a hodnoty 
vyplývajúcej z používania. Pri stanovení hodnoty vyplývajúcej z používania sa očakávané budúce peňažní toky diskontujú na ich súčasnú 
hodnotu pri použití diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá odráža súčasnú trhovú časovú hodnotu peňazí a špecifické riziká spojené s 
aktívom. Pre aktívum, ktoré negeneruje značne nezávislé peňažné príjmy, je spätne získateľná suma určená pre peniazotvornú jednotku, 
ku ktorej aktívum patrí. 

Strata zo zníženia hodnoty v súvislosti s cennými papiermi držanými do splatnosti alebo pohľadávkami v amortizovanej hodnote je 
odúčtovaná, pokiaľ následné zvýšenie spätne získateľnej sumy sa môže objektívne spojiť s udalosťou, ktorá nastala po zaúčtovaní straty 
zo zníženia hodnoty. 

Strata zo zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov klasifikovaných ako realizovateľné finančné aktíva nie je 
odúčtovaná cez výkaz ziskov a strát. Pokiaľ sa reálna hodnota dlhového nástroja, ktorý je klasifikovaný ako realizovateľný, zvýši a toto 
zvýšenie je objektívne spojené s udalosťou, ktorá nastala po zaúčtovaní straty zo zníženia hodnoty vo výkaze ziskov a strát, potom sa 
strata zo zníženia hodnoty odúčtuje, pričom hodnota sa odúčtuje z výkazu ziskov a strát. 

Strata zo zníženia hodnoty goodwillu sa neodúčtuje. 

V súvislosti s ostatnými aktívami sa strata zo zníženia hodnoty odúčtuje tam, kde existuje náznak, že zníženie hodnoty už 
neexistuje a nastala zmena v odhade, ktorý sa použil na určenie spätne získateľnej sumy. 

Strata zo zníženia hodnoty sa môže odúčtovať len do tej výšky, aby účtovná hodnota aktíva po odúčtovaní neprevýšila účtovnú hodnotu, 
ktorá by sa vykázala po zohľadnení odpisov a amortizácie, pokiaľ by sa nevykázala strata zo zníženia hodnoty. 

(i)     Aktíva držané s cieľom predaja a ukončovanej činnosti 

Dlhodobý majetok alebo skupiny majetku a záväzkov na vyradenie sa klasifikujú ako držané s cieľom predaja, pokiaľ je vysoko 
pravdepodobné, že sa budú realizovať skôr predajom ako pokračujúcim používaním. 
Hneď pred klasifikáciou ako aktíva držané s cieľom predaja sa aktíva alebo komponenty vyraďujú skupiny ocenené v súlade s účtovnými 
pravidlami Skupiny. Následne sa majetok alebo vyraďované skupiny ocenia nižšou hodnotou z ich účtovnej hodnoty a reálnej hodnoty 
zníženej o náklady na predaj. Akákoľvek strata zo zníženia hodnoty vyraďovanej skupiny sa najprv pridelí položke goodwill a potom k 
zvyšnému majetku a záväzkom na pomernom základe s tou výnimkou, že strata nie je alokovaná do zásob, finančného majetku, odloženej 
dane, zamestnaneckých požitkov a investícií do nehnuteľností, ktoré sa naďalej oceňujú v súlade s ostatnými účtovnými zásadami 
Skupiny. Straty zo zníženia hodnoty pri prvotnej klasifikácii majetku ako držaného s cieľom predaja a následné zisky a straty z precenenia 
sa účtujú do výkazu ziskov a strát. Zisky z precenenia sa vykazujú len do výšky akumulovanej straty zo zníženia hodnoty. 

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok sa po klasifikácii ako majetok držaný s cieľom predaja prestáva amortizovať a odpisovať a všetky 
investície, ktoré sa účtovali metódou ekvivalencie, sa už naďalej touto metódou neúčtujú. 

Ukončovaná činnosť je súčasťou podnikania Skupiny, ktorej prevádzka a peňažné toky sa môžu jasne odlíšiť od zvyšku Skupiny a ktorá: 

• predstavuje jednu zo samostatných hlavných činností alebo zemepisnú oblasť činností; 
• je súčasť jediného koordinovaného plánu vyradenia samostatného hlavného predmetu podnikania alebo zemepisnej oblasti 

činností; alebo 
• je dcérskou spoločnosťou nadobudnutou výhradne s cieľom ďalšieho predaja. 

Klasifikácia medzi ukončované činnosti nastáva pri predaji, alebo keď činnosť splní kritériá pre klasifikáciu ako držaná s cieľom predaja, 
pokiaľ to nastane skôr. 

Keď je operácia klasifikovaná ako ukončovaná, výkaz o úplnom výsledku za porovnateľné obdobie sa prepracuje, ako keby sa činnosť 
ukončovala od začiatku porovnateľného obdobia. 
V prípade že aktívum (alebo skupina majetku na vyradenie) v predchádzajúcom období klasifikované ako držané s cieľom 
predaja naďalej nespĺňa kritériá pre túto klasifikáciu, Skupina ho ďalej nevykazuje ako držané s cieľom predaja. Spoločnosť 
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teda precení aktívum (alebo skupinu majetku na vyradenie) na nižšiu z jeho účtovnej hodnoty pred klasifikáciou na realizovateľné 
aktívum (upravené o odpisy, amortizáciu alebo precenenie, ktoré by sa vykázalo, keby nebolo aktívum klasifikované ako držané s cieľom 
predaja); a jej spätne získateľné sumy k dátumu rozhodnutia nepredávať toto aktívum. 

(j) Dlhodobý hmotný majetok 

(i) Vlastnené aktíva 

Hmotný majetok sa eviduje v obstarávacích cenách znížených o oprávky (pozri nižšie) a prípadné straty zo zníženia hodnoty (pozri 
účtovné metódy (h)). 
Obstarávacia cena zodpovedá nákladom priamo spojeným s obstaraním aktíva. Obstarávacia cena majetku vlastnej výroby zahŕňa 
náklady na materiál, prácu a iné náklady, ktoré priamo prispeli k sprevádzkovaniu aktíva a dosiahnutiu účelu, pre ktorý bolo zhotovené, 
náklady na odstránenie a rozobratie zariadenia a uvedenie miesta, na ktorom sa nachádza, do pôvodného stavu a kapitalizované výpožičné 
náklady. 
Majetok, ktorý sa zhotovuje alebo vyvíja pre budúce použitie ako investície do nehnuteľností, je klasifikovaný ako hmotný majetok 
a eviduje sa v hodnote obstarávacích nákladov, kým nie je zhotovenie alebo vývoj dokončený. Následne je majetok klasifikovaný ako 
investícia do nehnuteľností. 
Keď majú súčasti alebo položky hmotného majetku rozdielne lehoty životnosti, tak sa tieto položky evidujú ako oddelené položky 
(hlavné súčasti) hmotného majetku. 

(ii)     Následné výdavky 

Následné výdavky sa aktivujú iba za predpokladu, že je pravdepodobné, že pre Skupinu zvýšia budúci ekonomický úžitok spojený s 
majetkom a zároveň jeho náklady sa môžu spoľahlivo oceniť. Všetky ostatné výdavky vrátane každodennej údržby hmotného majetku sa 
pri ich vynaložení účtujú do nákladov. 

(iii)    Odpisovanie 

Odpisy sa vykonávajú rovnomerne počas predpokladanej životnosti majetku a účtujú sa do výkazu ziskov a strát. Pozemky sa neodpisujú. 
Predpokladané lehoty životnosti sú: 

Budovy   40 rokov 

Zariadenia   3 – 8 rokov 

Inventár a ostatné  3 – 8 rokov 

Metódy odpisovania, lehoty životnosti a zostatkové hodnoty sa posudzujú ročne ku dňu účtovnej uzávierky. 

(k)     Dlhodobý nehmotný majetok 

(i) Goodwill a nehmotný majetok získaný v rámci podnikových kombinácií 

Goodwill predstavuje prebytok obstarávacích nákladov akvizície nad reálnou hodnotou podielu Skupiny na čistých 
identifikovateľných aktívach nadobudnutej dcérskej alebo pridruženej spoločností k dátumu akvizície. V prípade akvizície dcérskej 
spoločnosti sa goodwill vykazuje v nehmotnom majetku. V prípade akvizície pridruženého alebo spoločného podniku sa goodwill 
zahŕňa do účtovnej hodnoty investícií do pridružených alebo spoločných podnikov. Každoročne sa testuje na zníženie hodnoty a oceňuje 
sa v obstarávacej cene zníženej o kumulované straty zo zníženia hodnoty. Negatívna hodnota goodwillu vznikajúca z akvizície sa 
prehodnotí a akýkoľvek zostávajúci prebytok sa účtuje do výkazu ziskov a strát. 

Nehmotný majetok nadobudnutý v rámci podnikovej kombinácie sa vykáže v reálnej hodnote k dátumu akvizície v prípade, že je 
oddeliteľný alebo vyplýva zo zmluvných či iných zákonných práv. Nehmotný majetok s neurčitou lehotou použiteľnosti sa neamortizuje 
a vykazuje sa v obstarávacej cene zníženej o prípadné straty zo zníženia hodnoty. Nehmotný majetok s určitou lehotou použiteľnosti sa 
amortizuje počas použiteľnosti a vykazuje sa v obstarávacej cene zníženej o oprávky a prípadné straty zo zníženia hodnoty. 

(ii)     Softvér a iný nehmotný majetok 

Softvér a iný nehmotný majetok obstaraný Skupinou sa eviduje v obstarávacích nákladoch znížených o oprávky (pozri nižšie) a náklady 
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na zníženie hodnoty (pozri účtovné metódy (h)). 
Ich lehoty životnosti sú obvykle určité. Nehmotný majetok s neobmedzenou lehotou životnosti sa neamortizuje, ale každoročne sa testuje 
na zníženie hodnoty. Jeho životnosť sa preskúmava ku koncu obdobia, aby bolo možné posúdiť, či okolnosti naďalej potvrdzujú jeho 
neobmedzenú životnosť. 

(iii)    Amortizácia 

Amortizácia sa účtuje do výkazu ziskov a strát rovnomerne počas predpokladanej životnosti nehmotného majetku okrem goodwillu a to 
odo dňa, kedy je majetok možné používať. Predpokladané lehoty životnosti sú: 

Softvér   4 roky 

Iný nehmotný majetok  2 – 9 rokov 

Vzťahy so zákazníkmi  3 – 20 rokov 

Obchodný názov  13 – 14 rokov 

(l) Investície do nehnuteľností 

Investície do nehnuteľností sa najprv oceňujú obstarávacou cenou a následne reálnou hodnotou, pričom akákoľvek zmena sa účtuje do 
výnosov alebo nákladov. 

Reálne hodnoty investícií sú určené buď nezávislým znalcom, zapísaným v zozname znalcov alebo vedením spoločnosti, v oboch 
prípadoch na základe súčasných trhových cien na aktívnom trhu podobných nehnuteľností v rovnakej lokalite a v rovnakom stave. 

Ocenenia reflektujú, keď je to vhodné, typ nájomníkov v objekte, alebo osôb zodpovedných za plnenie podmienok prenájmu, alebo 
pravdepodobný typ nájomníkov v prípade, že sa nájomné priestory uvoľnia, všeobecné trhové vnímanie bonity nájomníkov a zostávajúcu 
ekonomickú životnosť. 

Akýkoľvek zisk alebo strata z predaja investícií do nehnuteľností (vypočítané ako rozdiel medzi čistým výnosom z predaja a účtovnou 
hodnotou) sa účtujú do výnosov alebo nákladov za obdobie, kedy vznikli. Pokiaľ sa investícia do nehnuteľnosti, ktorá bola skôr 
klasifikovaná ako dlhodobý hmotný majetok, predá, tak všetky súvisiace sumy vo fonde z precenenia sa presunú do nerozdelených 
ziskov. 

(m)    Rezervy 

Rezerva sa vo výkaze o finančnej pozícii vykazuje vtedy, ak má Skupina právny alebo vecný záväzok, ktorý vznikol následkom minulej 
udalosti, a ak je pravdepodobné, že splnenie záväzku si vyžiada odtok ekonomických hodnôt a zároveň je možné spoľahlivo odhadnúť 
jeho hodnotu. 

Skupina vykazuje rezervy spojené s vernostným programom pre klientov, ktorý prevádzkuje J&T BANKA, a.s. Rezerva znižuje úrokové 
výnosy, keď sa prvé body pripíšu zákazníkovi po založení nového bankového účtu. Rezerva sa potom ďalej zvyšuje, keď sa klientovi 
pripíšu ďalšie body podľa toho, ako využíva služby Skupiny. 

(n)     Poistné zmluvy 

Poistná zmluva je zmluva, podľa ktorej Skupina príjme významné poistné riziko od inej strany (poistníka) tým, že súhlasí s 
kompenzáciou poistníka v prípade špecifikovanej neistej udalosti v budúcnosti (poistná udalosť), ktorá negatívne ovplyvní poisteného. 
Poistné sa získa odo dňa prijatia rizika a účtuje sa ako výnos. Pre nezaslúžené poistné sa tvorí rezerva. Náklady na poistné plnenia 
predstavujú nároky vyplývajúce z udalostí, ktoré nastali v priebehu účtovného obdobia, a úpravy rezerv na poistné plnenia za 
predchádzajúce a bežné účtovné obdobie. 

Rezervy na poistné plnenia 
Rezervy na nevyplatené plnenia predstavujú odhad celkových nákladov na vyplatenie všetkých plnení vyplývajúcich z poistných 
udalostí, ktoré sa uskutočnili do konca účtovného obdobia. Nevyplatené poistné plnenia sa vykazujú na základe posúdenia jednotlivých 
udalostí a vytvorenia rezerv na nahlásené, ale neuzatvorené poistné udalosti (RBNS) a rezerv na vzniknuté, ale nenahlásené, poistné 
udalosti (IBNR). Tieto rezervy sa tvoria pre životné aj neživotné poistenie. 

Rezerva na životné poistenie 
Rezerva na životné poistenie je poistno-matematický odhad záväzku Skupiny vyplývajúceho zo zmluvy o životnom poistení. Rezerva sa 
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vypočíta oddelene pre každú zmluvu pri zvážení všetkých zaručených poistných plnení a bonusov, s použitím 
poistno-matematických odhadov použitých na výpočet sadzby poistného. Akákoľvek úprava rezervy sa účtuje do zisku a straty v období, 
kedy vznikla. 

(o)     Zamestnanecké požitky 
Pre zamestnanecké požitky súvisiace s ukončením pracovného pomeru sa vykazuje rezerva vo výške sumy, ktorá sa má zaplatiť v 
rámci dlhodobých alebo krátkodobých hotovostných bonusov alebo plánov podielov na zisku (angl. profit-sharing plan), pokiaľ má 
Skupina v súčasnosti právnu alebo mimozmluvnú povinnosť zaplatiť túto sumu v dôsledku poskytnutia služieb zamestnancom v minulosti 
a táto povinnosť sa môže spoľahlivo odhadnúť. Požitok sa klasifikuje ako krátkodobý, len pokiaľ sa celá kategória požitkov vyrovná 
do jedného roka, inak sa vykáže ako dlhodobý. 

Záväzky z krátkodobých požitkov zamestnancov sa vykazujú na nediskontovanej báze a účtujú sa ako náklady v okamihu vykonania 
príslušnej práce zamestnancom. 
Záväzky splatné zamestnancom, ako napríklad sumy týkajúce sa nahromadených preplatených dovoleniek alebo výkonnostných odmien, 
sa vykážu ako ostatné záväzky. 

(p)     Finančné záruky 
Finančné záruky sú zmluvy, podľa ktorých má Skupina povinnosť poskytnúť určité platby s cieľom odškodnenia držiteľa za stratu, ktorá 
mu vznikla, pretože konkrétny dlžník sumu nezaplatí riadne a včas podľa podmienok stanovených v dlhovom nástroji. Záväzky z 
finančných záruk sa najskôr účtujú v ich reálnej hodnote a táto hodnota sa počas trvania finančnej záruky amortizuje. Záväzky z 
finančných záruk sa následne vykážu v hodnote vyššej z amortizovanej hodnoty a súčasnej hodnoty všetkých očakávaných platieb, 
pokiaľ sa platba z titulu záruky stane pravdepodobnou. Finančné záruky sú zahrnuté do ostatných záväzkov, keď sa platba považuje za 
pravdepodobnú. Pokiaľ sa finančná záruka považuje za prípadnú povinnosť, eviduje sa v podsúvahe. 

(q)     Záväzky k obchodovaniu a ostatné záväzky 

Záväzky k obchodovaniu a ostatné záväzky sú uvedené v nabehnutej hodnote. 

(r)     Úrokové výnosy a náklady 
Úrokové výnosy a náklady sa účtujú do výkazu ziskov a strát pri svojom vzniku. Úrokové výnosy a náklady zahŕňajú amortizáciu 
akéhokoľvek diskontu, prémie alebo iného rozdielu medzi pôvodnou účtovnou hodnotou úročeného nástroja a jeho hodnotou pri 
splatnosti vypočítanej pomocou efektívnej úrokovej miery. Všetky náklady na pôžičky (s výnimkou tých, ktoré spĺňajú podmienky pre 
kapitalizáciu) sú uvedené vo výkaze ziskov a strát. 

(s)     Výnosy a náklady z poplatkov a provízií 
Výnosy z poplatkov a provízií vznikajú zo služieb, ktoré Skupina poskytuje vrátane správy hotovosti, sprostredkovateľských služieb, 
investičného poradenstva a finančného plánovania, služieb investičného bankovníctva, projektových transakcií a transakcií 
štruktúrovaných financií a služieb správy aktív. Spravovaný majetok zahŕňa všetky aktíva klientov spravované alebo držané Skupinou 
vo vlastnom mene na investičné účely, ale na účet tretej strany. Tieto aktíva nie sú uvedené v konsolidovanej účtovnej uzávierke (pozri 
bod 42. Spravovaný majetok). Získané provízie z týchto obchodov sú prezentované v časti výnosy z poplatkov a provízií. 

Výnosy a náklady z poplatkov a provízií sa účtujú vtedy, keď sú prijaté alebo poskytnuté súvisiace služby. 

(t) Čistý zisk z obchodovania 
Čistý zisk z obchodovania zahŕňa zisky a straty vzniknuté z predaja, zmeny v reálnej hodnote finančných aktív a záväzkov oceňovaných 
reálnou hodnotou do zisku alebo straty alebo realizovateľných, zisk alebo stratu z devízových obchodov a tiež realizovaný alebo 
nerealizovaný kurzový zisk alebo kurzovú stratu. 

(u)    Výnosy z prenájmu 

Výnosy z prenájmu sa účtujú do výkazu ziskov a strát rovnomerne počas trvania prenájmu. 

 

F-112



J&T FINANCE GROUP SE 
Príloha konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok za rok 

končiaci 31. decembrom 2017 
 

25 
 
 

 
(v) Daň z príjmu 

Daň z príjmu za účtovné obdobie zahŕňa daň splatnú a odloženú. 

Splatná daň je očakávaná splatná daň zo zdaniteľného príjmu za obdobie pri použití daňovej sadzby platnej ku dňu účtovnej uzávierky. 
Splatná daň tiež zahŕňa akékoľvek úpravy splatnej dane vzhľadom na predchádzajúce obdobie. 

Odložená daň sa účtuje použitím súvahovej metódy a vypočíta sa zo všetkých dočasných rozdielov medzi účtovnými hodnotami majetku 
a záväzkov stanovených na účely finančného vykazovania a hodnotami, ktoré sa používajú na daňové účely. Následné dočasné rozdiely 
nie sú zohľadnené: prvotné vykázanie majetku a záväzkov v transakcii, ktorá nie je podnikovou kombináciou a ktorá neovplyvňuje 
účtovný ani daňový zisk, a rozdiely týkajúce sa investícií v dcérskych spoločnostiach, pri ktorých je pravdepodobné, že sa v dohľadnom 
období nezrušia, pretože materská spoločnosť je schopná kontrolovať zrušenie dočasného rozdielu. Pri prvotnom vykázaní goodwillu 
sa nevykazujú žiadne zdaniteľné dočasné rozdiely. Výška odloženej dane je založená na očakávanom spôsobe realizácie alebo 
zúčtovaní účtovnej hodnoty majetku a záväzkov s použitím daňových sadzieb platných (alebo schválených) ku dňu účtovnej uzávierky. 

Daň z príjmu sa vykáže vo výkaze ziskov a strát okrem tej časti, ktorá sa priamo vzťahuje k položkám vykázaným v ostatnom úplnom 
výsledku. V takom prípade sa v príslušnej výške vykáže v ostatnom úplnom výsledku. 
O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje iba v prípade, keď je pravdepodobné, že sa budú v budúcnosti realizovať zdaniteľné zisky, 
proti ktorým sa môže odložená daňová pohľadávka uplatniť. Odložená daňová pohľadávka je znížená o hodnotu, pre ktorú je 
pravdepodobné, že príslušné daňové využitie sa nebude v budúcnosti realizovať. Odložená daň z príjmu sa vypočíta pomocou aktuálne 
platnej daňovej sadzby v čase realizácie aktíva či splnenia záväzku. 

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sú vzájomne započítané, pokiaľ existuje právne vynútiteľný nárok na započítanie splatného 
daňového záväzku a pohľadávky a zároveň sa vzťahujú k daním vyberaným rovnakým daňovým úradom od rovnakého daňového 
subjektu. Pokiaľ sa nevzťahujú k rovnakému daňovému subjektu, je možné vzájomné započítanie, pokiaľ majú subjekty v úmysle 
vyrovnať splatnú daňovú pohľadávku alebo záväzok v čistej výške alebo ich daňové pohľadávky a záväzky sa budú realizovať súčasne. 

(w)    Platby operatívneho a finančného lízingu 

(i) Skupina ako nájomca 

Lízing, pri ktorom Skupina preberá v podstate všetky riziká a výhody vyplývajúce z vlastníctva, je klasifikovaný ako finančný lízing. 
Predmet lízingu sa pri počiatočnom účtovaní zachytí v nižšej hodnote z reálnej hodnoty alebo súčasnej hodnoty minimálnych lízingových 
splátok. Následne po prvotnom zaúčtovaní sa aktíva účtujú v súlade s účtovnými postupmi vzťahujúcimi sa na toto aktívum. 

Minimálne lízingové platby finančného lízingu sú rozdelené na úroky a splátku istiny. Úroky sú alokované do každého obdobia 
počas trvania lízingu tak, aby vyjadrili konštantnú úrokovú sadzbu za obdobie aplikovanú na neuhradenú časť istiny. 

Platby v rámci operatívneho lízingu sa účtujú do výkazu ziskov a strát rovnomerne počas nájmu. Operatívny lízing s možnosťou ukončiť 
zmluvu skôr ako na konci dohodnutého obdobia sa považuje za nevypovedateľný počas trvania výpovednej lehoty. 

Na druhej strane sa v prípade operatívneho lízingu aktíva nevykazujú vo výkaze o finančnej pozícii Skupiny. 

(ii)    Skupina ako prenajímateľ 

Lízing, pri ktorom Skupina prevádza v podstate všetky riziká a odmeny vyplývajúce z vlastníctva, sa klasifikuje ako finančný lízing. 
Pohľadávka z finančného lízingu sa vykazuje počas lízingu v sume rovnajúcej sa čistej investícii do lízingu a vykazuje sa v rámci úverov 
a záloh poskytnutých klientom v konsolidovanom výkaze o finančnej pozícii. Čistá investícia do lízingu sa vypočíta ako súčasná hodnota 
minimálnych lízingových splátok a nezaručené zvyškové hodnoty, diskontované implicitnou úrokovou sadzbou lízingu. 

Vykázanie finančného výnosu je založené na modeli odrážajúcom konštantnú periodickú mieru výnosnosti čistej investície Skupiny do 
finančného lízingu. 

Zisky a straty z predaja aktív vo vlastníctve Skupiny, ktoré boli skôr predmetom finančného lízingu, sa teraz vykazujú v čistej výške v 
Ostatných prevádzkových výnosoch alebo nákladoch. 
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(x)     Výnosy z predaja tovaru a poskytnutia služieb 

Výnosy z predaja tovaru sú vykázané vo výkaze ziskov a strát, pokiaľ bolo na kupujúceho prevedené podstatné riziko a prospech z 
vlastníctva. Výnosy z poskytnutých služieb sú vykázané vo výkaze ziskov a strát pomerne podľa stupňa dokončenia transakcie ku 
dňu účtovnej uzávierky. Stupeň dokončenia je určený odkazom na vykonanú prehliadku vykonanej práce. Výnos nie je zaúčtovaný, 
pokiaľ existujú značné nejasnosti týkajúce sa vymáhania dlžnej sumy, spojených nákladov alebo možného vrátenia tovaru. 

(y)     Dividendy 

Dividendy sú vykázané vo výkaze o zmenách vo vlastnom kapitáli a tiež ako záväzky v období, v ktorom sú schválené. 

(z)     Zmeny v štruktúre finančných výkazov 

K 31. decembru 2017 došlo k zmene v detaile prezentovanom v konsolidovanom výkaze o finančnej pozícii. Cieľom zmien je zlepšiť 
relevanciu a spoľahlivosť informácií týkajúcich sa finančnej pozície Skupiny. 
Vykonanie zmien v štruktúre výkazov vyžadovalo tiež zmenu štruktúry komparatív, t. j. hodnôt k 31. decembru 2016. Zmeny sa týkajú 
iba štruktúry výkazu o finančnej pozícii a nemajú žiadny vplyv na finančnú situáciu ani výkonnosť Skupiny, ako už bolo skôr spomenuté. 

Nasledujúca tabuľka zhŕňa zmeny vo výkaze o finančnej pozícii k 31. decembru 2016: 

PÓVODNÁ ŠTRUKTÚRA 31.12.2016 
Peňažný 
zostatky 

Finančné 
aktíva 

určené na 
obchodo-

vanie 

Investičné 
nástroje 

oceňované 
reálnou 

cenou do 
zisku alebo 

straty 

Zaistí-
vacie 

deriváty 

Záväzky 
k 

obchodov
anie 

Vydané 
dlhové 

CP NOVÁ ŠTRUKTÚRA 31.12.2016 

          
AKTÍVA        AKTÍVA  

Peniaze a peňažné ekvivalenty 935 178 297 762  -  -  -  -  - 
Peniaze a peňažné zostatky v 
centrálnych bankách 1 232 940 

Finančné aktíva oceňované 
reálnou cenou do zisku alebo 
straty 189 245  - (184 717) (4 525) (3)  -  -   
   184 717  -  -  -  - Finančné aktíva na obchodovanie 184 717 

   -  -  - 3  -  - Zaisťovacie deriváty 3 

   -  - 4 525  -  -  - 

Investičné nástroje oceňované 
reálnou hodnotou do zisku alebo 
straty 4 525 

Realizovateľná finančné aktíva 1 277 400  -  -  -  -  -  - 
Realizovateľné investičné 
nástroje 1 277 400 

Finančné aktíva držané do 
splatnosti 405 372  -  -  -  -  -  - 

Investičné nástroje držané do 
splatnosti 405 372 

Skupiny na vyradenie držané 
na predaj 8 145  -  -  -  -  -  - 

Skupiny na vyradenie držané na 
predaj 8 145 

Úvery a preddavky poskytnuté 
bankám 1 204 164 (297 762)  -  -  -  -  - 

Úvery a preddavky poskytnuté 
bankám 906 402 

Úvery a preddavky poskytnuté 
klientom 5 657 515  -  -  -  -  -  - 

Úvery a preddavky poskytnuté 
klientom 5 657 515 

Pohľadávky z obchodných 
vzťahov a ostatné aktíva 179 783  -  -  -  -  -  - 

Pohľadávky z obchodných 
vzťahov a ostatné aktíva 179 783 

Splatná daňová pohľadávka 4 870  -  -  -  -  -  - Splatná daňová pohľadávka 4 870 
Investície do jednotiek 
účtovaných metódou vlastného 
imania 1 024  -  -  -  -  -  - 

Investície do jednotiek 
účtovaných metódou vlastného 
imania 1 024 

Investície do nehnuteľností 7 656  -  -  -  -  -  - Investície do nehnuteľností 7 656 

Dlhodobý nehmotný majetok 132 246  -  -  -  -  -  - 
Dlhodobý nehmotný 
majetok 132 246 

Dlhodobý hmotný majetok 43 951  -  -  -  -  -  - 
Dlhodobý hmotný 
majetok 43 951 

Odložená daňová pohľadávka 5 477  -  -  -  -  -  - 
Odložená daňová 
pohľadávka 5 477 

Aktíva spolu 10 052 026  -  -  -  -  -  - Aktíva spolu 10 052 026 
          

F-114



J&T FINANCE GROUP SE 
Príloha konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok za rok 

končiaci 31. decembrom 2017 
 

27 
 
 
 

PÓVODNÁ ŠTRUKTÚRA 31.12.2016 
Peňažný 
zostatky 

Finančné 
aktíva 

určené na 
obchodo-

vanie 

Investičné 
nástroje 

oceňované 
reálnou 

cenou do 
zisku alebo 

straty 

Zaistí-
vacie 

deriváty 

Záväzky 
k 

obchodo
vanie 

Vydané 
dlhové 

CP NOVÁ ŠTRUKTÚRA 31.12.2016 

          
ZÁVÄZKY        ZÁVÄZKY  
Finančné záväzky oceňované 
reálnou hodnotou do zisku 
alebo straty 15 562  -  -  - (5 406) (10 156)  -   
   -  -  -  - 10 156  - Záväzky na obchodovanie 10 156 

   -  -  - 5 406  -  - Zaisťovacie deriváty 5 406 
Záväzky spojené s skupiny na 
vyradenie držanou na predaj  -  -  -  -  -  -  - 

Záväzky spojené s skupiny na 
vyradenie držanou na predaj  - 

Vklady a úvery od bánk 93 152  -  -  -  -  -  - Vklady a úvery od bánk 93 152 
Vklady a úvery od klientov 7 545 923  -  -  -  -  - (69 059) Vklady a úvery od klientov 7 476 864 
Vydané dlhopisy 527 715  -  -  -  -  - 69 059 Vydané dlhopisy 596 774 

Podriadený dlh 56 402  -  -  -  -  -  - Podriadený dlh 56 402 
Ostatné záväzky 284 630  -  -  -  -  -  - Ostatné záväzky 284 630 
Splatný daňový záväzok 5 934  -  -  -  -  -  - Splatný daňový záväzok 5 934 

Rezervy 23 564  -  -  -  -  -  - Rezervy 23 564 
Odložený daňový záväzok 10 909  -  -  -  -  -  - Odložený daňový záväzok 10 909 
Záväzky spolu 8 563 791  -  -  -  -  -  - Záväzky spolu 8 563 791 

           
VLASTNÝ KAPITÁL         VLASTNÝ KAPITÁL  
Základný kapitál 574 138  -  -  -  -  -  - Základný kapitál 574 138 
Emisné ážio 93 577  -  -  -  -  -  - Emisné ážio 93 577 
Nerozdelené zisky a ostatné 
fondy 777 391  -  -  -  -  -  - Nerozdelené zisky a ostatné fondy 777 391 
Vlastný kapitál pripadajúci 
akcionárom materskej 
spoločnosti 1 445 106  -  -  -  -  -  - 

Vlastný kapitál pripadajúci 
akcionárom materskej 
spoločnosti 1 445 106 

Nekontrolné podiely 43 129  -  -  -  -  -  - Nekontrolné podiely 43 129 

Vlastný kapitál spolu 1 488 235  -  -  -  -  -  - Vlastný kapitál spolu 1 488 235 
Vlastný kapitál a záväzky 
spolu 10 052 026  -  -  -  -  - - Vlastný kapitál a záväzky spolu 10 052 026 
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4.      Rozhodujúce účtovné odhady a predpoklady 
Príprava účtovnej uzávierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi účtovného výkazníctva vyžaduje použitie určitých 
rozhodujúcich účtovných odhadov a predpokladov. Tiež je nutné, aby vedenie použilo úsudok pri aplikácii účtovných postupov 
Spoločnosti. Výsledný účtovný odhad sa tak bude zriedka rovnať skutočným výsledkom. Odhady a predpoklady, s ktorými je 
spojené významné riziko, že bude nutné vykonať úpravu účtovnej hodnoty aktív alebo záväzkov v materiálnej výške v ďalšom 
finančnom roku, sú popísané nižšie. Odhady a predpoklady sa priebežne hodnotia. Opravy účtovných odhadov sú vykázané v 
období, v ktorom sú opravené, pokiaľ sa oprava týka len toho obdobia. Pokiaľ sa oprava týka súčasného obdobia aj budúcich 
období, oprava sa vykáže v oboch obdobiach – súčasnom aj budúcom. 

4.1. Finančné nástroje 
Pri oceňovaní aktíva alebo záväzku reálnou hodnotou Skupina, ak je to možné, používa zistiteľné trhové dáta. Reálne hodnoty 
sú rozdelené do rôznych úrovní v hierarchii založenej na použitých vstupoch v oceňovacích metódach, a to nasledujúcim 
spôsobom: 

• Úroveň 1: ceny totožných aktív alebo záväzkov kótované na aktívnych trhoch (neupravené) 
• Úroveň 2: vstupy iné ako kótované ceny zahrnuté v Úrovni 1, ktoré sú pre aktíva a záväzky objektívne zistiteľné, a to 

buď priamo (t. j. ceny podobných nástrojov), alebo nepriamo (t. j. odvodené od takých cien) 
• Úroveň 3: vstupné údaje, ktoré nevychádzajú z objektívne zistiteľných trhových dát (objektívne nezistiteľné vstupné 

údaje) 

Pokiaľ pre daný finančný nástroj neexistuje aktívny trh, reálna hodnota sa odhadne pomocou oceňovacích metód. Pri použití 
oceňovacích metód vedenie uplatňuje odhady a predpoklady, ktoré vychádzajú z dostupných informácií o odhadoch a 
predpokladoch, ktoré by použili účastníci trhu pri stanovení ceny daného finančného nástroja. 

Úroveň 2 reálnych hodnôt je stanovená na základe trhových hodnôt, ale je upravená predovšetkým keď je to vhodné, o úverové 
riziko Skupiny a protistrany. 

Pokiaľ by boli reálne hodnoty o 10 % vyššie alebo nižšie ako kótované ceny, čistá účtovná hodnota finančných nástrojov na 

Úrovni 1 a Úrovni 2 by bola vyššia alebo nižšia o 114 398 tis. EUR, než je vykázaná k 31. decembru 2017 (2016: 135 956 tis. 

EUR). 

Skupina účtuje presuny medzi úrovňami hierarchie reálnej hodnoty na konci účtovného obdobia, počas ktorého zmena nastala. 

Vo veľkej väčšine prípadov bola reálna hodnota investícií v Úrovni 3 odhadnutá pomocou porovnávacích metód oceňovania a 
modelu diskontovaných peňažných tokov. Diskontné sadzby boli založené na špecifikách odvetví a krajinách, v ktorých 
investície fungujú, a pohybovali sa medzi 2,00 % až 14,13 % k 31. decembru 2017 (2016: medzi 5,08 % až 9,72 %). Kľúčové 
predpoklady použité pri ocenení boli očakávané peňažné toky a diskontné sadzby. 

 

Pre ďalšie informácie pozrite tieto body: 

- bod 14. Finančné aktíva na obchodovanie 
- bod 15. Zaisťovacie deriváty 
- bod 16. Investičné nástroje oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty 
- bod 17. Realizovateľné investičné nástroje 
- bod 26. Investície do nehnuteľností 

4.2. Podnikové kombinácie a alokácie kúpnej ceny 
Pri podnikovej kombinácii (pozri tiež bod 5.1. Akvizícia a založenie dcérskych spoločností) sú identifikovateľné aktíva, záväzky 
a podmienené záväzky nadobúdaného vykázané a ocenené ich reálnymi hodnotami ku dňu akvizície. Alokácia celkovej kúpnej 
ceny sa medzi čisté nadobudnuté aktíva na účely vykazovania účtovnej uzávierky vykonáva za podpory odborných poradcov. 

Oceňovacia analýza vychádza z historických a výhľadových informácií dostupných k dátumu podnikovej kombinácie. Všetky 
výhľadové informácie, ktoré môžu ovplyvniť reálnu hodnotu nadobudnutých aktív, sú založené na očakávaní budúceho 
konkurenčného a hospodárskeho prostredia zo strany vedenia spoločnosti. 

Výsledky oceňovacích analýz sa tiež používajú na stanovenie období odpisovania a amortizácie hodnôt priradených konkrétnym 
položkám dlhodobého nehmotného a hmotného majetku. 

V priebehu roku 2017 prebehlo niekoľko podnikových kombinácií. 
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Dňa 15. februára 2017 Skupina kúpila 100 % podiel v spoločnosti Health Care Financing, a.s. prostredníctvom svojej dcérskej 
spoločnosti J&T BANKA, a.s. (dňa 8. augusta 2017 Health Care Financing, a.s. zmenila svoj názov na J&T Leasingová 
společnost, a.s.). Cieľom tejto transakcie je ďalší rozvoj lízingových aktív Skupiny. 
Dňa 11. augusta 2017 spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE získala 80 % podiel vo francúzskom vinárstve Chateau Teyssier 
(Société civile) a súvisiacej distribučnej sieti prostredníctvom nákupu 100% podielu v spoločnosti Outsider LLC a 80 % podielu 
v spoločnosti Saxonwold Ltd. Následne dňa 26. augusta 2017 J&T FINANCE GROUP SE založila spoločnosť J&T Wine 
Holding SE a kúpila 100 % podiel v českom vinárstve KOLBY a.s. Spomínané investície do vínnej produkcie a distribučných 
sietí v hlavných vinárskych geografických regiónoch predstavujú pre Skupinu nové investičné príležitosti. Skupina v súvislosti 
s touto akvizíciou vykázala goodwill vo výške 3 606 tis. EUR. 

Dňa 4. októbra 2017 J&T Bank, a.o. kúpila ruskú banku AKB „Khovanskiy“ a.o. od pôvodných akcionárov s cieľom 
optimalizovať a rozvinúť jej podnikateľské aktivity. Skupina v súvislosti s touto transakciou vykázala zisk z výhodnej kúpy vo 
výške 3 197 tis. EUR. 

Dňa 21. decembra 2017 a 14. decembra 2017 Skupina získala kontrolu nad fondmi NOVA Hotels otvorený podielový fond 
REDSIDE investiční společnost, a.s. a Compact Property Fund, investičný fond s premenným základným kapitálom, a.s. (pozri 
tiež bod 4.4. Určenie kontroly nad investičnými fondmi). Transakcia neviedla k vykázaniu goodwillu, pretože identifikovateľné 
aktíva boli už ocenené reálnou hodnotou pred získaním kontroly. 

V roku 2016 nedošlo k akvizíciám dcérskych ani pridružených spoločností. 

4.3.   Goodwill a testovanie na zníženie hodnoty 
Skupina každoročne vykonáva testovanie na zníženie hodnoty pri goodwille vzniknutom v dôsledku podnikovej kombinácie v 
priebehu bežného účtovného obdobia a testovanie na zníženie hodnoty pri goodwille už vykázanom v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach (pozri tiež bod 5.1. Akvizície a založenie dcérskych spoločností a bod 27. Dlhodobý nehmotný majetok). 
Skupina ďalej vykonáva testovanie na zníženie hodnoty pri ostatnom nehmotnom majetku s neurčitou lehotou životnosti a tiež 
pri peniazotvorných jednotkách, kde sa zistil dôvod na toto testovanie. K dátumu akvizície je získaný goodwill priradený ku 
každej peniazotvornej jednotke, pri ktorej sa predpokladá, že bude mať prospech zo synergií podnikovej kombinácie. Zníženie 
hodnoty sa určuje odhadom spätne získateľnej sumy peniazotvornej jednotky, ku ktorej sa goodwill vzťahuje, a to na základe 
hodnoty z používania odrážajúcej odhadované budúce diskontované peňažné toky alebo na základe reálnej hodnoty zníženej o 
náklady na predaj. 

Ocenenia reálnou hodnotou na účely testovania na zníženie hodnoty boli zaradené do Úrovne 3 ocenenia na základe vstupných 
údajov použitých pri oceňovaní. Vo väčšine prípadov vykonala Skupina odhad spätne získateľných súm goodwillu a 
peniazotvorných jednotiek na základe hodnoty z používania. Hodnota z používania sa odvodzuje z prognóz budúcich peňažných 
tokov – tieto prognózy spracováva vedenie a po dátume akvizície ich aktualizuje. Diskontné sadzby aplikované na predpokladané 
peňažné toky sa vypočítajú ako vážené priemerné náklady na kapitál („WACC“) každej peniazotvornej jednotky. 

Poštová banka, a.s. 

Pri akvizícii Poštovej banky, a.s. a ich dcérskych spoločností (Skupina Poštovej banky) sa vykázal goodwill vo výške 20 033 tis. 
EUR. Spätne získateľná suma peniazotvornej jednotky Skupiny Poštovej banky s účtovnou hodnotou 709 089 tis. EUR (podiel 
kontrolovaný Skupinou) k 31. decembru 2017 a 670 504 tis. EUR k 31. decembru 2016 bola stanovená na základe hodnoty z 
používania a plná hodnota goodwillu, ktorá sa vykázala pri akvizícii, bola alokovaná na peniazotvornú jednotku Skupiny 
Poštovej banky. Peňažné toky boli odvodené z dlhodobého obchodného plánu Skupiny Poštovej banky, kľúčovými 
predpokladmi boli odhady čistých úrokových výnosov a úverov poskytnutých klientom, ktoré boli aplikované na špecifické 
obdobie piatich rokov. Miera rastu použitá na extrapoláciu peňažných tokov po tomto období bola 2,0 – 2,2 % (2016: 2,2 %). 
Očakávané budúce peňažné toky boli diskontované pri použití váženého priemeru nákladov na kapitál 6,71 % (2016: 6,69 %). 
Pri tomto testovaní na zníženie hodnoty nebolo identifikované žiadne dodatočné znehodnotenie. Pokiaľ by hodnota čistých 
úrokových výnosov poklesla o 10 %, tak by hodnota z používania poklesla a bolo by sa vykázalo zníženie hodnoty vo výške 128 
560 tis. EUR (2016: 116 330 tis. EUR). 

Vinárske aktivity 

Akvizícia francúzskeho vinárstva Chateau Teyssier (Societe civile) a jeho distribučnej siete prostredníctvom nákupu 100 % 
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podielu v spoločnosti Outsider LLC a 80 % podielu v spoločnosti Saxonwold Ltd viedla k vykázaniu goodwillu vo výške 3 606 
tis. EUR. Goodwill sa týka peniazotvornej jednotky, ktorú predstavujú spoločnosti OUTSIDER LIMITED, Chateau Teyssier 

(Société civile), CT Domains, SAXONWOLD LIMITED a World´s End2. K 31. decembru 2017 spätne získateľná suma z tejto 
peniazotvornej jednotky prevyšuje jej účtovnú hodnotu 34 300 tis. EUR (podiel kontrolovaný Skupinou). Testom na zníženie 
hodnoty sa nezistilo žiadne znehodnotenie. 

4.4.   Určenie kontroly nad investičnými fondmi 
Manažment na základe svojho úsudku určí, či znaky vymedzené v bode 3 (a) indikujú, že Skupina ovláda investičný fond. 
Skupina koná ako správca mnohých investičných fondov. Určenie, či Skupina investičný fond ovláda, sa obvykle zameriava na 
vyhodnotenie celkovej ekonomickej účasti Skupiny vo fonde (účasť sa skladá zo všetkých podielov a očakávaných poplatkov 
za správu) a práva investorov odvolať správcu fondu. Takto Skupina určila, že vo všetkých prípadoch koná iba ako agent pre 
investorov, s výnimkou fondu J&T REALITY otvorený podielový fond a fondov uvedených nižšie (detailný prehľad rozsahu 
konsolidácie je možné nájsť v bode 46. Spoločnosti v rámci Skupiny). 
V dôsledku zmeny štatútu fondu NOVA Hotels otvorený podielový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. v roku 2017, ktorá 
novo dala investorom právo zúčastniť sa zhromaždenia podielnikov a rozhodovať väčšinou 75 % hlasovacích práv, získala J&T 
FINANCE GROUP SE kontrolu nad fondom. Ďalej v roku 2017 J&T FINANCE GROUP SE kúpila zakladateľské akcie 
fondu Compact Property Fund, investičný fond s premenným základným kapitálom, a.s., s ktorým sú spojené hlasovacie práva v 
orgánoch fondu. Týmto krokom Skupina získala nad fondom kontrolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 České vinářství KOLBY a.s. nie je súčasťou tejto peniazotvornej jednotky. 
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5. Akvizície a predaje 

5.1.    Akvizície a založenia dcérskych spoločností 

(a) Akvizície dcérskych spoločností 
 

V roku 2017 Skupina obstarala nasledujúce spoločnosti: 

 

 
Skupina neobstarala žiadne nové dcérske ani pridružené spoločnosti v roku 2016. 

(b) Založenie dcérskych spoločností 

 V roku 2017 Skupina založila nasledujúce podniky: 

  Dátum založenia 
Podiel Skupiny 
po založení (%) 

J&T Global Finance VIII., s.r.o.  1.5.2017 100,00 
J&T Wine Holding SE  23.8.2017 100,00 
J&T Mezzanine, a.s.  15.11.2017 100,00 

 
 
 
 

                                                        
3Akvizičná cena Health Care Financing, a.s. bola 1 Kč. 

V tisícoch EUR 
Dátum 

akvizície Náklady  
Peňažný 

výdaj 

Podiel 
Skupiny po 

akvizícii (%) 
 Health Care Financing, a.s.3  15.2.2017  -  - 100,00 
 OUTSIDER LIMITED  11.8.2017 

34 358 
 

34 358 

100,00 
Chateau Teyssier (Société civile) 11.8.2017 80,00 

CT Domaines 11.8.2017 80,00 
 SAXONWOLD LIMITED  11.8.2017 80,00 

World’s End 11.8.2017 80,00 
 KOLBY a.s.  13.9.2017 3 297 3 297 100,00 
 AKB "Khovanskiy" a.o.  4.10.2017 13 719 13 719 100,00 
 NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE 

investiční společnost, a.s.  21.12.2017 35 706  - 99,20 
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 21.12.2017   99,20 
BHP Tatry, s.r.o. 21.12.2017   99,20 

 Compact Property Fund, investiční fond s 
proměnným základním kapitálem, a.s.  14.12.2017 156 345  - 99,16 
FORESPO SOLISKO a.s. 14.12.2017   99,16 
FORESPO HELIOS 1 a.s. 14.12.2017   99,16 
FORESPO HELIOS 2 a.s. 14.12.2017   99,16 
FORESPO HOREC a SASANKA a.s. 14.12.2017   99,16 
FORESPO PÁLENICA a.s. 14.12.2017   99,16 
INVEST-GROUND a.s. 14.12.2017   99,16 
FORESPO-RENTAL 1 a.s. 14.12.2017   99,16 
FORESPO-RENTAL 2 a.s. 14.12.2017   99,16 
FORESPO BDS a.s. 14.12.2017   99,16 
DEVEL PASSAGE s.r.o. 14.12.2017   99,16 
FORESPO DUNAJ 6 a.s. 14.12.2017   99,16 

Spolu - 243 425 51 374  - 
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 V roku 2016 boli založené nasledujúce dcérske spoločnosti: 

    Dátum založenia 
Podiel Skupiny po 

založení (%) 
 J&T Global Finance VI., s. r. o.   27.2.2016 100,00 
 J&T Global Finance VII., s. r. o.   18.7.2016 100,00 

 

(c) Efekt akvizícií 
Akvizície nových dcérskych spoločností v roku 2017 mali nasledujúci vplyv na aktíva a pasíva Skupiny (pozri tiež bod 4.2 
Podnikové kombinácie a alokácie kúpnej ceny): 

V tisícoch EUR 
Vinárské 
aktivity4 

Compact 
Property Fund5 

NOVA Hotels 
otevřený podílový 

fond6 Ostatné entity       Spolu 

      
Peniaze a peňažné zostatky u centrálnych 
bank  - 10 81 22 532 22 623 
Realizovateľné investičné nástroje 3 297 83  -  - 3 380 
Úvery a preddavky poskytnuté bankám  - 6 352 5 132 17 138 28 622 
Úvery a preddavky poskytnuté klientom  - 10 359  419 8 686 19 464 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a 
ostatné aktíva  6 520 4 944 1 523 1 967 14 954 
Splatná daňová pohľadávka  - 140  -  - 140 
Investície do nehnuteľností  - 141 620  -  - 141 620 
Dlhodobý nehmotný majetok  - 3 21 45 69 
Dlhodobý hmotný majetok  45 026 7 343 42 605 7 94 981 
Odložená daňová pohľadávka  - 153 3 357 731 4 241 
Vklady a úvery od bánk  (8 500)  - (12 504) (186) (21 190) 
Vklady a úvery od klientov  - (10 358) - (24 390) (34 748) 
Vydané dlhové cenné papiere  -  -  - (721) (721) 
Podriadený dlh  -  -  - (6 938) (6 938) 
Ostatné záväzky  (4 602) (4 196) (3 085) (2 071) (13 954) 
Splatný daňový záväzok  - (11) (6)  - (17) 
Rezervy  - (97) (52) (3) (152) 
Odložený daňový záväzok  -  - (1 785)  - (1 785) 
Nekontrolné podiely (7 692)  -  -  - (7 692) 
Čisté aktíva a záväzky 34 049 156 345 35 706 16 797 242 897 
Goodwill z obstarania nových dcérskych 
spoločností 3 606  -  - 119 3 725 
Zisk z výhodné kúpy  -  -  - (3 197) (3 197) 
Obstarávacie náklady 37 655 156 345 35 706 13 719 243 425 
Zaplatená úhrada, v hotovosti (37 655)  -  - (13 719) (51 374) 

Peniaze a peňažné ekvivalenty z akvizície  - 6 362 5 213 39 110 50 685 
Čistý prírastok (úbytok) peňažných 
prostriedkov (37 655) 6 362 5 213 25 391 (689) 

      
                                                        

4 Akvirované spoločnosti zaoberajúce sa vinárskymi aktivitami sú OUTSIDER LIMITED, Chateau Teyssier (Societe civile), CT Domains, 
SAXONWOLD LIMITED, World's End a KOLBY a.s. 
5Compact Property Fund, investičný fond s premenným základným kapitálom, a.s. podskupina zahŕňa tieto spoločnosti: Compact Property Fund, 
investičný fond s premenným základným kapitálom, a.s., FORESPO SOLISKO a.s., FORESPO HELIOS 1 a.s., FORESPO HELIOS 2 a.s., FORESPO 
HOREC a SASANKA a.s., FORESPO PÁLENICA a.s., INVEST-GROUND a.s., FORESPO-RENTAL 1 a.s., FORESPO-RENTAL 2 a.s., FORESPO 
BDS a.s., DEVEL PASSAGE s.r.o. a FORESPO DUNAJ 6 a.s. 
6 NOVA Hotels otvorený podielový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. podskupina zahŕňa tieto spoločnosti: NOVA Hotels otvorený podielový 
fond REDSIDE investiční společnost, a.s., DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. a BHP Tatry, s.r.o. 
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V tisícoch EUR 
Vinárské 
aktivity4 

Compact 
Property Fund5 

NOVA Hotels 
otevřený podílový 

fond6 Ostatné entity       Spolu 
      
Zisk (strata) od dátumu akvizície (59)  -  - (19) (78) 
Zisk (strata) akvirovanej entity za rok 2017 (13) (7 406) 956 762 (5 701) 
Výnosy akvirovanej entity za rok 2017  - (7 328) (13) 3 051 (4 290) 

 

5.2.  Predaje 

(a) Predaje dcérskych spoločností 

Nasledujúce predaje nastali v rokoch 2017 a 2016: 

 V tisícoch EUR Dátum predaja 

Ostatné 
vyradené 

aktíva 
Peňažný 

príjem 
Zisk  (strata) 

 z predaje 
 31. december 2017     
      
 PB IT, a.s. v  likvidácii 1.1.2017 183 - - 
 Spolu  183 - - 
      

 31. december 2016     

 J&T Global Finance I., B.V.  1.1.2016 17 17 13 

 J&T Global Finance II., B.V.  1.1.2016 18 18  (5) 

 J&T Cafe, s.r.o.  1.1.2016 4 4 (1) 

 ART FOND - Stredoeurópský fond súčasného umenia, a.s. 24.2.2016 281 281 11 

 ABS Property Limited 31.5.2016 2 173 2 173 459 

 Spolu   2 493 2 493 477 
 
 

K 1. januáru 2017 PB IT a.s. v likvidácii vstúpila do likvidácie, ktorá bola dokončená vo februári 2018 predajom zostávajúcich 
aktív tejto spoločnosti. 
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b) Efekt predajov 

Predaje dcérskych spoločností mali nasledujúci vplyv na aktíva a záväzky Skupiny: 

Efekt predajov v roku 2017 

Efekt predajov v roku 2016 

V tisícoch EUR 
ABS Property 

Limited 
Inej účtovnej 

jednotky 
Celkový 

efekt 
    
Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych bankách 16 346 362 
Realizovateľná finančné aktíva - 103 103 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné aktíva 571 3 574 
Splatná daňová pohľadávka - 3 3 
Dlhodobý nehmotný majetok - 2 2 
Dlhodobý hmotný majetok 5 469 316 5 785 
Odložená daňová pohľadávka 948 - 948 
Vklady a úvery od bánk (2 281) - (2 281) 
Vklady a úvery od klientov (2 666) - (2 666) 
Ostatné záväzky (73) (10) (83) 
Nekontrolné podiely - (423) (423) 
Čisté aktíva a záväzky 1 984 340 2 324 
Pohľadávky predané v súvisiacej transakcii - 2 2 

    
Kumulované výnosy a náklady zahrnuté v ostatných komplexného 
výsledku reklasifikované do zisku alebo straty (270) (40) (310) 
Predajní cena 2 173 320 2 493 
Zisk z predaje 459 18 477 

    
Prijatá peňažné úhrada 2 173 320 2 493 
Úbytok hotovosti (16) (346) (362) 
Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov 2 157 (26) 2 131 

 
 
 

V tisícoch EUR PB IT, a.s. v  likvidácii 

  
Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych bankách 123  
Splatná daňová pohľadávka 77 
Ostatní záväzky (5) 
Nekontrolné podiely (12) 
Čisté aktíva a záväzky 183 
Pohľadávky predané v súvisiacej transakcii  - 

  
Predajní cena - 
Ostatné nadobudnuté hodnoty 183 
Zisk z predaje  - 

  
Prijatá peňažné úhrada  - 
Úbytok hotovosti (123) 
Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov (123) 
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6.  Čisté úrokové výnosy 
 

 V tisícoch EUR 2017 2016 

    
 Úrokové výnosy   
 Úvery a preddavky poskytnuté bankám a klientom 344 189 347 803 
 Dlhopisy a iné cenné papiere s pevným výnosom 36 598 43 084 
 Repo operácie 6 636 8 295 
 Zmenky 2 301 11 680 
 Pohľadávky za centrálnymi bankami 4 430 1 056 
 Ostatné 10 900 11 760 

 Celkové úrokové výnosy 405 054 423 678 

 Úrokové náklady   
 Záväzky voči bankám a klientom (68 123) (108 195) 

 Dlhopisy a iné cenné papiere s pevným výnosom (22 517) (24 429) 

 Zmenky (1 001) (1 189) 
 zaisťovacie deriváty (1 122)  (893) 
 Repo operácie (741)  (48) 
 Ostatné (2 593) (6 353) 

 Celkové úrokové náklady (96 097) (141 107) 

 Celkové čisté úrokové výnosy 308 957 282 571 
 

V roku 2017 boli úrokové výnosy z úverov, ku ktorým bola vytvorená opravná položka, vo výške 17 851 tis. EUR (2016: 18 541 
tis. EUR). 

Úrokové výnosy z finančných aktív, ktoré nie sú oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty, mali hodnotu 399 614 tis. 
EUR v roku 2017 (2016: 416 833 tis EUR). Úrokové náklady z finančných záväzkov, ktoré nie sú oceňované reálnou hodnotou 
do zisku alebo straty, boli v roku 2017 vo výške 96 097 tis. EUR (2016: 141 107 tis. EUR 

Úrokové náklady zo zaisťovacích derivátov zahŕňajú nabehnutý úrok z úrokových derivátov, slúžiacich na zaistenie úrokového 
rizika. 

Ostatné úrokové výnosy vo výške 10 900 tis. EUR zahŕňajú záporné úroky z Vkladov a úverov od bánk vo výške 2 150 tis. EUR 
EUR). Pozri bod 29. Vklady a úvery od bánk. 
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7. Čisté výnosy z poplatkov a provízií 

 V tisícoch EUR 2017 2016 

    
 Výnosy z poplatkov a provízií   

 Poplatky za správu a platobné transakcie 32 390 33 957 

 Poplatky z aktív v správe 28 592 22 434 
 Poplatky za vydanie dlhopisov 12 016 9 862 

 Poplatky z operácií s finančnými nástrojmi 11 758 12 445 
 Poplatky za úschovu, správu a uloženie cenností 4 611 3 162 

 Poplatky z prísľubov a záruk 3 847 4 502 

 Sprostredkovateľské poplatky 1 297 1 417 

 Ostatné výnosy z poplatkov a provízií 20 926 21 129 

 Celkové výnosy z poplatkov a provízií 115 437 108 908 

 Náklady na poplatky a provízie   
 Sprostredkovateľské poplatky (11 407)  (11 398) 
 Poplatky za platobné transakcie (7 604)  (9 350) 

 Poplatky za operácie s finančnými nástrojmi (7 809)  (5 953) 

 Ostatné náklady na poplatky a provízie (8 002) (6 362) 

 Celkové náklady na poplatky a provízie (34 822) (33 063) 

 Celkové čisté výnosy z poplatkov a provízií 80 615 75 845 

Položka Ostatné výnosy a náklady z poplatkov a provízií zahŕňa veľký počet drobných položiek, ktoré sú samostatne 
nevýznamné. 

8.  Čistý zisk z obchodovania 

 V tisícoch EUR 2017 2016 

    

 
Realizované a nerealizované zisky z finančných nástrojov oceňovaných reálnou 
hodnotou (4 363) 49 171 

 Realizované a nerealizované zisky (straty) z pohľadávok 19 220 (11 054) 

 Dividendové výnosy 5 426 10 965 
 Kurzové zisky (straty) 58 357 (20 608) 

 Celkový čistý zisk z obchodovania 78 640 28 474 
 

Hlavné straty z finančných nástrojov v roku 2017 vznikli z obchodovania s derivátmi (vo výške 19 338 tis. EUR), prevažne s 
menovými derivátmi. Tieto straty boli čiastočne kompenzované ziskom z realizácie rezervy z precenenia fondu Compact 
Property Fund, investičný fond s premenným základným kapitálom, a.s. vo výške 5 651 tis. EUR 7  a predajom NOVA GREEN 
ENERGY O.P.F. vo výške 2 326 tis. EUR. 
Väčšina ziskov z finančných nástrojov v roku 2016 vznikla z transakcií s derivátmi (vo výške 14 888 tis. EUR) a z predaja 
finančných inštrumentov Energochemica vo výške 5 651 tis. EUR, J&T Investments Pools vo výške 6 981 tis. EUR a VISA 
Europe vo výške 3 148 tis. EUR. 
Realizované a nerealizované zisky (straty) z finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou zahŕňajú zisky a straty zo 
zaistenia. 
Straty zo zaistených inštrumentov zodpovedajúce zaistenému riziku majú hodnotu (11 468) tis. EUR (2016: (3 723) tis. EUR). 
Zisky zo zaisťovacích inštrumentov majú hodnotu 11 596 tis. EUR (2016: 3 685 tis. EUR). 

 

                                                        
7 Pokiaľ sa získa kontrola nad účtovnou jednotkou, ktorej akcie dosiaľ Skupina držala ako realizovateľný investičný nástroj, je finančný inštrument 
odúčtovaný a miesto toho sa od tohto okamihu plne konsolidujú čisté aktíva kontrolovanej účtovnej jednotky. 
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Realizované a nerealizované zisky z pohľadávok boli v roku 2017 tvorené predovšetkým ziskami z postúpenia pohľadávok, ktoré 
sú individuálne nevýznamné. Tieto zisky boli čiastočne kompenzované stratami z postúpenia pohľadávok spoločnosti 
ASTRUM Laus, s.r.o. vo výške 5 267 tis. EUR a spoločnosti FABRYKA WAGONOW GNIEWCZYNA a.s. vo výške 2 126 tis. 
EUR. 

9.  Ostatné prevádzkové výnosy 

 V tisícoch EUR 2017 2016 

    
 Výnosy zo služieb a poradenstva 10 802 11 329 
 Výnosy (poistné) z poisťovní 8 782 8 075 
 Zisk z predaja dcérskych spoločností, spoločných a pridružených podnikov 6 844 477 
 Zmena rezerv 4 438 - 

 Výnosy z odpísaných pohľadávok - 5 026 
 Výnosy z prenájmu investícií do nehnuteľností 719 1 054 

 Výnosy z prenájmu lietadla a ostatných operačných prenájmov 584 929 
 Ostatné výnosy z prenájmu 357 290 

 Ostatné výnosy 5 865 5 734 

 Celkové ostatné prevádzkové výnosy 38 391 32 914 
 

Zisk z predaja spoločných a pridružených podnikov vo výške 6 844 tis. EUR je výsledkom predaja dvoch entít, PGJT B.V. 
a PROFIREAL OOO. Predaje dcérskych spoločností zahŕňajú iba dekonsolidáciu „PB IT, a.s. v likvidácii“, ktorá nemala 
vplyv na hospodársky výsledok za rok 2017, ako je popísané v bode 5.2 Predaje. 

 Položka Ostatné výnosy zahŕňa veľký počet drobných položiek, ktoré sú samostatne nevýznamné. 

10.  Osobné náklady 

 V tisícoch EUR 2017 2016 

    
 Mzdy a platy (76 416) (69 522) 
 Povinné príspevky sociálneho zabezpečenia (22 274) (19 551) 
 Ostatné sociálne náklady (1 882) (1 887) 

 Celkové osobné náklady (100 572) (90 960) 

 
Vážený priemer počtu zamestnancov bol počas roku 2 443 v roku 2017 (2016: 2 335), z ktorých bolo 159 (2016: 159) vedúcich 
pracovníkov. 
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11.  Ostatné prevádzkové náklady 

 V tisícoch EUR 2017 2016 
    
 Náklady na nájomné (17 201) (15 030) 
 Náklady na reklamu (16 125)  (10 401) 
 Zmena v znehodnotenie pohľadávok a ostatných aktív (14 026)  (4 956) 
 Náklady na opravy a údržbu (9 412)  (9 131) 
 Daň z finančných transakcií (9 149)  (9 443) 
 Náklady na poradenstvo (7 915)  (6 628) 
 Povinné poplatky platené finančnými inštitúciami (7 070)  (7 723) 
 Náklady na komunikáciu (6 608)  (6 082) 

 Náklady na poistné technické rezervy a poistnej udalosti (5 351)  (4 733) 

 spotreba materiálu (3 486)  (3 210) 
 Sponzorstvo a dary (2 842) (2 600) 
 Doprava a ubytovanie, cestovné náklady (2 279) (1 969) 
 Majetkové a ostatné dane (2 245) (1 640) 
 outsourcing (1 086) (1 215) 
 Vzdelávacie kurzy a konferencie (1 160) (1 215) 
 energia (378)  (363) 
 Zmluvné pokuty (151)  (1 729) 
 Zmena rezerv -  (10 417) 
 Ostatné prevádzkové náklady (15 684)  (11 930) 

 Ostatné prevádzkové náklady spolu (122 168)  (110 415) 
 

Položka Ostatné prevádzkové náklady zahŕňa veľký počet drobných položiek, ktoré sú samostatne nevýznamné. 

12. Daň z príjmu 

 V tisícoch EUR 2017 2016 

    
 Splatná daň z príjmu   

 Bežný rok (36 641) (37 447) 
 Úpravy za predchádzajúce obdobie 185 (242) 
 Zrážková daň z úrokov (37) (40) 

  (36 493) (37 729) 

 Odložený daňový výnos (náklad)   
 Zaúčtovanie a zúčtovanie dočasných rozdielov 819 3 059 
 Zmena v daňovej sadzbe (104) 121 

  715 3 180 

 Celková daň z príjmu (35 778) (34 549) 

Daň z príjmu právnických osôb je v Českej republike pre rok 2017 a 2016 19 %. Daň z príjmu právnických osôb bola na 
Slovensku pre rok 2016 22 % a v roku 2017 poklesla na úroveň 21 %. Daň z príjmu právnických osôb je v Rusku pre rok 2017 
a 2016 20 %. 

 

 

 

F-126



J&T FINANCE GROUP SE 
Príloha konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok za rok 

končiaci 31. decembrom 2017 
 

39 
 
 
 

(i) Odsúhlasenie efektívnej daňovej sadzby 

 V tisícoch EUR 2017  2016 

  %     %   

           
 Výsledok hospodárenia pred zdanením  173 288   96 378 
       
 Daň z príjmu pri sadzbe 19% (2016: 19%) (19,0) (32 925)  (19,0) (18 321) 
 Efekt daňových sadzieb v zahraničných jurisdikciách (2,0) (1 935)  (2,2) (2 163) 
 Daňovo neoprávnené náklady (15,3) (14 758)  (26,1) (25 176) 
 Nezdaniteľný príjem 14,6 14 054  13,4 12 954 

 Zrážková daň z úrokov (0,0) (37)  (0,0) (40) 

 Uznanie predchádzajúcich nevykázaných daňových strát 0,2 212  0,8 779 

 
Daňová strata bežného obdobia, pre ktorú nebola vytvorená odložená 
daňová pohľadávka (0,5) (482)  (2,5) (2 402) 

 
Zmena v dočasných rozdieloch, pre ktoré nebola zaznamenaná žiadna 
odložená daňová pohľadávka (0,0)  - 

 

(0,0) (8) 

 
Odložená daň - úprava odloženej dane z minulého obdobia v 
aktuálnom období (0,0) 12 (0,1) (60) 

 Nadhodnotenie dane v minulých rokoch 0,2 185 (0,3) (242) 

 Zmena v daňovej sadzbe (0,1) (104)  0,1 121 

 Celkový daňový náklad (20,6) (35 778)   (35,8) (34 549) 
 

(ii)       Daň z príjmu vykázaná v ostatnom úplnom výsledku 
 

 V tisícoch EUR 2017  2016 

  
Pred 

zdanením 
Daňový 

výnos 
Po 

zdanení   
Pred 

zdanením 
Daňový 
náklad 

Po 
zdanení 

         
 Rozdiely z kurzových prepočtov 16 190  - 16 190  22 910  - 22 910 

 
Zmena v reálnej hodnote realizovateľných 
investičných nástrojov 2 616 (103) 2 513   (9 668) 1 096 (8 572) 

 
Podiel na ostatnom úplnom výsledku jednotiek 
účtovaných metódou vlastného imania 30  - 30  130  - 130 

 Spolu 18 836 (103) 18 733   13 372 1 096 14 468 
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(iii)     Pohyby v odloženej dani v priebehu roka 

V tisícoch EUR  
 

Zostatok k 
1. januáru 

2017 

Vykázané vo 
výkaze ziskov a 

strát 

Vykázané v 
ostatných 

komplexného 
výsledku 

Nadobudnuté v 
podnikových 

kombináciách 

Rozdiely z 
kurzových 
prepočtov Predaje 

Prevod do / z skupiny na 
vyradenie držané na 

predaj 

Zostatok k 31. 
decembru 

2017 
Dlhodobý hmotný majetok (290) 279  - 1 449 6  -  - 1 444 
Dlhodobý nehmotný majetok (17 192) 2 723  - 34 (177)  -  - (14 612) 
Investície do nehnuteľností (2 985) 28  - 109 216  -  - (2 632) 
Zníženie hodnoty pohľadávok z obchodných vzťahov a ostatných aktív 73 (10)  - 3  -  - (5) 61 
Realizovateľné investičné nástroje (2 927) (1 001) (103) 1 (5)  -  - (4 035) 
Investičné nástroje držané do splatnosti (3 785) 903  -  -  -  -  - (2 882) 
Zamestnanecké požitky (IAS 19) 935 92  -  - (1)  -  - 1 026 
Čisté nezaplatené úroky (25) (22)  -  - (1)  -  - (48) 
Finančné aktíva na obchodovanie (35) (113)  -  - 7  -  - (141) 
Úvery a preddavky 8 992 448  -  - 149  -  - 9 589 
Rezervy 1 028 (175)  -  - 12  - 5 870 
Deriváty 129 26  -  - (11)  -  - 144 
Daňové straty 4 219 (3 535)  - 635 (74)  -  - 1 245 
Ostatné dočasné rozdiely 6 431 1 072  - 225 188 - - 7 916 
Spolu (5 432) 715 (103) 2 456 309  -  - (2 055) 

 

Zostatok k 
1. januáru 

2016 

Vykázané vo 
výkaze ziskov a 

strát 

Vykázané v 
ostatných 

komplexného 
výsledku 

Nadobudnuté v 
podnikových 

kombináciách 

Rozdiely z 
kurzových 
prepočtov Predaje 

Prevod do / z skupiny na 
vyradenie držané na 

predaj 

Zostatok k 31. 
decembru 

2016 
Dlhodobý hmotný majetok (1 618) 686  -  - 1 640 1 (290) 
Dlhodobý nehmotný majetok (20 922) 3 713  -  - 7  - 10 (17 192) 
Investície do nehnuteľností (2 373) (6)  -  - (606)  -  - (2 985) 
Zníženie hodnoty pohľadávok z obchodných vzťahov a ostatných aktív 24 89  -  - (3)  - (37) 73 
Realizovateľné investičné nástroje (4 910) 918 1 096 - 246  - (277) (2 927) 
Investičné nástroje držané do splatnosti (5 213) 1 487  -  - (2)  - (57) (3 785) 
Zamestnanecké požitky (IAS 19) 696 239  -  -  -  -  - 935 
Čisté nezaplatené úroky (35) 10  -  -  -  -  - (25) 
Finančné aktíva na obchodovanie - (31)  -  - (4)  -  - (35) 
Úvery a preddavky 10 964 696  -  - (402)  - (2 266) 8 992 
Rezervy 4 527 (315)  -  - 11  - (3 195) 1 028 
Deriváty - 91  -  - 19  - 19 129 
Daňové straty 9 181 (3 459)  -  - 85 (1 588) - 4 219 
Ostatné dočasné rozdiely 2 247 (938)  -  - (2) - 5 124 6 431 
Spolu (7 432) 3 180 1 096 - (650) (948) (678) (5 432) 
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13.  Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych bankách 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

 Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych bankách v amortizovanej hodnote   
 Hotovostné zostatky 65 780 42 512 
 Bežné účty v centrálnych bankách 45 696 49 700 
 Povinné minimálne rezervy v centrálnych bankách 88 489 93 914 

 Úvery a preddavky poskytnuté centrálnym bankám 360 801 1 046 814 
 Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych bankách spolu 560 766 1 232 940 

Vážený priemer úrokových sadzieb z peňazí a peňažných zostatkov v centrálnych bankách bol 0,02 % k 31. decembru 2017 (2016: 
0,05 %). 

Povinné minimálne rezervy predstavujú povinné minimálne rezervy udržiavané spoločnosťami J&T BANKA, a.s., J&T Bank, a.o., 

Poštová banka, a.s. a J&T Banka d.d. (VABA d.d. banka Varaždin) podľa pravidiel príslušných regulatórnych orgánov. 
Povinné minimálne rezervy spoločnosti J&T BANKA, a.s. sa vypočítajú ako 2 % z primárnych vkladov so splatnosťou kratšou ako 
dva roky. Tieto povinné minimálne rezervy sa úročia. 

Povinné minimálne rezervy spoločnosti J&T Bank, a.o. sa vypočítajú ako súčet 5 % z vkladov denominovaných v RUB, 6 % z 
individuálnych vkladov denominovaných v cudzej mene a 7 % z korporátnych vkladov a ostatných záväzkov nerezidentov 
vyjadrených v cudzej mene znížený o priemerný vypočítaný súčet vážených vkladov. Okrem toho je priemerná vypočítaná suma 
vkladov vedená na bežnom bankovom účte uloženom v centrálnej banke Ruskej federácie. Povinné minimálne rezervy udržiavané 
spoločnosťou J&T Bank, a.o. nie sú úročené. 
Povinné minimálne rezervy spoločnosti Poštová banka, a.s. sa vypočítajú ako 1 % z primárnych vkladov so splatnosťou kratšou ako 
dva roky, tieto povinné minimálne rezervy sa úročia. 
Povinné minimálne rezervy spoločnosti J&T Banka d.d. (VABA d.d. banka Varaždin) sa vypočítajú z priemernej dennej výšky 
vkladov a úverov, vydaných dlhových cenných papierov, podriadených nástrojov a finančných záväzkov okrem zostatkov v určených 
bankách. Sadzba povinných minimálnych rezerv je 12 %. Tieto povinné minimálne rezervy nie sú úročené. 

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje zloženie položky Peniaze a peňažné ekvivalenty uvedenej v konsolidovanom výkaze o peňažných 
tokoch: 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

 Peniaze a peňažné ekvivalenty   
 Hotovostné zostatky 65 780 42 512 
 Bežné účty v centrálnych bankách 45 696 49 700 
 Povinné minimálne rezervy v centrálnych bankách 88 489 93 914 

 Úvery a preddavky poskytnuté centrálnym bankám 360 801 1 046 814 
 Bežné účty v bankách (bod 20) 77 238 84 348 
 Úvery a preddavky s pôvodnou splatnosťou do 3 mesiacov (bod 20) 48 111 38 954 

 Úvery v reverzných dohodách o spätnom odkúpení (bod 20, 23) 2 269 070 776 761 

 Peniaze a peňažné ekvivalenty spolu 2 955 185 2 133 003 
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14. Finančné aktíva na obchodovanie a záväzky na obchodovanie  

14.1. Finančné aktíva na obchodovanie 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

 Nederivátové finančné aktíva na obchodovanie   

 Dlhopisy 222 493 151 727 
 Akcie 18 686 21 151 

 Ostatní finanční aktíva 1 697 1 368 

 Nederivátové finančné aktíva na obchodovanie spolu 242 876 174 246 

 Deriváty na obchodovanie   
 Forwardové menové kontrakty 19 608 5 717 
 Opcie pro nákup akcií  6 279 4 754 

 Deriváty na obchodovanie spolu 25 887 10 471 

 Finančné aktíva na obchodovanie spolu 268 763 184 717 
 

Dlhopisy na obchodovanie k 31. decembru 2017 zahŕňali najmä dlhopisy spoločnosti SAZKA Group Financing a.s. vo výške 53 854 
tis. EUR (2016: 0), české štátne dlhopisy vo výške 52 197 tis. EUR (2016: 68 085 tis. EUR), ruské štátne dlhopisy vo výške 22 689 tis. 
EUR (2016: 14 762 tis. EUR) a dlhopisy spoločnosti EUROVEA, a.s. vo výške 474 tis. EUR (2016: 30 818 tis. EUR). 

Výnos z dlhových a ostatných nástrojov s pevnou úrokovou sadzbou je vykázaný ako úrokový výnos. K 31. decembru 2017 bol vážený 
priemer úrokových sadzieb z dlhopisov 5,19 % (2016: 4,68 %). 
Skupina používa zaistenie reálnej hodnoty na zaistenie vplyvu zmien menového kurzu na reálnu hodnotu realizovateľných 
investičných nástrojov a pridružených podnikov účtovaných ekvivalenčnou metódou. Skupina využíva menové forwardy ako 
zaisťovacie nástroje. 

 
(i) Ocenenie reálnou hodnotou finančných aktív na obchodovanie 

K 31. decembru 2017 

 V tisícoch EUR Akcie Dlhopisy 
Ostatní finanční 

aktéva Spolu 

 
Reálna hodnota nederivátových finančných aktív na 
obchodovanie     
 Úroveň 1 – kótované tržní ceny 17 930 139 588 1 099 158 617 
 Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 680 81 585 598 82 863 
 Úroveň 3 - vypočítané použitím iných techník oceňovania 76 1 320  - 1 396 
  18 686 222 493 1 697 242 876 

 Reálna hodnota derivátov na obchodovanie     
 Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien    25 887 
     25 887 

 Finančné aktíva na obchodovanie spolu    268 763 
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K 31. decembru 2016 

 V tisícoch EUR Akcie Dlhopisy 
Ostatní finanční 

aktíva Spolu 

 
Reálna hodnota nederivátových finančných aktív na 
obchodovanie     

 Úroveň 1 – kótované tržní ceny 20 881 150 017 1 361 172 259 
 Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien  -  - 7 7 
 Úroveň 3 - vypočítané použitím iných techník oceňovania 270 1 710 - 1 980 

  21 151 151 727 1 368 174 246 

 Reálna hodnota derivátov na obchodovanie     
 Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien    10 471 

     10 471 

 Finančné aktíva na obchodovanie spolu    184 717 

ii) Detail ocenenia reálnou hodnotou na Úrovni 3 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pohyb v Úrovni 3 v hierarchii reálnych hodnôt od počiatočných stavov až po konečné 
zostatky: 

 
V tisícoch EUR 

Akcie Dlhopisy Spolu 
 Zostatok k 1. januáru 2017 270 1 710 1 980 
 Celkové zisky (straty) vykázané vo výkaze ziskov a strát (20) (2) (22) 
 Prírastky 3 1 304 1 307 
 Úbytky  - (29) (29) 
 Presun do Úrovne 2 (192) (1 755) (1 947) 
 Presun z Úrovne 1  - 1 1 
 Úrokové výnosy bez prijatých úrokov  - 6 6 
 Vplyv zmien devízových kurzov 15 85 100 
 Zostatok k 31. decembru 2017 76 1 320 1 396 
     
 Zostatok k 1. januáru 2016 140 3 592 3 732 
 Celkové zisky (straty) vykázané vo výkaze ziskov a strát 93 12 105 
 Prírastky 37 1 709 1 746 
 Úbytky  - (2 004) (2 004) 
 Presun do Úrovne 1  - (1 305) (1 305) 
 Vplyv zmien devízových kurzov  - (294) (294) 
 Zostatok k 31. decembru 2016 270 1 710 1 980 

Vzhľadom na zmeny trhových podmienok pri niektorých finančných nástrojoch neboli k 31. decembru 2017 k dispozícii 
odvodené trhové ceny týchto nástrojov. Dlhopisy v hodnote 1 tis. EUR (2016: 0) boli preto k tomuto dátumu prevedené z Úrovne 
1 do Úrovne 3. 

Vzhľadom na to, že pre niektoré cenné papiere boli v roku 2017 k dispozícii dostatočné informácie na meranie reálnych hodnôt 
vychádzajúce z pozorovateľných vstupov na trhu, boli prevedené akcie vo výške 192 tis. EUR (2016: 0) a dlhopisy vo výške 1 
755 tis. EUR (2016: 0) z Úrovne 3 do Úrovne 2. 
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14.2. Záväzky na obchodovanie 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

    
 Nederivátové finančné záväzky na obchodovanie   
 Ostatné finančné záväzky na obchodovanie 5 184 4 328 

 Nederivátové finančné záväzky na obchodovanie spolu 5 184 4 328 

 Deriváty na obchodovanie   
 Forwardové menové kontrakty 21 555 5 660 
 komoditné deriváty 111 154 
 menové swapy 28 14 

 Deriváty na obchodovanie spolu 21 694 5 828 

 Záväzky na obchodovanie spolu 26 878 10 156 

 
Ocenenie finančných záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 
    
 Reálna hodnota nederivátových finančných záväzkov na obchodovanie   
 Úroveň 1 – kótované tržní ceny  265 4 328 
 Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 4 919  

  5 184 4 328 

 Reálna hodnota derivátov na obchodovanie   
 Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 21 694 5 828 

  21 694 5 828 

 Finančné záväzky na obchodovanie spolu 26 878 10 156 

V rokoch končiacich 31. decembrom 2017 a 2016 nedošlo k žiadnym presunom finančných záväzkov na obchodovanie 
medzi úrovňami 1, 2 a 3 v hierarchii reálnych hodnôt. 

15.      Zaisťovacie deriváty 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 
 Zaisťovacie deriváty (aktíva)   
 Forwardové menové kontrakty 317 3 
 Zaisťovacie deriváty (aktíva) spolu 317 3 

 Zaisťovacie deriváty (záväzky)   
 Úrokové swapy 3 738 5 063 
 Forwardové menové kontrakty  - 343 
 Zaisťovacie deriváty (pasíva) spolu 3 738 5 406 

Okrem toho Skupina využíva zaisťovacie deriváty na zaistenie reálnej hodnoty vybraných aktív (dlhopisy s pevným výnosom 
denominované v eurách). Skupina uzavrela úrokové swapy na zaistenie zmien v reálnej hodnote vyvolané zmenami 
bezrizikových úrokových sadzieb. 
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 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 
    
 Reálna hodnota zabezpečovacích derivátov aktíva   
 Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 317 3 

  317 3 

 Reálna hodnota zabezpečovacích derivátov záväzky   
 Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 3 738 5 406 

  3 738 5 406 

 
V rokoch končiacich 31. decembrom 2017 a 2016 nedošlo k žiadnym presunom zaisťovacích derivátov medzi úrovňami 1, 2 a 
3 v hierarchii reálnych hodnôt. 

16.    Investiční nástroje ocenené reálnou hodnotou do zisku alebo straty 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

    
 Akcie 6 603 437 

 Ostatní finanční aktíva 4 274 4 088 

 Investičné nástroje oceňované v reálnej hodnote v zisku alebo strate spolu 10 877 4 525 

(i) Ocenenie investičných nástrojov ocenených reálnou hodnotou do zisku alebo straty 

31. decembra 2017 

 V tisícoch EUR Akcie  
Ostatné finančné 

aktíva Spolu 

 Úroveň 1 – kótované tržní ceny  - 2 435 2 435 
 Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 4 694 567 5 261 
 Úroveň 3 - vypočítané použitím iných techník oceňovania 1 909 1 272 3 181 

  6 603 4 274 10 877 

31. decembra 2016 

 
V tisícoch EUR Akcie  

Ostatné finančné 
aktíva Spolu 

 Úroveň 1 – kótované tržní ceny - 2 443 2 443 
 Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien  - 558 558 
 Úroveň 3 - vypočítané použitím iných techník oceňovania 437 1 087 1  524 

  437 4 088 4 525 
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(ii) Detail ocenenia reálnou hodnotou na Úrovni 3 

 Nasledujúca tabuľka zobrazuje pohyb v Úrovni 3 v hierarchii reálnych hodnôt od počiatočných stavov až po konečné zostatky: 

 V tisícoch EUR Akcie  
Ostatné finančné 

aktíva Spolu 

 Zostatok k 1. januáru 2017 437 1 087 1 524 

 Celkové zisky (straty) vykázané vo výkaze ziskov a strát 1 096 102 1 198 

 Prírastky 35 788 177 35 965 

 Úbytky 
(30 

718) (5) (30 723) 

 Transfer do Úrovne 2 (4 694)  - (4 694)  

 Vplyv zmien devízových kurzov  - (89) (89) 

 Zostatok k 31. decembru 2017 1 909 1 272 3 181 

 

 V tisícoch EUR Akcie  
Ostatné finančné 

aktíva Spolu 

 Zostatok k 1. januáru 2016 437 786 1 223 

 Celkové zisky (straty) vykázané vo výkaze ziskov a strát  - 46 46 

 Transfer do Úrovne 1  - (844) (844) 

 Transfer do Úrovne 2  - 1 071 1 071 

 Vplyv zmien devízových kurzov - 28 28 

 Zostatok k 31. decembru 2016 437 1 087 1 524 

Vzhľadom na to, že pre niektoré cenné papiere boli v roku 2017 k dispozícii dostatočné informácie na meranie reálnych hodnôt 
vychádzajúce z pozorovateľných vstupov na trhu, previedli sa akcie vo výške 4 694 tis. EUR (2016: 0) z Úrovne 3 do Úrovne 2. 

Vzhľadom na zmeny trhových podmienok v roku 2016 pre niektoré finančné inštrumenty boli trhové ceny týchto inštrumentov 
k 31. decembru 2017 k dispozícii. Tieto podielové listy vo výške 844 tis. EUR sa preto previedli z Úrovne 3 do Úrovne 1 počas 
roka. Ďalej sa z Úrovne 2 do Úrovne 3 previedli podielové listy vo výške 1 071 tis. EUR. 

17.    Realizovateľné investičné nástroje 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

    
 Akcie 26 187 21 668 
 Podielové listy investičného fondu 222 644 365 320 

 Dlhopisy 772 347 890 412 

 Realizovateľné investičné nástroje spolu 1 021 178 1 277 400 

Realizovateľné investičné nástroje sa k 31. decembru 2017 a 2016 skladali hlavne z dlhopisov, podielových listov 
investičného fondu a akcií. Dlhopisy zahŕňali k 31. decembru 2017 slovenské štátne dlhopisy vo výške 106 398 tis. EUR (2016: 
171 091 tis. EUR), poľské štátne dlhopisy vo výške 99 659 tis. EUR (2016: 124 382 tis. EUR), české štátne dlhopisy vo výške 
71 236 tis. EUR (2016: 72 813 tis. EUR), dlhopisy Starland Holding a.s. vo výške 67 459 tis. EUR (2016: 67 447 tis. EUR), 
francúzske štátne dlhopisy vo výške 66 676 tis. EUR (2016: 68 042 tis. EUR) a dlhopisy Tatry mountain resorts, a.s. vo výške 
43 836 tis. EUR (2016: 72 830 tis. EUR). 

Vážený priemer úrokových sadzieb z dlhopisov bol 3,54 % (2016: 3,72 %). Splatnosť dlhopisov sa pohybuje medzi rokmi 2018 
a 2047. Dlhopisy splatné v roku 2047 sú v celkovej výške 444 tis. EUR (2016: 0 tis. EUR). 
Akcie sa k 31. decembru 2017 skladali hlavne z akcií ČEZ, a.s. vo výške 6 437 tis. EUR (2016: 5 253 tis. EUR) a akcií Tatry 
mountain resorts, a.s. vo výške 5 134 tis. EUR (2016: 4 686 tis. EUR). 
Kategória investičných fondov k 31. decembru 2017 a 2016 zahŕňa predovšetkým fondy so zameraním na vývoj nehnuteľností a 
investície do kombinácie akcií a dlhových nástrojov globálnych firiem a fondy obchodované na burze. 
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K 31. decembru 2017 Skupina očakáva, že z realizovateľných investičných nástrojov bude splatených 592 390 tis. EUR (2016: 
760 835 tis. EUR) za viac ako 12 mesiacov po dni účtovnej uzávierky. 

i) Ocenenie realizovateľných investičných nástrojov 

31. decembra 2017 

 
V tisícoch EUR 

Akcie  

 Podielové listy 
investičného 

fondu Dlhopisy Spolu 
 Úroveň 1 – kótované tržní ceny 11 768  - 586 587 598 355 
 Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 10 359 198 999 84 025 293 383 

 
Úroveň 3 - vypočítané použitím iných techník 
oceňovania 4 060 23 645 101 735 129 440 
  26 187 222 644 772 347 1 021 178 

31. decembra 2016 

 
V tisícoch EUR 

Akcie  

Podielové listy 
investičného 

fondu Dlhopisy Spolu 
 Úroveň 1 – kótované tržní ceny 11 321 4 172 731 491 746 984 
 Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 5 243 360 921 76 235 442 399 

 
Úroveň 3 - vypočítané použitím iných techník 
oceňovania 5 104 227 82 686 88 017 
  21 668 365 320 890 412 1 277 400 

ii) Detail ocenenia reálnou hodnotou na Úrovni 3 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pohyb v Úrovni 3 v hierarchii reálnych hodnôt od počiatočných stavov až po konečné zostatky: 

 V tisícoch EUR 
Majetkové 

cenné papiere Dlhopisy Spolu 

 Zostatok k 1. januáru 2017 5 331 82 686 88 017 

 Celkové zisky (straty) vykázané v ostatnom úplnom výsledku celkom 1 198 (1 442) (244) 

 Celkové zisky (straty) vykázané vo výkaze ziskov a strát (602) (3 781) (4 383) 

 Prírastky 7 575 18 613 26 188 

 Úbytky (1 206)  - (1 206) 

 Transfer z Úrovne 2 19 332  - 19 332 

 Transfer do Úrovne 2 (4 810)  - (4 810) 

 Úrokové výnosy bez prijatých úrokov  - 592 592 

 Vplyv zmien devízových kurzov 887 5 067 5 954 

 Zostatok k 31. decembru 2017 27 705 101 735 129 440 
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 V tisícoch EUR 
Majetkové 

cenné papiere Dlhopisy Spolu 

 Zostatok k 1. januáru 2016 36 069 143 388 179 457 

 Celkové zisky (straty) vykázané v ostatnom úplnom výsledku celkom (3 897) 1 188 (2 709) 

 Celkové zisky (straty) vykázané vo výkaze ziskov a strát 8 183 (472) 7 711 

 Prírastky 6 120 4 723 10 843 

 Úbytky (41 148) (41 779) (82 927) 

 Transfer z Úrovne 1 4 67 677 67 681 

 Transfer do Úrovne 1  - (91 079) (91 079) 

 Úrokové výnosy bez prijatých úrokov  - 210 210 

 Vplyv zmien devízových kurzov  - (1 170) (1 170) 

 Zostatok k 31. decembru 2016 5 331 82 686 88 017 
 

Vzhľadom na zmeny trhových podmienok niektorých finančných nástrojov k 31. decembru 2017 neboli dostupné odvodené trhové 
ceny pre tieto nástroje, a preto sa realizovateľné finančné nástroje vo výške 19 332 tis. EUR presunuli z Úrovne 2 do Úrovne 3. 
Na druhej strane, dostatočné informácie na ocenenie reálnych hodnôt na základe pozorovateľných trhových vstupov sa stali 
dostupnými v roku 2017 pre niektoré cenné papiere, a teda finančné nástroje vo výške 4 810 tis. EUR sa preradili z Úrovne 3 do 
Úrovne 2. V roku 2017 nedošlo k žiadnym ďalším presunom medzi úrovňami. 

Vzhľadom na zmeny trhových podmienok niektorých finančných nástrojov neboli k 31. decembru 2016 k dispozícii kótované 
trhové ceny týchto nástrojov. Finančné nástroje vo výške 67 681 tis. EUR sa tak k tomuto dátumu presunuli z Úrovne 1 do 
Úrovne 3. Vďaka zmenám trhových podmienok v priebehu roku 2016 niektorých finančných nástrojov boli dostupné kótované 
trhové ceny na aktívnych trhoch týchto nástrojov, a dlhopisy vo výške 91 079 tis. EUR sa tak presunuli z Úrovne 3 do Úrovne 
1. V roku 2016 nedošlo k žiadnym ďalším transferom medzi Úrovňou 1 a Úrovňou 2 hierarchie reálnych hodnôt. 
Väčšinu (66 % (2016: 81 %)) dlhopisov prezentovaných v rámci Úrovne 3 tvoria dlhopisy emitenta, ktorý vlastní nehnuteľnosti 
(najmä pozemky), pre ktoré sa použili porovnávacie metódy oceňovania založené na aktuálnych trhových cenách pozemkov. 

18.     Investičné nástroje držané do splatnosti 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

    
 Slovenské štátne dlhopisy 270 319 342 975 
 Štátne dlhopisy iných členských štátov Európskej únie 7 476 7 513 

 Dlhopisy finančných inštitúcií a korporátne dlhopisy 27 593 48 306 
 Zmenky  - 6 578 

 Investičné nástroje držané do splatnosti spolu 305 388 405 372 

 
Štátne dlhopisy iných členských štátov Európskej únie sa k 31. decembru 2017 skladali hlavne z talianskych štátnych 
dlhopisov v hodnote 5 070 tis. EUR (2016: 5 105 tis. EUR). Dlhopisy finančných inštitúcií a korporátne dlhopisy sa skladajú 
hlavne z nasledujúcich dlhopisov kótovaných na burzách: Tatra banka, a.s. v hodnote 14 999 tis. EUR (2016: 14 991 tis. EUR) 
a Slovenská sporiteľňa, a.s. v hodnote 6 002 tis. EUR (2016: 6 004 tis. EUR). K 31. decembru 2016 boli medzi korporátnymi 
dlhopismi zahrnuté tiež dlhopisy spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas vo výške 22 820 tis. EUR, ktoré boli splatné v roku 
2017. 
K 31. decembru 2017 Skupina očakáva, že z investičných nástrojov držaných do splatnosti bude splatených 283 178 tis. EUR 
(2016: 299 559 tis. EUR) za viac ako 12 mesiacov po dni účtovnej uzávierky. 
Vážený priemer úrokových sadzieb z dlhopisov bol 3,88 % (2016: 4,10 %). Splatnosť dlhopisov sa pohybuje medzi rokmi 
2018 a 2046. Dlhopisy splatné v roku 2046 sú v celkovej výške 940 tis. EUR (2016: 0). Vážený priemer úrokových sadzieb zo 
zmeniek mal v roku 2016 hodnotu 6,50 %. 

 

 

 F-136



J&T FINANCE GROUP SE 
Príloha konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok za rok 

končiaci 31. decembrom 2017 
 

49 
 
  
 

19. Vyraďovaná skupina držaná na predaj 

 Podrobná štruktúra aktív a pasív vyraďovanej skupiny k 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2016 bola nasledujúca: 

V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

   
Realizovateľné investičné nástroje 4 210 3 978 
Dlhodobý hmotný majetok 12 868 4 167 
Aktíva celkom 17 078 8 145 

K 31. decembru 2017 ani k 31. decembru 2016 Skupina nezaznamenala žiadny kumulatívny výnos alebo náklad naakumulovaný 
v ostatnom úplnom výsledku vzťahujúci sa k vyraďovaným skupinám držaným na predaj. 

Dlhodobý hmotný majetok predstavuje aktíva poskytnuté na zaistenie úverových pohľadávok. Očakáva sa, že tieto aktíva budú 
predané do jedného roka, s cieľom uspokojenia týchto pohľadávok. 

V rokoch 2017 a 2016 sa realizovateľné investičné nástroje vzťahujú k predaju podielu v spoločnosti J&T Ostravice Active Life 
UPF. Predaj J&T Ostravice Active Life UPF sa zdržal schvaľovaním územného plánu, ktoré je mimo kontroly Skupiny. 
Schválenie územného plánu je podmienkou pre úspešné rozbehnutie aktivít spoločnosti a začatie predaja. 

20.    Úvery a zálohy poskytnuté bankám 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

    
 Úvery v reverzných dohodách o spätnom odkúpení (bod 23) 2 269 070 776 761 
 Povinné minimálne rezervy v centrálnych bankách 77 238 84 348 
 Ostatné vklady v centrálnych bankách 48 111 38 954 
 Termínované vklady 2 388 4 892 
 Ostatné pohľadávky za bankami 17 1 447 

 Úvery a preddavky poskytnuté bankám celkom 2 396 824 906 402 

K 31. decembru 2017 sa pri žiadnom z úverov voči bankám(2016: 0) neočakáva splatenie za viac ako 12 mesiacov po dni 
účtovnej uzávierky. 

Vážený priemer úrokových sadzieb úverov poskytnutých bankám mal k 31. decembru 2017 hodnotu 0,58 % (2016: 0,28 %). 

21.    Úvery a zálohy poskytnuté klientom 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

    
 Úvery a preddavky poskytnuté klientom 5 825 358 5 752 546 
 Úvery v reverzných dohodách o spätnom odkúpení (bod 23) 64 391 150 735 
 Zníženie hodnoty úverov (278 603) (245 766) 

 Úvery a preddavky poskytnuté klientom v čistej výške spolu 5 611 146 5 657 515 

K 31. decembru 2017 sa očakáva, že 3 703 956 tis. EUR (2016: 3 113 626 tis. EUR) z celkových úverov a záloh poskytnutých 
klientom bude splatených za viac ako 12 mesiacov po dni účtovnej uzávierky. 

Úvery a zálohy poskytnuté klientom zahŕňajú 427 položiek s účtovnou hodnotou presahujúcou 100 tis. EUR, ktoré predstavujú 
81 % úverov a záloh poskytnutých klientom (2016: 464 položiek predstavovalo 84 %). 
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V roku 2017 mala Skupina úvery poskytnuté štyrom protistranám v celkovej sume 846 852 tis. EUR (2016: štyri protistrany v 
celkovej sume 847 105 tis. EUR). 
Významná časť úverov poskytnutých klientom sa vzťahuje na financovanie projektov a ako také ich splatenie závisí od predaja 
aktív, ktoré klienti získali v rámci svojich projektov vďaka poskytnutému financovaniu. Tieto aktíva sú často zastavené v 
prospech Skupiny. Vedenie Skupiny verí, že tieto pohľadávky budú plne splatené. 
Neúročené pôžičky boli k 31. decembru 2017 v celkovej výške 4 140 tis. EUR (2016: 9 398 tis. EUR). K týmto pohľadávkam 
boli vytvorené opravné položky v plnej výške. 

Vážený priemer úrokových sadzieb úverov poskytnutých klientom k 31. decembru 2017 bol 4,76 % (2016: 5,10 %). 

Úvery a zálohy z finančných lízingov sú analyzované v bode 40.2. Finančný lízing. 

22. Zníženie hodnoty úverov 

 

23.    Zmluvy o spätnom odkúpení a spätnom predaji  

23.1. Zmluvy o spätnom odkúpení (repo operácie) 

Skupina získava financovanie predajom finančných nástrojov na základe zmlúv, ktoré ju zaväzujú splácať finančné prostriedky 
odkúpením týchto nástrojov k určitému budúcemu dátumu za rovnakú cenu plus úroky pri vopred stanovenej sadzbe. K 31. 
decembru 2017 a 2016 sa celkové aktíva predali na základe zmluvy o spätnom odkúpení nasledovne: 

 

 

 

 

 

 V tisícoch EUR 
Individuálne 
posudzované 

Portfóliové 
posudzované Spolu 

     
 Zostatok k 1. januáru  2017 153 896 91 870 245 766 
 Tvorba 70 388 36 186 106 574 

 Rozpustenie (21 975) (36) (22 011) 

 Užití (23 515) (31 147) (54 662) 
 Vplyv zmien devízových kurzov 2 935 1 2 936 

 Zostatok k 31. decembru  2017 181 729 96 874 278 603 

 V tisícoch EUR 
Individuálne 
posudzované 

Portfóliové 
posudzované Spolu 

     
 Zostatok k 1. januáru  2016 96 148 65 173 161 321 
 Tvorba 85 680 40 623 126 303 
 Rozpustenie (27 228) (9 767) (36 995) 
 Užití (6 208) (4 198) (10 406) 
 Prevod do / z skupiny na vyradenie držané na predaj 4 299 28 4 327 
 Vplyv zmien devízových kurzov 1 205 11 1 216 

 Zostatok k 31. decembru  2016 153 896 91 870 245 766 
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 V tisícoch EUR 
Reálna hodnota 

podkladového aktíva 
Účtovná hodnota 

záväzku 
Cena pri spätnom 

odkúpení 

     
 31. december 2017    
 Vklady a úvery od klientov (bod 30) 2 139 2 163 2 171 
 - splatnosť do 1 mesiaca 1 466 1 490 1 491 
 - splatnosť 6-12 mesiacov 673 673 680 
 Vklady a úvery od bánk (bod 29) 814 022 804 418 803 527 
 - splatnosť do 1 mesiaca 419 321 413 272 412 861 
 - splatnosť 6-12 mesiacov 394 701 391 146 390 666 
 Spolu 816 161 806 581 805 698 
     
 31. december 2016    
 Vklady a úvery od klientov (bod 30) 1 518 1 516 1 523 
 - splatnosť do 1 mesiaca 856 854 852 
 - splatnosť 6-12 mesiacov 662 662 671 
 Vklady a úvery od bánk (bod 29) 3 360 3 360 3 549 
 - splatnosť nad 12 mesiacov 3 360 3 360 3 549 
 Spolu 4 878 4 876 5 072 

23.2. Zmluvy o spätnom predaji (reverzné repo operácie) 
Skupina tiež nakupuje finančné nástroje na základe zmlúv o ich spätnom predaji v budúcnosti („reverzné repo zmluvy“).  
Reverzné repo operácie sa uzatvárajú ako nástroj na poskytnutie financovania zákazníkom. K 31. decembru 2017 a 2016 boli 
celkové aktíva nakúpené formou zmlúv o spätnom predaji nasledujúce: 

 V tisícoch EUR 
Reálna hodnota aktív 

držaných ako zaistenie 
Účtovná hodnota 

pohľadávky 
Cena pri spätnom 

odkúpení 
 31. december 2017    
 Úvery a preddavky poskytnuté klientom (bod 21) 101 459 64 391 61 493 
 - splatnosť do 1 mesiaca 4 987 4 361 1 278 
 - splatnosť 1-6 mesiacov 96 472 60 030 60 215 
 Úvery a preddavky poskytnuté bankám (bod 20) 2 236 574 2 269 070 2 234 971 
 - splatnosť do 1 mesiaca 2 235 777 2 267 955 2 233 856 
 - splatnosť 1-6 mesiacov 797 1 115 1 115 
 Spolu 2 338 033 2 333 461 2 296 464 
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 V tisícoch EUR 
Reálna hodnota aktív 

držaných ako zaistenie 
Účtovná hodnota 

pohľadávky 
Cena pri spätnom 

odkúpení 
 31. december 2016    
 Úvery a preddavky poskytnuté klientom (bod 21) 237 823 150 735 150 692 
 - splatnosť do 1 mesiaca 59 554 43 070 42 047 
 - splatnosť 1-6 mesiacov 178 269 107 665 108 645 
 Úvery a preddavky poskytnuté bankám (bod 20) 767 316 776 761 777 672 
 - splatnosť do 1 mesiaca 767 316 776 761 777 672 
     
 Spolu 1 005 139 927 496 928 364 
     

24.    Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné aktíva 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 
    
 Odkúpené pohľadávky 34 775 34 926 
 Pohľadávky z obchodných vzťahov 27 354 20 744 

  - brutto 34 460 26 021 
  - opravná položka (7 106) (5 277) 

 Zostatky z vysporiadania obchodov s cennými papiermi 28 643 42 608 
 Pohľadávky z predaja a čiastočného predaja investícií a dcérskych spoločností -  5 400 
 Očakávané výnosy z likvidácie 5 892 8 506 
  - brutto 8 952 9 661 
  - opravná položka (3 060) (1 155) 

 Pohľadávky z poistenia a zaistenia 751 754 
  - brutto 1 059 1 338 
  - opravná položka (308) (584) 

 Ostatné daňové pohľadávky 1 836 1 101 
 Ostatné pohľadávky 48 872 44 037 
  - brutto 49 840 44 818 

  - opravná položka (968) (781) 

 Pohľadávky vykázané v rámci riadenia rizík spolu (pozri bod 41) 148 123 158 081 

 Náklady budúcich období 16 673 18 064 
 Poskytnuté zálohy  4 340 2 925 
  - brutto 4 340 2 926 
  - opravná položka  - (1) 
 Zásoby 7 146 713 

 Nefinančné pohľadávky a ostatné aktíva celkom 28 159 21 702 

 Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné aktíva spolu 176 282 179 783 

Z pohľadávok z obchodných vzťahov a ostatných aktív sa k 31. decembru 2017 očakáva, že 1 218 tis. EUR bude uhradených za 
viac ako 12 mesiacov po dni účtovnej uzávierky (2016: 3 139 tis. EUR). 
Ostatné pohľadávky k 31. decembru 2017 obsahujú ostatné jednotlivo nevýznamné položky, ako sú napríklad prijaté zaistenia 
na účely obchodovania s derivátmi. 
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25.   Investície do jednotiek účtovaných ekvivalenčnou metódou 
 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 
    
 Podiely v spoločných podnikoch - 644 
 Účasť v pridruženom podniku 399 380 

 Investície do jednotiek účtovaných ekvivalenčnou metódou spolu 399 1 024 

 
Spoločné podniky 

Skupina mala podiel v dvoch jednotlivo nevýznamných spoločných podnikoch. 

Nasledujúca tabuľka v súhrne ukazuje podiel na zisku a ostatnom úplnom výsledku týchto spoločných podnikov: 

 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

 Podiel na:   
 Strate z pokračujúcej činnosti (661) (1 844) 
 Ostatným komplexného výsledku 17 130 

 Podiel na úplnom výsledku zo spoločných podnikov spolu (644) (1 714) 

 Odsúhlasenie zhrnujúcich finančných informácií: 

 V tisícoch EUR 2017 2016 

    
 Počiatočný zostatok hodnoty čistých aktív (100%) 1,288 1 791 
 Efekt dodatočných investícií - 2 925 
 Strata za obdobie (1,322) (3 688) 
 Ostatné úplný výsledok 34 260 
 Konečný zostatok hodnoty čistých aktív (100%) - 1 288 

 Podiel v spoločných podnikoch (50%) - 644 

26.    Investície do nehnuteľností 

 V tisícoch EUR  2017 2016 
    
 Zostatok k 1. januáru  7 656 5 670 

 Prírastky 854 814 
 Presun do dlhodobého hmotného majetku (360)  (344) 
 Nadobudnuté v podnikových kombináciách 141 620 - 
 Vplyv zmien devízových kurzov (576)  1 516 

 Zostatok k 31. decembru 149 194 7 656 

Investície do nehnuteľností k 31. decembru 2017 zahŕňajú budovy vo výške 110 168 tis. EUR (2016: budovy vo výške 7 656 
tis. EUR) a pozemky vo výške 39 026 tis. EUR (2016: pozemky vo výške 0 tis. EUR). 

Žiadne investície do nehnuteľností k 31. decembru 2017 a 2016 neboli predmetom zálohy na zaistenie bankových úverov. 

Investície do nehnuteľností boli k 31. decembru 2017 poistené do výšky 74 065 tis. EUR (2016: 6 718 tis. EUR). 
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27.      Dlhodobý nehmotný majetok 

 V tisícoch EUR Goodwill 
Zmluvy a 

značka 
Vzťahy so 

zákazníkmi 

Software a  
ostatní nehmotný 

majetok Spolu 

       
 Obstarávacia cena      
 Zostatok k 1. januáru 2016 41 757 89 318 84 937 55 794 271 806 
 Prírastky  -  -  - 11 874 11 874 

 
Prevod do / z skupiny na vyradenie držané na 
Predaj 2 389  -  - 181 2 570 
 Úbytky  -  -  - (2 716) (2 716) 
 Predaja dcérskych spoločností (9 028)  -  -  - (9 028) 
 Vplyv zmien devízových kurzov 2 314  - 1 470 327 4 111 
 Zostatok k 31. decembru 2016 37 432 89 318 86 407 65 460 278 617 
       
 Zostatok k 1. januáru 2017 37 432 89 318 86 407 65 460 278 617 
 Prírastky  -  -  - 16 498 16 498 

 
Akvizícia prostredníctvom podnikových 
kombinácií 3 725  -  - 69 3 794 
 Prevod z hmotného majetku  -  -  - 15 15 
 Úbytky  -  -  - (4 776) (4 776) 
 Vplyv zmien devízových kurzov (301)  - (5 319) 1 321 (4 299) 
 Zostatok k 31. decembru 2017 40 856 89 318 81 088 78 587 289 849 
       
 Amortizácia a straty zo zníženia hodnoty      
 Zostatok k 1. januáru 2016 (20 311) (16 541) (62 024) (27 566) (126 442) 
 Amortizácia za účtovné obdobie  - (6 616) (5 981) (8 335) (20 932) 
 Zníženie hodnoty  -  - (1 521)  - (1 521) 

 
Prevod (do) / z skupiny na vyradenie držané na 
predaj (2 389)  -  - (148) (2 537) 
 Úbytky  -  -  - 103 103 
 Predaja dcérskych spoločností 9 028  -  -  - 9 028 
 Vplyv zmien devízových kurzov (2 292) (1) (1 469) (308) (4 070) 
 Zostatok k 31. decembru 2016 (15 964) (23 158) (70 995) (36 254) (146 371) 
       
 Zostatok k 1. januáru 2017 (15 964) (23 158) (70 995) (36 254) (146 371) 
 Amortizácia za účtovné obdobie  - (6 616) (5 640) (8 869) (21 125) 
 Zníženie hodnoty (5)  - (806)  - (811) 
 Úbytky  -  -  - 2 901 2 901 
 Vplyv zmien devízových kurzov 369  - 5 332 (933) 4 768 
 Zostatok k 31. decembru 2017 (15 600) (29 774) (72 109) (43 155) (160 638) 
       
 Účtovná hodnota      
 K 1. januáru 2016 21 446 72 777 22 913 28 228 145 364 
 K 31. decembru 2016 21 468 66 160 15 412 29 206 132 246 
       
 K 1. januáru 2017 21 468 66 160 15 412 29 206 132 246 
 K 31. decembru 2017 25 256 59 544 8 979 35 432 129 211 
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Majetok vo vývoji a výpožičné náklady 
K 31. decembru 2017 hodnota nehmotného majetku vo vývoji (zaradený do iného nehmotného majetku) bola 1 495 tis. EUR 
(2016: 771 tis. EUR). 
V priebehu roka nedošlo k žiadnej kapitalizácii výpožičných nákladov spojených s obstaraním dlhodobého hmotného majetku 
(2016: 0 tis. EUR). 

28.     Dlhodobý hmotný majetok 

 V tisícoch EUR 
Pozemky a 

budovy 

Lietadla a 
príslušné letecké 

vybavenie 
Inventár a 
zariadenie Spolu 

      
 Obstarávacia cena     
 Zostatok k 1. januáru 2016 39 268 11 356 29 679 80 303 
 Prírastky 1 603  - 4 963 6 566 

 Prevod z investícií do nehnuteľností 344  -  - 344 
 Prevod (do) / z skupiny na vyradenie držané na predaj (4 672)  - 314 (4 358) 
 Úbytky  (1 196)  - (2 469) (3 665) 
 Predaja dcérskych spoločností  - (11 356) (316) (11 672) 
 Vplyv zmien devízových kurzov 2 918  - 245 3 163 
 Zostatok k 31. decembru 2016 38 265  - 32 416 70 681 

      
 Zostatok k 1. januáru 2017 38 265  - 32 416 70 681 
 Prírastky 2 917  - 6 123 9 040 
 Akvizícia prostredníctvom podnikových kombinácií 94 011  - 970 94 981 
 Prevod z investícií do nehnuteľností 360  -  - 360 
 Prevod (do) / z skupiny na vyradenie držané na predaj  -  - (15) (15) 
 Úbytky (1 687)  - (2 885) (4 572) 
 Vplyv zmien devízových kurzov (967)  - 190 (777) 
 Zostatok k 31. decembru 2017 132 899  - 36 799 169 698 

      
 Odpisy a straty zo zníženia hodnoty     
 Zostatok k 1. januáru 2016 (4 325) (5 479) (16 235) (26 039) 
 Odpisy za účtovné obdobie (2 293) (125) (5 013) (7 431) 
 Zníženie hodnoty (732) (283)  - (1 015) 
 Prevod (do) / z skupiny na vyradenie držané na predaj  -  - (124) (124) 
 Úbytky 6  - 2 391 2 397 
 Úbytky dcérskych spoločností  - 5 887  - 5 887 
 Vplyv zmien devízových kurzov (205)  - (200) (405) 

 Zostatok k 31. decembru 2016 (7 549)  - (19 181) (26 730) 
      
 Zostatok k 1. januáru 2017 (7 549)  - (19 181) (26 730) 
 Odpisy za účtovné obdobie (2 292)  - (4 846) (7 138) 
 Zníženie hodnoty (21)  - 552 531 
 Prevod (do) / z skupiny na vyradenie držané na predaj  -  - 34 34 
 Úbytky 1 111  - 2 336 3 447 
 Vplyv zmien devízových kurzov 76  - (673) (597) 
 Zostatok k 31. decembru 2017 (8 675)  - (21 778) (30 453) 
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 Účtovná hodnota 
Pozemky a 

budovy 

Lietadla a 
príslušné letecké 

vybavenie 
Inventár a 
zariadenie Spolu 

      

 K 1. januáru 2016 34 943 5 877 13 444 54 264 

 K 31. decembru 2016 30 716  - 13 235 43 951 

      
 K 1. januáru 2017 30 716   13 235 43 951 
 K 31. decembru 2017 124 224  - 15 021 139 245 

 
K 31. decembru 2017 je dlhodobý hmotný majetok vo výške 41 973 tis. EUR predmetom zálohy na zaistenie bankových úverov 
(2016: 0 tis. EUR). 

K 31. decembru 2017 je poistená výška hodnoty dlhodobého hmotného majetku Skupiny 142 525 tis. EUR (2016: 97 544 tis. 
EUR). 

Majetok vo výstavbe a výpožičné náklady 
K 31. decembru 2017 bola hodnota dlhodobého hmotného majetku vo výstavbe (zahrnuté v Inventári a zariadení) 824 tis. EUR 
(2016: 869 tis. EUR). 

Neboli zistené žiadne kapitalizované výpožičné náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku počas roku 2017 
a 2016. 

Nevyužitý majetok 

K 31. decembru 2017 a 2016 Skupina nemala žiadny významný nevyužitý majetok. 

29.    Vklady a úvery od bánk 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

    
 Termínované vklady bánk 22 585 21 915 

 Prijaté úvery zo zmlúv o spätnom odkúpení 804 418 3 360 

 Ostatné prijaté úvery 107 516 67 877 

 Vklady a úvery od bánk spolu 934 519 93 152 

K 31. decembru 2017 sa očakáva, že 35 199 tis. EUR (2016: 6 208 tis. EUR) z vkladov a úverov od bánk sa vyrovná za viac ako 
12 mesiacov po dni účtovnej uzávierky. 
Vážená priemerná úroková sadzba zo štandardných vkladov a úverov od bánk k 31. decembru 2017 bola 2,61 % (2016: 2,31 %). 
Skupina tiež uzavrela úver vo výške 782 256 tis. EUR s negatívnou úrokovou sadzbou 1,95 % v roku 2017. 

Pre viac informácií o zmluvách o spätnom odkúpení pozrite bod 23. Zmluvy o spätnom odkúpení a spätnom predaji. 

30.     Vklady a úvery od klientov 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

 Vklady a úvery od klientov   
 Termínované a podmienené vklady 4 250 108 4 917 650 
 Vklady splatné na požiadanie 2 906 094 2 538 431 
 Prijaté úvery zo zmlúv o spätnom odkúpení 2 163 1 516 
 Ostatné prijaté úvery 29 313 19 267 

 Spolu 7 187 678 7 476 864 
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K 31. decembru 2017 sa očakáva, že 646 423 tis. EUR (2016: 1 241 273 tis. EUR) z vkladov a úverov od klientov sa vyrovná 
za viac ako 12 mesiacov po dni účtovnej uzávierky. 

Vážená priemerná úroková sadzba z vkladov a úverov od klientov k 31. decembru 2017 bola 0,68 % (2016: 1,17 %). 

Pre viac informácií o dohodách o spätnom odkúpení pozrite bod 23. Zmluvy o spätnom odkúpení a spätnom predaji. 

31.      Vydané dlhové cenné papiere 

 V tisícoch EUR 
Pôvodná 

mena 
Úroková 

miera 
Dátum 

splatnosti 
31. december 

2017 
31. december 

2016 

       

 
Dlhopisy kótované na Burze cenných papierov v 
Bratislave EUR 6,00 % 21.6.2016 26 41 
 Dlhopisy kótované na Burze cenných papírů Praha CZK 5,20 % 15.9.2017 - 196 556 

 
Dlhopisy kótované na Burze cenných papierov v 
Bratislave EUR 5,25 % 12.12.2018 147 423 145 495 

 
Dlhopisy kótované na Burze cenných papierov v 
Bratislave EUR 3,80 % 29.10.2019 73 534 75 982 
 Dlhopisy kótované na Burze cenných papírů v Praze CZK 3,00 % 25.11.2019 116 606 109 641 
 Dlhopisy kótované na Burze cenných papírů v Praze CZK 4,00 % 18.7.2022 126 698 - 

 Vydané dlhopisy spolu    464 287 527 715 
       
 Vydané zmenky a dlhové papieri    79 638 69 059 
 Ostatní dlhové cenné papieri spolu    79 638 596 774 
 Vydané dlhové cenné papieri spolu    543 925 596 774 

 
V júni 2013 Skupina vydala ďalších 100 000 kusov dlhopisov v nominálnej hodnote 1 000 EUR za kus. Dlhopisy boli kótované 
a obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave. Tieto dlhopisy boli splatené v júni 2016. Zostatok 26 tis. EUR 
predstavuje sumu nevyžiadanú majiteľmi dlhopisov. 

V septembri 2014 Skupina vydala 1 481 kusov dlhopisov s nominálnou hodnotou 3 000 tis. CZK za kus, ktoré boli obchodované 
na Burze cenných papierov Praha. Tieto dlhopisy boli plne splatené v septembri 2017. V decembri 2014 Skupina vydala ďalších 
150 000 kusov dlhopisov s nominálnou hodnotou 1 000 EUR za kus, ktoré sú obchodované na Burze cenných papierov v 
Bratislave. 

V apríli 2016 Skupina vydala ďalších 100 000 kusov dlhopisov s nominálnou hodnotou 1 000 EUR za kus, ktoré sú obchodované 
na Burze cenných papierov v Bratislave a v novembri 2016 ďalších 1 000 kusov dlhopisov s nominálnou hodnotou 3 000 tis. 
CZK za kus, ktoré sú obchodované na Burze cenných papierov Praha. 

V júli 2017 vydala Skupina ďalších 1 080 ks dlhopisov s nominálnou hodnotou 3 000 tis. CZK za kus, ktoré sú obchodované na 
Burze cenných papierov v Prahe. 

Úrok zo všetkých emisií sa pravidelne vypláca dvakrát ročne. 
Skupina nezaznamenala žiadne neplnenie záväzkov vychádzajúcich z istiny alebo úrokov alebo iné prestúpenia vzhľadom na jej 
dlhové cenné papiere v rokoch končiacich 31. decembrom 2017 a 2016. 

Celková účtovná hodnota emitovaných dlhopisov nezahŕňa hodnotu dlhopisov držaných spoločnosťami v rámci Skupiny. 

K 31. decembru 2017 bude vyrovnaných 47 050 tis. EUR (2016: 47 050 tis. EUR) emitovaných zmeniek a dlhových papierov 
po uplynutí 12 mesiacov od dátumu vykazovania. 
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Rekonciliácia pohybu záväzkov na peňažné toky vyplývajúce z finančných činností 
 

V tisícoch EUR Záväzky Vlastní kapitál  

 

Záväzky z 
finančnéh

o lízingu 

Vydané 
dlhové 
cenné 

papiere 
Podriaden

ý dlh 

Nerozdelené 
zisky a 
ostatné 
rezervy 

Nekontrol-
né podiely Spolu 

Zostatok k 1. januáru 2017 58 596 774 56 402 777 391 43 129 1 473 754 

Zmeny z peňažných tokov z finančnej činnosti       
Výplata akcionárom - - - - - - 
Príjmy z vydaných dlhových cenných papierov - 161 241 - - - 161 241 
Platby za spätné odkúpenie emitovaných 
cenných papierov - (229 459) - - - (229 459) 
Akvizícia nekontrolného podielu - - - (370) 22 370 22 000 
Predaj nekontrolného podielu - - - 1 910 (3 146) (1 236) 
Podriadený dlh vydaný - - 3 - - 3 
Splatené podriadený dlh - - (76) - - (76) 
Platby z finančného lízingu (27) - - - - (27) 
Vyplatenie výnosov z ostatných kapitálových 
nástrojov - - - (25 143) - (25 143) 
vyplatené dividendy - - - - (553) (553) 
Celkom zmeny z peňažných tokov z 
finančnej činnosti (27) (68 218) (73) (23 603) 18 671 (73 250) 

Efekt zmeny menových kurzov - 15 529 1 505 - - 17 034 

Ostatné zmeny             
Záväzky       
Úrokové náklady - 24 200 2 827 - - 27 027 
Zaplatené úroky - (24 360) (2 694) - - (27 054) 
Celkom iné zmeny súvisiace so záväzkami - (160) 133 - - (27) 
Celkom ostatné zmeny súvisiace s vlastným 
kapitálom - - - 153 895 11 422 165 317 
Zostatok k 31. decembru 2017 31 543 925 57 967 907 683 73 222 1 582 828 

 

32.      Podriadený dlh 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

 Podriadený dlh v amortizovanej hodnote 57 967 56 402 

 
K 31. decembru 2017 podriadený dlh zahŕňa podriadené cenné papiere s pohyblivou úrokovou sadzbou vydané spoločnosťou 
J&T BANKA, a. s. v pôvodnej sume vo výške 25 071 tis. EUR (2016: 25 020 tis. EUR) so splatnosťou v roku 2022, podriadené 
cenné papiere s pohyblivou úrokovou sadzbou vydané J&T FINANCE GROUP SE v pôvodnej sume 3 002 tis. EUR (2016: 3 
002 tis. EUR) so splatnosťou v roku 2022. 
Ostatný podriadený dlh k 31. decembru 2017 zahŕňa podriadené termínované vklady s pevnou úrokovou sadzbou v celkovej 
pôvodnej sume vo výške 29 894 tis. EUR (2016: 28 380 tis. EUR) so splatnosťou medzi rokmi 2018 – 2025 (2016: 2019 – 2025). 
Podriadené dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou sú naviazané na trojmesačný EURIBOR. Vážená priemerná úroková 
sadzba pri podriadenom dlhu k 31. decembru 2017 bola 5,31 % (2016: 4,83 %). 

 

 
 

F-146



J&T FINANCE GROUP SE 
Príloha konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok za rok 

končiaci 31. decembrom 2017 
 

59 
 
  
 

33.     Ostatné záväzky 
 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 
    
 Záväzky voči klientom z obchodovania s cennými papiermi 218 025 136 312 
 Zamestnanecké pôžitky 38 787 35 684 
 Záväzky z obchodných vzťahov 16 134 9 366 

 Nevyfakturované dodávky 10 420 6 067 
 Zostatky z vysporiadania obchodov s cennými papiermi 13 645 26 041 
 Ostatné záväzky 53 427 35 307 

 Záväzky vykázané v rámci riadenia rizík spolu (pozri bod 41) 350 438 248 777 

    
 Prijaté zálohy 4 937 33 358 
 Výnosy budúcich období 2 400 2 495 

 Nefinančné a ostatné spolu 7 337 35 853 

    
 Spolu 357 776 284 630 

 
K 31. decembru 2017 sa očakáva, že 722 tis. EUR (2016: 817 tis. EUR) z celkových ostatných záväzkov bude vyrovnaných za 
viac ako 12 mesiacov po dni účtovnej uzávierky. 

Položka Ostatné záväzky zahŕňa veľký počet drobných položiek, ktoré sú samostatne nevýznamné. 

34.    Rezervy 

 V tisícoch EUR Poistné zmluvy Iné  Spolu 

 Zostatok k 1. januáru 2016 11 099 13 842 24 941 
 Rezervy zaúčtované počas obdobia 11 261 14 081 25 342 
 Rezervy čerpanej počas obdobia (2 668) (11 365) (14 033) 
 Rezervy rozpustené počas obdobia (5 894) (6 882) (12 776) 
 Kurzové zisky  - 90 90 

 Zostatok k 31. decembru 2016 13 798 9 766 23 564 

     

 Zostatok k 1. januáru 2017 13 798 9 766 23 564 
 Prírastky prostredníctvom podnikových kombinácií - 152 152 
 Rezervy zaúčtované počas obdobia 3 120 3 313 6 433 
 Rezervy čerpanej počas obdobia  - (802) (802) 

 Rezervy rozpustené počas obdobia - (6 661) (6 661) 

 Kurzové zisky - 126 126 
 Zostatok k 31. decembru 2017 16 918 5 894 22 812 

 
K 31. decembru 2017 sa očakáva, že rezervy vo výške 17 370 tis. EUR (2016: 16 888 tis. EUR) sa použijú za viac ako 12 
mesiacov po dni účtovnej uzávierky. Patria medzi nej najmä rezerva na životné poistenie vo výške 15 124 tis. EUR (2016: 12 
163 tis. EUR), rezervy na záväzky a poskytnuté záruky vo výške 1 186 tis. EUR (2016: 4 212 tis. EUR) a rezervy na nezaslúžené 
poistné vo výške 521 tis. EUR (2016: 494 tis. EUR). 

Ostatné rezervy vo výške 5 442 tis. EUR zahŕňajú rezervu na poskytnuté prísľuby a záruky vo výške 748 tis. EUR (2016: 2 342 
tis. EUR) a rezervu na klientsky program benefitov (Magnus) vo výške 1 133 tis. EUR (2016: 1 154 tis. EUR). 
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35.    Odložené daňové pohľadávky a záväzky  

35.1. Nevykázaná odložená daňová pohľadávka 

Odložené daňové pohľadávky neboli zaúčtované v prípade týchto položiek: 
 
 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 
 Daňové straty minulých let 5 255 2 435 

Odhad uplynutí neuznaných daňových strát je nasledujúci: 

 V tisícoch EUR 2018 2019 2020 2021 Po roku 2021 
 Daňová strata 369 1 203 316 277 3 090 

 
Odložená daňová pohľadávka z titulu neuznaných strát z minulých rokov sa vykazuje len do výšky, v akej sa pravdepodobne 
použije oproti budúcim daňovým ziskom. 

Maximálna lehota na použitie daňových strát vzniknutých po 1. januári 2004 je v Českej republike 5 rokov. Na Slovensku sa 
môžu daňové straty vzniknuté po 1. januári 2010 umoriť rovnomerne v nasledujúcich štyroch rokoch po svojom vzniku. 
Niektoré odpočítateľné dočasné rozdiely nemajú v súčasnosti legislatívne stanovenú lehotu. V súvislosti s týmito položkami 
tak neboli vykázané odložené daňové pohľadávky, pretože vzhľadom na premenlivosť zdrojov týchto pohľadávok nie je 
pravdepodobné, že Skupina dosiahne v budúcnosti daňové zisky, proti ktorým by mohla tieto daňové výhody využiť. 

35.2. Vykázané odložené daňové pohľadávky a záväzky 

Boli uznané nasledujúce odložené daňové pohľadávky a záväzky: 
 
 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

  Aktíva Závazky Aktíva Závazky 

      
 Dlhodobý hmotný majetok 3 752 2 308 272 562 
 Dlhodobý nehmotný majetok 69 14 681 217 17 409 
 Investície do nehnuteľností 109 2 741  - 2 985 

 
Zníženie hodnoty pohľadávok z obchodných vzťahov a 
ostatných aktív 61  - 73  - 
 Realizovateľné investičné nástroje 287 4 322 709 3 636 
 Investičné nástroje držané do splatnosti  - 2 882 14 3 799 
 Zamestnanecké požitky (IAS 19) 1 026  - 935  - 

 Nezaplatené úroky, netto 1 49  - 25 

 
Investičné nástroje oceňovaná v reálnej hodnote v zisku 
alebo strate  - 141  - 35 
 Pôžičky a úvery 11 733 2 144 11 688 2 696 
 Rezervy 870  - 1 028  - 
 Deriváty 144  - 129  - 
 Daňová strata 1 245  - 4 219  - 
 Ostatné dočasné rozdiely 7 942 26 6 431  - 

  27 239 29 294 25 715 31 147 

 Zápočet (Netting)1 (18 026) (18 026) (20 238) (20 238) 

 Spolu 9 213 11 268 5 477 10 909 

1 Zápočet – Hrubé odložené daňové pohľadávky a záväzky boli započítané pre každú jednotlivú dcérsku spoločnosť Skupiny, pokiaľ to bolo možné. 

Významná časť slovenskej, českej a ruskej daňovej legislatívy nie je potvrdená v praxi a existujú neistoty týkajúce sa 
interpretácií, ktoré môžu uplatniť finančné úrady v rade oblastí. Vplyv tejto neistoty nie je možné vyčísliť a bude sa riešiť až po 
vydaní relevantných judikátov, alebo ak budú k dispozícii oficiálne výklady orgánov. 
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36.     Vlastný kapitál 

(i)      Základný kapitál a emisné ážio 

V roku 2016 J&T FINANCE GROUP SE odkúpila od akcionárov vlastné akcie v celkovej nominálnej hodnote 1 960 442 300 
CZK. Rozdiel medzi obstarávacou cenou a nominálnou hodnotou vlastných akcií sa vykázal v nerozdelených ziskoch. 
Obstarávacia cena sa čiastočne započítala proti zostatku úveru skôr poskytnutého spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE 
svojím akcionárom. Po odkúpení boli vlastné akcie Spoločností zneplatnené a základný kapitál poklesol z 17 740 750 488 CZK 
na 15 780 308 188 CZK. Dôvodom tejto transakcie bola optimalizácia vlastníckej štruktúry J&T FINANCE GROUP SE. 

V roku 2017 nedošlo k zmenám ani v základnom kapitáli ani v emisnom ážiu. 

Štruktúra akcionárov k 31. 12. 2017 a 31. 12. 2016 bola nasledujúca: 

 
  Podiel % Hlasovacie práva % 
 Ing. Jozef Tkáč 45,05 45,05 
 Ing. Ivan Jakabovič 45,05 45,05 
 CEFC Shanghai International Group Limited 5,40 5,40 
 CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd. 4,50 4,50 
 Spolu 100,00 100,00 

 
Schválený, vydaný a plne splatený základný kapitál spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE k 31. decembru 2017 tvorilo 10 
kmeňových akcií s nominálnou hodnotou 200 tis. CZK, 13 778 752 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1 tis. CZK a 1 999 
556 188 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1 CZK. Akcionári majú nárok na prevzatie dividendy a na jeden hlas na akciu 
na valných zhromaždeniach Spoločnosti. 

(ii)   Nedeliteľné fondy 

Nedeliteľné fondy zahŕňajú zákonný rezervný fond materskej spoločnosti a poakvizičné zvýšenie zákonných fondov dcérskych 
spoločností. Zákonný rezervný fond je možné použiť iba na krytie strát Spoločnosti a nesmie sa rozdeliť ako dividendy. Výpočet 
zákonného rezervného fondu je založený na miestnych právnych predpisoch. 

Od 1. januára 2014 sa v Českej republike nevyžaduje vytvorenie zákonného rezervného fondu. 
Na Slovensku je požadované vytvorenie zákonného rezervného fondu vo výške minimálne 10 % z čistého zisku (ročne) a až do 
výšky minimálne 20 % základného kapitálu (kumulatívna hodnota). 

V Rusku sa vyžaduje tvorba zákonného rezervného fondu vo výške minimálne 5 % z čistého zisku (ročne) a až do výšky 
minimálne 5 % upísaného základného kapitálu. 

V Chorvátsku sa vyžaduje tvorba zákonného rezervného fondu vo výške minimálne 5 % z čistého zisku (ročne) až do výšky 
minimálne 5 % upísaného základného kapitálu. 

(iii)   Fond z prepočtu cudzích mien 

Fond z prepočtu cudzích mien zahŕňa všetky kurzové rozdiely vzniknuté z prepočtu účtovných uzávierok zahraničných 
jednotiek, ktoré nie sú neoddeliteľnou súčasťou činností materskej spoločnosti. V roku 2017 bolo hlavným hnacím motorom 
zmien vo fonde z prepočtu cudzích mien zhodnotenia českej koruny. 

(iv)   Ostatné rezervy a fondy 

Ostatné rezervy zahŕňajú zmeny v reálnej hodnote realizovateľných investičných nástrojov. 

V roku 2016 J&T Banka, a.s. predala investorom podriadené nezaistené certifikáty s nominálnou hodnotou 5 tis. EUR a 100 tis. 
CZK a bez lehoty splatnosti vo výške 20 595 tis. EUR. Tieto certifikáty boli vykázané ako Ostatné kapitálové nástroje v 
konsolidovanom výkaze o zmenách vo vlastnom kapitáli. Tieto certifikáty nesú 9 % alebo 10 % výnos, ktorý je závislý od 
schválenia a vyplácaný štvrťročne z nerozdelených ziskov, a sú kótované na Burze cenných papierov Praha. 

Emisie tohto nástroja, ktorý kombinuje vlastnosti dlhových a kapitálových nástrojov, boli schválené Českou národnou bankou 
(ČNB). ČNB stanovila, že ide o kapitálové nástroje v súlade s IFRS, a teda spĺňajú regulatórne požiadavky, aby mohli byť uznané 
ako vedľajší kapitál AT1, ktorý je súčasťou regulatórneho kapitálu Tier 1 (pozrite tiež bod 41.5. Riadenie kapitálu). 
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V roku 2016 J&T FINANCE GROUP SE tiež vydala a predala podriadené nezaistené certifikáty s nominálnou hodnotou 100 
tis. EUR a bez lehoty splatnosti vo výške 200 000 tis. EUR. Celú emisiu odkúpila spoločnosť CEFC Hainan International 
Holdings CO., Ltd.. Tieto certifikáty nesú 9 % (prvé dva roky) a 5 % (v rokoch nasledujúcich) výnos, ktorý je závislý od 
schválenia a vypláca sa polročne z nerozdelených ziskov. Podľa stanoviska ČNB z 21. apríla 2016 tieto nástroje spĺňajú 
požiadavky, aby mohli byť uznané ako vedľajší kapitál AT1. 

Predstavenstvo J&T Banky, a.s. schválilo v roku 2014 vytvorenie účelového kapitálového fondu na výplaty výnosov z týchto 
certifikátov. V roku 2016 bolo schválené tiež vytvorenie perpetuitného fondu určeného na výplatu výnosov z JTFG certifikátov. 
Oba fondy sú tvorené z nerozdeleného zisku. Výplata výnosov z fondov sa riadi podmienkami uvedenými v prospekte 
kapitálových nástrojov. Celková výška výnosu zaplateného v roku 2017 bola 25 143 tis. EUR (2016: 16 754 tis. EUR) 
a vykazuje sa ako distribúcia nerozdeleného zisku v konsolidovanom výkaze o zmenách vo vlastnom kapitáli. 

37.   Nekontrolné podiely 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

 Equity Holding, a.s. 31 931 19 568 
 J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED 12 711 - 
 Poštová banka, a.s. 9 635 9 740 
 Chateau Teyssier (Société civile) 7 673 - 
 J&T REALITY otevřený podílový fond 4 947 5 097 
 J&T Banka d.d. (VABA d.d. banka Varaždin) 2 835 3 453 
 Poštová poisťovňa, a. s. 3 144 3 189 
 PBI, a.s. - 2 054 

 Ostatné 346 28 

 Nekontrolné podiely spolu 73 222 43 129 

Nasledujúca tabuľka zhŕňa informácie vzťahujúce sa k spoločnostiam Equity Holding, a.s., Poštová banka, a.s., J&T 
MINORITIES PORTFOLIO LIMITED a ostatným dcérskym spoločnostiam v Skupine, ktoré majú významný nekontrolný 
podiel pred akýmikoľvek vnútroskupinovými elimináciami: 
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 31. december 2017      
 

V tisícoch EUR 

Equity 
Holding, 

a.s. 

J&T 
MINOR. 

PORT. 
LIMITED 

Poštová 
banka, a.s. 

Ostatné 
samostatne 

nevýznamné 
dcérske 

spoločnosti Spolu 
 Aktíva 57 588 22 758 4 350 728   
 Záväzky 73 16 3 688 588   
 Goodwill priraditeľný Skupine  -  - 20 033   
 Čisté aktíva okrem goodwillu priraditeľného Skupine 57 515 22 742 642 107   
 Nekontrolný podiel v percentách 62,04 % 39,40 % 1,54 %   
 Nekontrolný podiel 35 682 8 960 9 635   
 Nepriamy nekontrolný podiel8 (3 751) 3 751  -   
 Účtovná hodnota nekontrolného podielu 31 931 12 711 9 635 18 945 73 222 
        
 Výnosy 2 622 149 222 170   
 Zisk za účtovné obdobie 2 076 (482) 34 134   
 Ostatné súčasti komplexného výsledku za účtovné obdobie 3 110  - (13 518)   
 Úplný výsledok za účtovné obdobie 5 186 (482) 20 616   
 Nekontrolný podiel v percentách 37,36 % 0,00 % 3,28 %   
 Zisk (strata) priraditeľný nekontrolnímu podielu 776 - 1 120 (556) 1 340 
 Ostatné úplný výsledok priraditeľný nekontrolnímu 

podielu 1 162 - (443) 1 683 2 402 
        
 Peňažný tok z (použitý v) prevádzkovej činnosti  (7) (8) 388 293   
 Peňažný tok z investičnej činnosti 7  - 70 952   
 Peňažný tok z finančnej činnosti  -  - (15 097)   
 Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných 

ekvivalentov  - (8) 444 148   

 
Percento nekontrolného podielu v spoločnosti J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED (teda aj v jej dcérskej spoločnosti 
Equity Holding, a.s.) a v spoločnosti Poštová banka, a.s. sa na konci roka 2017 zmenilo, a preto bol zisk pripadajúci na 
nekontrolný podiel a ostatný úplný výsledok alokovaný nekontrolnému podielu vypočítaný s použitím priemerného percenta, 
ktoré je veľmi podobné percentu pred transakciou. 
 31. december 2016     
 

V tisícoch EUR 

Equity 
Holding, 

a.s. 
Poštová banka, 

a.s. 

Ostatné 
samostatne 

nevýznamné 
dcérske 

spoločnosti Spolu 
 Aktíva 52 418 4 306 941   
 Záväzky 42 3 671 080   
 Goodwill priraditeľný Skupine - 20 033   
 Čisté aktíva okrem goodwillu priraditeľného Skupine 52 376 615 828   
 Nekontrolný podiel v percentách 37,36 % 3,28 %   
 Nekontrolný podiel  20 223   
 Nepriamy nekontrolný podiel 9  (10 483)   
 Účtovná hodnota nekontrolného podielu 19 568 9 740 13 821 43 129 
   

 
     

                                                        
8 Skupina vlastní 60,60% podiel v spoločnosti J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED. J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED ďalej drží 
podiel vo výške 62,64% v spoločnosti Equity Holding, a.s. Časť investície spoločnosti J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED do Equity Holding, 
a.s. (39,40%) je teda vlastnená držiteľmi nekontrolné podiely v spoločnosti J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED. 
9 K 31. decembru 2016 Skupina vlastnila 64,46 % podiel v Poštovej banke, a.s. prostredníctvom J&T FINANCE GROUP SE a ďalší 32,26 % podiel 
prostredníctvom dcérskej spoločnosti PBI, a.s. Skupina vlastnila 94,88 % podiel v PBI, a.s. Nepriamy nekontrolný podiel v Poštovej banke, a.s. sa týka 
podielu spoločnosti PBI, a.s. v Poštovej banke, a.s., ktorý držia minoritní akcionári PBI, a.s. a ktorý je vykázaný ako časť nekontrolného podielu v PBI, 
a.s. F-151
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 Výnosy 2 501 189 988   
 Zisk za účtovné obdobie 2 016 31 861   
 Ostatné súčasti komplexného výsledku za účtovné obdobie 5 (3 391)   
 Úplný výsledok za účtovné obdobie 2 021 28 470   
 

Nekontrolný podiel v percentách 
37,36 

% 1,54 % - 3,28 %   
 Zisk (strata) priraditeľný nekontrolnímu podielu 753 620 (2 245) (872) 
 Ostatné úplný výsledok priraditeľný nekontrolnímu podielu 2 (113) 125 14 
       
 Peňažný tok z (použitý v) prevádzkovej činnosti (10) (76 345)   
 Peňažný tok z investičnej činnosti 0 129 298   
 Peňažný tok z finančnej činnosti 0 (38 422)   
 Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov (10) 14 531   

 
Percento nekontrolného podielu v Poštovej banke, a.s. sa zmenilo v máji 2016, preto zisk priraditeľný nekontrolnému podielu a 
ostatný úplný výsledok pripadajúci nekontrolnému podielu boli vypočítané s použitím percentuálnych podielov tak pred, ako aj 
po akvizícii. 

Zmeny nekontrolných podielov bezo zmien v ovládaní 
V júli roku 2016 Skupina zvýšila základný kapitál spoločnosti J&T Banka d.d. (VABA d. Banka Varaždin) o 76 000 tis. HRK 
(10 159 tis. EUR). V dôsledku toho sa vlastnícky podiel zvýšil z 76,81 % na 82,55 %. V júli 2017 J&T Banka d.d. (VABA 
d. Banka Varaždin) kúpila svoje vlastné akcie, čo viedlo k zvýšeniu podielu Skupiny o 0,21 %. 

V decembri 2017 spoločnosť J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED vydala nové akcie, ktoré upísali pán Ivan Jakabovič 
a pán Jozef Tkáč za 22 000 tis. EUR. V dôsledku toho sa vlastnícky podiel Skupiny znížil zo 100,00 % k 31. decembru 2016 na 
60,60 % k 31. decembru 2017. J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED ďalej drží podiel vo výške 62,64 % v spoločnosti 
Equity Holding, a.s. Efektívny vlastnícky podiel Skupiny na spoločnosti Equity Holding, a.s. klesol v súvislosti s transakciou 
popísanou v predchádzajúcej vete na 37,96 %. 
V máji 2016 Skupina predala 5,12 % podiel v dcérskej spoločnosti PBI, a.s. Podiel Skupiny v Poštovej banke, a.s. držaný 
prostredníctvom PBI, a.s. poklesol v dôsledku tejto transakcie. Celkový majetkový podiel v Poštovej banke, a.s. sa zmenil z 
98,46 % k 31. decembru 2015 na 96,72 % k 31. decembru 2016. V decembri 2017 Skupina odkúpila späť podiel v PBI, a.s. vo 
výške 5,12 % za 1 200 tis. EUR a opäť tak zvýšila vlastnícky podiel v spoločnosti Poštová banka, a.s. na 98,46 %. 
Nasledujúca tabuľka zhŕňa zmeny nekontrolných podielov v tých spoločnostiach, kde nedošlo k žiadnej zmene v ovládaní a 
nezahŕňa vplyv novo nakúpených alebo založených subjektov s nekontrolnými podielmi. 

 

 V tisícoch EUR 

Equity 
Holding

, a.s. 

 
 

J&T 
MINOR. 

PORT. 
LIMITED 

Poštová 
banka, a.s. 

Ostatné samostatne 
nevýznamné dcérske 

spoločnosti Spolu 
 Nekontrolné podiel k 1. januáru 2017 19 568 - 9 740 x x 
 Zmena vo vlastníckom podiele Skupiny 10 425 12 711 (554) (3 358) 19 224 
 Dividendy - - (228) (325) (553) 
 Podiel na úplnom výsledku 1 938 - 677 1 127 3 742 

 
Nekontrolný podiel k 31. decembru 
2017 31 931 12 711 9 635 x x 
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 V tisícoch EUR 
Poštová 

banka, a.s. 

Ostatné samostatne 
nevýznamné dcérske 

spoločnosti Spolu 

 Nekontrolné podiel k 1. januáru 2017 9 034 x x 
 Zmena vo vlastníckom podiele Skupiny 653 2 511 3 164 
 Dividendy (454) (399) (853) 
 Podiel na úplnom výsledku 507 (2 121) (1 614) 

 Nekontrolný podiel k 31. decembru 2016 9 740 x x 

 

38.    Informácie o reálnej hodnote 

Nasledujúca tabuľka je porovnaním účtovnej hodnoty a reálnej hodnoty finančných aktív a záväzkov Skupiny, ktoré nie sú 
vedené v reálnych hodnotách: 

 31. december 2017   Reálna hodnota 

 V tisícoch EUR 
Účtovná 
hodnota  Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Spolu  

        
 Finančné aktíva       
 Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych bankách 560 766   - 560 766  - 560 766 
 Investičné nástroje držané do splatnosti 305 388  297 330 25 874 518 323 722 
 Úvery a preddavky poskytnuté bankám 2 396 824   - 2 396 299  - 2 396 299 
 Úvery a preddavky poskytnuté klientom 5 611 146   -  - 5 796 702 5 796 702 

 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné 
finančné aktíva podliehajúce riadenie rizík 152 522   - 145 587 6 935 152 522 

        
 Finančné záväzky       
 Vklady a úvery od bánk 934 519   - 933 027  - 933 027 
 Vklady a úvery od klientov 7 187 678   - 7 188 698  - 7 188 698 
 Vydané dlhové cenné papiere 543 925  462 214 87 313  - 549 527 
 Podriadený dlh 57 967   - 54 107  - 54 107 
 Ostatné finančné záväzky podliehajúce riadenie rizík 355 538   - 355 538  - 355 538 

 

 31. december 2016   Reálna hodnota 

 V tisícoch EUR 
Účtovná 
hodnota  Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Spolu  

        
 Finančné aktíva       
 Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych bankách 1 232 940   - 1 232 940  - 1 232 940 
 Investičné nástroje držané do splatnosti 405 372  395 511 30 271 1 919 427 701 
 Úvery a preddavky poskytnuté bankám 906 402   - 905 959  - 905 959 

 Úvery a preddavky poskytnuté klientom 5 657 515   -  - 5 795 701 5 795 701 

 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné finančné 
aktíva podliehajúce riadenie rizík 162 951   - 162 673 278 162 951 

        
 Finančné záväzky       

 Vklady a úvery od bánk 93 152   - 93 197  - 93 197 

 Vklady a úvery od klientov 7 476 864   - 7 460 424  - 7 460 424 
 Vydané dlhové cenné papiere 596 774  531 911 78 594  - 610 505 
 Podriadený dlh 56 402   - 53 133  - 53 133 
 Ostatné finančné záväzky podliehajúce riadenie rizík 254 711   - 254 711  - 254 711 
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39.     Finančné prísľuby a podmienené záväzky 
 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

    
 Akceptované a avalované zmenky 2 115 2 116 
 Poskytnuté záruky 177 306 268 503 
 Zastavený majetok 205 756 192 745 

 Úverové prísľuby 561 565 589 206 

 Finanční prísľuby a podmienené záväzky celkom 946 742 1 052 570 
 

Účtovná hodnota založeného majetku, ktorý sa používa ako zaistenie na úverové financovanie, je 205 756 tis. EUR (2016: 192 
745 tis. EUR). Poskytnuté záruky väčšinou predstavujú rôzne záruky vydané v súvislosti s úvermi, zmenkami vydanými inými 
stranami, nájomnými zmluvami a ostatnými záväzkami tretích strán vo výške 177 306 tis. EUR (2016: 268 503 tis. EUR). Tieto 
záruky sú uvedené v tabuľke vyššie vo výške možného záväzku v budúcnosti. Maximálna suma splatná za záruky poskytnuté 
Skupinou k 31. decembru 2017 je 284 327 tis. EUR (2016: 373 550 tis. EUR). Úverové rámce sa týkajú úverových liniek 
poskytnutých bankami Skupiny. 

40.   Lízing 

40.1. Operatívny lízing 

(a)     Nájom na strane nájomcu 

Nájmy z nevypovedateľného operatívneho lízingu sú splatné nasledovne: 
 

 V tisícoch EUR 31. decembra 2017 31. decembra 2016 

    
 Menej ako 1 rok 5 629 8 286 
 1-5 let 15 825 18 705 
 Viac ako 5 rokov 2 798 2 196 
 Spolu 24 252 29 187 

 
Skupina si prenajíma rad áut a administratívnych priestor prostredníctvom operatívneho lízingu. Prenájmy administratívnych 
priestorov trvajú obvykle prvotné obdobie päť až pätnásť rokov s možnosťou predĺženia po tomto dátume. V priebehu roka 
končiaceho 31. decembrom 2017 sa suma vo výške 14 258 tis. EUR vykázala ako náklad vo výkaze ziskov a strát v súvislosti s 
operatívnym lízingom (2016: 12 911 tis. EUR). 

(b)     Nájom na strane prenajímateľa 

Skupina prenajíma svoj majetok prostredníctvom operatívneho lízingu. Nájmy z nevypovedateľného operatívneho lízingu sú 
splatné nasledovne: 
 V tisícoch EUR 31. decembra 2017 31. decembra 2016 
    
 Menej ako 1 rok 535 784 
 1-5 rokov 318 296 
 Spolu 853 1 080 

 
V priebehu roka končiaceho 31. decembrom 2017 sa suma vo výške 1 660 tis. EUR vykázala ako výnos z prenájmu 
(2016: 2 273 tis. EUR). 
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40.2. Finančný lízing 

Nájom na strane prenajímateľa 
Skupina ponúka svojím klientom finančný lízing na rôzny majetok (napr. automobily, stroje a vybavenie). Minimálne lízingové 
platby finančného lízingu sú nasledujúce: 

 

    
V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 
     
 Hrubá výška pohľadávok z finančného lízingu     
 Menej ako 1 rok 3 351 3 979 
 1-5 rokov 6 037 6 504 
 Viac než 5 rokov 1 378 983 
  10 766 11 466 
 Znížené o budúcej úrokové výnosy (1 490) (1 788) 
 Súčasná hodnota budúcich lízingových splátok 9 276 9 678 

      
 Súčasná hodnota pohľadávok z finančného lízingu   
 Menej ako 1 rok 3 663 3 821 
 1-5 rokov 5 341 5 573 
 Viac než 5 rokov 272 284 
 Súčasná hodnota budúcich lízingových splátok 9 276 9 678 

 Straty zo zníženia hodnoty (370) (304) 
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41.  Postupy a vykazovanie riadenia rizík 

Skupina je vystavená nasledujúcim rizikám: 
• úverové riziko 
• riziko likvidity 
• trhové riziko 
• operačné riziko 
Tento bod obsahuje informácie o vystavení Skupiny všetkým vyššie uvedeným rizikám. Ďalej tiež ciele Skupiny v oblasti 
riadenia rizík, postupy a procesy na meranie a riadenie rizika a riadenie kapitálu Skupiny. 
Na účely tohto bodu je splatná daňová pohľadávka vykazovaná v rámci pohľadávok z obchodných vzťahov a ostatných 
finančných aktív podliehajúcich riadeniu rizík a splatný daňový záväzok sa vykazuje v rámci ostatných finančných 
záväzkov podliehajúcich riadeniu rizík. 

41.1. Úverové riziko 
Úverové riziko, ktorému je Skupina vystavená, vyplýva z poskytnutých úverov a záloh. Maximálna výška rizika 
vzhľadom na túto skutočnosť je vyjadrená účtovnou hodnotou aktív vo výkaze o finančnej pozícii. Okrem toho je Skupina 
vystavená úverovému riziku vyplývajúcemu z úverových prísľubov v podsúvahe (pozri bod 39. Finančné prísľuby a 
podmienené záväzky). Väčšina úverov a záloh sa poskytne podnikom (spoločnostiam z nefinančného sektora, obchodným 
a rôznym výrobným spoločnostiam). Ďalšie úvery a zálohy sa poskytnú maloobchodným spoločnostiam, bankám a iným 
finančným inštitúciám. 
Účtovná hodnota úverov a záloh a podsúvahových položiek vyjadruje maximálnu účtovnú stratu, ktorá by sa mohla 
zaúčtovať na týchto položkách ku dňu účtovnej uzávierky v situácii, pokiaľ by protistrany zo 100 % nesplnili svoje 
zmluvné záväzky a všetky zálohy alebo zaistenia by mali nulovú hodnotu. Zásadou Skupiny je vyžadovať vhodnú zálohu 
poskytnutú klientom pred poskytnutím úveru Skupinou. 
Hodnotenie úverového rizika protistrany či emitovaného dlhu sa vykonáva na základe interného ratingového systému 
Skupiny, ktorý zahŕňa úverové hodnotenie ratingových agentúr S&P, Moody´s alebo Fitch a vnútorný systém hodnotenia 
Skupiny. 
Systém hodnotenia Skupiny má sedem stupňov. Je založený na štandardizovanom bodovom ohodnotení relevantných 
kritérií, ktoré popisujú finančnú situáciu protistrany a jej schopnosť a ochotu splniť svoje úverové záväzky – v oboch 
prípadoch vrátane očakávaného vývoja, kvality a primeranosti zaistenia a navrhovaných podmienok uzatvorenia 
transakcie. 
Interný rating je určený pomocou úverovej škály S&P. 
Úverové riziko bankových spoločností Skupiny sa riadi na základe úverovej analýzy a metodológie interného ratingu (IRB 
– Internal Rating Based). 
Skupina monitoruje koncentráciu úverového rizika podľa odvetvia a geografickej lokácie. 
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(i) Koncentrácia úverového rizika podľa odvetví 
31. decembra 2017 

 
 

V tisícoch EUR Podniky Štát, vláda 
Finančné 
inštitúcie 

Fyzické 
osoby Iné Spolu 

Aktíva       
Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych 
bankách  -  - 494 987  - 65 779 560 766 
Finančné aktíva na obchodovanie 115 786 87 279 65 430 268  - 268 763 
Zaisťovacie deriváty  -  - 317  -  - 317 
Investičné nástroje oceňované reálnou hodnotou 
do zisku alebo straty 5 613  - 5 264  -  - 10 877 
Realizovateľné investičné nástroje 259 363 463 517 298 298  -  - 1 021 178 
Investičné nástroje držané do splatnosti 5 591 278 795 21 002  -  - 305 388 
Úvery a preddavky poskytnuté bankám  -  - 2 396 824  -  - 2 396 824 
Úvery a preddavky poskytnuté klientom 3 503 752 9 1 206 931 893 188 7 266 5 611 146 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné 
finančné aktíva podliehajúce riadenie rizík 105 057 6 955 31 758 7 149 1 603 152 522 
Spolu 3 995 162 836 555 4 520 811 900 605 74 648 10 327 781 

Záväzky (na informačné účely)       
Záväzky na obchodovanie 469 1 25 052 1 341 15 26 878 
Zaisťovacie deriváty  -  - 3 738  -  - 3 738 
Vklady a úvery od bánk  -  - 934 519  -  - 934 519 
Vklady a úvery od klientov 1 158 748 157 473 567 041 5 229 214 75 202 7 187 678 
Vydané dlhové cenné papiere 277 762  - 204 058 53 785 8 320 543 925 
Podriadený dlh 6 045  - 25 071 23 778 3 073 57 967 
Ostatné finančné záväzky podliehajúce riadenie 
rizík 142 263 12 858 44 357 145 735 10 325 355 538 
Rezervy na poistné zmluvy  -  -  - 16 918  - 16 918 
Spolu 1 585 287 170 332 1 803 836 5 470 771 96 935 9 127 161 
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31. decembra 2016 
 

V tisícoch EUR Podniky Štát, vláda 
Finančné 
inštitúcie 

Fyzické 
osoby Iné Spolu 

Aktíva       
Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych 
bankách 18  - 1 190 427 7 42 488 1 232 940 
Finančné aktíva na obchodovanie 67 881 91 621 24 621 210 384 184 717 
Zaisťovacie deriváty  -  - 3  -  - 3 
Investičné nástroje oceňované reálnou hodnotou 
do zisku alebo straty 437  - 4 088  -  - 4 525 
Realizovateľné investičné nástroje 233 055 567 844 476 501  -  - 1 277 400 
Investičné nástroje držané do splatnosti 32 057 350 488 22 827  -  - 405 372 
Úvery a preddavky poskytnuté bankám  -  - 906 402  -  - 906 402 
Úvery a preddavky poskytnuté klientom 3 613 646 4 1 337 828 701 766 4 271 5 657 515 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné 
finančné aktíva podliehajúce riadenie rizík 103 533 6 658 49 517 2 844 399 162 951 
Spolu 4 050 627 1 016 615 4 012 214 704 827 47 542 9 831 825 

Závazky (pro informační účely)       
Záväzky na obchodovanie 747  - 8 915 281 213 10 156 
Zaisťovacie deriváty  -  - 5 406  -  - 5 406 
Vklady a úvery od bánk  -  - 93 152  -  - 93 152 
Vklady a úvery od klientov 1 052 679 148 249 363 866 5 840 089 71 981 7 476 864 
Vydané dlhové cenné papiere 267 904  - 158 389 53 795 116 686 596 774 
Podriadený dlh 6 144  - 25 020 22 334 2 904 56 402 
Ostatné finančné záväzky podliehajúce riadenie 
rizík 88 001 12 815 49 155 100 608 4 132 254 711 
Rezervy na poistné zmluvy  -  -  - 13 798  - 13 798 
Spolu 1 415 475 161 064 703 903 6 030 905 195 916 8 507 263 

 
 

(ii)       Koncentrácia úverového rizika podľa geografickej lokácie 

31. december 2017 

V tisícoch EUR Slovensko 
Česká 

republika Cyprus Chorvátsko Rusko Iné Spolu 

Aktíva        
Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych 
bankách 108 570 413 220  - 29 909 9 067 - 560 766 
Finančné aktíva na obchodovanie 91 361 90 349 1 659  - 45 310 40 084 268 763 
Zaisťovacie deriváty  -  -  -  -  - 317 317 
Investičné nástroje oceňované reálnou 
cenou do zisku alebo straty 8 584  -  -  -  - 2 293 10 877 
Realizovateľné investičné nástroje 370 765 138 799 716 19 604 10 139 481 155 1 021 178 
Investičné nástroje držané do splatnosti 291 320  -  -  -  - 14 068 305 388 
Úvery a preddavky poskytnuté bankám 15 994 2 266 086  - 987 49 178 64 579 2 396 824 
Úvery a preddavky poskytnuté klientom 2 226 323 1 221 059 1 272 157 112 749 100 067 678 791 5 611 146 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a 
ostatné finančné aktíva podliehajúce 
riadenie rizík 77 989 40 130 14 683 475 1 008 18 237 152 522 
Spolu 3 190 906 4 169 643 1 289 215 163 724 214 768 1 299 524 10 327 781 
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V tisícoch EUR Slovensko 
Česká 

republika Cyprus Chorvátsko Rusko Iné Spolu 
 
Závazky (pro informační účely) 
Záväzky na obchodovanie 87 3 458 398  - 28 22 907 26 878 
Zaisťovacie deriváty  - 1 297  -  -  - 2 441 3 738 
Vklady a úvery od bánk 120 719 2 922  - 3 814  - 807 064 934 519 
Vklady a úvery od klientov 4 372 950 2 016 285 157 552 104 770 171 279 364 842 7 187 678 
Vydané dlhové cenné papiere 194 104 295 507  -  -  - 54 314 543 925 
Podriadený dlh 42 27 148 3 002 602  - 27 173 57 967 
Ostatné finančné záväzky podliehajúce 
riadenie rizík 69 385 158 175 53 395 848 2 887 70 848 355 538 
Rezervy na poistné zmluvy 16 918  -  -  -  -  - 16 918 
Spolu 4 774 205 2 504 792 214 347 110 034 174 194 1 344 248 9 127 160 

 
 
31. december 2016 
V tisícoch EUR Slovensko 

Česká 
republika Cyprus Chorvátsko Rusko Iné Spolu 

Aktíva        
Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych 
bankách 400 135 783 110  - 30 822 18 873 - 1 232 940 
Finančné aktíva na obchodovanie 44 910 85 540 1 256  - 33 197 19 814 184 717 
Zaisťovacie deriváty  -  -  -  - -  3 3 
Investičné nástroje oceňované reálnou 
cenou do zisku alebo straty 1 282 - - - -  3 243 4 525 
Realizovateľné investičné nástroje 411 815 417 046 5 330 29 908 8 667 404 634 1 277 400 
Investičné nástroje držané do splatnosti 370 549  -  -  - - 34 823 405 372 
Úvery a preddavky poskytnuté bankám 16 701 754 628  - 5 750 51 613 77 710 906 402 
Úvery a preddavky poskytnuté klientom 1 955 006 999 230 1 673 956 125 114 102 927 801 282 5 657 515 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a 
ostatné finančné aktíva podliehajúce 
riadenie rizík 78 072 32 067 20 706 554 665 30 887 162 951 

Spolu 3 278 470 3 071 621 1 701 248 192 148 215 942 
1 372 

396 9 831 825 

Závazky (pro informační účely)        
Záväzky na obchodovanie 1 267 1 578 - - 13 7 298 10 156 
Zaisťovacie deriváty - 1 790 149 - -  3 467 5 406 
Vklady a úvery od bánk 81 176 3 419  - 8 277 - 280 93 152 
Vklady a úvery od klientov 4 303 825 2 359 209 77 249 145 681 181 959 408 941 7 476 864 
Vydané dlhové cenné papiere 197 979 346 849 - - 200 51 746 596 774 
Podriadený dlh 40 25 649 3 002 590 - 27 121 56 402 
Ostatné finančné záväzky podliehajúce 
riadenie rizík 57 136 125 986 25 914 2 122 1 639 41 914 254 711 
Rezervy na poistné zmluvy 13 798  -  -  - - - 13 798 
Spolu 4 655 221 2 864 480 106 314 156 670 183 811 540 767 8 507 263 

Tabuľka vyššie ukazuje úverové riziko podľa sídla dlžníka alebo emitenta cenných papierov. 

Realizovateľné investičné nástroje v geografickej lokácii Iné zahŕňajú k 31. decembru 2017 investíciu vo výške 99 659 tis. EUR 
do poľských vládnych dlhopisov (2016: 124 382 tis. EUR) a investícii 142 669 tis. EUR do investičných fondov so sídlom na 
Malte (2016: 28 915 tis. EUR). 

Investičné nástroje držané do splatnosti v geografickej lokácii Iné zahŕňajú k 31. decembru 2017 investíciu vo výške 5 070 tis. 
EUR do talianskych štátnych dlhopisov a už nezahŕňajú investíciu do dlhopisov MOL Hungarian Oil and Gas (2016: 22 
820 tis. EUR v dlhopisoch MOL Hungarian Oil and Gas). 
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Úvery a zálohy poskytnuté klientom v geografickej lokácii Iné sa primárne vzťahujú k spoločnostiam so sídlom v Luxembursku, 
Holandsku, Švajčiarsku a na Malte (2016: spoločnosti a klienti so sídlom primárne v Luxembursku, Holandsku, Poľsku a vo 
Švajčiarsku). 
Navyše vklady a úvery od klientov v geografickej lokácii Iné sa primárne vzťahujú k spoločnostiam a klientom so sídlom v 
Holandsku a v Nemecku (2016: spoločnosti a klienti so sídlom primárne v Nemecku a vo Švajčiarsku). 
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(ii) Úverové riziko – zníženie hodnoty finančných aktív 

31. december 2017 
 
 
 
V tisícoch EUR 

Finančné aktíva na 
obchodovanie 

Zaisťovacie 
deriváty 

Investičné 
nástroje 

oceňované 
reálnou hodnotou 

do zisku alebo 
straty 

Realizovateľné 
investiční 
nástroje 

Investičné 
nástroje držané 

do splatnosti 

Úvery a zálohy 
poskytnuté 

bankám 

Úvery a zálohy 
poskytnuté 

klientom 

Pohľadávky z 
obchodných vzťahov 

a ostatné finančné 
nároky podliehajúce 

riadenie rizík 

Maximálna expozícia 
voči úverovému riziku 268 763 317 10 877 1 021 178 305 388 2 396 824 5 611 146 152 522 
Účtovná hodnota         

         
A) Aktíva, ku ktorým bola vytvorená opravná položka 
- Brutto - - - - 513 - 680 878 18 935 
- Individuálne opravná 
položka - - - - (2) - (170 893) (11 181) 
- Portfoliové opravná 
položka - - - - - - (107 710) (819) 
Znehodnotené aktíva 
spolu (netto) - - - - 511 - 402 275 6 935 

         
B) Aktíva po splatnosti, ku ktorým nebola vytvorená opravná položka 
-  <30 dní - - - - - - 7 529 4 501 
-  31-180 dní - - - - - - 3 049 1 768 
-  181-365 dní - - - - - - 32 172 
-  >365 dní - - - - - - 1 934 668 
Spolu - - - - - - 12 544 7 109 

 
Úvery a zálohy poskytnuté klientom, ktoré sú viac ako 1 rok po splatnosti a ku ktorým neboli vytvorené žiadne opravné položky, pozostávajú z pohľadávok získaných podnikovými 
kombináciami v rokoch 2014 a 2013. K dátumu akvizície boli ocenené reálnou hodnotou. Úvery a zálohy sú dostatočne zaistené, žiadne opravné položky neboli teda vytvorené. 
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31. decembra 2016 
 
 
 
V tisícoch EUR 

Finančné aktíva na 
obchodovanie 

Zaisťovacie 
deriváty 

Investičné 
nástroje 

oceňované 
reálnou hodnotou 

do zisku alebo 
straty 

Realizovateľné 
investiční 

nástroje 

Investičné 
nástroje držané 

do splatnosti 

Úvery a zálohy 
poskytnuté 

bankám 

Úvery a zálohy 
poskytnuté 

klientom 

Pohľadávky z 
obchodných vzťahov 

a ostatné finančné 
nároky podliehajúce 

riadenie rizík 

Maximálna expozícia 
voči úverovému riziku 184 717 3 4 525 1 277 400 405 372 906 402 5 657 515 162 951 
Účtovná hodnota         

         
A) Aktíva, ku ktorým bola vytvorená opravná položka 
- Brutto - - - 1 843 - - 612 953 6 947 
- Individuálne opravná 
položka - - - (11) - - (143 055) (6 476) 
- Portfoliové opravná 
položka - - - - - - (102 711) (1 321) 
Znehodnotené aktíva 
spolu (netto) - - - 1 832 - - 367 187 (850) 

         
B) Aktíva po splatnosti, ku ktorým nebola vytvorená opravná položka 
-  <30 dní - - - - - - 4 877 4 749 
-  31-180 dní - - - - - - 2 731 980 
-  181-365 dní - - - - - - 2 966 697 
-  >365 dní - - - - - - 1 661 663 
Spolu - - - - - - 12 235 7 089 
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(iv)    Úverové riziko – zálohy 
Skupina disponuje zaistením úverov a záloh poskytnutých klientom najmä vo forme záloh, cenných papierov a akceptovaných 
zmeniek. Zálohy sú využité ako aktíva, ktoré sa môžu realizovať v prípade zlyhania primárneho zdroja splatenia dlhu. Skupina 
všeobecne nevyužíva nepeňažné zálohy pre svoju vlastnú činnosť. 

 Úvery a zálohy poskytnuté klientom sú zaistené zálohami s nasledujúcimi reálnymi hodnotami: 
  31. december 2017 31. december 2016 

 
V tisícoch EUR 

Reálna 
hodnota 

Účtovaná 
hodnota 

Reálna 
hodnota 

Účtovaná 
hodnota 

Cenné papiere 4 206 774 3 923 378 1 935 385 1 724 191 
Nehnuteľnosti 1 012 518 708 875 910 019 684 057 
Zmenky 144 599 123 206 114 062 90 315 
Hotovostné vklady 86 004 85 609 91 897 90 582 
Iné 716 341 423 239 738 802 519 412 
Celkom 6 166 236 5 264 307 3 790 165 3 108 557 

 

K 31. decembru 2017 bolo zaistenie vo výške 1 278 003 tis. EUR získané Skupinou ďalej použité v rámci zmlúv o spätnom odkúpení 
(2016: 165 tis. EUR). 

V roku 2017 Skupina nezabavila žiadne zaistenie, ktoré bolo skôr vykázané ako cenné papiere (2016: 253 tis. EUR). 

(v)     Úverové riziko – expozícia s úľavou (forbearance) 

  Expozícia s úľavou 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 
    
 Výkonná expozícia 5 147 439 5 084 782 

 - z toho výkonnej expozície s úľavou 127 698 130 197 
 Nevýkonná expozícia 463 707 572 733 
 - z toho výkonnej expozície s úľavou 175 296 207 843 

 Spolu 5 611 146 5 657 515 

Podiel poskytnutých úverov s úľavou na celkových poskytnutých úveroch voči klientom je 5,40 % (2016: 5,98 %). 

Koncentrácia úverov poskytnutých klientom podľa hospodárskych sektorov 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 
    
 Poskytnuté úvery bez úľavy   
 Nefinančné inštitúcie 3 238 316 3 301 669 
 Finančné inštitúcie 1 202 476 1 332 897 
 Domácnosti 860 215 682 550 
 Ostatné 7 145 2 359 

 Spolu 5 308 152 5 319 475 

    
 Poskytnuté úvery s úľavou (forbearance)   
 Nefinančné inštitúcie 265 438 311 773 
 Finančné inštitúcie 4 584 5 192 

 Domácnosti 32 972 19 215 

 Ostatné  - 1 860 

 Spolu 302 994 338 040 
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41.2. Riziko likvidity 

Riziko likvidity vzniká v rámci všeobecného financovania činnosti Skupiny a riadenia pozícií. Zahŕňa riziko, že Skupina nebude 
schopná uspokojiť svoje splatné záväzky a tiež riziko, že nebude schopná financovať svoje aktíva v daných termínoch splatnosti a pri 
daných úrokových mierach. Tiež zahŕňa riziko neschopnosti premeniť svoje aktíva na likvidné prostriedky v danom časovom 
horizonte pri adekvátnej cene. 

Rôzne metódy riadenia rizík likvidity využívajú jednotlivé spoločnosti Skupiny, vrátane individuálneho monitorovania veľkých 
vkladov. Jednotlivé banky v Skupine riadia svoje riziko likvidity prostredníctvom svojich divízií finančného trhu, ktoré dostanú 
informácie od ostatných oddelení čo sa týka profilu likvidity jej finančných aktív a záväzkov a podrobnosti o ďalších predpokladaných 
peňažných tokoch vyplývajúcich z očakávaných budúcich projektov. 
Vedenie Skupiny sa zameriava na metódy používané finančnými inštitúciami, teda na diverzifikácii zdrojov financovania. Táto 
diverzifikácia dáva Skupine flexibilitu a obmedzuje jej závislosť od jedného zdroja financovania. Riziko likvidity je hodnotené najmä 
monitorovaním zmien v štruktúre financovania a porovnaním týchto zmien so stratégiou riadenia rizika likvidity skupiny. Manažéri 
zodpovední za riziká potom udržujú portfólio krátkodobých likvidných aktív tvorených úvermi a zálohami poskytnutými bankám a 
inými medzibankovými prostriedkami, aby zaistili, že v rámci Skupiny ako celku sa zachová dostatočná likvidita. 

Skupina ďalej drží ako súčasť svojej stratégie riadenie rizika likvidity časť aktív vo vysoko likvidných prostriedkoch. Ďalej má Skupina 
k dispozícii dostatočné množstvo dlhopisov, ktoré sú v prípade potreby prijateľným zdrojom na získanie dodatočných zdrojov 
prostredníctvom refinancujúcich operácií organizovaných niektorými centrálnymi bankami v krajinách, kde Skupina pôsobí. 

Pri riadení rizika likvidity Skupina presadzuje konzervatívny a obozretnostný prístup, aby v čo najväčšej miere zaistila, že bude mať 
vždy dostatočnú likviditu na to, aby splnila svoje záväzky v splatnosti, a to tak za normálnych, ako aj za stresových podmienok bez 
toho, aby pre Skupinu vznikli neprijateľné straty alebo reputačné riziko. 

Kľúčové ukazovatele používané Skupinou na riadenie rizika likvidity sú: koeficient likvidných aktív a koeficient krytia likvidity. 
Nižšie uvedená tabuľka obsahuje analýzu aktív a pasív roztriedených do príslušných skupín podľa zmluvnej splatnosti na základe 
zvyškového obdobia odo dňa účtovnej uzávierky do zmluvného dátumu splatnosti. Očakávané splatnosti sa líšia od zazmluvnených, 
pretože historická skúsenosť ukazuje, že väčšina krátkodobých úverov a vkladov je predĺžená. Analýza je prezentovaná podľa 
najobozretnejšieho zváženia termínov splatnosti, kedy sa berú do úvahy opcie či splátkové kalendáre umožňujúce predčasné splatenie. 
Preto je v prípade záväzkov zobrazený prvý možný deň splatnosti, kým pri aktívach je zobrazený najneskorší možný deň splatnosti. 
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(i)      Zmluvné lehoty splatnosti finančných aktív a záväzkov 
V tisícoch EUR Do 1 roka Nad 1 rok Bez špecifikácie Spolu 

Finanční aktíva     
Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych bankách 472 277  -  88 489 560 766 
Finančné aktíva na obchodovanie 61 252 188 825 18 686 268 763 
Zaisťovacie deriváty 317  -  - 317 
Investičné nástroje oceňované reálnou cenou do zisku alebo 
straty  -  - 10 877 10 877 
Realizovateľné investičné nástroje 179 957 592 390 248 831 1 021 178 
Investičné nástroje držané do splatnosti 22 210 283 178  - 305 388 
Úvery a preddavky poskytnuté bankám 2 396 824  - - 2 396 824 
Úvery a preddavky poskytnuté klientom 1 705 834 3 905 312  - 5 611 146 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné finančné aktíva 
podliehajúce riadenie rizík 151 422 1 100  - 152 522 
Spolu 4 990 093 4 970 805 366 883 10 327 781 

 
 

V tisícoch EUR Do 1 roka Nad 1 rok Bez špecifikácie Spolu 
Finančné záväzky     
Záväzky na obchodovanie (26 425) (453) - (26 878) 
zaisťovacie deriváty (1 138) (2 600) - (3 738) 
Vklady a úvery od bánk (899 320) (35 199) - (934 519) 
Vklady a úvery od klientov (6 541 254) (646 424) - (7 187 678) 
Vydané dlhové cenné papiere (183 832) (360 093) - (543 925) 
Podriadený dlh (988) (56 979) - (57 967) 
Ostatné finančné záväzky podliehajúce riadenie rizík (354 824) (714) - (355 538) 
Rezervy na poistné zmluvy (1 227) (15 691) - (16 918) 
Spolu (8 009 008) (1 118 153) - (9 127 161) 

 

 

       31. december 2016 
V tisícoch EUR Do 1 roka Nad 1 rok Bez špecifikácie Spolu 

Finanční aktíva     
Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych bankách 811 876  - 421 064 1 232 940 
Finančné aktíva na obchodovanie 12 517 151 043 21 157 184 717 
Zaisťovacie deriváty 3  -  - 3 
Investičné nástroje oceňované reálnou cenou do zisku alebo 
straty  -  - 4 525 4 525 
Realizovateľné investičné nástroje 130 027 760 385 386 988 1 277 400 
Investičné nástroje držané do splatnosti 105 813 299 559  - 405 372 
Úvery a preddavky poskytnuté bankám 906 402  - - 906 402 
Úvery a preddavky poskytnuté klientom 2 439 194 3 218 321 - 5 657 515 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné finančné aktíva 
podliehajúce riadenie rizík 161 723 1 228 - 162 951 
Spolu 4 567 555 4 430 536 833 734 9 831 825 
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V tisícoch EUR 

 
 
 
 

Do 1 roku Nad 1 rok Bez specifikace Celkem 
Finančné záväzky     
Záväzky na obchodovanie (9 802) (354) - (10 156) 
zaisťovacie deriváty (1 581) (3 825) - (5 406) 
Vklady a úvery od bánk (86 943) (6 209) - (93 152) 
Vklady a úvery od klientov (6 282 591) (1 194 273) - (7 476 864) 
Vydané dlhové cenné papiere (219 865) (376 909) - (596 774) 
Podriadený dlh (774) (55 628) - (56 402) 
Ostatné finančné záväzky podliehajúce riadenie rizík (253 899) (812) - (254 711) 
Rezervy na poistné zmluvy (1 613) (12 185) - (13 798) 
Spolu (6 857 068) (1 650 195) - (8 507 263) 

 

(ii)    Zmluvné lehoty splatnosti finančných záväzkov, vrátane očakávaných úrokových platieb (nediskontované peňažné toky) 
 

31. decembra 2017 

V tisícoch EUR 
Účtovná 
hodnota 

Zmluvné 
peňažné toky 

Do 3 
mesiacov 

Od  
3 mesiacov  
do 1 roku 

 
Od 1 roka 
do 5 rokov 

 
Nad 5 
rokov 

 
Bez 

špecifiká-
cie 

Finančné záväzky mimo derivátov        
Záväzky na obchodovanie 5 184 (5 184) (5 184)  -  -  -  - 
Zaisťovacie deriváty  -  -  -  -  -  -  - 
Vklady a úvery od bánk 934 519 (939 514) (832 524) (69 451) (36 314) (1 225)  - 
Vklady a úvery od klientov 7 187 678 (7 226 820) (5 201 953) (1 354 178) (634 025) (36 664)  - 
Vydané dlhové cenné papiere 543 925 (579 083) (8 325) (191 168) (379 590)  -  - 
Podriadený dlh 57 967 (71 332) (800) (2 617) (62 040) (5 875)  - 
Ostatné finančné záväzky podliehajúce 
riadenie rizík 355 537 (355 521) (329 830) (24 969) (579) (143) - 
Rezervy na poistné zmluvy 16 918 (16 918) (535) (692) (2 835) (12 856)  - 

 9 101 728 (9 194 372) (6 379 151) (1 643 075) (1 115 383) (56 763) -  

        
Akceptované a avalované zmenky 2 115 (3 801)  -  - (3 801)  -  - 
Poskytnuté záruky 177 306 (308 268) (82 187) (25 006) (176 787) (14 122) (10 166) 
Úverové prísľuby 561 565 (861 375) (509 787) (129 815) (210 254) (8 846) (2 673) 

 740 986 (1 173 444) (591 974) (154 821) (390 842) (22 968) (12 839) 
 9 842 714 (10 367 816) (6 971 125) (1 797 896) (1 506 225) (79 731) (12 839) 
Finančné záväzky - deriváty        
Forwardové menové kontrakty        
- výdaj 21 583 (520 462) (228 366) (291 642) (452) (2)  - 
- príjem  - 498 879 223 333 275 546  -  -  - 
Ostatné deriváty        
- výdaj 3 849 (3 850) (233) (1 018) (2 562) (37)  - 
- príjem  -  -  -  -  -  -  - 

 25 432 (25 433) (5 266) (17 114) (3 014) (39)  - 
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31. december 2016 

V tisícoch EUR 
Účtovná 
hodnota 

Zmluvné 
peňažné 

toky 
Do 3 

mesiacov 

Od  
3 mesiacov  
do 1 roku 

 
Od 1 roka 
do 5 rokov 

 
Nad 5 
rokov 

 
Bez 

špecifiká-
cie 

Finančné záväzky mimo derivátov        
Záväzky na obchodovanie 4 328 (4 328) (4 328)  -  -  -  - 
Zaisťovacie deriváty  -  -  -  -  -  -  - 
Vklady a úvery od bánk 93 152 (78 715) (25 697) (46 297) (4 857) (1 864)  - 
Vklady a úvery od klientov 7 476 864 (7 547 463) (4 867 682) (1 409 043) (1 257 202) (13 536) - 
Vydané dlhové cenné papiere 596 774 (649 360) (2 884) (233 840) (363 325) (49 311)  - 
Podriadený dlh 56 402 (72 417) (664) (2 404) (34 290) (35 059)  - 
Ostatné finančné záväzky podliehajúce 
riadenie rizík 254 711 (254 672) (234 160) (19 700) (664) (148) - 
Rezervy na poistné zmluvy 13 798 (13 798) (763) (850) (1 897) (10 288) - 

 8 496 029 (8 620 753) (5 136 178) (1 712 134) (1 662 235) (110 206) - 
Akceptované a avalované zmenky 2 116 (3 801)  -  -  - (3 801)  - 
Poskytnuté záruky 268 503 (373 550) (335 779) (8 563) (29 208)  -  - 
Úverové prísľuby 589 206 (670 696) (591 793) (62 350) (13 463) (1 306) (1 784) 

 859 825 (1 048 047) (927 572) (70 913) (42 671) (5 107) (1 784) 
 9 355 854 (9 668 800) (6 063 750) (1 783 047) (1 704 906) (115 313) (1 784) 

Finančné záväzky - deriváty        
Forwardové menové kontrakty        
- výdaj 6 017 (93 107) (11 627) (81 057) (423)  -  - 
- príjem  - 87 050 6 946 80 104  -  -  - 
Ostatní deriváty        
- výdaj 5 217 (5 217) (480) (941) (3 471) (325)  - 
- príjem  -  -  -  -  -  -  - 

 11 234 (11 274) (5 161) (1 894) (3 894) (325)  - 

41.3. Trhové riziko 

Trhové riziko je riziko, že zmeny trhových cien, ako sú úrokové sadzby, ceny akcií, menové kurzy a úverové marže (nie v súvislosti 
so zmenami úverového postavenia dlžníka alebo emitenta), budú mať vplyv na výnosy Skupiny alebo hodnotu držaných finančných 
nástrojov. Cieľom riadenia trhových rizík je riadiť a kontrolovať expozíciu voči trhovému riziku v rámci prijateľných parametrov pri 
optimalizácii návratnosti k riziku. 

Skupina oddeľuje svoje expozície voči trhovému riziku medzi obchodnými a neobchodnými portfóliami. Obchodné portfóliá zahŕňajú 
pozície vznikajúce z titulu tvorby trhu a vlastného obchodovania a súčasne sú spolu s finančnými aktívami a záväzkami spravované 
na základe reálnej hodnoty. 
Skupina používa metodológiu Value at Risk („VaR“) na vyhodnotenie trhového rizika vo svojom obchodnom portfóliu ako celku s 
intervalom spoľahlivosti 99 % a časovým horizontom 10 pracovných dní. Pre výpočet VaR sa využíva metóda historickej simulácie. 
Skupina vykonáva spätné testovanie trhového rizika spojeného s jej obchodným portfóliom použitím metódy hypotetického spätného 
testovania na štvrťročnej báze. 

Napriek tomu, že je VaR dôležitým nástrojom na meranie trhového rizika, predpoklady, na ktorých je model založený, dávajú základ 
určitým obmedzeniam, vrátane nasledujúcich: 

- Lehota držania 10 dní predpokladá, že je možné zaistiť alebo predať pozície v rámci tohto obdobia. Toto sa považuje za realistický 
predpoklad v takmer všetkých prípadoch, ale nemusí platiť v situáciách, keď sú trhy dlhší čas značne nelikvidné. 

- 99-percentná úroveň spoľahlivosti nezohľadňuje straty, ktoré môžu vzniknúť za touto hranicou. Aj v použitom modeli existuje 1-
percentná pravdepodobnosť, že straty prekročia výšku stanovenú VaR. 

- VaR sa počíta na báze hodnôt ku koncu dňa a nezohľadňuje riziká, ktoré môžu v priebehu obchodného dňa na pozíciách vzniknúť. 
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- Hodnota VaR je závislá od pozície Skupiny a od volatility trhových cien. VaR nezmenenej pozície sa znižuje, pokiaľ volatilita 
trhových cien klesá a naopak. 

 
 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

    
 VaR celkové tržné riziko   18 295 9 632 
 VaR úrokové riziko 12 646  10 096 
 VaR menové riziko 9 109 1 616 
 VaR akciové riziko 567 1 716 

 

(i)      Úrokové riziko 

Činnosti Skupiny sú vystavené riziku kolísania úrokových sadzieb. Miera tohto rizika zodpovedá objemu úročených aktív (vrátane 
investícií) a úročených záväzkov, ktoré sa stávajú splatnými alebo sa preceňujú v rôznych obdobiach alebo v rôznej výške. Časové 
obdobie, v ktorom je úroková sadzba finančného nástroja fixná, preto indikuje, do akej miery je tento nástroj vystavený úrokovému 
riziku. 

Skupina používa rôzne metódy riadenia úrokového rizika. Skupina kontinuálne využíva riadenie aktív a záväzkov pri riadení 
úrokového rizika. Pri nákupe dlhopisov je zohľadnená súčasná úroková pozícia Skupiny, ktorá slúži ako základ pre nákup dlhopisov 
s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou. Skupina používa úrokové swapy na zaistenie úrokových sadzieb pri dlhopisoch s 
pevnou úrokovou sadzbou, ktoré má vo svojom portfóliu realizovateľných cenných papierov. 

Priority Skupiny pri riadení úrokového rizika pri záväzkoch zahŕňajú: 

- stabilitu vkladov, najmä v dlhších časových obdobiach, 
- rýchlu a flexibilnú reakciu na významné zmeny medzibankových úrokových sadzieb prostredníctvom úprav úrokových sadzieb 

pri vkladových produktoch, 
- priebežné hodnotenie úrovne úrokových sadzieb ponúkaných klientom v porovnaní s konkurentmi a aktuálneho a očakávaného 

vývoja úrokových sadzieb na lokálnom trhu, 
- riadenie štruktúry záväzkov v súlade s očakávaným vývojom sadzieb peňažného trhu s cieľom optimalizovať úrokové výnosy a 

minimalizovať úrokové riziko. 

Nižšie uvedená tabuľka vyjadruje mieru citlivosti Skupiny na úrokové riziko podľa zmluvného dátumu splatnosti finančných nástrojov, 
alebo – v prípade nástrojov preceňovaných podľa trhovej úrokovej sadzby pred splatnosťou – podľa dátumu budúceho precenenia. 
Aktíva a pasíva, pri ktorých nie je stanovený zmluvný dátum splatnosti alebo ktoré sa neúročia, sú vykázané spoločne v stĺpci „Bez 
špecifikácie“. 

Hodnoty VaR pre obchodné portfólio sú nasledujúce: 

 

 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 
    
 VaR úrokové riziko   12 646 10 096 
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Prehľad pozície úrokového gapu Skupiny podľa účtovných hodnôt je nasledujúci: 

 

31. december 2017 
 
V tisícoch EUR 

Do 3 
mesiacov 

Od  
3 mesiacov  

do 1 roka 

 
Od 1 roka 
do 5 rokov 

 
Nad 5 rokov 

 
Bez 

špecifikácie Spolu 

 Aktíva       

 
Peniaze a peňažné prostriedky v centrálnych 
bankách 434 668  -  -  - 126 098 560 766 
 Finančné aktíva na obchodovanie 34 030 29 317 101 637 81 822 21 957 268 763 
 Zaisťovacie deriváty  - 317  -  -  - 317 

 
Investičné nástroje oceňované reálnou cenou 
do zisku alebo straty  -  -  -  - 10 877 10 877 

 Realizovateľné investičné nástroje 38 946 225 745 469 105 35 056 252 326 1 021 178 

 Investičné nástroje držané do splatnosti 21 001 12 149 191 999 66 575 13 664 305 388 
 Úvery a preddavky poskytnuté bankám 2 373 581 2 341  -  - 20 902 2 396 824 
 Úvery a preddavky poskytnuté klientom 587 450 1 644 184 1 968 724 753 550 657 239 5 611 146 

 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné 
finančné aktíva podliehajúce riadenie rizík 41 785 3 375 549  - 106 813 152 522 

 Spolu  3 531 461 1 917 428 2 732 014 937 003 1 209 876 
10 327 

781 

 Záväzky       
 Záväzky na obchodovanie 5 144 7 579 453  - 13 702 26 878 
 Zaisťovacie deriváty 122 1 016 2 562 37 1 3 738 

 Vklady a úvery od bánk 844 546 62 322 21 108 1 411 5 132 934 519 
 Vklady a úvery od klientov 4 924 469 1 211 419 610 007 31 742 410 041 7 187 678 
 Vydané dlhové cenné papiere 7 537 176 218 360 144  - 26 543 925 

 Podriadený dlh 27 588 242 29 311 826  - 57 967 

 
Ostatné finančné záväzky podliehajúce 
riadenie rizík 14 570 2 153 204  - 338 611 355 538 
 Rezervy na poistné zmluvy  - 2 094 1 966 12 858  - 16 918 

 Spolu 5 823 976 1 463 043 1 025 755 46 874 767 513 9 127 161 

 

 

31. december 2016  

 
V tisícoch EUR 

Do 3 
mesiacov 

Od  
3 mesiacov  

do 1 roka 

 
Od 1 roka 
do 5 rokov 

 
Nad 5 rokov 

 
Bez 

špecifikácie Spolu 

 Aktíva       

 
Peniaze a peňažné prostriedky v centrálnych 
bankách 1 148 289  -  -  - 84 651 1 232 940 
 Finančné aktíva na obchodovanie 161 593  -  -  - 23 124 184 717 
 Zaisťovacie deriváty 3  -  -  -  - 3 

 
Investičné nástroje oceňované reálnou cenou 
do zisku alebo straty  -  -  -  - 4 525 4 525 
 Realizovateľné investičné nástroje 113 674 96 757 525 687 154 294 386 988 1 277 400 
 Investičné nástroje držané do splatnosti 54 824 76 932 192 279 63 245 18 092 405 372 
 Úvery a preddavky poskytnuté bankám 898 511 2 377  -  - 5 514 906 402 

 Úvery a preddavky poskytnuté klientom 1 059 059 2 827 640 1 005 100 232 608 533 108 5 657 515 

 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné 
finančné aktíva podliehajúce riadenie rizík 36 843 859  -  - 125 249 162 951 

 Spolu 3 472 796 3 004 565 1 723 066 450 147 1 181 251 9 831 825 
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31. december 2016  
V tisícoch EUR 

Do 3 
mesiacov 

Od  
3 mesiacov  

do 1 roka 

 
Od 1 roka 
do 5 rokov 

 
Nad 5 rokov 

 
Bez 

špecifikácie Spolu 

 Záväzky       
 Záväzky na obchodovanie 5 043 1 125 69  - 3 919 10 156 
 Zaisťovacie deriváty 310 5 29  - 5 062 5 406 
 Vklady a úvery od bánk 45 929 40 391 4 669 1 652 511 93 152 
 Vklady a úvery od klientov 4 549 428 1 385 002 1 214 486 10 352 317 596 7 476 864 
 Vydané dlhové cenné papiere 3 259 216 648 329 867  - 47 000 596 774 

 Podriadený dlh 27 488 229 25 116 3 569  - 56 402 

 
Ostatné finančné záväzky podliehajúce 
riadenie rizík 9 437 495 93  - 244 686 254 711 
 Rezervy na poistné zmluvy 1 033 1 006 1 470 9 878 411 13 798 

 Spolu 4 641 927 1 644 901 1 575 799 25 451 619 185 8 507 263 

Analýza citlivosti Skupiny na zvýšenie alebo zníženie trhových úrokových sadzieb neobchodného    portfólia za predpokladu 
symetrického pohybu výnosových kriviek a nemennej finančnej pozície je nasledujúci: 

 V tisícoch EUR Vplyv na zisk alebo stratu  Vplyv na ostatný úplný výsledok 

  
31. december 

2017 
31. december 

2016  
31. december 

2017 
31. december 

2016 

 Pokles úrok. mier o 100 baz. bodov 55 721 8 656  12 218 18 981 
 Rast úrok. mier o 100 baz. bodov (55 721) (8 656)  (12 218) (18 981) 

       
     Celkový vplyv do vlastného kapitálu 

     
31. december 

2017 
31. december 

2016 

 Pokles úrok. mier o 100 baz. bodov    67 939 27 637 
 Rast úrok. mier o 100 baz. bodov    (67 939) (27 637) 

(ii)    Menové riziko 

Rozpad účtovných hodnôt podľa meny prevedených do tis. EUR je nasledujúci 

31. december 2016  

 V tisícoch EUR EUR CZK USD HRK Iné Spolu 

 Aktíva       
 Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych bankách 113 826 413 297 1 430 23 768 8 445 560 766 
 Finančné aktíva na obchodovanie 94 298 104 655 15 419  - 54 391 268 763 
 Zaisťovacie deriváty  - 317  -  -  - 317 

 
Investičné nástroje oceňované reálnou cenou do zisku 
alebo straty 8 261  - 2 616  -  - 10 877 

 Realizovateľné investičné nástroje 869 617 61 525 63 064 11 951 15 021 1 021 178 
 Investičné nástroje držané do splatnosti 305 388  -  -  -  - 305 388 
 Úvery a preddavky poskytnuté bankám 80 547 2 251 399 13 745 75 51 058 2 396 824 
 Úvery a preddavky poskytnuté klientom 4 058 298 1 371 373 87 091 24 471 69 913 5 611 146 

 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné finančné 
aktíva podliehajúce riadenie rizík 95 177 34 888 20 463 382 1 612 152 522 

  5 625 412 4 237 454 203 828 60 647 200 440 10 327 781 

 Podsúvahovú aktíva 2 584 739 2 416 989 60 909 2 167 125 090 5 189 894 
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 V tisícoch EUR EUR CZK USD HRK Iné Spolu 
 Záväzky       
 Záväzky na obchodovanie 4 226 22 624  -  - 28 26 878 
 zaisťovacie deriváty 3 738  -  -  -  - 3 738 
 Vklady a úvery od bánk 137 742 794 477 69 2 225 6 934 519 

 Vklady a úvery od klientov 4 816 086 2 054 363 129 723 39 763 147 743 7 187 678 
 Vydané dlhové cenné papiere 268 033 275 892  -  -  - 543 925 
 podriadený dlh 30 905 27 062  -  -  - 57 967 
 Ostatné finančné záväzky podliehajúce riadenie rizík 100 681 211 757 33 413 860 8 826 355 537 
 Rezervy na poistné zmluvy 16 918  -  -  -  - 16 918 

  5 378 329 3 386 175 163 205 42 848 156 603 9 127 160 

 Podsúvahové záväzky 2 580 353 1 774 727 79 539 34 334 67 065 4 536 018 
        
 Čistá pozícia (vr. podsúvahových položiek) 251 469 1 493 541 21 993 (14 368) 101 862 1 854 497 

31. december 2016  

 V tisícoch EUR EUR CZK USD HRK Iné Spolu 

 Aktíva       
 Peniaze a peňažné zostatky v centrálnych bankách 422 765 764 915 1 410 24 862 18 988 1 232 940 
 Finančné aktíva na obchodovanie 46 800 90 342 6 155  - 41 420 184 717 
 Zaisťovacie deriváty  - 3  -  -  - 3 

 
Investičné nástroje oceňované reálnou cenou do zisku 
alebo straty 1 914  - 2 611  -  - 4 525 
 Realizovateľné investičné nástroje 1 145 826 40 337 55 227 13 979 22 031 1 277 400 
 Investičné nástroje držané do splatnosti 403 540  - 1 832  -  - 405 372 
 Úvery a preddavky poskytnuté bankám 96 235 754 953 19 861 161 35 192 906 402 
 Úvery a preddavky poskytnuté klientom 4 173 105 1 289 532 94 003 9 765 91 110 5 657 515 

 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné finančné 
aktíva podliehajúce riadenie rizík 113 634 26 621 21 280 490 926 162 951 

  6 403 820 2 966 703 202 379 49 257 209 666 9 831 825 

 Podsúvahovú aktíva 2 322 795 1 447 016 161 724 7 615 111 873 4 051 023 
        
 Záväzky       
 Záväzky na obchodovanie 738 9 418  -  -  - 10 156 
 zaisťovacie deriváty 5 064 342  -  -  - 5 406 
 Vklady a úvery od bánk 85 307 1 897 77 5 871  - 93 152 

 Vklady a úvery od klientov 4 759 679 2 328 754 164 266 48 657 175 508 7 476 864 
 Vydané dlhové cenné papiere 270 417 326 209  -  - 148 596 774 
 podriadený dlh 30 841 25 561  -  -  - 56 402 
 Ostatné finančné záväzky podliehajúce riadenie rizík 81 965 147 839 16 728 2 048 6 131 254 711 
 Rezervy na poistné zmluvy 13 798  -  -  -  - 13 798 

  5 247 808 2 840 019 181 071 56 576 181 788 8 507 262 

 Podsúvahovú aktíva 2 272 379 715 073 191 353 36 648 51 644 3 267 097 
        
 Čistá pozícia (vr. podsúvahových položiek) 1 206 429 858 627 (8 325) (36 352) 88 110 2 108 489 

Podsúvahové položky sa väčšinou vzťahujú k derivátovým operáciám a poskytnutým aj prijatým zárukám. 
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Hodnota VaR je nasledujúca: 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

    
 VaR menové riziko      9 109 1 616 

 

Analýza citlivosti Skupiny na zvýšenie alebo zníženie devízových kurzov je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

Riziko prepočtu cudzích mien vyplývajúce z prevodu účtovnej uzávierky zahraničnej jednotky do meny vykazovania Skupiny nespĺňa 
definíciu menového rizika. V dôsledku toho by riziko prepočtu cudzích mien nemalo byť zahrnuté do analýzy citlivosti. Avšak 
vnútropodnikové pohľadávky a záväzky denominované v cudzej mene, ktoré nie sú súčasťou čistej investície do zahraničnej jednotky, 
sú zahrnuté do analýzy citlivosti na menové riziká, pretože aj keď sú zostatky eliminované v konsolidovanom výkaze o finančnej 
pozícii, vplyv na zisk alebo stratu z ich precenenia nie je celkom eliminovaný. 

Jednopercentné posilnenie v cudzích menách by malo nasledujúci vplyv na zisk alebo stratu a ostatný úplný výsledok: 

 V tisícoch EUR Vplyv na zisk nebo stratu  Vplyv na ostatný úplný výsledok 

  31. december 2017 31. december 2016  31. december 2017 31. december 2016 
 EUR (4 187) (6 215)  (957) (1 756) 
 CZK (8 764) (4 198)   -  - 
 USD (287) (170)  (16)  - 
 RUB 70 53   - - 

       
     Celkový vplyv do vlastného kapitálu 

     31. december 2017 31. december 2016 

 EUR    (5 144) (7 971) 
 CZK    (8 764) (4 198) 
 USD    (303) (170) 
 RUB    70 53 

 

(iii)  Riziko zmeny cien akcií 

Riziko zmeny cien akcií sa týka kótovaných finančných nástrojov držaných Skupinou, spočíva v riziku zmeny vo vnímaní 
očakávanej finančnej výkonnosti dotyčných investícií zo strany trhov. Riziko zmeny cien akcií sa v podstate riadi prostredníctvom 
diverzifikácie investičného portfólia majetkových cenných papierov držaných ako realizovateľné finančné aktíva a aktíva 
oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty. 

Hodnota VaR je nasledujúca: 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

    
 VaR akciové riziko  (obchodná kniha)    567 1 716 

Zvýšenie ceny nederivátových finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou do zisku alebo straty o 100 bázických bodov by malo 
pozitívny vplyv na zisk alebo stratu, ako je uvedené nižšie. Zvýšenie ceny realizovateľných finančných aktív o 100 bázických bodov 
by malo pozitívny vplyv na ostatný úplný výsledok, ako je uvedené nižšie. Pokles ceny o 100 bázických bodov by mal rovnaký, ale 
opačný vplyv na zisk alebo stratu a ostatný úplný výsledok. 
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 V tisícoch EUR Vplyv na zisk nebo stratu  Vplyv na ostatný úplný výsledok 

  31. december 2017 31. december 2016  31. december 2017 31. december 2016 

 Úroveň 1 – kótované tržní ceny 204 233  118 155 
 Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 13 6  2 127 3 662 

 
Úroveň 3 - vypočítané použitím iných 
techník oceňovania 80 18  244 53 

 Spolu 297 257  2 489 3 870 

       
     Celkový vplyv do vlastného kapitálu 

     31. december 2017 31. december 2016 

 Úroveň 1 – kótované tržní ceny    322 388 
 Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien    2 140 3 668 

 
Úroveň 3 - vypočítané použitím iných 
techník oceňovania    324 71 

 Spolu    2 786 4 127 

 

41.4.  Operačné riziko 
Operačné riziko je riziko straty vyplývajúce z podvodu, neoprávnených aktivít, chyby, zanedbania, neúčinnosti alebo zlyhania systému. 
Vyplýva zo všetkých aktivít Skupiny a je to riziko, ktorému čelia všetky podnikateľské subjekty. Operačné riziko zahŕňa aj právne 
riziko. 
Cieľom Skupiny je riadiť operačné riziká tak, aby našla rovnováhu medzi predchádzaním finančným stratám a poškodením dobrej 
povesti Skupiny a celkovou nákladovou efektivitou a vyhla sa kontrolným postupom, ktoré by obmedzili iniciatívu a tvorivosť. 
Primárna zodpovednosť za implementáciu kontrol na riešení operačného rizika je pridelená vedeniu v rámci jednotlivých dcérskych 
spoločností. Táto zodpovednosť je podporovaná rozvojom celkových noriem v rámci Skupiny na riadenie operačného rizika, ktoré 
vykonáva Útvar riadenia rizík a ktoré pokrývajú nasledujúce oblasti: 

• Požiadavky na odsúhlasenie a monitorovanie transakcií. 
• Identifikácia operačného rizika v rámci systému kontroly každého dcérskeho podniku a rozvoj podmienok na znižovanie a 

obmedzovanie operačného rizika (pri zabezpečení požadovanej úrovne aktivít), rovnako ako jeho vplyvov a dôsledkov; 
odporúčania na vhodné riešenia v tejto oblasti. 

• Hlásenie prevádzkových rizikových udalostí zadaním príslušnej informácie do databázy udalostí prevádzkového rizika 
Regulovaného konsolidačného celku (pozri bod 41.5. sekcie Riadenie kapitálu týkajúce sa definície regulovaného 
konsolidačného celku). 

• Tento prehľad prevádzkových rizikových udalostí Skupiny umožňuje Skupine určiť smer krokov a postupov, ktoré sa majú 
vykonať v záujme obmedzenia týchto rizík, ako aj rozhodovať sa vzhľadom na: 

•  prijatie jednotlivých rizík, ktoré sa vyskytnú; 
• začatie procesu, ktorý vedie k obmedzeniu možných vplyvov; alebo 
• zníženie rozsahu príslušnej činnosti alebo jej úplné ukončenie. 
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41.5. Riadenie kapitálu 

Stratégiou Skupiny je držanie silnej kapitálovej základne tak, aby udržiavala dôveru veriteľov aj trhu a zároveň zaistila budúci 
rozvoj svojho podnikania. 

Konsolidovaná kapitálová primeranosť je od 1. januára 2014 kalkulovaná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 575/2013 (ďalej len „CRR“) zo dňa 23. júna 2013. Do 31. decembra 2013 bola kapitálová primeranosť kalkulovaná v 
súlade s vyhláškou Českej národnej banky č. 123/2007 Zb. 

Konsolidovaný kapitál Skupiny je analyzovaný v dvoch zložkách: 

• Tier 1 kapitál, ktorý sa skladá z: 
1. Kmeňového kapitálu Tier 1 (CET1), ktorý obsahuje splatený kmeňový akciový kapitál, emisné ážio, nerozdelené zisky (zisk 
bežného obdobia nie je zahrnutý), kumulovaný ostatný úplný výsledok a nekontrolné podiely po znížení o goodwill a nehmotný 
majetok a dodatočné úpravy ocenenia; 
2. Vedľajšieho kapitálu Tier 1 (AT1), ktorý môže obsahovať inštrumenty bez dátumu splatnosti vydané v súlade s CRR (pozri 
bod 36. Vlastný kapitál) 

• Tier 2 kapitál, ktorý zahŕňa uznateľný podriadený dlh. 

Regulovaný konsolidačný celok („RKC“) je definovaný na účely pravidiel obozretného podnikania na konsolidovanom základe 
podľa Zákona o bankách č. 21/1992 Zb., Vyhlášky 163/2014 Zb. a CRR. Podľa týchto predpisov je finančná holdingová skupina 
konečných akcionárov J&T FINANCE GROUP SE od 1. januára 2014 definovaná ako RKC. Pre RKC sa používajú odlišné 
pravidlá konsolidácie – iba spoločnosti, ktoré majú štatút finančných inštitúcií (ako je definované CRR) sú plne konsolidované. 

Regulatorný kapitál 

 
 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

    
 Kmeňový kapitál Tier 1 (CET1) 1 060 279 1 018 200 
 Vedľajšie kapitál Tier 1 (AT1) 275 901 268 802 
 Celkový Tier 1 kapitál 1 336 180 1 287 002 

 Kapitál Tier 2 35 598 43 360 

 Celkový regulatorný kapitál 1 371  778 1 330 362 

    
 Rizikovo vážené aktíva (RWA)   
 Úverové riziko investičného portfólia 7 362 333 7 340 795 
 Prevádzkové riziko (BIA) 813 576 655 236 
 Úverové riziko obchodného portfólia 588 784 407 767 
      Všeobecné úrokové riziko  179 991 160 680 
      Všeobecné akciové riziko 44 492 45 558 
      Menové riziko  364 300 201 529 
      Komoditní riziko  -  - 
 Výška rizikovej expozície pre úpravu ocenenie úverov 13 183 4 545 

 Celková výška kapitálových požiadaviek 8 777  875 8 408 343 

Pomer kapitálovej primeranosti je vypočítaný pre CET 1 kapitál, kapitál Tier 1 a celkové Vlastné fondy ako podiel relevantného 
kapitálu k rizikovo váženým aktívam (RWA). Regulatórny kapitál sa vypočíta ako súčet Kmeňového kapitálu Tier 1 (CET1), 
vedľajšieho kapitálu Tier 1 (AT1) a Kapitálu Tier 2, zníženého o odčítateľné položky. Kapitál CET1 zahŕňa splatený základný kapitál, 
zákonný rezervný fond, ostatné kapitálové fondy, nerozdelené zisky a dodatočné úpravy ocenenia. Kapitál Tier 2 zahŕňa podriadený 
dlh schválený Českou národnou bankou vo výške 35 598 tis. EUR (31. decembra 2016: 43 360 tis. EUR). Medzi odčítateľné položky 
patrí čistá hodnota nehmotného majetku a čistý odložený daňový záväzok súvisiaci s týmto nehmotným majetkom. 
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Pomery kapitálovej primeranosti 
Požiadavky na kapitálovú primeranosť sú nasledujúce: 

 V % 
Minimálne 
požiadavky 

Bezpečnostný 
vankúš 

Proticyklická 
kapitálová 

rezerva 
Celkové 

požiadavky 
 Pomer CET1 4,5 2,5 0,32 7,32 
 Pomer Tier 1 6,0 2,5 0,32 8,82 
 Celkový pomer regulatorného kapitálu 8,0 2,5 0,32 10,82 

 
Bezpečnostný vankúš vo výške 2,5 % pre CET1 bol uložený Českou národnou bankou. Špecifická miera proticyklickej kapitálovej 
rezervy sa vypočíta podľa § 63 Vyhlášky ČNB č. 163/2014 Zb. a je vypočítaná ako vážený priemer mier proticyklickej rezervy platnej 
v jurisdikciách, kde Skupina vykazuje príslušné rizikové expozície. Tento bod začal byť relevantným v roku 2017, keď Česká 
republika a Slovenská republika prvýkrát stanovili mieru proticyklickej rezervy. 

Pomery kapitálovej primeranosti pre RKC k 31. decembru 2017 a 2016 boli nasledujúce: 
 V % 31. december 2017 31. december 2016 
 Kmeňový kapitál Tier 1 (CET1) 12,08 12,11 
 Tier 1 kapitál 15,22 15,31 
 Celkový pomer regulatorného kapitálu 15,63 15,82 

42.    Spravovaný majetok 
 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 

    
 Majetok vo vlastných fondoch 2 511 611 1 972 660 
 Spravovaný majetok s právom voľného nakladania 235 491 149 791 
 Iný spravovaný majetok 2 550 834 2 276 120 

 Spravovaný majetok spolu 5 297 936 4 398 571 

(a) Metóda výpočtu 
Spravovaný majetok zahŕňa všetok majetok klientov spravovaný alebo držaný iba na investičné účely. Súhrnne doň patria všetky 
záväzky voči klientovi, termínované vklady v mene klientov a všetky aktíva klientov v portfóliu. Majetok v úschove (majetok držaný 
iba na transakčné účely a na úschovu) nie je zahrnutý do spravovaného majetku. Spravovaný majetok sa oceňuje reálnou hodnotou 
pre kótované finančné nástroje. Pokiaľ tieto nástroje nie sú kótované, dlhové a kapitálové finančné nástroje sú oceňované nabehnutou 
hodnotou alebo s použitím bežných oceňovacích metód (napr. oceňovacích modelov so vstupmi z trhu, pokiaľ sú k dispozícii). 

(b) Majetok vo vlastných fondoch 
Táto položka obsahuje aktíva všetkých investičných fondov Skupiny. 

(c) Spravovaný majetok s právom voľného nakladania 
Cenné papiere, oceniteľné práva, drahé kovy, trhová hodnota investícií v menách tretích strán a klientske vklady sú zahrnuté do výpočtu 
aktív s právom voľného nakladania. Hodnoty zahŕňajú tak aktíva uložené v spoločnostiach Skupiny, ako aj aktíva uložené v tretích 
stranách, pre ktoré spoločnosti Skupiny disponujú právom voľného nakladania. 

(d) Iný spravovaný majetok 
Cenné papiere, oceniteľné práva, drahé kovy, trhová hodnota zverených investícií s tretími stranami a klientskych vkladov sú zahrnuté 
do výpočtu iných spravovaných aktív. Hodnoty zahŕňajú aktíva, pre ktoré sa vykonáva správny alebo poradný mandát. 
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43.    Spriaznené osoby 

Definície spriaznených osôb 

Skupina má alebo mala vzťahy so spriaznenými osobami, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke, a to k 31. decembru 2017 a 2016 
alebo počas týchto rokov, ktoré sú: 

(1)  Koneční akcionári a spoločnosti, ktoré ovládajú; 

(2)  Spoločnosti so spoločným rozhodujúcim vplyvom alebo podstatným vplyvom nad Spoločnosťou a ich dcérske alebo pridružené 
spoločnosti; 

(3)  Pridružené spoločnosti; 

(4)  Spoločné podniky, v ktorých je Skupina spoluvlastníkom; 

(5)  Kľúčoví vedúci pracovníci Spoločnosti alebo jej materskej spoločnosti a spoločnosti, ktoré ovládajú alebo spoluovládajú. 

Pojem „koneční vlastníci a spoločnosti, ktoré ovládajú“ zahŕňa nasledujúce subjekty: Jakabovič Ivan, Tkáč Jozef, DANILLA EQUITY 
LIMITED, J&T Securities, s.r.o., KOLIBA REAL a.s., KPRHT 3, s.r.o., KPRHT 14 s.r.o. and KPRHT 19, s.r.o. Žiadna z týchto 
spoločností nezverejňuje konsolidovanú účtovnú uzávierku, ktorá by zahŕňala Skupinu. 
Prehľad transakcií so spriaznenými osobami počas rokov 2017 a 2016: 

   31. december 2017  31. december 2016 

 V tisícoch EUR   Pohľadávky Záväzky   Pohľadávky Záväzky 

        
 Koneční vlastníci a spoločnosti, ktoré ovládajú  48 4 821  38 918 1 674 
 Pridružené spoločnosti a spoločné podniky  88 2 584  3 287 1 745 

 
Kľúčový personál účtovnej jednotky alebo jej materskej 
spoločnosti a spoločnosti, ktoré ovládajú alebo spoluovládajú  75 956 14 264   265 165 19 203 

 Spolu  76 092 21 669   307 370 22 622 

K 31. decembru 2017 nebola vykázaná žiadna opravná položka na nedobytné pohľadávky voči konečným vlastníkom a spoločnostiam, 
ktoré ovládajú (2016: 0 tis. EUR). 

Prehľad transakcií so spriaznenými osobami počas rokov 2017 a 2016: 

   2017  2016 

 V tisícoch EUR   Výnosy Náklady   Výnosy Náklady 

        
 Koneční vlastníci a spoločnosti, ktoré ovládajú  449 1  3 164 2 

 Pridružené spoločnosti a spoločné podniky  1 696 83  2 145 1 327 

 

Kľúčový personál účtovnej jednotky alebo jej materskej 
spoločnosti a spoločnosti, ktoré ovládajú alebo 
spoluovládajú  13 412 6 190   21 793 9 720 

 Spolu  15 557 6 274   27 102 11 049 

Prehľad záruk poskytnutých spriazneným osobám a prijatých od spriaznených osôb: 

   31. december 2017  31. december 2016 

 V tisícoch EUR   Záruky prijaté 
Záruky 

poskytnuté    Záruky prijaté 
Záruky 

poskytnuté 

        
 Koneční vlastníci a spoločnosti, ktoré ovládajú   - 5   - 5 

 
Kľúčový personál účtovnej jednotky alebo jej materskej 
spoločnosti a spoločnosti, ktoré ovládajú alebo spoluovládajú   - 150   7 436 162 

 Spolu   - 155   7 436 167 
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K 31. decembru 2017 sa akcionári Skupiny nezaručili veriteľom za žiadne úvery poskytnuté Skupine (2016: 0 tis. EUR). 
 
Transakcie s riaditeľmi a kľúčovými vedúcimi pracovníkmi 
 
Prehľad celkových odmien zahrnutých v osobných nákladoch a pôžičky riaditeľom a kľúčovým zamestnancom: 

 V tisícoch EUR 31. december 2017 31. december 2016 
    
 Odmeny 171 382 
 Pôžičky 242 263 

 
Z celkového objemu pôžičiek riaditeľom a kľúčovým zamestnancom bolo poskytnutých 122 tis. EUR novo v roku 2017 (2016: 
56 tis. EUR) a 170 tis. eur bolo splatených (2016: 310 tis. EUR). 

 
44.    Nekonsolidované štruktúrované jednotky 

Skupina sa podieľa na rade obchodných činností so štruktúrovanými jednotkami, čo sú spoločnosti, ktorých cieľom je dosiahnuť 
určitý obchodný cieľ, a ktoré sú obvykle koncipované tak, aby hlasovacie a obdobné práva nepredstavovali dominantný faktor 
pri rozhodovaní o tom, kto túto jednotku ovláda. 

Štruktúrovaná jednotka sa často vyznačuje niektorými alebo všetkými nasledujúcimi rysmi alebo vlastnosťami: 

• obmedzené činnosti; 

• úzko a jasne definovaný cieľ; 

• nedostatok kapitálu, aby štruktúrovaná jednotka mohla svoje aktivity financovať bez podriadenej finančnej podpory. 

Skupina poskytuje štruktúrovaným jednotkám finančné prostriedky na nákup aktív, ktoré štruktúrované jednotky poskytujú ako 
zaistenie v prospech Skupiny. Skupina vstupuje do transakcií s týmito jednotkami pri bežnej obchodnej činnosti s cieľom uľahčiť 
transakcie so zákazníkmi a využiť konkrétnych investičných príležitostí. Jednotky, na ktoré sa vzťahuje tento bod prílohy, nie sú 
konsolidované, pretože ich Skupina neovláda prostredníctvom hlasovacích práv, zmlúv, dohôd o financovaní alebo inými 
spôsobmi. 

Príjmy dosiahnuté v dôsledku angažovanosti v štruktúrovaných jednotkách predstavujú úrokový výnos, ktorý Skupina vykazuje 
v súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými týmto štruktúrovaným jednotkám. 

Podielom Skupiny v nekonsolidovaných štruktúrovaných jednotkách sa rozumie zmluvný vzťah, na ktorého základe je Skupina 
vystavená premenlivosti výnosov vyplývajúcich z hospodárenia štruktúrovaných jednotiek. 

Maximálna miera vystavenia Skupiny riziku straty sa určí zhodnotením povahy jej podielu v nekonsolidovanej štruktúrovanej 
jednotke a predstavuje maximálnu stratu, ktorú by Skupina musela vykazovať v dôsledku jej angažovanosti v nekonsolidovaných 
štruktúrovaných jednotkách, bez ohľadu na pravdepodobnosť vzniku tejto straty. 

Maximálnu mieru rizika pri pôžičkách vystihuje ich účtovná hodnota v konsolidovanej účtovnej uzávierke k 31. decembru 2017 
vo výške 328 193 tis. EUR (2016: 647 533 tis. EUR). V roku 2017 Skupina v súvislosti s týmito pôžičkami nevykázala žiadnu 
stratu (2016: 0). Neexistujú žiadne dodatočné zmluvné dohody s týmito jednotkami týkajúce sa poskytovania ďalšieho 
financovania alebo záruk. Záväzky nekonsolidovaných štruktúrovaných jednotiek iným jednotkám sú podriadenými záväzkami 
Skupiny. 

Celková hodnota aktív štyroch nekonsolidovaných štruktúrovaných jednotiek, ako ukazovateľ ich veľkosti, dosahuje výšku 699 
785 tis. EUR (2016: 910 803 tis. EUR). 
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45.    Následné udalosti 

Dňa 27. marca 2017 dostala spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE oznámenie od Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže 
Slovenskej republiky o začatí správneho konania týkajúceho sa možného porušenia antimonopolného práva z dôvodu 
neohlásenia transakcie – získanie 40 % podielu v Panta Rhei, s.r.o. spoločnosťou Diversified Retail Company, a.s. Podľa 
predbežných úvah Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže J&T FINANCE GROUP SE údajne získala spoločnú kontrolu nad 
spoločnosťou Panta Rhei, s.r.o. uplatňovaním práv v mene Diversified Retail Company, a.s. bez toho, aby oznámila transakciu 
antimonopolnému úradu a vykonávala práva a povinnosti vyplývajúce z tejto transakcie bez predchádzajúceho súhlasu 
antimonopolnému úradu. J&T FINANCE GROUP SE odmieta, že by získala kontrolu nad spoločnosťou Panta Rhei, s.r.o. a 
odmieta všetky údajné porušenia. Správne konanie nebolo v čase vydania účtovnej uzávierky ukončené. Prípadná pokuta sa 
môže pohybovať od 700 tis. EUR do 7 000 tis. EUR. 
Dňa 27. februára 2018 sa dcérska spoločnosť AKB „Khovanskiy“ a.o. zlúčila so spoločnosťou J&T Bank, a.o. a od tohto dátumu 
zanikla ako právnická osoba. 

V marci roku 2016 uzavreli akcionári Skupiny niekoľko dohôd s CEFC, s pôvodným zámerom CEFC získať 50 % podiel v 
Skupine. Transakcia podliehala regulatórnemu schváleniu tak v Číne, ako aj v krajinách, kde Skupina pôsobí. V marci 2018 bola 
zo strany CEFC žiadosť o regulatórne schválenie stiahnutá a s tým sa od súvisiacej kúpy ďalšieho podielu v Skupine odstúpilo. 
V máji 2018 spoločnosť Rainbow Wisdom Investment Limited, člen skupiny CITIC Group, prevzala podiel CEFC na JTFG. 
JTFG a CITIC Group budú ďalej rokovať o ďalšej a hlbšej spolupráci medzi oboma skupinami. 
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46.    Spoločnosti v rámci Skupiny 

Zoznam spoločností v rámci Skupiny k 31. decembru 2017 a 2016 je uvedený nižšie: 

 

             December 2017  December 2016 

Názov spoločnosti Krajina sídla 

 
Konso-

lidované 
% 

 
 

Vlastnícky 
podiel 

 
Konsolidač-

ná metóda 
  Konso-

lidované % 

 
Vlastnícky 

podiel 

J&T FINANCE GROUP SE Česká republika materská spoločnosť   materská spoločnosť 
  J&T BANKA, a.s. Česká republika 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 

    ATLANTIK finanční trhy, a.s.  Česká republika 100,
00 

priamy Plná   100,00 priamy 

    J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.  Česká republika 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 
    J&T IB and Capital Markets, a.s. Česká republika 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 

   XT-Card a.s. Česká republika 32,0
0 priamy Ekvivalencie  32,00 priamy 

    J&T Bank, a.o. (J&T Bank ZAO) 1 Rusko 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 
   AKB «Khovanskiy» a.o.   Rusko 100,00 priamy Plná  - - 
    TERCES MANAGEMENT LIMITED 2 Cyprus 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 
      Interznanie OAO3 Rusko 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 
    PGJT B.V.  Holandsko - - -   50,00 priamy 

      PROFIREAL OOO Rusko - - -   50,00 priamy 

    J&T REALITY otevřený podílový fond4 Česká republika 88,88 priamy Plná   88,25 priamy 

    J&T Banka d.d. (VABA d.d. banka Varaždin) Chorvátsko 82,76 priamy Plná   88,55 priamy 

    J&T Leasingová společnost, a.s. Česká republika 100,00 priamy Plná   - - 
  J&T INTEGRIS GROUP LIMITED Cyprus 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 

    Bayshore Merchant Services Inc. Britské Panenské 
ostrovy 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 

      J&T Bank and Trust Inc, Barbados 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 

        J and T Capital, Sociedad Anonima de 
Capital Variable Mexiko 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 

    J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED Cyprus 60,60 priamy Plná   100,00 priamy 

      Equity Holding, a,s, Česká republika 37,96 priamy Plná   62,64 priamy 

    J&T Global Finance III, s.r.o. Slovensko 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 
    J&T Global Finance IV., B.V. Holandsko 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 
    J&T Global Finance V., s.r.o. Slovensko 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 
  J&T Global Finance VI., s.r.o. Slovensko 100,00 priamy Plná  100,00 priamy 
  J&T Global Finance VII., s.r.o. Česká republika 100,00 priamy Plná  100,00 priamy 
  J&T Global Finance VIII., s.r.o. Česká republika 100,00 priamy Plná  - - 
  J&T Concierge, s.r.o. Česká republika Sloučeno do J&T SERVICES ČR, a.s.  100,00 priamy 

  J&T SERVICES ČR, a.s. Česká republika 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 

    J&T SERVICES SR, s.r.o. Slovensko 100,00 priamy Plná   100,00 priamy 

    J&T Finance, LLC Rusko 99,90 priamy Plná   99,90 priamy 

      Hotel Kadashevskaya, LLC Rusko 99,90 priamy Plná   99,90 priamy 

  PBI, a.s. Česká republika 100,00 priamy Plná   94,98 priamy 

  Poštová banka, a.s. 5 Slovensko 98,46 priamy Plná   96,72 priamy 

    Poštová poisťovňa, a.s. (Poisťovňa Poštovej 
banky, a.s.) Slovensko 78,77 priamy Plná   77,37 priamy 

    Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 
Banky, d.s.s., a.s. Slovensko 98,46 priamy Plná   96,72 priamy 

    
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ 
SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, 
správ.spol., a.s.  

Slovensko 98,46 priamy Plná   96,72 priamy 

    PB Servis, a.s. (POBA Servis, a. s.) Slovensko 98,46 priamy Plná   96,72 priamy 

    PB PARTNER, a.s. Slovensko 98,46 priamy Plná   96,72 priamy 

    PB Finančné služby, a.s. Slovensko 98,46 priamy Plná   96,72 priamy 

    PB IT, a.s. Slovensko - - -   96,72 priamy 

    SPPS, a.s. Slovensko 39,38 priamy Ekvivalencie   38,69 priamy 
 NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE Česká republika 99,20 priamy priamy  - - 
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investiční společnost, a.s.6 

  DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Slovensko 99,20 priamy priamy  - - 

  BHP Tatry, s.r.o. Slovensko 99,20 priamy Plná  - - 

 Compact Property Fund, investiční fond s 
proměnným základním kapitálem, a.s.7 Česká republika 99,16 priamy Plná  - - 

  FORESPO SOLISKO a.s.  Slovensko 99,
16 priamy Plná  - - 

  FORESPO HELIOS 1 a.s. Slovensko 99,16 priamy Plná  - - 

  FORESPO HELIOS 2 a.s. Slovensko 99,16 priamy Plná  - - 

  FORESPO HOREC a SASANKA a.s. Slovensko 99,16 priamy Plná  - - 

  FORESPO PÁLENICA a.s. Slovensko 99,16 priamy Plná  - - 

  INVEST-GROUND a.s. Slovensko 99,16 priamy Plná  - - 

  FORESPO-RENTAL 1 a.s. Slovensko 99,16 priamy Plná  - - 

  FORESPO-RENTAL 2 a.s. Slovensko 99,16 priamy Plná  - - 

  FORESPO BDS a.s. Česká republika 99,16 priamy Plná  - - 

  DEVEL PASSAGE s.r.o. Slovensko 99,16 priamy Plná  - - 

  FORESPO DUNAJ 6 a.s. Slovensko 99,16 priamy Plná  - - 
 J&T Wine Holding SE Česká republika 100,00 priamy Plná  - - 
  OUTSIDER LIMITED  Cyprus 100,00 priamy Plná  - - 

           Chateau Teyssier (Société civile) Francúzsko 80,00 priamy Plná  - - 

           CT Domaines Francúzsko 80,00 priamy Plná  - - 

  SAXONWOLD LIMITED  Írsko 80,00 priamy Plná  - - 

           World’s End USA 80,00 priamy Plná  - - 

  KOLBY a.s. Česká republika 100,00 priamy Plná  - - 
 J&T Mezzanine, a.s. Česká republika 100,00 priamy Plná  - - 

 

Štruktúra Skupiny uvedená vyššie je zoradená podľa vlastníctva spoločností na rôznych úrovniach v rámci Skupiny. 
1 Skupina vlastní 99,945 % podiel v spoločnosti J&T Bank, a.o. prostredníctvom dcérskej spoločnosti J&T BANKA, a.s. a ďalší 
0,055 % podiel cez J&T FINANCE GROUP SE. 
2 Skupina vlastní 99 % podiel v spoločnosti TERCES MANAGEMENT LIMITED prostredníctvom dcérskej spoločnosti J&T 
BANKA, a.s. a ďalší 1 % podiel cez dcérsku spoločnosť J&T Finance, LLC. 
3 Skupina vlastní 50 % podiel v spoločnosti Interznanie OAO prostredníctvom dcérskej spoločnosti TERCES MANAGEMENT 
LIMITED a ďalší 50 % podiel cez dcérsku spoločnosť J&T Bank, a.o. 
4 Skupina vlastní 53,08 % podiel v spoločnosti J&T REALITY otvorený podielový fond, prostredníctvom dcérskej spoločnosti   
J&T BANKA, a.s. a ďalší 35,80 % podiel cez dcérsku spoločnosť Poštová banka, a.s. (2016: 53,08 % a 35,17 %). 
5 Skupina vlastní 64,46 % podiel v spoločnosti Poštová banka., a.s. cez J&T FINANCE GROUP SE a ďalší 34 % podiel 
prostredníctvom dcérskej spoločnosti PBI, a.s. (2016: 64,46 % cez J&T FINANCE GROUP SE a 32,36 % prostredníctvom 
dcérskej spoločnosti PBI, a.s.) 
6 Skupina vlastní 48,35 % podiel v spoločnosti NOVA Hotels otvorený podielový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. 
prostredníctvom spoločnosti J&T BANKA, a.s. a efektívne aj ďalší 50,85 % podiel prostredníctvom dcérskej spoločnosti 
Poštová banka, a.s. 
7 Skupina vlastní 45,71 % podiel v spoločnosti Compact Property Fund, investičný fond s premenným základným kapitálom,   
a.s. prostredníctvom spoločnosti J&T BANKA, a.s. a efektívne aj ďalší 53,45 % podiel prostredníctvom dcérskej spoločnosti 
Poštová banka, a.s. 
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Príloha 4 

Auditovaná konsolidovaná účtovná závierka Ručiteľa k 31. decembru 2016 
vrátane audítorskej správy vypracovaná podľa štandardov IFRS  
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KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Pobřežní 1a 
186 00 Praha 8  
Česká republika 
+420 222 123 111 
www.kpmg.cz 

Správa nezávislého audítora pre akcionárov 
spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE 

Výrok audítora 

Vykonali sme audit priloženej konsolidovanej účtovnej uzávierky spoločnosti J&T FINANCE 
GROUP SE (ďalej tiež „Spoločnosť“) zostavenej na základe medzinárodných štandardov 
účtovného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou, ktorá sa skladá z konsolidovaného 
výkazu o finančnej situácii1 k 31. decembru 2016, konsolidovaného výkazu o úplnom výsledku, 
konsolidovaného výkazu zmien vlastného kapitálu a konsolidovaného výkazu o peňažných tokoch 
za rok končiaci 31. decembrom 2016 a prílohy tejto konsolidovanej účtovnej uzávierky, ktorá 
obsahuje popis použitých podstatných účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Údaje 
o Spoločnosti sú uvedené v bode 1 prílohy tejto konsolidovanej účtovnej uzávierky. 

Podľa nášho názoru priložená konsolidovaná účtovná uzávierka podáva verný a poctivý obraz 
finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a finančnej výkonnosti a peňažných tokov za rok 
končiaci 31. decembrom 2016 v súlade s medzinárodnými štandardmi účtovného výkazníctva v 
znení prijatom Európskou úniou. 

Základ pre výrok 

Audit sme vykonali v súlade so zákonom o audítoroch a štandardmi Komory audítorov Českej 
republiky pre audit, ktorými sú medzinárodné štandardy pre audit (ISA), prípadne doplnené a 
upravené súvisiacimi aplikačnými doložkami. Naša zodpovednosť stanovená týmito predpismi je 
podrobnejšie popísaná v oddiele Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej 
uzávierky. V súlade so zákonom o audítoroch a Etickým kódexom prijatým Komorou audítorov 
Českej republiky sme od Spoločnosti nezávislí a splnili sme aj ďalšie etické povinnosti vyplývajúce 
z uvedených predpisov. Domnievame sa, že dôkazné informácie, ktoré sme zhromaždili, poskytujú 
dostatočný a vhodný základ na vyjadrenie nášho výroku. 

1 Upravte podľa skutočných názvov jednotlivých výkazov použitých Spoločnosťou. 

KPMG česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and a 
member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity, 

Obchodný register vedený IČO 496191B7 
Mestským súdom v Prahe DIČ CZ699001996 
oddiel C, vložka 24185 ID dátovej schránky: 8h3gtra 
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Ostatné informácie 

Ostatnými informáciami sú v súlade s § 2 písm. b) zákona o audítoroch informácie uvedené v 
konsolidovanej výročnej správe okrem konsolidovanej účtovnej uzávierky a našej správy audítora. 
Za ostatné informácie zodpovedá štatutárny orgán Spoločnosti. 

Náš výrok ku konsolidovanej účtovnej uzávierke sa k ostatným informáciám nevzťahuje. Napriek tomu 
je však súčasťou našich povinností súvisiacich s auditom konsolidovanej účtovnej uzávierky 
zoznámenie sa s ostatnými informáciami a posúdenie, či ostatné informácie nie sú vo významnom 
(materiálnom) nesúlade s konsolidovanou účtovnou uzávierkou či s našimi znalosťami o účtovnej 
jednotke získanými počas auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky alebo či sa inak tieto informácie 
nejavia ako významne (materiálne) nesprávne. Tiež posudzujeme, či ostatné informácie boli vo 
všetkých významných (materiálnych) ohľadoch vypracované v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi. Týmto posúdením sa rozumie, či ostatné informácie spĺňajú požiadavky právnych 
predpisov na formálne náležitosti a postup vypracovania ostatných informácií v kontexte 
významnosti (materiality), t. j. či prípadné nedodržanie uvedených požiadaviek by bolo spôsobilé 
ovplyvniť úsudok konaný na základe ostatných informácií. 

Na základe vykonaných postupov, do miery, do akej dokážeme posúdiť, uvádzame, že 
• ostatné informácie, ktoré popisujú skutočnosti, ktoré sú tiež predmetom zobrazenia v 

konsolidovanej účtovnej uzávierke, sú vo všetkých významných (materiálnych) ohľadoch v 
súlade s konsolidovanou účtovnou uzávierkou a 

• ostatné informácie boli vypracované v súlade s právnymi predpismi. 

Ďalej sme povinní uviesť, či na základe poznatkov a povedomia o Spoločnosti, ku ktorým sme 
dospeli pri vykonávaní auditu, ostatné informácie neobsahujú významné (materiálne) vecné 
nesprávnosti. V rámci uvedených postupov sme v získaných ostatných informáciách žiadne 
významné (materiálne) vecné nesprávnosti nezistili. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu, dozornej rady a výboru pre audit Spoločnosti za 
konsolidovanú účtovnú uzávierku 

Štatutárny orgán Spoločnosti zodpovedá za zostavenie konsolidovanej účtovnej uzávierky 
podávajúcej verný a poctivý obraz v súlade s medzinárodnými štandardmi účtovného výkazníctva 
v znení prijatom Európskou úniou a za taký vnútorný kontrolný systém, ktorý považuje za 
nevyhnutný pre zostavenie konsolidovanej účtovnej uzávierky tak, aby neobsahovala významné 
(materiálne) nesprávnosti spôsobené podvodom alebo chybou. 

Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej uzávierky je štatutárny orgán Spoločnosti povinný 
posúdiť, či je Spoločnosť schopná nepretržite trvať, a pokiaľ je to relevantné, popísať v prílohe 
konsolidovanej účtovnej uzávierky záležitosti týkajúce sa jej nepretržitého trvania a použitia 
predpokladu nepretržitého trvania pri zostavení konsolidovanej účtovnej uzávierky, s výnimkou 
prípadov, keď štatutárny orgán plánuje zrušenie Spoločnosti alebo ukončenie jej činnosti, resp. 
keď nemá inú reálnu možnosť ako tak urobiť. 

Za dohľad nad procesom účtovného výkazníctva v Spoločnosti zodpovedajú dozorná rada a výbor 
pre audit. 
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Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej uzávierky 

Naším cieľom je získať primeranú istotu, že konsolidovaná účtovná uzávierka ako celok 
neobsahuje významnú (materiálnu) nesprávnosť spôsobenú podvodom alebo chybou a vydať 
správu audítora obsahujúcu náš výrok. Primeraná miera istoty je veľká miera istoty, avšak nie je 
zárukou, že audit vykonaný v súlade s vyššie uvedenými predpismi vo všetkých prípadoch v 
konsolidovanej účtovnej uzávierke odhalí prípadnú existujúcu významnú (materiálnu) nesprávnosť. 
Nesprávnosti môžu vznikať v dôsledku podvodov alebo chýb a považujú sa za významné 
(materiálne), pokiaľ je možné reálne predpokladať, že by jednotlivo alebo v súhrne mohli ovplyvniť 
ekonomické rozhodnutia, ktoré používatelia konsolidovanej účtovnej uzávierky na jej základe 
príjmu. 

Pri vykonávaní auditu v súlade s vyššie uvedenými predpismi je našou povinnosťou uplatňovať 
počas celého auditu odborný úsudok a zachovávať profesijný skepticizmus. Ďalej je našou 
povinnosťou: 
• Identifikovať a vyhodnotiť riziká významnej (materiálnej) nesprávnosti konsolidovanej 

účtovnej uzávierky spôsobené podvodom alebo chybou, navrhnúť a vykonať audítorské 
postupy reagujúce na tieto riziká a získať dostatočné a vhodné dôkazné informácie, aby sme 
na ich základe mohli vyjadriť výrok. Riziko, že neodhalíme významnú (materiálnu) 
nesprávnosť, ku ktorej došlo v dôsledku podvodu, je väčšie ako riziko neodhalenia 
významnej (materiálnej) nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože súčasťou podvodu môžu 
byť tajné dohody, falšovania, úmyselné zanedbania, nepravdivé vyhlásenia alebo 
obchádzania vnútorných kontrol. 

• Zoznámiť sa s vnútorným kontrolným systémom Spoločnosti relevantným pre audit v takom 
rozsahu, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné vzhľadom na dané okolnosti, 
nie aby sme mohli vyjadriť názor na účinnosť jej vnútorného kontrolného systému. 

• Posúdiť vhodnosť použitých účtovných pravidiel, primeranosť vykonaných účtovných 
odhadov a informácie, ktoré v tejto súvislosti štatutárny orgán Spoločnosti uviedol v prílohe 
konsolidovanej účtovnej uzávierky. 

• Posúdiť vhodnosť použitia predpokladu nepretržitého trvania pri zostavení konsolidovanej 
účtovnej uzávierky štatutárnym orgánom a to, či vzhľadom na zhromaždené dôkazné 
informácie existuje významná (materiálna) neistota vyplývajúca z udalostí alebo podmienok, 
ktoré môžu významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite trvať. Ak dôjdeme k 
záveru, že taká významná (materiálna) neistota existuje, je našou povinnosťou upozorniť v 
našej správe na informácie uvedené v tejto súvislosti v prílohe konsolidovanej účtovnej 
uzávierky, a pokiaľ tieto informácie nie sú dostatočné, vyjadriť modifikovaný výrok. Naše 
závery týkajúce sa schopnosti Spoločnosti nepretržite trvať vychádzajú z dôkazných informácií, 
ktoré sme získali do dátumu našej správy. Avšak budúce udalosti alebo podmienky môžu 
viesť k tomu, že Spoločnosť stratí schopnosť nepretržite trvať. 

• Vyhodnotiť celkovú prezentáciu, členenie a obsah konsolidovanej účtovnej uzávierky, 
vrátane prílohy, a ďalej to, či konsolidovaná účtovná uzávierka zobrazuje podkladové 
transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k vernému zobrazeniu. 

• Získať dostatočné a vhodné dôkazné informácie o finančných informáciách týkajúcich sa 
účtovných jednotiek alebo podnikateľských činností v rámci skupiny s cieľom vyjadriť výrok ku 
konsolidovanej účtovnej uzávierke. Zodpovedáme za riadenie, dohľad a vykonanie auditu 
skupiny. Vyjadrenie výroku audítora zostáva našou výhradnou zodpovednosťou. 
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Našou povinnosťou je informovať osoby poverené správou a riadením okrem iného o plánovanom 
rozsahu a načasovaní auditu a o významných zisteniach, ktoré sme v jeho priebehu urobili, 
vrátane zistených významných nedostatkov vo vnútornom kontrolnom systéme. 

Štatutárny audítor zodpovedný za zákazku 

Ing. Vladimír Dvořáček je štatutárnym audítorom zodpovedným za audit konsolidovanej účtovnej 
uzávierky spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE k 31. decembru 2016, na ktorého základe bola 
spracovaná táto správa nezávislého audítora. 

V Prahe, dňa 2. mája 2017 

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Evidenčné číslo 71 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Dvořáček 
Partner 

Evidenčné číslo 2332 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
za rok končiaci 31. decembrom 2016 

V tisícoch EUR  
 

  
 Bod 

prílohy  2016  2015  
  

   
Úrokové výnosy 6  423 678 481 263 
Úrokové náklady 6  (141 107) (173 273) 
Čisté úrokové výnosy  

 282 571 307 990 

Výnosy z poplatkov a provizií 7  108 908 99 940 
Náklady na poplatky a provízie 7  (33 063) (35 521) 
Čisté výnosy z poplatkov a provizií  

 75 845 64 419 

Čistý zisk (strata) z obchodovania 8  28 474 18 477 
Tržby spolu   386 890 390 886 
Ostatní prevádzkové výnosy 9  32 914 37 322 
Výnosy spolu  

 419 804 428 208 

Osobné náklady 10  (90 960) (90 718) 
Odpisy a amortizícia 25, 26  (28 363) (29 543) 
Zníženie hodnoty goodwillu 25   - (2 385) 
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku 25, 26  (2 536) (559) 
Čistá tvorba opravných položiek k úverom 20  (89 308) (88 633) 
Ostatné prevádzkové náklady 11  (110 415) (114 331) 
Náklady spolu  

 (321 582) (326 169) 
  

   
Prevádzkový výsledok hospodárenia  

 98 222 102 039 
Strata z účasti v jednotkách účtovaných ekvivalenčnou metódou  

 (1 844) (1 141) 
Zisk pred zdanením  

 96 378 100 898 

Daň z príjmu 12  (34 549) (28 347) 
Zisk za účtovné obdobie   61 829 72 551 
 

    
Priraditeľný:     
Akcionárom materskej spoločnosti   62 701 72 175 
Nekontrolním podielom   (872) 376 
Zisk za účtovné obdobie  

 61 829 72 551 

Príloha uvedená na stranách 9 až 88 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto konsolidovanej účtovnej závierky. 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ KOMPLEXNÉHO  VÝSLEDKU 
za rok končiaci 31. decembrom 2016 

V tisícoch EUR  
 

     2016  2015  

Zisk za účtovné obdobie 
  

61 829 72 551 
   

  
Ostatní úplný výsledok - položky, ktoré sú alebo môžu byť 
následne reklasifikované do zisku alebo straty 

  
  

Rozdiely z kurzových prepočtov   22 910 (21 991) 
Precenenie na reálnu hodnotu finančných aktív   (8 572) 10 928 
Podiel na ostatnom úplnom výsledku jednotiek účtovaných metódou 
vlastného imania 

  
130 (99) 

Ostatné súčasti komplexného výsledku za účtovné obdobie po 
zdanení 

  
14 468 (11 162) 

Úplný výsledok za účtovné obdobie   76 297 61 389 
  

   
Priraditeľný:  

   
Akcionárom materskej spoločnosti  

 77 155 59 620 
Nekontrolním podielom  

 (858) 1 769 
Komplexný výsledok za účtovné obdobie spolu   76 297 61 389 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsolidovaná účtovná závierka bola schválená predstavenstvom dňa 2. mája 2017. 
 
V mene predstavenstva podpísali: 

 

 

__________________________  ___________________________ 

Ing. Dušan Palcr  Ing. Gabriela Lachoutová 
podpredseda predstavenstva  člen predstavenstva 
J&T FINANCE GROUP SE  J&T FINANCE GROUP SE 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII 
k 31. decembru 2016 
 

V tisícoch EUR         
  Bod 

prílohy   31. decembra 2016 31. decembra 2015 
AKTIVA         
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 13   935 178 1 019 854 
Finančné aktíva oceňované reálnou cenou do zisku alebo straty 14   189 245 110 412 
Realizovateľná finančné aktíva 15   1 277 400 1 447 101 
Finančné aktíva držané do splatnosti 16   405 372 510 899 
Skupina majetku držaná za účelom predaja 17   8 145 182 526 
Úvery a preddavky poskytnuté bankám 18   1 204 164 1 514 696 
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom 19, 20   5 657 515 5 360 740 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 22   179 783 189 173 
Splatná daňová pohľadávka     4 870 18 164 
Investície do jednotiek účtovaných ekvivalenčnou metódou 23   1 024 1 249 
Investície v nehnuteľnostiach 24   7 656 5 670 
Dlhodobý nehmotný majetok 25   132 246 145 364 
Dlhodobý hmotný majetok 26   43 951 54 264 
Odložená daňová pohľadávka 33   5 477 5 325 
Aktíva spolu     10 052 026 10 565 437 
         
ZÁVÄZKY        
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát 14  15 562 14 665 
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za účelom predaja 17  - 108 188 
Vklady a úvery od bánk  27   93 152 135 524 
Vklady a úvery od klientov  28   7 545 923 8 128 421 
Vydané dlhopisy 29   527 715 447 096 
Podriadený dlh 30   56 402 130 315 
Ostatné záväzky 31   284 630 267 291 
Splatný daňový záväzok     5 934 10 504 
Rezervy 32   23 564 24 941 
Odložený daňový záväzok 33   10 909 12 757 
Záväzky spolu     8 563 791 9 279 702 
         
VLASTNÝ KAPITÁL        
Základný kapitál     574 138 646 584 
Emisné ážio     93 577 93 577 
Nerozdelený zisk a ostatné fondy     777 391 503 475 
Vlastný kapitál pripadajúci akcionárom materskej spoločnosti 34   1 445 106 1 243 636 
Nekontrolné podiely 35   43 129 42 099 
Vlastný kapitál spolu     1 488 235 1 285 735 

        
Vlastný kapitál a záväzky spolu     10 052 026 10 565 437 

 
 
 
 
Príloha uvedená na stranách 9 až 88 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ 
 za rok končiaci 31. decembrom 2016 

V tisícoch EUR 
Bod 

prílohy 

 
Základné 

imanie 
Emisné 

ážio 
Nedeliteľné 

fondy 

Fond 
z prepočtu 

cudzích 
mien 

Ostatné 
rezervy a 

fondy 
Nerozde-
lený zisk 

Vlastné imanie 
pripadajúci 
akcionárom 

materskej 
spoločnosti 

Nekontrol-
né podiely 

Vlastné 
imanie 

spolu 
            
Zostatok k 1. januáru 2016   646 584 93 577 18 215 (72 455) 97 465 460 250 1 243 636 42 099 1 285 735 

Zisk za účtovné obdobie    -  -  -  -  - 62 701 62 701 (872) 61 829 
Ostatné súčasti komplexného výsledku po zdanení - 
položky, ktoré sú alebo môžu byť následne 
reklasifikované do zisku alebo straty    -  -  - 23 032 (8 578)  - 14 454 14 14 468 

 Rozdiely z kurzových prepočtov    -  -  - 22 902  -  - 22 902 8 22 910 
Opätovného ocenenia finančného majetku na reálnu 
hodnotu    -  -  -  - (8 578)  - (8 578) 6 (8 572) 
Podiel na ostatnom úplnom výsledku jednotiek 
účtovaných ekvivalenčnou metódou     -  -  - 130  -  - 130  - 130 

Úplný výsledok za účtovné obdobie    -  -  - 23 032 (8 578) 62 701 77 155 (858) 76 297             
Výplata akcionárom (finančné asistencie)   (72 446) -  -  -  - (4 419) (76 865)  - (76 865) 
Výplata dividend    -  -  -  -  -  -  - (853) (853) 
Zrážková daň z dividend    -  -  -  -  - (315) (315)  - (315) 
Zmeny nekontrolných podielov bez zmeny v ovládání 35   -  - (624) 292 (1 521) (183) (2 036) 3 164 1 128 
Transakcie s vlastníkmi Spoločnosti účtované 
priamo do vlastného imania   (72 446)  - (624) 292 (1 521) (4 917) (79 216) 2 311 (76 905) 
 

 
 

         
Vplyv z predaja dcérskych spoločností 5.2   -  -  - (310)  - - (310) (423) (733) 
Emisia ostatných kapitálových nástrojov 34   -  -  -  - 220 595  - 220 595  - 220 595 
Vyplatenie výnosov z ostatných kapitálových nástrojov  34   -  -  -  -  - (16 754) (16 754)  - (16 754) 
Transfer do zákonného rezervného fondu 34   -  - 5 881   (5 881)  -  -  -             
Zostatok k 31. decembru 2016    574 138 93 577 23 472 (49 441) 307 961 495 399 1 445 106 43 129 1 488 235 

 

 

Pozri bod 34. Vlastný kapitál a bod 35. Nekontrolné podiely.  
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ 
 za rok končiaci 31. decembra 2015 

V tisícoch EUR 
Bod 

prílohy 

 
Základné 

imanie 
Emisné 

ážio 
Nedeliteľné 

fondy 

Fond 
z prepočtu 

cudzích 
mien 

Ostatné 
rezervy a 

fondy 
Nerozde-
lený zisk 

Vlastné imanie 
pripadajúci 
akcionárom 

materskej 
spoločnosti 

Nekontrol-
né podiely 

Vlastné 
imanie 

spolu             
Zostatok k 1. januáru 2015   518 389  - 14 178 (48 286) 56 318 396 305 936 904 95 087 1 031 991 

Zisk za účtovné obdobie    -  -  -  -  - 72 175 72 175 376 72 551 
Ostatné súčasti komplexného výsledku po zdanení - 
položky, ktoré sú alebo môžu byť následne 
reklasifikované do zisku alebo straty    -  -  - (22 849) 10 294  - (12 555) 1 393 (11 162) 

 Rozdiely z kurzových prepočtov    -  -  - (22 750)  -  - (22 750) 759 (21 991) 
Opätovného ocenenia finančného majetku na reálnu 
hodnotu    -  -  -  - 10 294  - 10 294 634 10 928 
Podiel na ostatnom úplnom výsledku jednotiek 
účtovaných ekvivalenčnou metódou     -  -  - (99)  -  - (99)  - (99) 

Úplný výsledok za účtovné obdobie    -  -  - (22 849) 10 294 72 175 59 620 1 769 61 389             
Výplata akcionárom   128 195 93 577  -  -  -  - 221 772  - 221 772 
Výplata dividend 35   -  -  -  -  -  -  - (3 008) (3 008) 
Zmeny nekontrolných podielov bez zmeny v ovládání    -  - (77) (1 320) (41) (191) (1 629) (51 613) (53 242) 
Transakcie s vlastníkmi Spoločnosti účtované 
priamo do vlastného imania   128 195 93 577 (77) (1 320) (41) (191) 220 143 (54 621) 165 522 
            
Vplyv z predaja dcérskych spoločností 5.2   -  -  -  -  -  -  - (136) (136) 
Emisia ostatných kapitálových nástrojov 34   -  -  -  - 30 894  - 30 894  - 30 894 
Vyplatenie výnosov z ostatných kapitálových nástrojov  34   -  -  -  -  - (3 925) (3 925)  - (3 925) 
Transfer do zákonného rezervného fondu 34   -  - 4 114 - - (4 114)  -  -  - 
                     
Zostatok k 31. decembru 2015    646 584 93 577 18 215 (72 455) 97 465 460 250 1 243 636 42 099 1 285 735 

 
 
 
Príloha uvedená na stranách 9 až 88 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PEŇAŽNÝCH TOKOCH 
za rok končiaci 31. decembra 2016 
 

V tisícoch EUR     
 Bod 

prílohy   2016 2015 
  

   
PEŇAŽNÝ TOK Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI  

   
Zisk pred zdanením  

 96 378 100 898 
Úpravy týkajúce sa:  

   
Odpisy a amortizácie 25, 26  28 363 29 543 
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku 25, 26  2 536 559 
Precenenie finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou  

 (1 015) 27 039 
Čistá zmena v reálnej hodnote investícií do nehnuteľností 24  -  - 
Precenenie zlatých odliatkov 9  (149) (49) 
(Zisk)/strata z predaje dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a 
investícií do nehnuteľností 

 
 (283) 1 153 

Odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov na poistné zmluvy a 
klientskej zmluvy   2 006 2 728 

(Zisk) strata z predaja dcérskych spoločností, jednotiek účtovaných metódou 
vlastného imania a nekontrolné podiely 

9, 11 
 (477) 1 983 

(Zisk) / strata z predaja finančného majetku  
 (28 015) 8 062 

Čisté úrokové výnosy 6  (282 571) (307 990) 
Výnosy z dividend 8  (10 965) (22 076) 
Zvýšenie opravných položiek k znehodnoteným úverom 20  89 308 88 633 
Zmena opravných položiek k pohľadávkam z obchodných vzťahov a 
ostatným aktívam 11 

 4 956 6 711 
Strata z účasti v jednotkách účtovaných ekvivalenčnou metódou   1 844 1 141 
Zmena stavu rezerv 32  12 566 11 288 
Zníženie hodnoty goodwillu a negativní goodwill 25   - 2 385 
Čisté nerealizované kurzové zisky  

 15 575 (31 761) 
Prevádzková strata pred zmenou pracovného kapitálu  

 (69 943) (79 753) 

Zmena v úveroch a zálohách poskytnutých bankám a klientom 
 

 (14 421) (1 554 030) 
Zmena v pohľadávkach z obchodných vzťahov a ostatných aktívach  

 8 370 (2 831) 
Zmena vo vkladoch a úveroch od bánk a klientov  

 (780 706) 586 585 
Zmena v záväzkoch z obchodných vzťahov a ostatné záväzky  

 15 746 111 140 
Peňažné toky z (použité v) prevádzke  

 (840 954) (938 889) 

Prijaté úroky 
 

 398 609 464 404 
Zaplatené úroky  

 (141 657) (161 806) 
Zaplatená daň z príjmu  

 (29 128) (59 693) 
Peňažné toky z (použité v) prevádzkovej činnosti  

 (613 130) (695 984) 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (pokračovanie) 
za rok končiaci 31. decembra 2016 
 

V tisícoch EUR Bod 
prílohy  2016 2015 

 
 

   
PEŇAŽNÝ TOK Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI  

   
Nákup finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz 
ziskov a strát 

 
 (140 682) (145 451) 

Príjmy z predaja finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou do zisku 
alebo straty 

 
 94 325 366 468 

Nákup realizovateľných finančných aktív  
 (358 133) (444 466) 

Príjmy z predaja realizovateľných finančných aktív  
 581 446 641 488 

Nákup finančných aktív držaných do splatnosti   
 (387 221) (25 610) 

Príjmy z finančných nástrojov držaných do splatnosti  
 489 994 114 818 

Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a investícií do 
nehnuteľností   (19 254) (16 437) 
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a investic 
do nehnuteľností   995 333 
Obstaranie dcérskych spoločností, po odpočítaní získaných peňažných 
prostriedkov 5.1   - 6 
Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov z predaja dcérskych 
spoločností 5.2  2 131 (208) 
Prijaté dividendy   11 420 1 446 
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti   275 021 492 387 
     
PEŇAŽNÝ TOK Z FINANČNEJ ČINNOSTI     
(Výplata) príspevok akcionárov(m)   (1 125) 221 772 
Príjmy z vydaných dlhových cenných papierov 29  184 739 158 639 
Platby za spätné odkúpenie emitovaných dlhových cenných papierov   (104 880) - 
Akvizícia nekontrolného podielu    - (59 191) 
Predaj nekontrolného podielu   1 128 5 949 
Podriadený dlh vydaný 30  698 6 247 
Podriadený dlh splatený 30  (74 274) (457) 
Platby z finančného lízingu   (40) - 
Emisia ostatných kapitálových nástrojov   220 595 30 894 
Vyplatenie výnosov z ostatných kapitálových nástrojov   (16 754) (3 925) 
Vyplatené dividendy   (1 167) (3 008) 
Peňažné toky z finančnej činnosti   208 920 356 920 
     
Čistý prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov   (129 189) 153 323 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 13  1 049 469 884 368 
Vplyv kurzových zmien na držané peňažné prostriedky   14 898 11 778 
Stav peňazí a peňažných ekvivalentov na konci obdobia 13  935 178 1 049 469 

 
 
 
 
Príloha uvedená na stranách 9 až 88 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto konsolidovanej účtovnej závierky. 
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1.     Všeobecné informácie 

J&T FINANCE GROUP SE („materská spoločnosť“ alebo „Spoločnosť“) je európska spoločnosť (Societas Europaea) so 
sídlom a miestom podnikania Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8. 

Konsolidovaná účtovná uzávierka Spoločnosti pre rok končiaci 31. decembrom 2016 zahŕňa materskú spoločnosť, jej dcérske 
spoločnosti a podiely v pridružených a spoločných podnikoch (spolu označovaných ako „Skupina“). Zoznam účtovných 
jednotiek v Skupine je uvedený v bode 44. Spoločnosti v rámci Skupiny. 

J&T FINANCE GROUP SE je nástupnickou materskou spoločnosťou, ktorá prevzala túto úlohu od J&T FINANCE GROUP, 
a.s., ktorá bola pôvodnou materskou spoločnosťou Skupiny až do 31. decembra 2013. J&T FINANCE GROUP, a.s. bola 
založená 7. februára 1995 a bola zapísaná do obchodného registra v Bratislave, Slovenská republika, dňa 20. marca 1995. 
Akcionárom bola spoločnosť TECHNO PLUS, a.s., ktorá bola slovenskou obchodnou spoločnosťou vlastnenou Jozefom 
Tkáčom a Ivanom Jakabovičom, jej konečnými vlastníkmi. 

Dňa 1. januára 2014 došlo k fúzii spoločností J&T FINANCE GROUP, a.s. a TECHNO PLUS, a. s. (jej akcionár) do 
spoločnosti J&T FINANCE, a.s., českej dcérskej spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. Všetky uvedené spoločnosti boli 
súčasťou Regulovaného konsolidačného celku – „RKC“ (pre definíciu RKC pozri bod 39.5. Riadenie kapitálu). O cezhraničnej 
fúzii sa účtovalo ako o transakcii pod spoločnou kontrolou s účtovnými hodnotami fúzujúcich spoločností k l. januáru 2014. 
Transakcie vnútri skupiny boli eliminované v rámci účtovníctva fúzií. 

J&T FINANCE, a.s., holdingová spoločnosť, ktorá pôvodne vznikla 24. augusta 2006 v Českej republike, bola po cezhraničnej 
fúzii 1. januára 2014 premenovaná na J&T FINANCE GROUP SE a stala sa novou materskou spoločnosťou Skupiny. Koneční 
vlastníci Skupiny zostali bezo zmeny, t. j. Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič. 

Hlavným dôvodom fúzie bolo zjednodušenie štruktúry finančnej holdingovej skupiny pri nezmenených konečných vlastníkoch 
a zachovaní kontinuity dohľadu Českej národnej banky nad aktivitami RKC po akvizícii Poštovej banky, a.s. v roku 2013. 

V roku 2016 došlo k zmene štruktúry akcionárov (pozri bod 34. Vlastný kapitál) a akcionári Spoločnosti k 31. decembru 2016 
sú: 

 
  Podiel na základnom imaní  Hlasovacie práva (registrované) 
   V tisícoch EUR %  V miliónoch CZK % 
 Ing. Jozef Tkáč 258 649 45,05  7 109 45,05 
 Ing. Ivan Jakabovič 258 649 45,05  7 109 45,05 
 CEFC Shanghai International Group Limited 31 004 5,4  852 5,4 
 CEFC Hainan International Holdings CO., Ltd 25 836 4,5  711 4,5 
 Spolu 574 138 100,0  15 780 100,0 

 
Akcionári Spoločnosti k 31. decembru 2015 boli: 

 Podiel na základnom imaní  Hlasovacie práva (registrované) 
  V tisícoch 

EUR % 
 

V miliónoch CZK % 
Ing. Jozef Tkáč 294 662 45,6  8 089 45,6 
Ing. Ivan Jakabovič 294 662 45,6  8 089 45,6 
CEFC Shanghai International Group Limited 30 958 4,8  852 4,8 
CEFC Hainan International Holdings CO., Ltd 26 302 4,0  711 4,0 
Spolu 646 584 100,0  17 741 100,0 

 

V marci roku 2016 uzavreli akcionári Skupiny niekoľko dohôd s CEFC, čím by CEFC nakoniec získala 50 % podiel v Skupine. 
Transakcia podlieha regulačnému schváleniu tak v Číne, ako aj v krajinách, kde Skupina pôsobí. 
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Skupina sa ako finančný investor aktívne zúčastňuje širokého spektra investičných príležitostí, ktoré zahŕňajú investície do 
bánk, cenných papierov a štruktúrovaných investícií, ako napr. financovanie projektov, akvizícií, reštrukturalizácií a investície 
do private equity fondov. Skupina tiež poskytuje rozsiahly sortiment služieb pre fyzické osoby, finančné inštitúcie, súkromnej 
aj štátnej spoločnosti, ako je retailové bankovníctvo, kreditné karty, korporátne bankovníctvo, investičné bankovníctvo, správy 
majetku a služieb v oblasti správy investícií. Služby investičného bankovníctva zahŕňajú oblasti ako výskum, predaj a obchod, 
služby na kapitálovom trhu a trhu dlhových cenných papierov. Správa aktív sa primárne skladá zo správy vlastných fondov, služieb 
diskrečnej správy portfólia a tiež správy a úschovy. V oblasti kolektívneho investovania sú prostriedky klientov spravované cez rôzne druhy 
investičných fondov, ktoré predstavujú rozmanité investičné prístupy a stratégie. 

Členmi predstavenstva boli k 31. decembru 2016 a 31. decembru 2015: 

Ing. Jozef Tkáč – predseda        
Ing. Ivan Jakabovič – podpredseda  
Ing. Patrik Tkáč – podpredseda  
Ing. Dušan Palcr – podpredseda  
Ing. Gabriela Lachoutová 
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2.     Východiská na prípravu účtovnej uzávierky 

(a) Vyhlásenie o súlade 

Táto konsolidovaná účtovná uzávierka bola spracovaná v súlade s Medzinárodnými štandardmi účtovného výkazníctva („IFRS“) 
vydanými Radou pre medzinárodné účtovné štandardy („IASB“), v znení prijatom Európskou úniou („EÚ“). 

Konsolidovaná účtovná uzávierka bola schválená predstavenstvom dňa 2. mája 2017. 

(b) Východiská na prípravu 

Konsolidovaná účtovná uzávierka bola zostavená podľa zásady účtovania v obstarávacích cenách. Výnimku tvoria investície do 
nehnuteľností, finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty, finančné nástroje realizovateľné a deriváty, 
ktoré sú ocenené reálnou hodnotou. 

Konsolidovaná účtovná uzávierka je v mene euro zaokrúhlené na najbližšie tisíce. Účtovné metódy konzistentne používa Skupina 
a sú zhodné s metódami používanými v predchádzajúcom roku. 

Účtovné uzávierky pripravené v súlade s Medzinárodnými štandardmi účtovného výkazníctva vyžadujú uplatnenie rôznych 
odhadov, predpokladov a úsudkov, ktoré ovplyvňujú vykázané hodnoty aktív, záväzkov, výnosov a nákladov. Skutočné výsledky 
sa budú pravdepodobne odchyľovať od týchto odhadov. Významné účtovné odhady a úsudky vedenia so značným rizikom, že 
budú potrebné úpravy v materiálnej výške, sú popísané v bode 4. Rozhodujúce účtovné odhady a predpoklady. 

Odhady a súvisiace predpoklady sa priebežne prehodnocujú. Pokiaľ sa prehodnotenie účtovných odhadov vzťahuje len k 
účtovnému obdobiu, v ktorom k prehodnoteniu došlo, vykáže sa v tomto období. Pokiaľ prehodnotenie ovplyvní obdobie, v 
ktorom k nemu došlo a tiež nasledujúce obdobie, vykáže sa v období, kedy k nemu došlo a aj v nasledujúcich obdobiach. 

Nasledujúce štandardy, úpravy štandardov a interpretácie sú prvýkrát účinné pre účtovné obdobie končiace 31. 
decembrom 2016 a použili sa pri zostavení konsolidovanej účtovnej uzávierky Skupiny: 

• Novelizácia IAS 19 – Plány definovaných požitkov: zamestnanecké príspevky (účinné pre ročné účtovné obdobie 
začínajúce 1. februára 2015 alebo neskôr) sa týka plánov definovaných požitkov a zjednodušuje účtovanie o 
príspevkoch, ktoré sú nezávislé od počtu odpracovaných rokov. Vzhľadom na to, že Skupina nemá žiadny plán 
definovaných požitkov, nebude mať táto zmena žiadny vplyv na jej účtovnú uzávierku. 

• Ročné zdokonalenie IFRS cyklus 2010 – 2012 (účinné pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. februára 2015 alebo 
neskôr) zavádza menšie zmeny do ôsmich štandardov. Žiadna z týchto zmien nemá významný vplyv na konsolidovanú 
účtovnú uzávierku Skupiny. 

• Novelizácia IAS 16 – Pozemky, budovy a zariadenia a IAS 41 – Poľnohospodárstvo (účinné pre ročné účtovné obdobie 
začínajúce 1. januára 2016 alebo neskôr; skoršie použitie je povolené). V dôsledku tejto novelizácie spadajú plodiace 
rastliny pod IAS 16 Pozemky, budovy a zariadenia a nie pod IAS 41 Poľnohospodárstvo, čo zohľadňuje skutočnosť, že 
sa ich prevádzkovanie podobá výrobe. Vzhľadom na to, že Skupina nemá žiadne biologické aktíva, žiadna z týchto 
zmien nemá významný vplyv na konsolidovanú účtovnú uzávierku Skupiny. 

• Novelizácia IFRS 11: Účtovanie o nadobudnutie účastí na spoločných činnostiach (účinné pre ročné účtovné obdobie 
začínajúce 1. januára 2016 alebo neskôr; skoršie použitie je povolené). Táto novelizácia vyžaduje, aby sa pri účtovaní 
o nadobudnutí účastí na spoločnej činnosti, ktoré tvoria podnik, uplatnili príslušné zásady týkajúce sa účtovania o 
podnikových kombináciách. Zásady týkajúce sa účtovania o podnikových kombináciách sa uplatnia aj pri účtovaní o 
nadobudnutí dodatočných účastí na spoločnej činnosti v prípadoch, keď si spoluprevádzkovateľ ponechá 
spoluovládanie. Nadobudnutá dodatočná účasť bude ocenená reálnou hodnotou. Skôr držané účasti na spoločnej činnosti 
sa nebudú preceňovať. Táto novelizácia nemá významný vplyv na konsolidovanú účtovnú uzávierku Skupiny. 

• Novelizácia IAS 16 a IAS 38: Objasnenie prijateľných metód odpisovania a amortizácie (účinné pre ročné účtovné 
obdobie začínajúce 1. januára 2016 alebo neskôr; skoršie použitie je povolené) výslovne uvádza, že použitie metódy na 
báze výnosov pre odpisovanie je nevhodné pre dlhodobý hmotný majetok. Použitie pre nehmotné aktíva je povolené za 
veľmi obmedzených podmienok. Skupina neočakáva, že novela bude mať významný vplyv na konsolidovanú účtovnú 
uzávierku. 

• Ročné zdokonalenie IFRS pre cyklus 2012 – 2014 (účinné pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2016 alebo 
neskôr) zavádza päť menších zmien do štyroch štandardov. Žiadna z týchto zmien nemá významný vplyv na 
konsolidovanú účtovnú uzávierku Skupiny. 
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• Novelizácia IAS 1: Zostavovanie a zverejňovanie účtovnej uzávierky (účinné pre ročné účtovné obdobie začínajúce 
1. januára 2016 alebo neskôr). Novelizácia IAS 1 obsahuje nasledujúcich päť konkrétnych zdokonalení požiadaviek 
daného štandardu týkajúcich sa zverejňovaných informácií. 

Boli upravené ustanovenia týkajúce sa významnosti v IAS 1 s cieľom objasniť nasledujúce: 
- nevýznamné informácie môžu odvádzať pozornosť od užitočných informácií, 
- kritérium významnosti sa vzťahuje na celú účtovnú uzávierku, 
- kritérium významnosti sa vzťahuje na každý prípad, keď štandard IFRS vyžaduje zverejnenie špecifických 

informácií. 

Boli upravené ustanovenia týkajúce sa poradia bodov prílohy (vrátane účtovných pravidiel) s cieľom: 
- odstrániť z IAS 1 formuláciu, ktorá bola vykladaná tak, že nariaďuje poradie bodov prílohy k účtovnej uzávierke; 
- objasniť, že účtovné jednotky si môžu zvoliť, kde v účtovnej uzávierke uvedú účtovné pravidlá. 

Táto novelizácia nemá významný vplyv na prezentáciu konsolidovanej účtovnej uzávierky Skupiny. 

• Novelizácia IAS 27: Metóda ekvivalencie v individuálnej účtovnej uzávierke (účinná pre účtovné obdobie začínajúce 1. 
januára 2016 alebo neskôr) umožňuje aplikáciu účtovnej metódy ekvivalencie pre investície do dcérskych podnikov, 
spoločných a pridružených podnikov v individuálnej účtovnej uzávierke. Vzhľadom na to, že Skupina pripravuje 
konsolidovanú účtovnú uzávierku, nebude mať táto zmena žiadny vplyv na účtovnú uzávierku. 

• Novelizácia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28: Investičné jednotky – uplatňovanie výnimiek z konsolidácie (účinná pre účtovné 
obdobie začínajúce 1. januára 2016 alebo neskôr) vyjasňuje uplatnenie výnimky z konsolidácie pri subjektoch v 
skupinových štruktúrach zahŕňajúcich investičné jednotky vzhľadom na tri sporné body: 

- objasnenie, ktoré dcérske spoločnosti investičných jednotiek sú konsolidované; 
- uplatnenie oslobodenia od zostavenia konsolidovanej účtovnej uzávierky za sprostredkujúcu materskú spoločnosť 
- investičnej jednotky; 
- aplikácia metódy ekvivalencie investorom, ktorý nie je investičnou jednotkou, na účasť v investičnej jednotke. 

Žiadna z týchto noviel nemá významný vplyv na konsolidovanú účtovnú uzávierku Skupiny. 

Vydané Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva, ktoré nie sú ešte účinné 

Niektoré nové štandardy, novely štandardov a interpretácie dosiaľ nie sú účinné či dosiaľ neboli schválené EÚ pre rok končiaci 
31. decembrom 2016 a pri zostavovaní tejto účtovnej uzávierky sa nepoužili: 

• IFRS 9 – Finančné nástroje (účinný pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2018 alebo neskôr; použije sa 
retrospektívne) vydaný v novembri 2009 zavádza nové požiadavky na klasifikáciu a oceňovanie finančných aktív. 
Novelizácia IFRS 9 z októbra 2010 zahŕňa nové požiadavky na klasifikáciu a oceňovanie finančných záväzkov a na 
odúčtovanie. Dodatky z novembra 2013 zahŕňajú nový model zaisťovacieho účtovníctva. Konečná verzia štandardu 
bola vydaná v júli 2014. 

Hlavné požiadavky štandardu sú nasledujúce: 
- IFRS 9 vyžaduje, aby sa všetky vykázané finančné aktíva, na ktoré sa vzťahuje IAS 39 Finančné nástroje: 

účtovanie a oceňovanie následne ocenili amortizovanou hodnotou či reálnou hodnotou. Pre dlhové nástroje, ktoré 
sú držané v rámci obchodného modelu, ktorého cieľom je držať nástroje s cieľom inkasovania zmluvných 
peňažných tokov, a ktoré generujú zmluvné peňažné toky predstavujúce výlučne platby istiny a úrokov z dosiaľ 
nesplatenej istiny, špecificky platí, že sa obvykle oceňujú zostatkovou hodnotou na konci nasledujúcich 
účtovných období. Všetky ostatné dlhové nástroje a kapitálové nástroje sú oceňované ich reálnymi hodnotami na 
konci nasledujúcich účtovných období. 

- Zisky či straty z precenenia finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou sa účtujú do výsledku hospodárenia 
alebo ostatného úplného výsledku. Finančné aktíva držané v modeli, ktorého účelom je tak inkasovanie 
zmluvných peňažných tokov, ako predaj, sa preceňujú do ostatného úplného výsledku. Pre investície do 
kapitálových nástrojov, ktoré nie sú držané na obchodovanie, stanovuje IFRS 9 pri počiatočnom zaúčtovaní 
neodvolateľnú možnosť zvoliť si vykazovanie všetkých zmien reálnej hodnoty pri týchto investíciách do 
ostatného úplného výsledku. Túto voľbu je možné vykonať na individuálnej úrovni pri jednotlivých nástrojoch. 
Žiadnu z položiek vykázaných do ostatného úplného výsledku nebude neskôr možné presunúť do výsledku 
hospodárenia. Finančné aktíva vyššie neuvádzané sú oceňované reálnou hodnotou účtovanou do výsledku 
hospodárenia. 
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- Pri finančných záväzkoch oceňovaných reálnou hodnotou do zisku alebo straty sa výška zmeny reálnej hodnoty 
záväzku, ktorá je priraditeľná zmenám úverového rizika daného záväzku, vykazuje do ostatného úplného 
výsledku s výnimkou prípadu, kedy by toto vykázanie vplyvov zmeny úverového rizika do ostatného úplného 
výsledku viedlo k vzniku či zvýšeniu účtovného nesúladu vo výsledku hospodárenia. Zmeny reálnej hodnoty 
priraditeľné úverovému riziku finančného záväzku nie sú následne presunuté do výsledku hospodárenia. Podľa 
IAS 39 skôr platilo, že celková výška zmeny reálnej hodnoty finančného záväzku klasifikovaného ako záväzok 
oceňovaný reálnou hodnotou do zisku alebo straty bola vykázaná do výsledku hospodárenia.  

- IFRS 9 nahradzuje model „vzniknutej straty“ podľa IAS 39 za model „očakávanej úverovej straty“ (ECL). Ten 
bude vyžadovať náležité posudzovanie, ako sa zmeny ekonomických faktorov premietajú do ECL, čo bude 
stanovené na základe pravdepodobnostných váh. Nový model zníženia hodnoty sa bude aplikovať na finančné 
aktíva ocenené v amortizovanej obstarávacej cene alebo FVOCI, vynímajúc investície do kapitálových cenných 
papierov a zmluvných aktív. Podľa IFRS 9 sa budú straty merať na jednej z nasledujúcich dvoch báz: 

§ 12-mesačné ECL. Ide o ECL, ktoré vyplývajú z možných prípadov zlyhania počas 12 mesiacov po 
súvahovom dni; a 

§ ECL za celé obdobie existencie. Ide o ECL, ktoré vyplývajú zo všetkých možných prípadov zlyhania za 
celé obdobie existencie finančného nástroja. 

- ECL za celé obdobie existencie sa použije v prípade, keď sa kreditné riziko finančného aktíva k súvahovému dňu 
významne zvýšilo od prvotného vykázania. 12-mesačné ECL sa použije v prípade, pokiaľ k tomu nedošlo. 
Subjekt môže určiť, že sa kreditné riziko finančných aktív nezvýšilo významne, pokiaľ aktíva majú nízke 
kreditné riziko k súvahovému dňu. Avšak ECL za celé obdobie existencie sa vždy použije v prípade obchodných 
pohľadávok a zmluvných aktív bez významnej finančnej zložky. Subjekt sa môže rozhodnúť toto pravidlo 
aplikovať aj pre obchodné pohľadávky a zmluvné aktíva s významnou finančnou zložkou. 

- Nový všeobecný model zaisťovacieho účtovníctva zaisťuje väčšiu previazanosť zaisťovacieho účtovníctva s 
riadením rizík. Vyžaduje sa zverejnenie rozsiahlych dodatočných informácií o zaisťovacom účtovníctve a 
činnostiach účtovnej jednotky v oblasti riadenia rizík. Pri prvotnej aplikácii IFRS 9 sa môže subjekt rozhodnúť, či 
bude aplikovať požiadavky na zaisťovacie účtovníctvo podľa IAS 39 miesto požiadaviek obsiahnutých v IFRS 9. 
Skupina sa rozhodla aplikovať požiadavky na zaisťovacie účtovníctvo podľa IAS 39. 

Vplyv nového štandardu je popísaný nižšie: 

- Zmeny v účtovných pravidlách vychádzajúce z prijatia IFRS 9 sa budú primárne aplikovať retrospektívne, 
vynímajúc nižšie popísané prípady. 

o Skupina plánuje využiť výnimku, vďaka ktorej sa nevyžaduje vytvorenie porovnávacích informácií 
pre predchádzajúce obdobie v zmysle zmeny klasifikácie a ocenenia (vrátane zníženia hodnoty). 
Zmeny účtovnej hodnoty finančných aktív a finančných záväzkov vyplývajúce z prijatia IFRS 9 budú 
zahrnuté do nerozdeleného zisku k 1. januáru 2018. 

o Bude nutné vymedziť nasledujúce body na základe skutočností a okolností, ktoré budú platné k 
dátumu začiatku aplikácie nového štandardu: 

§ určenie obchodných modelov a dôvodov, z ktorých sa finančné aktíva držia, 
§ označenie a zrušenie predchádzajúcich označení určitých finančných aktív a finančných 

záväzkov podľa ocenenia vo FVTPL. 

- Skupina, vzhľadom na komplexnosť zmeny v súvislosti s novým štandardom a vzhľadom na prebiehajúce 
projekty implementácie v tejto chvíli neuvádza kvantifikáciu vplyvu prvotnej aplikácie IFRS 9 na konsolidovanú 
účtovnú uzávierku. 

- Hlavný vplyv Skupina očakáva najmä z dôvodu zvýšenia úrovne opravných položiek, pretože nový štandard 
vyžaduje tvorbu opravných položiek k očakávaným stratám aj pri aktívach, kde nie je k dátumu účtovnej 
uzávierky objektívny dôkaz o znehodnotení. 

- Pri prvotnom zachytení k 1. januáru 2018 bude efekt zo zmeny znehodnotenia finančných aktív jednorazovo 
zaúčtovaný proti účtom vlastného kapitálu. Priebežné zmeny po 1. januári 2018 z dôvodu nových požiadaviek na 
tvorbu opravných položiek sa budú už vykazovať v rámci výkazu konsolidovaného ostatného úplného výsledku. 
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- V oblasti plánovania regulatórního kapitálu podľa štandardov Basel III v podobe EÚ nariadenia CRR sa očakáva 
jeho jednorazové zníženie k dátumu 1. januára 2018. Tento efekt je spôsobený jednorazovým znížením hodnoty 
nerozdeleného zisku predchádzajúcich období, ktorý tvorí jednu z hlavných komponentov kmeňového kapitálu 
CET1. 

Pozn.: Na základe dokumentov Bazilejského výboru pre bankový dohľad (BCBS) vydaných v októbri 2016 sa očakáva 
rozloženie efektu vplyvu nového štandardu IFRS 9 na regulatórny kapitál CET 1 v priebehu horizontu viacerých rokov. Nový 
návrh CRR 2 z novembra 2016 predpokladá rozloženie vplyvu dodatočných opravných položiek z titulu IFRS 9 do horizontu 
5 rokov. 

• IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi (účinný pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2018 alebo neskôr; 
použije sa retrospektívne). Nový štandard nahradzuje všetky doterajšie štandardy upravujúce oblasť výnosov vrátane 
IAS 18 Výnosy a IAS 11 Stavebné zmluvy. Cieľom tohto štandardu je zaviesť jednotný a komplexný model pre 
vykazovanie výnosov zo všetkých zmlúv so zákazníkmi, a tým zlepšiť porovnateľnosť v rámci odvetvia, medzi 
odvetviami a medzi kapitálovými trhmi. Tento štandard zahŕňa zásady, ktoré účtovná jednotka aplikuje s cieľom 
stanoviť ocenenie výnosov a načasovanie, kedy sa výnos vykáže. Primárnou zásadou je skutočnosť, že účtovná jednotka 
vykáže výnosy s cieľom zachytenia prenosu tovaru a služieb na zákazníka v sume, na ktorú má účtovná jednotka podľa 
svojho očakávania nárok výmenou za tento tovar a služby. Pri aplikácii štandardu použijú účtovné jednotky päťkrokový 
model: 
- identifikácia zmluvy (zmlúv) so zákazníkom; 
- identifikácia samostatných plnení zo zmluvy; 
- určenie ceny transakcie; 
- alokácia ceny transakcie na jednotlivé plnenia zo zmluvy; 
- vykázanie výnosov v okamihu (alebo hneď ako) sa každé jednotlivé plnenie splní. 

Výnosy z transakcií alebo udalostí, ktoré nevznikajú zo zmlúv so zákazníkom, sa neriadia týmto štandardom 
upravujúcim výnosy a mali by sa naďalej účtovať v súlade s inými štandardmi. 

Skupina v súčasnosti posudzuje vplyv tohto štandardu na jej finančnú pozíciu a výkonnosť. 
• IFRS 16 – Lízingy (účinný pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2019 alebo neskôr) 
• Novelizácia IAS – 12 Vykázanie odložených daňových pohľadávok z nerealizovaných strát (účinný pre ročné účtovné 

obdobie začínajúce 1. januára 2017 alebo neskôr) 
• Novelizácia IAS 7 – Zostavovanie a zverejňovanie účtovnej uzávierky (účinný pre ročné účtovné obdobie začínajúce 

1. januára 2017 alebo neskôr) 
• Novelizácia IFRS 4: Aplikácia IFRS 9 Finančné nástroje s IFRS 4 Poistné zmluvy (účinný pre ročné účtovné obdobie 

začínajúce 1. januára 2018 alebo neskôr) 
• Ročné zdokonalenie IFRS – cyklus 2014 – 2016 (Novelizácia IFRS 12 Zverejnenie podielov v iných účtovných 

jednotkách je účinná pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2017 alebo neskôr, Novelizácia IFRS 1 Prvé 
prijatie medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva a novelizácie IAS 28 Investícia do pridružených a 
spoločných podnikov je účinná pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2018 alebo neskôr, pričom sa 
použijú retrospektívne) ktoré zavádza novely do týchto troch štandardov. Skupina nepredpokladá významný vplyv 
tejto novelizácie na konsolidovanú účtovnú uzávierku. 

• Novelizácia IFRS 2: Klasifikácia a oceňovanie transakcií s úhradou viazanou na akcie (účinná pre ročné účtovné 
obdobie začínajúce 1. januára 2018 alebo neskôr). Táto novelizácia objasňuje účtovanie o transakciách s úhradou 
viazanou na akcie v nasledujúcich oblastiach: vplyvy rozhodných podmienok a podmienok, ktoré nie sú 
rozhodnými, na oceňovanie úhrad viazaných na akcie vyrovnaných v hotovosti; transakcie s úhradou viazanou na 
akcie spojené s čistým vyrovnaním v prípade záväzkov z titulu zrážkovej dane a úprava podmienok úhrady viazanej 
na akcie, ktorá mení klasifikáciu transakcie z transakcie vyrovnanej v hotovosti na transakciu vyrovnanú 
kapitálovými nástrojmi. Skupina neočakáva významné vplyvy na konsolidovanú účtovnú uzávierku. 

• Novelizácia IAS 40 Prevody investícií do nehnuteľností (účinná pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 
2018 alebo neskôr) zavádza menšie dodatky do štandardu. Skupina neočakáva významné vplyvy na konsolidovanú 
účtovnú uzávierku. 

• IFRIC 22 Transakcie v cudzích menách a cudzomenové zálohy (účinný pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. 
januára 2018 alebo neskôr). Táto interpretácia objasňuje, ako určiť dátum transakcie na účely stanovenia menového 
kurzu, ktorý sa použije pri prvotnom zaúčtovaní príslušného aktíva, nákladu alebo výnosu (alebo jeho časti), pri 
odúčtovaní nepeňažného aktíva alebo nepeňažného záväzku z titulu platby alebo prijatia cudzomenovej zálohy. Za 
týchto okolností je dátumom transakcie dátum, keď účtovná jednotka prvotne zaúčtuje nepeňažné aktívum alebo nepeňažný 
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záväzok z titulu platby alebo prijatia zálohy. Skupina predpokladá, že nový štandard nebude mať významný vplyv na 
konsolidovanú účtovnú uzávierku. 

Ďalšie nové Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva a interpretácie, ktoré nie sú dosiaľ v platnosti 
Skupina predčasne neaplikovala žiadne štandardy IFRS, pokiaľ prijatie nie je povinné ku dňu účtovnej uzávierky. Tam, kde prechodné 
ustanovenia v prijatom IFRS dávajú možnosť účtovnej jednotke sa rozhodnúť, či použije nové štandardy do budúcnosti alebo spätne, 
zvolí si Skupina aplikáciu štandardu prospektívne od dátumu prechodu. Vedenie Skupiny neočakáva, že tieto ďalšie nové štandardy budú mať 
významný vplyv na konsolidovanú účtovnú uzávierku Skupiny. 
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3.    Dôležité účtovné metódy 

(a)    Princípy konsolidácie 

(i)   Dcérske spoločnosti 
Dcérske spoločnosti sú také subjekty, ktoré kontroluje Skupina. Skupina ovláda subjekt, pokiaľ je vystavená variabilným 
výnosom alebo na ne má právo na základe svojej angažovanosti v tomto subjekte a môže tieto výnosy prostredníctvom svojej 
moci nad týmto subjektom ovplyvňovať. Finančné výkazy dcérskych spoločností sa zahŕňajú do konsolidovaných finančných 
výkazov od dátumu vzniku kontroly do dátumu jej zániku. 

(ii) Pridružené podniky 
Pridružené podniky sú také subjekty, v ktorých má Skupina významný vplyv, nie však rozhodujúci, na finančné a prevádzkové 
aktivity. Konsolidované finančné výkazy zahŕňajú podiel Skupiny na celkových ziskoch a stratách a ostatnom úplnom 
hospodárskom výsledku pridružených podnikov účtovaných na základe ekvivalenčnej metódy od dátumu vzniku podstatného 
vplyvu do dátumu jeho zániku. V prípade, že podiel Skupiny na strate presiahne účtovnú hodnotu pridruženého podniku, účtovná 
hodnota sa zníži na nulu a vykazovanie následných strát sa ukončí okrem prípadu, keď Skupine vznikli záväzky voči danému 
pridruženému podniku. 

(iii) Spoločné podniky (joint ventures) 
Spoločné podniky sú také podniky, nad ktorými má Skupina spoločnú kontrolu založenú na zmluvnej dohode, podľa ktorej má 
Skupina právo na čisté aktíva podniku, skôr ako práva na aktíva podniku a povinnosti hradiť jeho záväzky. Konsolidované 
finančné výkazy zahŕňajú podiel Skupiny na celkovom vykázanom výsledku spoločného podniku na základe ekvivalenčnej 
metódy od dátumu vzniku spoločného podniku do dátumu zániku spoločného podniku. 

(iv) Rozsah konsolidácie 
V konsolidácii je zahrnutých 39 spoločností k 31. decembru 2016 (2015: 42). Všetky plne konsolidované spoločnosti pripravili 
svoje ročné účtovné uzávierky k 31. decembru 2016. Spoločnosti sú uvedené v zozname v bode 44. Spoločnosti v rámci Skupiny. 
Tento zoznam je vytvorený na základe vlastníckej hierarchie. 

(v)  Eliminácia transakcií v rámci konsolidácie 
Vnútropodnikové zostatky, transakcie a z nich vyplývajúce nerealizované zisky (straty) sú vylúčené počas zostavovania 
konsolidovaných finančných výkazov. Nerealizované zisky vyplývajúce z transakcií s pridruženými a spoločnými podnikmi sú 
eliminované do výšky podielu Skupiny v týchto podnikoch. Nerealizované zisky vyplývajúce z transakcií s pridruženými 
podnikmi sú eliminované proti investíciám v pridružených podnikoch. Nerealizované straty sú eliminované rovnakým spôsobom 
ako nerealizované zisky, ale len v rozsahu spätne získateľnej sumy. 

(vi) Metóda akvizície 
Akvizície dcérskych spoločností sa účtujú pomocou metódy akvizície. Plnenie voči každej akvizícii sa oceňuje ako súčet reálnych 
hodnôt (ku dňu nadobudnutia) daných aktív, vzniknutých alebo podmienených záväzkov a nástrojov vlastného kapitálu vydaných 
Skupinou kvôli výmene za kontrolu na nadobúdanom subjekte. Náklady spojené s akvizíciou sa účtujú proti účtom nákladov a 
výnosov v čase vzniku. 
Identifikovateľné aktíva, záväzky a podmienené záväzky nadobúdaného subjektu, ktoré spĺňajú požiadavky IFRS 3, sa oceňujú 
reálnou hodnotou ku dňu akvizície. Goodwill sa oceňuje ako prebytok súhrnu prevedeného plnenia, sumy nekontrolných podielov 
nadobúdateľa na nadobúdanom subjekte a reálnej hodnoty predakvizičného podielu nadobúdateľa na vlastnom kapitáli 
nadobúdaného subjektu, nad rozdielom hodnoty identifikovateľného nadobudnutého majetku a prevzatých záväzkov ku dňu 
akvizície. 
Akýkoľvek nekontrolný podiel na nadobúdanom subjekte sa oceňuje proporcionálne ako podiel na čistom identifikovateľnom 
majetku nadobúdaného subjektu. Goodwill vzniknutý v dôsledku podnikovej kombinácie sa vykáže ako aktívum, ktoré sa 
neamortizuje, ale najmenej raz ročne sa posudzuje z hľadiska zníženia hodnoty. 
Pokiaľ sa podniková kombinácia dosiahne po etapách, skôr nadobudnuté podiely Skupiny v nadobúdanom subjekte sa ku dňu 
akvizície precenia reálnou hodnotou (t. j. ku dňu, keď Skupina získala nad subjektom kontrolu) a prípadný výsledný zisk alebo 
strata sa zachytia proti účtom nákladov a výnosov. 
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Príloha konsolidovanej účtovnej uzávierky 
J&T FINANCE GROUP SE___________________________________________________ za rok končiaci 31. decembrom 2016 

(vii) Strata kontroly 
Po strate kontroly Skupina odúčtuje aktíva a záväzky dcérskej spoločnosti, nekontrolný podiel a ostatné položky z vlastného 
kapitálu, ktoré sa vzťahujú k dcérskej spoločnosti. Akýkoľvek prebytok alebo deficit vzniknutý zo straty kontroly sa vykáže vo 
výkaze zisku a straty. Ak Skupina následne drží zostávajúci podiel v pôvodne dcérskej spoločnosti, tak tento podiel sa ocení 
reálnou hodnotou k dátumu straty kontroly. V závislosti od výšky zostávajúceho podielu sa o ňom účtuje ako o investícii 
oceňovanej ekvivalenčnou metódou alebo realizovateľnom finančnom aktíve. 

(viii)Daňový efekt zahrnutia kapitálových fondov konsolidovaných dcérskych spoločností 
Konsolidovaná účtovná uzávierka nezahŕňa daňové efekty, ktoré by mohli vzniknúť prevodom kapitálových fondov 
konsolidovaných dcérskych spoločností do účtovníctva materskej spoločnosti, pretože sa v dohľadnej budúcnosti neočakáva 
žiadne rozdelenie ziskov nezdanených pri zdroji a Skupina predpokladá, že kapitálové fondy sa použijú ako zdroj 
samofinancovania každej konsolidovanej dcérskej spoločnosti. 

(ix) Zjednotenie účtovných postupov 
Účtovné princípy a postupy uplatňované v účtovných uzávierkach konsolidovaných spoločností sa pri konsolidácii zjednotili a 
sú v súlade s účtovnými postupmi používanými v materskej spoločnosti. 

(b) Cudzie meny 
(i)    Transakcie v cudzích menách 

Položky zahrnuté vo finančných výkazoch každej účtovnej jednotky v Skupine sa merajú v mene primárneho ekonomického 
prostredia, v ktorom účtovná jednotka funguje (funkčná mena). 
Transakcie v cudzích menách sa prepočítajú do funkčnej meny menovým kurzom aktuálnym ku dňu transakcie. Peňažné aktíva 
a záväzky denominované v cudzej mene sa prepočítajú do funkčnej meny kurzom platným ku dňu účtovnej uzávierky. 
Kurzové rozdiely vyplývajúce z prepočtu sa účtujú do zisku alebo straty. Nepeňažné aktíva a záväzky denominované v cudzej 
mene, ktoré sú ocenené v historických cenách, sa prepočítajú do funkčnej meny kurzom platným ku dňu transakcie. Nepeňažné 
aktíva a záväzky denominované v cudzej mene, ktoré sú ocenené reálnou hodnotou, sa prepočítajú do funkčnej meny kurzom 
platným ku dňu, kedy boli určené reálne hodnoty. 

(ii)  Účtovné uzávierky zahraničných operácií 
Konsolidovaná účtovná uzávierka je v mene euro, ktorá je prezentačnou menou Skupiny. 
Aktíva a záväzky zo zahraničných operácií vrátane goodwillu a úprav reálnej hodnoty vzniknutej pri konsolidácii, sa prepočítajú 
na eurá menovým kurzom platným ku dňu účtovnej uzávierky. Výnosy a náklady zo zahraničných operácií sa prepočítajú na 
eurá menovým kurzom platným ku dňu týchto transakcií. Kurzové rozdiely vyplývajúce z prepočtu sú priamo zahrnuté v 
ostatnom úplnom výsledku. 

(iii) Vložené deriváty 
Hybridné finančné nástroje sú kombináciou nederivátových hostiteľských zmlúv a derivátových finančných nástrojov (vložené 
deriváty). Za určitých podmienok IAS 39 Finančné nástroje: účtovanie a oceňovanie vyžaduje, aby komponenty predstavujúce 
vložený derivát boli od hostiteľskej zmluvy oddelené a vykazovali a oceňovali sa reálnou hodnotou samostatne. Zmeny hodnôt 
sú zachytené vo výkaze ziskov a strát. 

(c) Finančné nástroje 

(i)   Klasifikácia 
Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty sú tie nástroje, ktoré Skupina drží prevažne s cieľom 
dosiahnutia krátkodobých ziskov. Tieto zahŕňajú investície a derivátové zmluvy, zaisťovacie nástroje a záväzky z krátkych 
predajov finančných nástrojov. 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám a klientom sú nederivátové finančné aktíva nekótované na aktívnom trhu s fixnými alebo 
jednoznačne určiteľnými platbami, ktoré nie sú klasifikované ako finančné aktíva realizovateľné alebo držané do splatnosti alebo 
ako finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty. 
Finančné aktíva držané do splatnosti sú nederivátové aktíva s fixnými alebo jednoznačne určiteľnými platbami a s pevnou 
splatnosťou, ktoré Skupina plánuje a zároveň je schopná držať až do ich splatnosti. 
Finančným aktívom realizovateľným sa rozumie také nederivátové aktívum, ktoré nie je finančným aktívom oceňovaným reálnou 
hodnotou do zisku alebo straty ani úverom poskytnutým bankám alebo klientom ani finančným aktívom držaným do splatnosti. 
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(ii)  Účtovanie 
O finančných aktívach oceňovaných reálnou hodnotou do zisku alebo straty a realizovateľných finančných aktívach sa účtuje ku 
dňu, keď sa Skupina zaviaže ku kúpe týchto aktív. Pravidelné nákupy a predaje finančných aktív vrátane aktív držaných do 
splatnosti sa účtujú ku dňu realizácie obchodu. 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám a klientom sa účtujú ku dňu, kedy ich poskytne Skupina. 

(iii) Oceňovanie 
Finančné nástroje sú oceňované pri prvotnom zaúčtovaní reálnou hodnotou. V prípade finančných nástrojov, ktoré nie sú 
oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty, sa toto ocenenie zvýši o transakčné náklady priamo priraditeľné obstaraniu 
alebo vydaniu finančných nástrojov. 
Reálna hodnota je cena, ktorá by sa prijala pri predaji aktíva alebo zaplatila pri prevode záväzku v riadnej transakcii medzi 
účastníkmi trhu ku dňu ocenenia. 
Následne po prvotnom vykázaní sa finančné aktíva oceňujú ich reálnou hodnotou okrem úverov a záloh poskytnutých klientom, 
aktív držaných do splatnosti a niektorých nekótovaných majetkových cenných papierov klasifikovaných ako realizovateľné, 
ktorých reálna hodnota nemôže byť spoľahlivo určená, a tak sa oceňujú amortizovanou hodnotou, alebo obstarávacou cenou. Po 
prvotnom vykázaní sa finančné záväzky oceňujú amortizovanou hodnotou okrem finančných záväzkov oceňovaných reálnou 
hodnotou do zisku alebo straty. Pri oceňovaní amortizovanou hodnotou sa všetky rozdiely medzi obstarávacími nákladmi a 
nominálnou hodnotou vykazujú vo výkaze ziskov a strát počas trvania príslušného aktíva alebo záväzku s použitím metódy 
efektívnej úrokovej miery. 

(iv) Princípy oceňovania reálnou hodnotou 
Reálna hodnota finančného nástroja je stanovená na základe trhovej ceny kótovanej na aktívnom trhu ku dňu účtovnej uzávierky. 
Transakčné náklady sa neuvažujú. Pokiaľ nie je cena z aktívneho trhu k dispozícii, reálnu hodnotu finančného nástroja odhadne 
vedenie pomocou oceňovacieho modelu, resp. pomocou metódy diskontovaných peňažných tokov. 
Pri použití metódy diskontovaných peňažných tokov budúce peňažné toky odhadne manažment. Ako diskontná sadzba sa použije 
sadzba z aktívneho trhu platná ku dňu účtovnej uzávierky pre nástroje s obdobnými podmienkami. Pri použití oceňovacieho 
modelu sa ako vstupy modelu použijú relevantné trhové dáta platné ku dňu účtovnej uzávierky. 
Nasledujúci text zhrňuje hlavné metódy a predpoklady použité pri odhade reálnych hodnôt finančných nástrojov uvedených v 
tabuľke 36. 
Úvery a zálohy: Reálna hodnota sa vypočíta na základe diskontovaných očakávaných budúcich peňažných tokov z istiny a úrokov 
pri použití aktuálnych príslušných výnosových kriviek a rizikovej prirážky. Odhad očakávaných budúcich peňažných tokov 
zohľadňuje úverové riziko a akýkoľvek náznak zníženia hodnoty. Odhadovaná reálna hodnota úverov zohľadňuje tiež zmenu 
platobnej schopnosti od času poskytnutia úveru a zmeny úrokových sadzieb v prípade fixne úročených úverov. 
Vklady a úvery od bánk a klientov: Reálna hodnota depozitov na požiadanie a depozitov bez určenej splatnosti sa rovná sume 
splatnej na požiadanie ku dňu účtovnej uzávierky. Odhad reálnej hodnoty depozitov so stanovenou splatnosťou vychádza z 
peňažných tokov diskontovaných s použitím aktuálnych príslušných výnosových kriviek. 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné aktíva/záväzky: Pri pohľadávkach/záväzkoch so zostávajúcou životnosťou kratšou 
ako jeden rok sa predpokladá, že nominálna hodnota odráža ich reálnou hodnotu. Ostatné pohľadávky/záväzky sú diskontované 
na stanovenie reálnej hodnoty. 
Finančné aktíva držané do splatnosti: Reálna hodnota vychádza z trhovej ceny kótovanej na aktívnom trhu ku dňu účtovnej 
uzávierky. Pokiaľ nie je dostupná, reálna hodnota sa vypočíta na základe diskontovaných očakávaných budúcich peňažných tokov 
z istiny a úrokov pri použití aktuálnych príslušných výnosových kriviek a rizikovej prirážky. Odhad očakávaných budúcich 
peňažných tokov zohľadňuje úverové riziko a akýkoľvek náznak zníženia hodnoty. Odhadovaná reálna hodnota finančných aktív 
držaných do splatnosti zohľadňuje tiež zmenu platobnej schopnosti od času ich obstarania a zmeny úrokových sadzieb v prípade 
fixne úročených nástrojov. 
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 (v)  Zisky a straty z následného precenenia 
Zisky a straty vyplývajúce zo zmeny v reálnej hodnote sa účtujú do výkaze ziskov a strát pre nástroje oceňované reálnou hodnotou 
do zisku alebo straty a priamo do ostatného úplného výsledku ako rozdiel z precenenia pri realizovateľných finančných aktívach. 
Kumulované zisky alebo straty z precenenia realizovateľných aktív, ktoré boli pôvodne vykázané v ostatnom úplnom výsledku, 
sa odúčtujú do výkazu ziskov a strát v momente predaja. Úrokové výnosy a náklady z realizovateľných cenných papierov sa 
účtujú do výkazu o úplnom výsledku použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Pozrite účtovné metódy bod (c) vii pre 
účtovanie ziskov a strát z následného precenenia zaisťovacích nástrojov. 

(vi) Odúčtovanie 
Finančné aktívum sa odúčtuje v prípade, že Skupina stratí kontrolu nad zmluvnými právami obsiahnutými v tomto finančnom 
aktíve. Táto kontrola je stratená, pokiaľ sa tieto práva uplatnia, pokiaľ zaniknú alebo pokiaľ sa ich Skupina vzdá. Finančný 
záväzok a odúčtuje, keď záväzky Skupiny určené v zmluve uplynú, splnia sa alebo zrušia. 
Finančné aktíva realizovateľné a finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty sa v prípade ich predaja 
odúčtujú ku dňu, keď sa Skupina zaviaže k predaju týchto aktív. Súčasne sa účtuje o vzniku pohľadávky voči kupujúcemu. 
Finančné aktíva držané do splatnosti a úvery a zálohy poskytnuté bankám a klientom sa odúčtujú ku dňu, keď ich Skupina predá. 

(vii) Účtovanie zaisťovacích nástrojov 
Zaisťovacie nástroje, ktoré sa skladajú z derivátov spojených s menovým rizikom, sa klasifikujú ako zaistenie peňažných tokov 
(angl. cash-flow hedge) alebo zaistenie reálnych hodnôt (angl. fair value hedge). 
Skupina formálne dokumentuje zaisťovací vzťah rovnako ako všetky ciele riadenia rizík a stratégie so zaisťovacím vzťahom 
spojené, a to od vzniku zaisťovacieho vzťahu. Skupina tiež pravidelne vyhodnocuje efektívnosť zaisťovacieho nástroja pri 
kompenzácii rizika zmien reálnej hodnoty zaisťovanej položky alebo peňažných tokov priraditeľných k zabezpečovanému riziku. 
Skupina hodnotí zaisťovacie nástroje ako vysoko efektívne v prípade, že zmeny reálnej hodnoty priraditeľné k zabezpečovanému 
riziku kompenzujú zmeny reálnej hodnoty zaisťovacieho nástroja v rozmedzí 80 % až 125 %. 
V prípade zaisťovania peňažných tokov sa zisky alebo straty z efektívnej časti zaistenia vykazujú priamo v ostatnom úplnom 
výsledku a neefektívna časť ziskov a strát zo zaisťovacieho nástroja sa vykáže vo výkaze ziskov a strát. Pokiaľ zaisťovací nástroj 
prestane plniť podmienky pre účtovanie o zaisťovacích nástrojoch, uplynula jeho platnosť alebo sa predal, bol zrušený alebo 
neuplatnený, alebo označený za zrušený, tak sa o zaisťovacom nástroji prestane účtovať. Pokiaľ sa výskyt odhadovanej transakcie 
už naďalej neočakáva, fond z precenenia vyplývajúci zo zaisťovacích nástrojov sa preklasifikoval do výkazu ziskov a strát. 

V prípade zaistenia reálnych hodnôt sa zisky a straty z precenenia zaisťovacích nástrojov na reálnu hodnotu vykazujú do zisku 
alebo straty spolu so zmenami reálnej hodnoty zaisťovanej položky priraditeľných k zaisťovanému riziku (na rovnakom riadku 
ako zaisťovaná položka). 

Skupina používa zaistenie reálnej hodnoty na zaistenie vplyvu zmien menového kurzu na reálnu hodnotu realizovateľných 
finančných aktív a pridružených podnikov účtovaných ekvivalenčnou metódou. Skupina využíva menové forwardy ako 
zaisťovacie nástroje. 
Okrem toho Skupina využíva zaisťovacie deriváty na zaistenie reálnej hodnoty vybraných aktív (dlhopisy s pevným výnosom 
denominované v eurách). Skupina uzavrela úrokové swapy na zaistenie zmien v reálnej hodnote vyvolanej zmenami 
bezrizikových úrokových sadzieb. 

(d)    Peniaze a peňažné ekvivalenty 
Peniaze a peňažné ekvivalenty zahŕňajú pokladničnú hotovosť, zostatky na účtoch v centrálnych bankách a v ostatných bankách 
a krátkodobý vysokolikvidný finančný majetok s pôvodnou splatnosťou do 3 mesiacov vrátane štátnych pokladničných poukážok 
a ďalších poukážok, ktoré je možné reeskontovať v centrálnych bankách. 
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 (e)    Úvery a zálohy poskytnuté bankám a klientom 
Poskytnuté úvery a zálohy pochádzajúce zo Skupiny sú klasifikované ako úvery a zálohy vzniknuté v Skupine. Úvery a zálohy 
sú evidované znížené o opravné položky, aby odrážali odhadovanú spätne získateľnú hodnotu (pozrite účtovnú zásadu 00). 
Skupina zaraďuje všetky svoje pohľadávky voči klientom do 5 základných kategórií stanovených Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (CRR) zo dňa 26. júna 2013 a súvisiacou legislatívou v príslušných krajinách, a to na 
pohľadávky bez zlyhania v kategóriách štandardné a sledované, a pohľadávky so zlyhaním v kategóriách neštandardné, pochybné 
a stratové. Kategorizácia klienta zohľadňuje tak kvalitatívne, ako aj kvantitatívne kritériá pre hodnotenie kvality úverového 
prípadu. 

Medzi spomínané kritériá sa zahŕňajú nasledujúce: 
- významné finančné problémy emitenta alebo dlžníka; 
- porušenie zmluvy, ako napr. omeškanie s platbami úrokov alebo istiny či ich nezaplatenie; 
- úľava udelená veriteľom dlžníkovi z ekonomických či iných právnych dôvodov súvisiacich s finančnými ťažkosťami dlžníka, 

ktorú by inak veriteľ neudelil; 
- pravdepodobnosť konkurzu či iné finančné reštrukturalizácie dlžníka; 
- zánik aktívneho trhu pre toto finančné aktívum z dôvodu finančných ťažkostí; alebo 
- pozorovateľné údaje znamenajúce, že došlo k merateľnému poklesu odhadovaných budúcich peňažných tokov zo skupiny 

finančných aktív po okamihu prvotného zaúčtovania týchto aktív, napriek tomu, že zatiaľ nie je možné tento pokles zistiť pri 
jednotlivých finančných aktívach v skupine; 

- a iné. 

Expozícia s úľavou (Forbearance) 

Skupina aplikuje prístup k expozíciám s úľavou (forbearance) v súlade s technickým štandardom o nevýkonných expozíciách 
(non-performing exposures) a expozíciách s úľavou (forbearance measures), ktorý vypracoval Európsky orgán pre bankovníctvo 
(EBA), a v súlade s verejným vyhlásením Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) pre zaobchádzanie s týmito typmi 
expozícií v účtovných uzávierkach finančných inštitúcií zostavovaných podľa IFRS. 
Expozícia s úľavou je taká expozícia, keď sa Skupina kvôli finančným ťažkostiam dlžníka rozhodla udeliť dlžníkovi úľavu, 
pričom udelenie úľavy by Skupina za iných okolností nezvažovala. Úľava môže mať formu modifikácie podmienok alebo 
refinancovanie dlhu. Modifikácia podmienok môže zahŕňať, ale nie je obmedzená na zníženie úrokovej sadzby, zníženie 
nabehnutého úroku či istiny, zmenu splátkového kalendára (napr. posun splatnosti úrokov, dočasné platobné prázdniny, predĺženie 
konečnej splatnosti úveru, platba poplatkov či príslušenstvo za dlžníka, úpravy či nesledovanie kovenantov, kapitalizácia úrokov 
či splátky, čiastočné odpísanie dlhu). Akákoľvek modifikácia podmienok či refinancovanie, ktoré nie sú dôsledkom finančných 
ťažkostí dlžníka, nie sú interpretované ako expozícia s úľavou (forbearance). Aplikácia úľav vedie k lepšiemu riadeniu úverového 
rizika a obmedzeniu prípadných budúcich strát z úverov. 
Detail k štruktúre a kvalite úverového portfólia je uvedený v bode 39. Postupy a vykazovanie riadenia rizík. 

Individuálne posudzované opravné položky 
Na základe pravidelných hodnotení jednotlivých pohľadávok sa vytvárajú individuálne opravné položky k tým úverom a zálohám, 
pri ktorých bolo identifikované zníženie hodnoty, čím sa pohľadávka zníži na spätne získateľnú sumu. 
Na zhodnotenie návratnosti takého úveru používa Skupina predovšetkým účtovné výkazy klienta a svoje vlastné analýzy. 
Tvorba opravných položiek znížená o čerpanie počas účtovného obdobia sa účtuje do výkazu o úplnom výsledku. V prípade, že 
je úver nedobytný, je odpísaný. Pokiaľ výška znehodnotenia následne poklesne v dôsledku udalosti, ktorá nastala po zaúčtovaní 
opravnej položky, opravná položka sa spätne zaúčtuje v prospech výkazu o úplnom výsledku. 

Portfóliové posudzované opravné položky 
Portfóliové opravné položky sa vytvárajú k stratám z úverov, ktoré nie sú jednotlivo významné, a k jednotlivo významným 
úverom a ostatným pohľadávkam, ktoré sa jednotlivo posudzovali a pri ktorých sa nezistilo zníženie hodnoty. 
Opravné položky sa pravidelne posudzujú, a to oddelene v rámci jednotlivých portfólií. Portfóliový prístup sa uplatní v prípade 
skupín aktív s podobnými charakteristikami rizík s cieľom stanoviť, či je potrebné vytvoriť opravnú položku kvôli stratovým 
udalostiam, o ktorých existuje objektívny dôkaz, ale ktorých vplyv sa dosiaľ neprejavil v rámci posúdenia jednotlivých úverov. 
Pri určení potrebnej výšky opravných položiek vykonáva vedenie odhad pravdepodobnosti splatenia jednotlivých úverov s 
prihliadnutím na hodnotu zaistenie úveru a možnosti Skupiny toto zaistenie realizovať. 
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Iba Poštová banka, a.s. vypočítava kolektívne posudzované opravné položky na základe pravdepodobnosti zlyhania (PD) a straty 
pri zlyhaní (LGD). Zmena parametru LGD o +/- 5 % a +/- 10 % by mohla mať vplyv +/- 8 326 tis. eur a +/- 16 653 tisíc eur. 

(f) Zmluvy o predaji so záväzkom spätného odkúpenia 
Cenné papiere predané so záväzkom na ich spätné odkúpenie za vopred stanovenú cenu (repo operácie) sú naďalej zahrnuté vo 
výkaze o finančnej pozícii a suma získaná prevodom cenných papierov v rámci repo operácie sa účtuje do záväzkov. Cenné 
papiere nakúpené so záväzkom na ich spätný predaj (reverzné repo operácie) nie sú vo výkaze o finančnej pozícii zachytené, 
pričom sa zaplatená suma zaúčtuje ako úver. Rozdiel medzi obstarávacou cenou a predajnou cenou sa považuje za úrok a časovo 
sa rozlišuje počas trvania kontraktu. O repo operáciách a reverzných repo operáciách sa účtuje v okamihu vyrovnania kontraktov. 

(g) Vzájomný zápočet finančných aktív a záväzkov 
Finančné aktíva a záväzky sa vzájomne započítajú a vykážu vo výkaze o finančnej pozícii na netto báze vtedy, keď má Skupina 
právne vynútiteľný nárok na započítanie príslušných súm a keď existuje zámer vyrovnať transakcie vyplývajúce z kontraktu na 
netto báze alebo realizovať pohľadávku a súčasne vyrovnať záväzok. 

(h)    Zníženie hodnoty 
Účtovná hodnota aktív Skupiny mimo odloženej daňovej pohľadávky (pozrite účtovnú zásadu (v)) sa preveruje vždy ku dňu 
účtovnej uzávierky pre posúdenie existencie dôvodov na zníženie hodnoty. Pokiaľ existuje taký dôvod, odhadne sa výška spätne 
získateľnej sumy aktíva. Goodwill a nehmotný majetok, ktorý má neobmedzenú lehotu životnosti, nepodliehajú amortizácii, ale 
každoročne sa testujú na zníženie hodnoty v rámci peniazotvornej jednotky, do ktorej patria. 
Strata zo zníženia hodnoty sa účtuje vždy, keď účtovná hodnota aktíva alebo jeho peniazotvornej jednotky presiahne jej spätne 
získateľnú sumu. Zníženie hodnoty sa účtuje vo výkaze ziskov a strát. 
Skupina pravidelne posúdi, či neexistujú objektívne dôkazy o tom, že došlo k zníženiu hodnoty finančného aktíva alebo 
skupiny finančných aktív. Hodnota finančného aktíva alebo skupiny finančných aktív sa považuje za zníženú iba vtedy, 
keď existuje objektívny dôkaz zníženia hodnoty v dôsledku jednej alebo viacerých udalostí, ku ktorým došlo po prvotnom 
zaúčtovaní aktíva („stratová udalosť“), a keď táto stratová udalosť (alebo udalosti) má vplyv na odhadované budúce peňažné 
toky finančného aktíva alebo skupiny finančných aktív, ktoré je možné spoľahlivo odhadnúť. 
Dôkazy o tom, že došlo k zníženiu hodnoty, môžu zahŕňať: známky významných finančných problémov na strane dlžníka alebo 
skupiny dlžníkov; pravdepodobnosť konkurzu či inej finančnej reštrukturalizácie dlžníka alebo skupiny dlžníkov; omeškanie s 
platbami úrokov alebo istiny či ich nezaplatenie; a prípady, keď pozorovateľné údaje naznačujú, že došlo k merateľnému poklesu 
odhadovaných budúcich peňažných tokov, napr. zmeny v objeme oneskorených platieb alebo hospodárske podmienky, ktoré 
korelujú s omeškaniami. 
Poskytnuté úvery a zálohy sú uvedené po odpočítaní opravných položiek. Opravné položky sú stanovené na základe bonity, 
plnenia zo strany dlžníka a očakávaných peňažných tokov a zváženia hodnoty prípadného kolaterálu alebo záruky tretej strany. 
Opravné položky sú pomerne pridelené k celkovej dlžnej sume pohľadávok, t. j. istine, nabehnutému úroku a úroku z omeškania, 
pokiaľ existujú. 
Spätne získateľná suma investície Skupiny do cenných papierov držaných do splatnosti a pohľadávok oceňovaných 
amortizovanou hodnotou je vyčíslená ako súčasná hodnota očakávaných budúcich peňažných tokov diskontovaných pôvodnou 
efektívnou úrokovou mierou. (t. j. úrokovou mierou vypočítanou pri prvotnom zaúčtovaní týchto finančných aktív). 
Spätne získateľná suma iných aktív je väčšia z dvoch hodnôt, a to z ich reálnej hodnoty po odčítaní nákladov na predaj a hodnoty 
vyplývajúce z používania. Pri stanovení hodnoty vyplývajúcej z používania sa očakávajú budúce peňažné toky diskontované na 
ich súčasnú hodnotu pri použití diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá odráža súčasnú trhovú časovú hodnotu peňazí a špecifické 
riziká spojené s aktívom. Pre aktívum, ktoré negeneruje značne nezávislé peňažné príjmy, je spätne získateľná suma určená pre 
peniazotvornú jednotku, ku ktorej aktívum patrí. 
Strata zo zníženia hodnoty v súvislosti s cennými papiermi držanými do splatnosti alebo pohľadávkami v amortizovanej hodnote 
sa odúčtuje, pokiaľ následné zvýšenie spätne získateľnej sumy môže byť objektívne spojené s udalosťou, ktorá nastala po 
zaúčtovaní straty zo zníženia hodnoty. 
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Strata zo zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov klasifikovaných ako realizovateľné finančné aktíva nie 
je odúčtovaná cez výkaz ziskov a strát. Pokiaľ je reálna hodnota dlhového nástroja, ktorý je klasifikovaný ako realizovateľný, 
zvýšená a toto zvýšenie je objektívne spojené s udalosťou, ktorá nastala po zaúčtovaní straty zo zníženia hodnoty vo výkaze 
ziskov a strát, potom sa strata zo zníženia hodnoty odúčtuje, pričom hodnota sa odúčtuje z výkazu ziskov a strát. 
Strata zo zníženia hodnoty goodwillu sa neodúčtuje. 
V súvislosti s ostatnými aktívami je strata zo zníženia hodnoty odúčtovaná tam, kde existuje náznak, že zníženie hodnoty už 
neexistuje a nastala zmena v odhade, ktorý sa použil na určenie spätne získateľnej sumy. 
Strata zo zníženia hodnoty sa môže odúčtovať len do tej výšky, aby účtovná hodnota aktíva po odúčtovaní neprevýšila účtovnú 
hodnotu, ktorá by sa vykázala po zohľadnení odpisov a amortizácie, pokiaľ by sa nevykázala strata zo zníženia hodnoty. 

(i)     Aktíva držané s cieľom predaja a ukončovanej činnosti 
Dlhodobý majetok alebo skupiny majetku a záväzkov na vyradenie sú klasifikované ako držané s cieľom predaja, pokiaľ je vysoko 
pravdepodobné, že budú realizované skôr predajom ako pokračujúcim používaním. 
Hneď pred klasifikáciou ako aktíva držané s cieľom predaja sú aktíva alebo komponenty vyraďovanej skupiny ocenené v súlade 
s účtovnými pravidlami Skupiny. Následne sú majetok alebo vyraďované skupiny ocenené nižšou hodnotou z ich účtovnej 
hodnoty a reálnej hodnoty znížené o náklady na predaj. Akákoľvek strata zo zníženia hodnoty vyraďovanej skupiny je najprv 
pridelená položke goodwill a potom k zvyšnému majetku a záväzkom na pomernom základe s tou výnimkou, že strata nie je 
alokovaná do zásob, finančného majetku, odloženej dane, zamestnaneckých požitkov a investícií do nehnuteľností, ktoré sú 
naďalej oceňované v súlade s ostatnými účtovnými zásadami Skupiny. Straty zo zníženia hodnoty pri prvotnej klasifikácii majetku 
ako držaného s cieľom predaja a následné zisky a straty z precenenia sa účtujú do výkazu ziskov a strát. Zisky z precenenia sa 
vykazujú len do výšky akumulovanej straty zo zníženia hodnoty. 
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok sa po klasifikácii ako majetok držaný s cieľom predaja prestáva amortizovať a odpisovať 
a všetky investície, ktoré sa účtujú metódou ekvivalencie, sa už naďalej touto metódou neúčtujú. 
Ukončovaná činnosť je súčasťou podnikania Skupiny, ktorej prevádzka a peňažné toky môžu byť jasne odlíšené od zvyšku 
Skupiny a ktorá: 

• predstavuje jednu zo samostatných hlavných činností alebo zemepisnú oblasť činností; 
• je súčasť jediného koordinovaného plánu vyradenia samostatného hlavného predmetu podnikania alebo zemepisnej oblasti 

činností; alebo 
• je dcérskou spoločnosťou nadobudnutou výhradne s cieľom ďalšieho predaja. 

Klasifikácia medzi ukončované činnosti nastáva pri predaji, alebo keď činnosť splní kritériá pre klasifikáciu ako držaná s cieľom 
predaja, pokiaľ to nastane skôr. 
Keď je operácia klasifikovaná ako ukončovaná, je výkaz o úplnom výsledku za porovnateľné obdobie prepracovaný, ako keby 
bola činnosť ukončovaná od začiatku porovnateľného obdobia. 
V prípade že aktívum (alebo skupina majetku na vyradenie) v predchádzajúcom období klasifikované ako držané s cieľom 
predaja naďalej nesplňuje kritériá pre túto klasifikáciu, Skupina ho ďalej nevykazuje ako držané s cieľom predaja. Spoločnosť 
teda precení aktívum (alebo skupinu majetku na vyradenie) na nižšiu z jeho účtovnej hodnoty pred klasifikáciou na realizovateľné 
aktívum (upravené o odpisy, amortizáciu alebo precenenie, ktoré by sa vykázalo, keby nebolo aktívum klasifikované ako držané 
s cieľom predaja); a jej spätne získateľné sumy k dátumu rozhodnutia nepredávať toto aktívum. 

(j)     Dlhodobý hmotný majetok 

(i)    Vlastnené aktíva 
Hmotný majetok sa eviduje v obstarávacích cenách znížených o oprávky (pozrite nižšie) a prípadné straty zo zníženia hodnoty 
(pozrite účtovnú zásadu (h)). 

Obstarávacia cena zodpovedá nákladom priamo spojeným s obstaraním aktíva. Obstarávacia cena majetku vlastnej výroby zahŕňa 
náklady na materiál, prácu a iné náklady, ktoré priamo prispeli k sprevádzkovaniu aktíva a dosiahnutiu účelu, pre ktorý bolo 
zhotovené, náklady na odstránenie a rozobratie zariadenia a uvedenie miesta, na ktorom sa nachádza, do pôvodného stavu a 
kapitalizované výpožičné náklady. 
Majetok, ktorý sa zhotovuje alebo vyvíja pre budúce použitie ako investícia do nehnuteľností, je klasifikovaný ako hmotný 
majetok a evidovaný v hodnote obstarávacích nákladov, kým nie je zhotovenie alebo vývoj dokončený. Následne je majetok 
klasifikovaný ako investícia do nehnuteľností. 
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Keď majú súčasti alebo položky hmotného majetku rozdielne lehoty životnosti, tak sú tieto položky evidované ako oddelené 
položky (hlavné súčasti) hmotného majetku. 

(ii) Následné výdavky 
Následné výdavky sú aktivované iba za predpokladu, že je pravdepodobné, že pre Skupinu zvýši budúci ekonomický úžitok 
spojený s majetkom a zároveň jeho náklady sa môžu spoľahlivo oceniť. Všetky ostatné výdavky vrátane každodennej údržby 
hmotného majetku sa pri ich vynaložení účtujú do nákladov. 

(iii) Odpisovanie 
Odpisy sa vykonávajú rovnomerne počas predpokladanej životnosti majetku a účtujú sa do výkazu ziskov a strát. Pozemky sa 
neodpisujú. Predpokladané lehoty životnosti sú: 
Budovy 40 rokov 
Lietadlo 

- elektronika 3 roky 
- interiér 5 rokov 
- pomocná pohonná jednotka 13 rokov 
- trup 23 rokov 
Zariadenie 3 – 8 rokov  
Inventár a ostatné 3 – 8 rokov 

Metódy odpisovania, lehoty životnosti a zostatkové hodnoty sa posudzujú ročne ku dňu účtovnej uzávierky. 
Údržbu motora lietadla vykonáva tretia strana na základe zmluvy, kde Spoločnosť platí tretej strane za údržbu stanovenú sumu. 
Z tohto dôvodu zostatková hodnota motora nie je nižšia ako účtovná hodnota ku dňu účtovnej uzávierky a odpisové náklady na 
motor sú nulové. 

(k)    Dlhodobý nehmotný majetok 

(i)   Goodwill a nehmotný majetok získaný v rámci podnikových kombinácií 

Goodwill predstavuje prebytok obstarávacích nákladov akvizície nad reálnou hodnotou podielu Skupiny na čistých 
identifikovateľných aktívach nadobudnuté dcérskou alebo pridruženou spoločnosťou k dátumu akvizície. V prípade akvizície 
dcérskej spoločnosti sa goodwill vykazuje v nehmotnom majetku. V prípade akvizície pridruženého alebo spoločného podniku 
sa goodwill zahŕňa do účtovnej hodnoty investícií do pridružených alebo spoločných podnikov. Každoročne sa testuje na zníženie 
hodnoty a oceňuje sa v obstarávacej cene zníženej o kumulované straty zo zníženia hodnoty. Negatívna hodnota goodwillu 
vznikajúca z akvizície sa prehodnotí a akýkoľvek zostávajúci prebytok sa účtuje do výkazu ziskov a strát. 
Nehmotný majetok nadobudnutý v rámci podnikovej kombinácie je vykázaný v reálnej hodnote k dátumu akvizície v prípade, že 
je oddeliteľný alebo vyplýva zo zmluvných či iných zákonných práv. Nehmotný majetok s neurčitou lehotou použiteľnosti sa 
neamortizuje a vykazuje sa v obstarávacej cene zníženej o prípadné straty zo zníženia hodnoty. Nehmotný majetok s určitou 
lehotou použiteľnosti sa amortizuje počas použiteľnosti a vykazuje sa v obstarávacej cene zníženej o oprávky a prípadné straty 
zo zníženia hodnoty. 

(ii)  Softvér a iný nehmotný majetok 
Softvér a iný nehmotný majetok obstaraný Skupinou sa eviduje v obstarávacích nákladoch znížených o oprávky (pozrite nižšie) 
a náklady na zníženie hodnoty (pozrite účtovná zásada (h)). 

Ich lehoty životnosti sú obvykle určité. Nehmotný majetok s neobmedzenou lehotou životnosti sa neamortizuje, ale sa každoročne 
testuje na zníženie hodnoty. Jeho životnosť sa preskúma ku koncu obdobia, aby bolo možné posúdiť, či okolnosti naďalej 
potvrdzujú jeho neobmedzenú životnosť. 
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(iii) Amortizácia 
Amortizácia sa účtuje do výkazu ziskov a strát rovnomerne počas predpokladanej životnosti nehmotného majetku okrem 
goodwillu a to odo dňa, keď je majetok možné používať. Predpokladané lehoty životnosti sú: 
Software 4 roky 
Iný nehmotný majetok 2 – 9 rokov 
Vzťahy so zákazníkmi 3 – 20 rokov 
Obchodný názov 13 – 14 rokov 

(1)     Investície do nehnuteľností 
Investície do nehnuteľností sa najprv oceňujú obstarávacou cenou a následne reálnou hodnotou, pričom akákoľvek zmena sa 
účtuje do výnosov alebo nákladov. 
Reálne hodnoty investícií sú určené buď nezávislým znalcom, zapísaným v zozname znalcov alebo vedením spoločnosti, v oboch 
prípadoch na základe súčasných trhových cien na aktívnom trhu podobných nehnuteľností v rovnakej lokalite a v rovnakom stave. 
Ocenenia reflektujú, keď je to vhodné, typ nájomníkov v objekte, alebo osôb zodpovedných za plnenie podmienok prenájmu, 
alebo pravdepodobný typ nájomníkov v prípade, že sa nájomné priestory uvoľnia, všeobecné trhové vnímanie bonity nájomníkov 
a zostávajúcu ekonomickú životnosť. 
Akýkoľvek zisk alebo strata z predaja investícií do nehnuteľností (vypočítané ako rozdiel medzi čistým výnosom z predaja a 
účtovnou hodnotou) sa účtujú do výnosov alebo nákladov za obdobie, kedy vznikli. Pokiaľ sa investícia do nehnuteľnosti, ktorá 
bola skôr klasifikovaná ako dlhodobý hmotný majetok, predá, tak všetky súvisiace sumy vo fonde z precenenia sa presunú do 
nerozdelených ziskov. 

(m)   Rezervy 
Rezerva sa vo výkaze o finančnej pozícii vykazuje vtedy, ak má Skupina právny alebo vecný záväzok, ktorý vznikol následkom 
minulej udalosti, a ak je pravdepodobné, že splnenie záväzku si vyžiada odtok ekonomických hodnôt a zároveň je možné 
spoľahlivo odhadnúť jeho hodnotu. 
Skupina vykazuje rezervy spojené s vernostným programom pre klientov, ktorý prevádzkuje J&T BANKA, a.s. Rezerva znižuje 
úrokové výnosy, keď sa prvé body pripíšu zákazníkovi po založení nového bankového účtu. Rezerva sa potom ďalej zvyšuje, keď 
sa klientovi pripíšu ďalšie body podľa toho, ako používa služby Skupiny. 

(n)   Poistné zmluvy 
Poistná zmluva je zmluva, podľa ktorej Skupina príjme významné poistné riziko od inej strany (poistníka) tým, že súhlasí s 
kompenzáciou poistníka v prípade špecifikovanej neistej udalosti v budúcnosti (poistná udalosť), ktorá negatívne ovplyvní 
poisteného. Poistné sa získa odo dňa prijatia rizika a účtuje sa ako výnos. Pre nezaslúžené poistné sa tvorí rezerva. Náklady na 
poistné plnenie predstavujú nároky vyplývajúce z udalostí, ktoré nastali v priebehu účtovného obdobia, a úpravy rezerv na poistné 
plnenia za predchádzajúce a bežné účtovné obdobia. 

Rezervy na poistné plnenia 

Rezervy na nevyplatené plnenia predstavujú odhad celkových nákladov na vyplatenie všetkých plnení vyplývajúcich z poistných 
udalostí, ktoré sa uskutočnili do konca účtovného obdobia. Nevyplatené poistné plnenia sa vykazujú na základe posúdenia 
jednotlivých udalostí a vytvorenie rezerv na nahlásené, ale neuzatvorené poistné udalosti (RBNS) a rezerv na vzniknuté, ale 
nenahlásené, poistné udalosti (IBNR). Tieto rezervy sa tvoria pre životné aj neživotné poistenia. 

Rezerva na životné poistenie 
Rezerva na životné poistenie je poistno-matematický odhad záväzku Skupiny vyplývajúceho zo zmluvy o životnom poistení. 
Rezerva sa vypočíta oddelene pre každú zmluvu pri zvážení všetkých zaručených poistných plnení a bonusov, s použitím poistno-
matematických odhadov použitých na výpočet sadzby poistného. Akákoľvek úprava rezervy sa účtuje do zisku a straty v období, 
kedy vznikla. 

  

F-214



J&T FINANCE GROUP SE 
Príloha konsolidovanej účtovnej uzávierky 

za rok končiaci 31. decembrom 2016 
 

25 
 

(o)    Zamestnanecké požitky 
Na zamestnanecké požitky súvisiace s ukončením pracovného pomeru sa vykazuje rezerva vo výške sumy, ktorá sa má zaplatiť 
v rámci dlhodobých alebo krátkodobých hotovostných bonusov alebo plánov podielov na zisku (angl. profit-sharing plan), pokiaľ 
má Skupina v súčasnosti právnu alebo mimozmluvnú povinnosť zaplatiť túto sumu v dôsledku poskytnutia služieb zamestnancom 
v minulosti a táto povinnosť sa môže spoľahlivo odhadnúť. Požitok sa klasifikuje ako krátkodobý, len pokiaľ bude celá kategória 
požitkov vyrovnaná do jedného roka, inak je vykázaný ako dlhodobý. 
Záväzky z krátkodobých požitkov zamestnancov sú vykazované na nediskontovanej báze a účtujú sa ako náklady v okamihu 
vykonania príslušnej práce zamestnancom. 
Záväzky splatné zamestnancom, ako napríklad sumy týkajúce sa nahromadených preplatených dovoleniek alebo výkonnostných 
odmien, sa vykazujú ako ostatné záväzky. 

 (p)    Finančné záruky 
Finančné záruky sú zmluvy, podľa ktorých má Skupina povinnosť poskytnúť určité platby s cieľom odškodnenia držiteľa za 
stratu, ktorá mu vznikla, pretože konkrétny dlžník sumu nezaplatí riadne a včas podľa podmienok stanovených v dlhovom nástroji. 
Záväzky z finančných záruk sa najskôr účtujú v ich reálnej hodnote a táto hodnota je počas trvania finančnej záruky amortizovaná. 
Záväzky z finančných záruk sa následne vykážu v hodnote vyššej z amortizovanej hodnoty a súčasnej hodnoty všetkých 
očakávaných platieb, pokiaľ sa platba z titulu záruky stane pravdepodobnou. Finančné záruky sú zahrnuté do ostatných záväzkov, 
keď sa platba považuje za pravdepodobnú. Pokiaľ je finančná záruka považovaná za prípadnú povinnosť, tak sa eviduje v 
podsúvahe. 

(q)    Záväzky z obchodných vzťahov a ostatné záväzky 
Záväzky z obchodných vzťahov a ostatné záväzky sú uvedené v amortizovanej hodnote. 

(r)    Úrokové výnosy a náklady 
Úrokové výnosy a náklady sa účtujú do výkazu ziskov a strát pri svojom vzniku. Úrokové výnosy a náklady zahŕňajú amortizáciu 
akéhokoľvek diskontu, prémie alebo iného rozdielu medzi pôvodnou účtovnou hodnotou úročeného nástroja a jeho hodnotou pri 
splatnosti vypočítanej pomocou efektívnej úrokovej miery. Všetky náklady na pôžičky sú uvedené vo výkaze ziskov a strát. 

(s)    Výnosy a náklady z poplatkov a provízií 
Výnosy z poplatkov a provízií vznikajú zo služieb, ktoré Skupina poskytuje vrátane správy hotovosti, sprostredkovateľských 
služieb, investičného poradenstva a finančného plánovania, služieb investičného bankovníctva, projektových transakcií a 
transakcií štruktúrovaných financií a služieb správy aktív. Spravovaný majetok zahŕňa všetky aktíva klientov spravované alebo 
držané Skupinou vlastným menom na investičné účely, ale na účet tretej strany. Tieto aktíva nie sú uvedené v konsolidovanej 
účtovnej uzávierke (pozrite bod 40. Spravovaný majetok). Získané provízie z týchto obchodov sú prezentované v časti výnosy z 
poplatkov a provízií. 
Výnosy a náklady z poplatkov a provízií sa účtujú vtedy, keď sú prijaté alebo poskytnuté súvisiace služby. 

(t)    Čistý zisk/čistá strata z obchodovania 
Čistý zisk z obchodovania zahŕňa zisky a straty vzniknuté z predaja, zmeny v reálnej hodnote finančných aktív a záväzkov 
oceňovaných reálnou hodnotou do zisku alebo straty alebo realizovateľných, zisk alebo stratu z devízových obchodov a tiež 
realizovaný alebo nerealizovaný kurzový zisk alebo kurzovú stratu. 

(u)    Výnosy z prenájmu 
Výnosy z prenájmu sa účtujú do výkazu ziskov a strát rovnomerne počas trvania prenájmu. 
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(v)    Daň z príjmu 
Daň z príjmu za účtovné obdobie zahŕňa daň splatnú a odloženú. 
Splatná daň je očakávaná splatná daň zo zdaniteľného príjmu za obdobie pri použití daňovej sadzby platnej ku dňu účtovnej 
uzávierky. Splatná daň taktiež zahŕňa akékoľvek úpravy splatnej dane vzhľadom na predchádzajúce obdobie. 
Odložená daň sa účtuje použitím súvahovej metódy a vypočítava sa zo všetkých dočasných rozdielov medzi účtovnými 
hodnotami majetku a záväzkov stanovených na účely finančného vykazovania a hodnotami, ktoré sa používajú na daňové účely. 
Následné dočasné rozdiely nie sú zohľadnené: prvotné vykázanie majetku a záväzkov v transakcii, ktorá nie je podnikovou 
kombináciou a ktorá neovplyvňuje účtovný ani daňový zisk, a rozdiely týkajúce sa investícií v dcérskych spoločnostiach, pri 
ktorých je pravdepodobné, že sa v dohľadnom období nezrušia, pretože materská spoločnosť je schopná kontrolovať zrušenie 
dočasného rozdielu. Pri prvotnom vykázaní goodwillu sa nevykazujú žiadne zdaniteľné dočasné rozdiely. Výška odloženej dane 
je založená na očakávanom spôsobe realizácie alebo zúčtovaní účtovnej hodnoty majetku a záväzkov s použitím daňových 
sadzieb platných (alebo schválených) ku dňu účtovnej uzávierky. 
Daň z príjmu sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát okrem tej časti, ktorá sa priamo vzťahuje k položkám vykázaným v ostatnom 
úplnom výsledku. V takom prípade sa v príslušnej výške vykáže v ostatnom úplnom výsledku. 
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sú vzájomne započítané, pokiaľ existuje právne vynútiteľný nárok na započítanie 
splatného daňového záväzku a pohľadávky a zároveň sa vzťahujú k daniam vyberaným rovnakým daňovým úradom od rovnakého 
daňového subjektu. Pokiaľ sa nevzťahujú k rovnakému daňovému subjektu, je možné vzájomné započítanie, pokiaľ majú subjekty 
v úmysle vyrovnať splatnú daňovú pohľadávku alebo záväzok v čistej výške alebo sa ich daňové pohľadávky a záväzky budú 
realizovať súčasne. 

(w)   Platby operatívneho a finančného lízingu 

(i) Skupina ako nájomca 
Lízing, pri ktorom Skupina preberá v podstate všetky riziká a výhody vyplývajúce z vlastníctva, je klasifikovaný ako finančný 
lízing. Predmet lízingu sa pri počiatočnom účtovaní zachytí v nižšej hodnote z reálnej hodnoty alebo súčasnej hodnoty 
minimálnych lízingových splátok. Následne po prvotnom zaúčtovaní sa aktíva účtujú v súlade s účtovnými postupmi 
vzťahujúcimi sa na toto aktívum. 
Platby v rámci operatívneho lízingu sa účtujú do výkazu ziskov a strát rovnomerne počas nájmu. Operatívny lízing s možnosťou 
ukončiť zmluvu skôr ako na konci dohodnutého obdobia sa považuje za nevypovedateľný počas trvania výpovednej lehoty. 
Všetky ostatné lízingy sú operatívne lízingy a aktíva sa nevykazujú vo výkaze o finančnej pozícii Skupiny. 
Minimálne lízingové platby finančného lízingu sú rozdelené na úroky a splátku istiny. Úroky sú alokované do každého obdobia 
počas trvania lízingu tak, aby vyjadrili konštantnú úrokovú sadzbu za obdobie aplikovanú na neuhradenú časť istiny. 

(ii) Skupina ako prenajímateľ 
Lízing, pri ktorom Skupina prevádza v podstate všetky riziká a odmeny vyplývajúce z vlastníctva, je klasifikovaný ako finančný 
lízing. Pohľadávka z finančného lízingu sa vykazuje počas lízingu v sume rovnajúcej sa čistej investícii do lízingu a je vykázaná 
v rámci úverov a záloh poskytnutým klientom v konsolidovanom výkaze o finančnej pozícii. Čistá investícia do lízingu sa 
vypočíta ako súčasná hodnota minimálnych lízingových splátok a nezaručenej zvyškovej hodnoty, diskontovanej implicitnou 
úrokovou sadzbou lízingu. 
Vykázanie finančného výnosu je založené na modeli odrážajúcom konštantnú periodickú mieru výnosnosti čistej investície 
Skupiny do finančného lízingu. 
Zisky a straty z predaja aktív vo vlastníctve Skupiny, ktoré boli skôr predmetom finančného lízingu, sa teraz vykazujú v čistej 
výške v Ostatných prevádzkových výnosoch alebo nákladoch. 

  

F-216



J&T FINANCE GROUP SE 
Príloha konsolidovanej účtovnej uzávierky 

za rok končiaci 31. decembrom 2016 
 

27 
 

 (x)    Výnosy z predaja tovaru a poskytnutia služieb 
Výnosy z predaja tovaru sú vykázané vo výkaze ziskov a strát, pokiaľ sa na kupujúceho previedlo podstatné riziko a prospech z vlastníctva. 
Výnosy z poskytnutých služieb sa vykážu vo výkaze ziskov a strát pomerne podľa stupňa dokončenia transakcie ku dňu účtovnej uzávierky. 
Stupeň dokončenia je určený odkazom na vykonanú prehliadku vykonanej práce. Výnos nie je zaúčtovaný, pokiaľ existujú značné nejasnosti 
týkajúce sa vymáhania dlžnej sumy, spojených nákladov alebo možného vrátenia tovaru. 

(y)    Dividendy 
Dividendy sú vykázané vo výkaze o zmenách vo vlastnom kapitáli a tiež ako záväzky v období, v ktorom sú schválené. 

 

F-217



J&T FINANCE GROUP SE 
Príloha konsolidovanej účtovnej uzávierky 

za rok končiaci 31. decembrom 2016 
 

28 
 

4.     Rozhodujúce účtovné odhady a predpoklady 

Príprava účtovnej uzávierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi účtovného výkazníctva vyžaduje použitie určitých 
rozhodujúcich účtovných odhadov a predpokladov. Taktiež je nutné, aby vedenie použilo úsudok pri aplikácii účtovných 
postupov Spoločnosti. Výsledný účtovný odhad sa tak bude zriedka rovnať skutočným výsledkom. Odhady a predpoklady, s 
ktorými je spojené významné riziko, že bude nutné vykonať úpravu účtovnej hodnoty aktív alebo záväzkov v materiálnej výške 
v ďalšom finančnom roku, sú popísané nižšie. Odhady a predpoklady sa priebežne hodnotia. Opravy účtovných odhadov sa 
vykážu v období, v ktorom sú opravené, pokiaľ sa oprava týka len tohto obdobia. Pokiaľ sa oprava týka súčasného obdobia aj 
budúcich období, oprava sa vykáže v oboch obdobiach – súčasnom aj budúcom. 

4.1. Podnikové kombinácie a alokácia kúpnej ceny 

Pri podnikovej kombinácii (pozrite tiež bod 5.1. Akvizícia a založenie dcérskych spoločností, spoločných a pridružených 
podnikov) sú identifikovateľné aktíva, záväzky a podmienené záväzky nadobúdaného majetku vykázané a ocenené ich reálnymi 
hodnotami ku dňu akvizície. Alokácia celkovej kúpnej ceny medzi čisté nadobudnuté aktíva sa na účely vykazovania účtovnej 
uzávierky vykonáva za podpory odborných poradcov. 
Oceňovacia analýza vychádza z historických a výhľadových informácií dostupných k dátumu podnikovej kombinácie. Všetky 
výhľadové informácie, ktoré môžu ovplyvniť reálnu hodnotu nadobudnutých aktív, sú založené na očakávaní budúceho 
konkurenčného a hospodárskeho prostredia zo strany vedenia spoločnosti. 
Výsledky oceňovacích analýz sa tiež používajú na stanovenie časov odpisovania a amortizácie hodnôt priradených konkrétnym 
položkám dlhodobého nehmotného a hmotného majetku. 
V roku 2016 a 2015 neprebehli žiadne podnikové kombinácie ani alokácia kúpnej ceny. 

4.2. Goodwill a testovanie na zníženie hodnoty 

Skupina každoročne vykonáva testovanie na zníženie hodnoty pri goodwille vzniknutom v dôsledku podnikovej kombinácie v 
priebehu bežného účtovného obdobia a testovanie na zníženie hodnoty pri goodwille už vykázanom v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach (pozrite tiež bod 5.1. Akvizícia a založenie dcérskych spoločností a pridružených podnikov a bod 25. 
Dlhodobý nehmotný majetok). Skupina ďalej vykonáva testovanie na zníženie hodnoty pri ostatnom nehmotnom majetku s 
neurčitou lehotou životnosti a tiež pri peniazotvorných jednotkách, kde sa zistil dôvod na toto testovanie. K dátumu akvizície sa 
získaný goodwill priradí ku každej peniazotvornej jednotke, pri ktorej sa predpokladá, že bude mať prospech zo synergií 
podnikovej kombinácie. Zníženie hodnoty sa určuje odhadom spätne získateľnej sumy peniazotvornej jednotky, ku ktorej sa 
goodwill vzťahuje, a to na základe hodnoty z používania odrážajúcej odhadované budúce diskontované peňažné toky alebo na 
základe reálnej hodnoty zníženej o náklady na predaj. 
Ocenenia reálnou hodnotou na účely testovania na zníženie hodnoty boli zaradené do Úrovne 3 ocenenia na základe vstupných 
údajov použitých pri oceňovaní. Vo väčšine prípadov vykonala Skupina odhad spätne získateľných sú, goodwillu a 
peniazotvorných jednotiek na základe hodnoty z používania. Hodnota z používania sa odvodzuje z prognóz budúcich peňažných 
tokov – tieto prognózy spracováva vedenie a po dátume akvizície ich aktualizuje. Diskontné sadzby aplikované na predpokladané 
peňažné toky sa vypočítajú ako vážené priemerné náklady na kapitál („WACC“) každej peniazotvornej jednotky. 

Poštová banka, a.s. 
Pri akvizícii Poštovej banky, a.s. a ich dcérskych spoločností (Skupina Poštovej banky) bol vykázaný goodwill vo výške 20 033 
tis. eur. Spätne získateľná suma peniazotvornej jednotky Skupiny Poštovej banky s účtovnou hodnotou 676 737 tis. eur (podiel 
kontrolovaný Skupinou) k 31. decembru 2015 a 670 504 tis. eur k 31. decembru 2016 bola stanovená na základe hodnoty z 
používania a plná hodnota goodwillu, ktorá bola vykázaná pri akvizícii, bola alokovaná na peniazotvornú jednotku Skupiny 
Poštovej banky. Peňažné toky boli odvodené z dlhodobého obchodného plánu Skupiny Poštovej banky, kľúčovými predpokladmi 
boli odhady čistých úrokových výnosov a úverov poskytnutých klientom, ktoré boli aplikované na špecifické obdobie piatich 
rokov. Miera rastu použitá na extrapoláciu peňažných tokov po tomto období mala hodnotu 2,2 % (2015: 2,0 %). Očakávané 
budúce peňažné toky boli diskontované pri použití váženého priemeru nákladov na kapitál 6,69 % (2015: 7,2 %). Žiadna strata 
zo zníženia hodnoty nebola identifikovaná ako výsledok tohto testovania na zníženie hodnoty. Pokiaľ by hodnota čistých 
úrokových výnosov poklesla o 10 %, tak by hodnota z používania poklesla a vykázalo by sa zníženie hodnoty vo výške 116 330 
tis. eur (2015: 27 665 tis. eur). 
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4.3. Finančné nástroje 

Pri oceňovaní aktíva alebo záväzku reálnou hodnotou Skupina, pokiaľ je to možné, obvykle používa zistiteľné trhové dáta. Reálne 
hodnoty sú rozdelené do rôznych úrovní v hierarchii založenej na použitých vstupoch v oceňovacej technike, a to nasledujúcim 
spôsobom: 
• Úroveň 1: ceny totožných aktív alebo záväzkov kótované na aktívnych trhoch (neupravené) 
• Úroveň 2: vstupy iné ako kótované ceny zahrnuté v Úrovni 1, ktoré sú objektívne zistiteľné pre aktíva a záväzky, a to buď 

priamo (t. j. ceny podobných nástrojov), alebo nepriamo (t. j. odvodené od takých cien) 
• Úroveň 3: vstupné údaje, ktoré nevychádzajú z objektívne zistiteľných trhových dát (objektívne nezistiteľné vstupné údaje) 

Pokiaľ pre daný finančný nástroj neexistuje aktívny trh, reálna hodnota sa odhadne pomocou oceňovacích techník. Pri použití 
oceňovacích techník vedenie uplatňuje odhady a predpoklady, ktoré vychádzajú z dostupných informácií o odhadoch a 
predpokladoch, ktoré by uplatnili účastníci trhu pri stanovení ceny daného finančného nástroja. 
Úroveň 2 reálnych hodnôt je stanovená na základe trhových hodnôt, ale je upravená predovšetkým o úverové riziko, pričom keď 
je to vhodné, zohľadní sa úverové riziko Skupiny a protistrany. 
Pokiaľ by reálne hodnoty boli o 10 % vyššie alebo nižšie ako kótované ceny, čistá účtovná hodnota finančných nástrojov na 
Úrovni 1 a Úrovni 2 by bola vyššia alebo nižšia o 135 956 tis. eur, než je vykázaná k 31. decembru 2016 (2015: 135 843 tis. eur). 
Skupina účtuje presuny medzi úrovňami hierarchie reálnej hodnoty na konci účtovného obdobia, počas ktorého zmena nastala. 
Vo veľkej väčšine prípadov bola reálna hodnota investícií v Úrovni 3 odhadnutá pomocou porovnávacích metód oceňovania a 
modelu diskontovaného cash flow so vstupmi z aktuálnej trhovej ceny na trhu s podobnými nehnuteľnosťami v porovnateľnej 
lokalite a stave, špecifických investičných podnikateľských plánov alebo projekcií cash flow. Individuálny podnikateľský plán a 
projekcie cash flow kriticky preskúmalo vedenie pred zahrnutím do modelov. Diskontné sadzby boli založené na špecifikách 
odvetví a krajinách, v ktorých investície fungujú, a pohybovali sa medzi 5,08 % a 9,72 % k 31. decembru 2016 (2015: medzi 6,4 
% a 16,1 %). Kľúčové predpoklady použité v ocenení boli očakávané cash flow, diskontné sadzby a aktuálne trhové ceny na trhu 
s nehnuteľnosťami. 

Pre ďalšie informácie pozrite tieto body: 
- Bod 14. Finančné aktíva a záväzky oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty 
- Bod 15. Realizovateľné finančné aktíva 
- Bod 24. Investície do nehnuteľností 

4.4. Určenie kontroly nad investičnými fondmi 

Manažment na základe svojho úsudku určí, či znaky vymedzené v bode 3 (a) indikujú, že Skupina ovláda investičný fond. 
Skupina koná ako správca mnohých investičných fondov. Určenie, či Skupina investičný fond ovláda, sa obvykle zameriava na 
vyhodnotenie ekonomickej účasti Skupiny vo fonde (účasť sa skladá zo všetkých podielov a očakávaných poplatkov za správu) 
a práva investorov odvolať správcu fondu. Takto Skupina určila, že vo všetkých prípadoch koná iba ako agent investorov (s 
výnimkou fondu J&T REALITY otvorený podielový fond, pozrite bod 44. Spoločnosti v rámci skupiny), a teda nezahrnula tieto 
fondy do konsolidácie. 
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5.    Akvizície a predaje dcérskych spoločností  

5.l.  Akvizície a založenie dcérskych spoločností a pridružených podnikov 

(a)    Akvizície dcérskych spoločností a pridružených podnikov 

Skupina získala žiadne nové dcérske spoločnosti v roku 2016. 

V roku 2015 Skupina získala následujúce spoločnosti: 

 

V tisícoch EUR 

Dátum 
akvizície Náklady  

Peňažný 
výdavok 

Podiel 
Skupiny po 

akvizícii 
(%) 

 31. decembra 2015     
 XT-Card a.s. 26.11.2015 237 (237) 32,00 
 Spolu - 237 (237) - 

 

(b)   Založenie dcérskych spoločností a pridružených podnikov 

 31. decembra 2016  

 Dátum založenia 
Podiel 

Skupiny po 
založení (%) 

 J&T Global Finance VI., s. r. o.   27.2.2016 100,00 
 J&T Global Finance V., s. r. o.   18.7.2016 100,00 

 
 

V roku 2015 Skupina nezaložila žiadnu novú dcérsku či pridruženú spoločnosť. 
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5.2. Predaje     

(a) Predaje dcérskych spoločností 
 
Nasledujúce predaje nastali v rokoch 2016 a 2015: 
 
 

    

 V tisícoch EUR Dátum predaja 
Predajná 

cena 
Peňažný 

príjem 
Zisk  (strata) z 

predaja 

 31. december 2016     

 J&T Global Finance I., B.V.  1.1.2016 17 17 13 

 J&T Global Finance II., B.V.  1.1.2016 18 18  (5) 

 J&T Cafe, s.r.o.  1.1.2016 4 4 (1) 

 ART FOND - Stredoeurópský fond súčasného umenia, a.s. 24.2.2016 281 281 11 

 ABS Property Limited 31.5.2016 2 173 2 173 459 

 Spolu  2 493 2 493 477 

 31. december 2015     
 Salve Finance, a.s. 24.6.2015  - - (1 996) 

 

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ 
SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, 
správ. spol., a.s. 30.12.2015 58 58 5 

 

FOND DLHODOBÝCH VÝNOSOV o.p.f – PRVÁ 
PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ 
BANKY, správ. spol., a.s. 30.12.2015 102 102 8 

 Spolu  160 160 (1 983) 
 

 

K 1. januáru 2016 J&T Global Finance I., B.V., J&T Global Finance II., B.V. a J&T Cafe, s.r.o. vstúpili do likvidácie, ktorá bola dokončená v 
priebehu roku 2016 predajom zostávajúcich aktív týchto spoločností. 
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 (b)    Efekt predajov 

Predaje dcérskych spoločností mali nasledujúci vplyv na aktíva a záväzky Skupiny: 

Efekt predajov v roku  2016  

V tisícoch EUR 

ABS Property 
Limited 

Iné 
účtovné 

jednotky 

Celkový 
efekt 

    
Peniaze a peňažné ekvivalenty 16 346 362 
Finančné aktíva - 103 103 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné aktíva 571 3 574 
Splatná daňová pohľadávka - 3 3 
Dlhodobý nehmotný majetok - 2 2 
Dlhodobý hmotný majetok 5 469 316 5 785 
Odložená daňová pohľadávka 948 - 948 
Vklady a úvery od bánk (2 281) - (2 281) 
Vklady a úvery od klientov (2 666) - (2 666) 
Ostatné záväzky (73) (10) (83) 
Nekontrolné podiely - (423) (423) 
Čisté aktíva a záväzky 1 984 340 2 324 
Pohľadávky predané v súvisiacej transakcii - 2 2 

    
Kumulované výnosy a náklady zahrnuté v ostatných komplexného výsledku 
reklasifikované do zisku alebo straty (270) (40) (310) 
Predajná cena 2 173 320 2 493 
Zisk z predaja 459 18 477 

    
Prijatá peňažné úhrada 2 173 320 2 493 
Úbytok hotovosti (16) (346) (362) 
Čistý príliv (odliv) peňažných prostriedkov 2 157 (26) 2 131 
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Efekt predajov v roku 2015 
 
V tisícoch EUR 

Celkový 
efekt 

  
Peniaze a peňažné ekvivalenty 368 
Finančné aktíva oceňované reálnou cenou do zisku alebo straty 12 
Finančné aktíva 5 
Úvery a preddavky poskytnuté klientom 113 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné aktíva 1 791 
Splatná daňová pohľadávka 16 
Dlhodobý nehmotný majetok 1 900 
Dlhodobý hmotný majetok 27 
Vklady a úvery od bánk (294) 
Vklady a úvery od klientov (21) 
Ostatné záväzky (1 307) 
Rezervy (182) 
Nekontrolné podiely (136) 
Čisté aktíva a záväzky 2 292 

  
Iné nadobudnuté hodnoty 149 
Predajná cena 160 
Zisk z predaja (1 983) 

  
Prijatá peňažné úhrada 160 
Úbytok hotovosti (368) 
Čistý príliv (odliv) peňažných prostriedkov (208) 
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6.    Čisté úrokové výnosy 

 

V roku 2016 boli úrokové výnosy z úverov, ku ktorým bola vytvorená opravná položka, vo výške 18 541 tis. eur (2015: 22 804 
tis. eur). 
Úrokové výnosy z finančných aktív, ktoré nie sú oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty, mali v roku 2016 sumu 416 
833 tis. eur (2015: 470 819 tis. eur). Úrokové náklady z finančných záväzkov, ktoré nie sú oceňované reálnou hodnotou do zisku 
alebo straty, boli v roku 2016 141 107 tis. eur (2015: 172 597 tis. eur). 
Úrokové náklady zo zaisťovacích derivátov zahŕňajú nabehnutý úrok z úrokových derivátov, slúžiacich na zaistenie úrokového 
rizika. 

V tisícoch EUR 2016 2015 

   
Úrokové výnosy   
Úvery a preddavky poskytnuté bankám a klientom 347 803 388 894 
Dlhopisy a iné cenné papiere s pevným výnosom 43 084 57 626 
Zmenky 11 680 7 261 
Repo operácie 8 295 13 438 
Pohľadávky za centrálnymi bankami 1 056 560 
Ostatné 11 760 13 484 
Celkové úrokové výnosy 423 678 481 263 

Úrokové náklady   
Záväzky voči bankám a klientom (108 195) (140 842) 
Dlhopisy a iné cenné papiere s pevným výnosom (24 429) (19 994) 
Zmenky (1 189) (2 140) 
Repo operácie (48) (108) 
Zaisťovacie deriváty (893) - 
Ostatné (6 353) (10 189) 
Celkové úrokové náklady (141 107) (173 273) 
Celkové čisté úrokové výnosy 282 571 307 990 
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7. Čisté výnosy z poplatkov a provízií 

 
 V tisícoch EUR 2016 2015 

    

 Výnosy z poplatkov a provízií   
 Poplatky za správu a platobné transakcie 33 957 36 490 
 Poplatky z aktív v správe 22 434 20 340 
 Poplatky z operácií s finančnými nástrojmi 12 445 9 610 
 Poplatky za vydanie dlhopisov 9 862 2 751 
 Poplatky z prísľubov a záruk 4 502 5 690 
 Poplatky za úschovu, správu a uloženie cenností 3 162 3 022 

 sprostredkovateľské poplatky 1 417 1 904 

 Ostatné výnosy z poplatkov a provízií 21 129 20 133 

 Celkové výnosy z poplatkov a provízií 108 908 99 940 

 Náklady na poplatky a provizií   
 Poplatky za platobné transakcie (9 350) (12 664) 

 sprostredkovateľské poplatky (11 398) (11 772) 

 Poplatky za operácie s finančnými nástrojmi (5 953) (4 762) 
 Ostatné náklady na poplatky a provízie (6 362) (6 323) 

 Celkové náklady na poplatky a provízie (33 063) (35 521) 

 Celkové čisté výnosy z poplatkov a provízií 75 845 64 419 

Položka Ostatní výnosy a náklady z poplatkov a provízií zahŕňa veľký počet drobných položiek, ktoré sú samostatne 
nevýznamné. 

8. Čistý zisk z obchodovania 

 
 V tisícoch EUR 2016 2015 

    

 
Realizované a nerealizované straty z finančných nástrojov oceňovaných reálnou 
hodnotou 49 171 (47 261) 

 Realizované a nerealizované zisky (straty) z pohľadávok (11 054) (5 073) 
 Dividendové výnosy 10 965 22 076 
 Kurzové rozdiely (20 608) 48 735 

 Celkový čistý zisk z obchodovania 28 474 18 477 
 

Väčšina ziskov z finančných nástrojov v roku 2016 vznikla z obchodu s derivátmi (vo výške 14 888 tis. eur) a z predaja finančných 
inštrumentov Energochemica vo výške 5 651 tis. eur, J&T Investments Pools vo výške 6 981 tis. eur a VISA Europe vo výške 3 
148 tis. eur. 
Väčšina strát z finančných nástrojov v roku 2015 vznikla z predaja gréckych štátnych dlhopisov a to vo výške 24 416 tis. eur 
(pozrite bod 16. Finančné aktíva držané do splatnosti) a z precenenia akcií spoločnosti Best Hotel Properties a.s. („BHP“) vo 
výške 20 580 tis. eur, ktorá bola kompenzovaná výnosom zo zníženia základného kapitálu Best Hotel Properties a.s. vo výške 21 
245 tis. eur, ktorý je vykázaný ako výnos z dividend, a z obchodovania s menovými derivátmi vo výške 13 432 tis. eur. 
Realizované a nerealizované zisky (straty) z finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou zahŕňajú zisky a straty zo 
zaistenia. 
Straty zo zaistených inštrumentov sú (3 723) tis. eur (2015: 0). Zisky zo zaistených inštrumentov sú 3 685 tis. eur (2015: 0). 
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9.  Ostatné prevádzkové výnosy 
 

 V tisícoch EUR 2016 2015 

    
 Výnosy zo služieb a poradenstva 11 329 14 554 
 Zisky (poistné) z poisťovacích spoločností 8 075 6 743 

 Výnosy z odpísaných pohľadávok 5 026 5 850 
 Výnosy z prenájmu investícií do nehnuteľností 1 054 1 261 

 Výnosy z prenájmu lietadla a ostatných operačných prenájmov 929 4 482 

 
Zisk z predaja dcérskych spoločností, spoločných a pridružených podnikov 
(bod 5) 477 - 

 Ostatné výnosy z prenájmu 290 398 

 Čistý zisk z predaja pozemkov, budov, zariadení a nehmotného majetku 283 - 

 Ostatné výnosy 5 451 4 034 

 Celkové ostatné prevádzkové výnosy 32 914 37 322 
 

Položka Ostatné výnosy zahŕňa veľký počet drobných položiek, ktoré sú samostatne nevýznamné. 

 

10. Osobné náklady 

Vážený priemer počtu zamestnancov počas roku 2016 bol 2 335 (2015: 2 279), z ktorých bolo 159 (2015: 182) vedúcich 
pracovníkov. 

V tisícoch EUR 2016 2015 

   
Mzdy a platy (69 522) (70 234) 
Povinné príspevky sociálneho zabezpečenia (19 551) (18 744) 
Ostatné sociálne náklady (1 887) (1 740) 
Celkové osobné náklady (90 960) (90 718) 
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11.   Ostatné prevádzkové náklady 

V tisícoch EUR 2016 2015 
   
Náklady na nájomné (15 030) (15 698) 
Zmena v rezervách (10 417) (5 619) 
Náklady na reklamu (10 401) (10 235) 
Daň z finančných transakcií (9 443) (9 277) 
Náklady na opravy a údržbu (9 131) (9 563) 
Povinné poplatky platené finančnými inštitúciami (7 723) (9 635) 
Náklady na poradenstvo (6 628) (7 212) 
Náklady na komunikáciu (6 082) (6 085) 
Zmena v znehodnotenie pohľadávok a zásob (4 956) (6 711) 
Náklady na poistné technické rezervy a poistnej udalosti (4 733) (3 529) 
Spotreba materiálu (3 210) (3 878) 
Sponzorstvo a dary (2 600) (2 740) 
Doprava a ubytovanie, cestovné náklady (1 969) (1 925) 
Zmluvné pokuty (1 729) (80) 
Majetkové a ostatné dane (1 640) (1 452) 
Outsourcing (1 215) (1 719) 
Vzdelávacie kurzy a konferencie (1 215) (1 175) 
Energia (363) (213) 
Strata z predaja dcérskych spoločností - (1 983) 
Náklady na obsluhu a prevádzku lietadla - (931) 
Ostatné prevádzkové náklady (11 930) (14 671) 
Ostatné prevádzkové náklady spolu (110 415) (114 331) 

Položka Ostatné prevádzkové náklady zahŕňa veľký počet drobných položiek, ktoré sú samostatne nevýznamné. 

12.   Daň z príjmu 

V tisícoch EUR 2016 2015 

   
Splatná daň z príjmu   
bežný rok (37 447) (30 662) 
Úpravy za predchádzajúce obdobie (242) (147) 
Zrážková daň z úrokov (40) (42) 

 (37 729) (30 851) 

Odložený daňový výnos (náklad)   
Zaúčtovanie a zúčtovanie dočasných rozdielov 3 059 2 504 
Zmena v daňovej sadzbe 121 - 

 3 180 2 504 

Celková daň z príjmu (34 549) (28 347) 

Daň z príjmu právnických osôb je v Českej republike pre rok 2016 a 2015 19 %. Daň z príjmu právnických osôb bola na 
Slovensku pre rok 2016 a 2015 22 % . V roku 2017 poklesla na úroveň 21 %. 
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(i) Odsúhlasenie efektívnej daňovej sadzby 
 
 V tisícoch EUR 2016  2015 

  %     %   

           
 Výsledok hospodárenia pred zdanením  96 378   100 898 
       
 Daň z príjmu pri sadzbe 19% (2015: 19%) (19,0) (18 321)  (19,0) (19 171) 
 Efekt daňových sadzieb v zahraničných jurisdikciách (2,2) (2 163)  (2,2) (2 226) 
 Daňovo neoprávnené náklady (26,1) (25 176)  (36,2) (36 524) 
 Nezdaniteľný príjem 13,4 12 954  31,9 32 166 
 Zrážková daň z úrokov (0,0) (40)  (0,0) (42) 
 Uznanie predchádzajúcich nevykázaných daňových strát 0,8 779  0,0 40 

 
Daňová strata bežného obdobia, pre ktorú nebola vytvorená 
odložená daňová pohľadávka (2,5) (2 402)  (2,4) (2 443) 

 
Zmena v dočasných rozdieloch, pre ktoré nebola zaznamenaná 
žiadna odložená daňová pohľadávka (0,0) (8) 

 

- - 

 
Odložená daň - úprava odloženej dane z minulého obdobia v 
aktuálnom období (0,1) (60) - - 

 Nadhodnotenie dane v minulých rokoch (0,3) (242) (0,1) (147) 
 Zmena v daňovej sadzbe 0,1 121  - - 

 Celkový daňový náklad (35,8) (34 549)   (28,0)  (28 347) 
 

(ii) Daň z príjmu vykázanú v ostatnom úplnom výsledku 
 
 V tisícoch EUR 2016  2015 

  
Pred 

zdanením 
Daňový 

výnos 
Po 

zdanení   

Pred 
zdanení

m 
Daňový 
náklad 

Po 
zdanení 

         
 Rozdiely z kurzových prepočtov 22 910  - 22 910  (21 991) - (21 991) 
 Zmena v reálnej hodnote finančných aktív (9 668) 1 096 (8 572)   13 174 (2 246) 10 928 

 

Podiel na ostatnom úplnom výsledku 
jednotiek účtovaných ekvivalenčnou 
metódou 130  - 130  (99) - (99) 

 Spolu 13 372 1 096 14 468   (8 916) (2 246) (11 162) 
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(iii)  Pohyby v odloženej dani v priebehu roka 
 
V tisícoch EUR 
 
 

Zostatok k 1. 
januáru 

2016 

Vykázané vo 
výkaze ziskov a 

strát 
Vykázané v ostatným 

úplnom výsledku 
Rozdiely z kurzových 

prepočtov  Predaje 

Prevod do/z 
vyraďovanej skupiny 

držané na predaj 

Zostatok k 
31. 

decembri 
2016 

Dlhodobý hmotný majetok (1 618) 686  - 1 640 1 (290) 
Dlhodobý nehmotný majetok (20 922) 3 713  - 7  - 10 (17 192) 
Investície do nehnuteľností (2 373) (6)  - (606)  -  - (2 985) 
Zníženie hodnoty pohľadávok z obchodných vzťahov a ostatných 
aktív 24 89  - (3)  - (37) 73 
Realizovateľná finančné aktíva (4 910) 918 1 096 246  - (277) (2 927) 
Finančné aktíva držané do splatnosti (5 213) 1 487  - (2)  - (57) (3 785) 
Zamestnanecké požitky (IAS 19) 696 239  -  -  -  - 935 

Čisté nezaplatené úroky (35) 10  -  -  -  - (25) 
Finančné aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku alebo straty - (31)  - (4)  -  - (35) 
Úvery a pôžičky 10 964 696  - (402)  - (2 266) 8 992 
Rezervy 4 527 (315)  - 11  - (3 195) 1 028 
Deriváty - 91  - 19  - 19 129 
Daňové straty 9 181 (3 459)  - 85 (1 588) - 4 219 

Ostatné dočasné rozdiely 2 247 (938)  - (2) - 5 124 6 431 
Spolu (7 432) 3 180 1 096 (650) (948) (678) (5 432) 

 
 

Zostatok k 1. 
januáru 

2015 

Vykázané vo 
výkaze ziskov a 

strát 
Vykázané v ostatným 

úplnom výsledku 
Rozdiely z kurzových 

prepočtov  Predaje 

Prevod do/z 
vyraďovanej skupiny 

držané na predaj 

Zostatok k 
31. 

decembri 
2015 

Dlhodobý hmotný majetok (1 491) (46) - (80) - (1) (1 618) 
Dlhodobý nehmotný majetok (23 783) 2 881 - (10) - (10) (20 922) 
Investície do nehnuteľností (2 891) 261 - 257 - - (2 373) 
Zníženie hodnoty pohľadávok z obchodných vzťahov a ostatných 
aktív 107 (127) - 7 - 37 24 
Realizovateľná finančné aktíva (4 436) 104 (2 246) 1 391 - 277 (4 910) 
Finančné aktíva držané do splatnosti (11 752) 6 472 - 10 - 57 (5 213) 
Zamestnanecké požitky (IAS 19) 717 (22) - 1 - - 696 

Čisté nezaplatené úroky (57) (131) - - - 153 (35) 
Finančné aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku alebo straty 250 (265) - 15 - - - 
Úvery a pôžičky 16 068 (5 685) - 100 - 481 10 964 
Rezervy 3 342 1 109 - 76 - - 4 527 
Deriváty 13 378 (4 191) - 147 - (153) 9 181 

Daňové straty 250 2 144 - (15) - (132) 2 247 
Spolu (10 298) 2 504 (2 246) 1 899 - 709 (7 432) 
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13.   Peniaze a peňažné ekvivalenty 

V tisícoch EUR 

Peniaze a peňažní ekvivalenty v amortizovanej hodnote 
Pokladní hotovosť 
Bežné účty u bank 
Bežné účty u centrálnych bank 
Úvery a zálohy poskytnuté centrálnym bankám 
Úvery a zálohy poskytnuté ostatným bankám 

Peniaze a peňažní ekvivalenty spolu 

 

Termínované vklady s pôvodnou splatnosťou do troch mesiacov sú klasifikované ako peňažné ekvivalenty. 
Vážený priemer úrokových sadzieb z úverov a ostatných pohľadávok voči bankám bol 0,06 % k 31. decembru 2016 (2015: 
0,09 %). 

14.   Finančné aktíva a záväzky oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty  

14.1. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty 

V tisícoch EUR 
 
Nederivátová finanční aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku alebo 
straty 

Dlhopisy 

Akcie 

Ostatní finanční aktíva 

Portfólio k obchodovaní spolu 

Dlhopisy 

Akcie 

Ostatní finanční aktíva 

Investiční portfólio spolu 

Deriváty k obchodovaní 
Forwardové menové kontrakty 
Opcie pre nákup akcií 
Opice pre nákup komodít 
Úrokové swapy 

 

Zaisťovací deriváty 
Forwardové menové kontrakty 

Finanční aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku alebo straty spolu 

 

 

Dlhopisy na obchodovanie k 31. decembru 2016 zahŕňali hlavne české štátne dlhopisy vo výške 68 085 tis. eur (2015: 13 139 tis. 
eur), ruské štátne dlhopisy vo výške 14 762 tis. eur (2015: 0) a dlhopisy spoločnosti EUROVEA, a.s. vo výške 30 818 tis. eur 
(2015:0). 
Výnos z dlhových a ostatných nástrojov s pevnou úrokovou sadzbou je vykázaný ako úrokový výnos. K 31. decembru 2016 bol 
vážený priemer úrokových sadzieb z dlhopisov 4,68 % (2015: 6,25 %). 

 

31. decembra 2016  31. decembra 2015 

42 513  41 323 

84 348  118414 
49 700  8 705 

719 664  842 247 
38 953  9 165 

935 178  1 019 854 

31. decembra 2016 31. decembra 2015 

  

151 727 
21 151 

1 368 

85 842 
13 461 

33 

174 246 99 336 

- 
437  

 4 088 

- 
437  

3 614 

4 525 4 051 

178 771 103 387 

5717  
4 754 

- 
- 

                                2 738 
                                3 018 

27  
1 242 

10 471 7 025 

3  

3 

- 
- 

189 245 110 412 
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Skupina používa zaistenie reálnej hodnoty na zaistenie vplyvu zmien menového kurzu na reálnu hodnotu realizovateľných 
finančných aktív a pridružených podnikov účtovaných ekvivalenčnou metódou. Skupina využíva menové forwardy ako zaisťovacie 
nástroje. 
Okrem toho Skupina využíva zaisťovacie deriváty na zaistenie reálnej hodnoty vybraných aktív (dlhopisy s pevným výnosom 
denominované v eurách). Skupina uzavrela úrokové swapy na zaistenie zmien v reálnej hodnote vyvolané zmenami bezrizikových 
úrokových sadzieb. 

(i)     Ocenenie reálnou hodnotou finančných aktív, ktoré sú oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty 

K 31. decembru 2016 

V tisícoch EUR 
Reálna hodnota nederivátových finančných aktív 
oceňovaných reálnou hodnotou do zisku alebo straty 
Úroveň 1 - kótované tržní ceny 
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 
Úroveň 3 - vypočítanej použitím oceňovacích technik 

Reálna hodnota derivátov 

Úroveň 2 – odvodené z kótovaných cien 

Finanční aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku alebo 
straty spolu 

 

Akcie Dlhopisy 
Ostatní finanční 

aktíva Spolu 

20 881 
- 

707 

150 017 
- 

1710 

3 804 
565 

1087 

174 702 
565 

3 504 

21 588 151 727 5 456 178 771 
   

10 474 

10 474 
189 245 

 

K 31. decembru 2015 

V tisícoch EUR 
Reálna hodnota nederivátových finančných aktív 
oceňovaných reálnou hodnotou do zisku alebo straty 
Úroveň 1 - kótované tržní ceny 
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 
Úroveň 3 - vypočítané použitím oceňovacích technik 

Reálna hodnota derivátov 
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 

Finanční aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku alebo 
straty spolu 

 

  Ostatní  
Akcie Dlhopisy finanční aktíva Spolu 

 
 

13 321 

 
 

82 250 

 
 

754 

 
 

96 325 
- - 2 107 2 107 

577 3 592 786 4 955 

13 898 85 842 3 647 103 387 
    

7 025 

   7 025 

   110 412 
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(ii)   Detail ocenenia reálnou hodnotou na Úrovni 3 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje odsúhlasenie stanovenia reálnych hodnôt na Úrovni 3 v hierarchii reálnych hodnôt od počiatočných 
stavov až po konečné zostatky: 

 V tisícoch EUR 

Zostatok k 1. januáru 2016 
Celkové zisky (straty) vykázané vo výkaze ziskov a strát 
Prírastky 
Úbytky 
Presun do Úrovne 1 
Presun z Úrovne 2 
Vplyv zmien devízových kurzov 

Zostatok k 31. decembru 2016 

Zostatok k 1. januáru 2015 

Celkové zisky (straty) vykázané vo výkaze ziskov a strát 
Prírastky 
Úbytky 
Presun do Úrovne 1 
Úrokové výnosy bez prijatých úrokov 
Vplyv zmien devízových kurzov 

Zostatok k 31. decembru 2015 

 

Vzhľadom na zmeny trhových podmienok pri niektorých finančných nástrojoch boli trhové ceny týchto nástrojov dostupné k 31. 
decembru 2016. Tieto dlhopisy v hodnote 1 305 tis. eur (2015: 1 541 tis. eur) a ostatné finančné aktíva v hodnote 844 tis. eur (2015: 
1 031) boli preto v priebehu roka prevedené z Úrovne 3 do Úrovne 1. 

Ďalej podielové listy vo výške 1 071 tis. eur (2015: 0) boli prevedené z Úrovne 2 do Úrovne 3 (2015: 0).     

14.2  Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty 

V tisícoch EUR 

Nederivátové finanční záväzky oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty 
Ostatní finanční záväzky oceňované reálnou hodnotou 

Deriváty k obchodovaní 
Forwardové menové kontrakty 
Komoditní deriváty 
Menové swapy 
Akciové put opce 
Úrokové swapy 

Zaisťovací deriváty 
Úrokové swapy 
Forwardové menové kontrakty 

Finanční záväzky oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty spolu 

31. decembra 2016       31. decembra 2015 

  Ostatní  
Akcie Dlhopisy finanční aktíva Spolu 

577 3 592 786 4 955 

93 12 46 151 
37 1709 - 1 746 

- (2 004) - (2 004) 

- (1 305) (844) (2 149) 
- -. 1071 1 071 
- (294) 28 (266) 

707 1710 1087 3 504 
 

21661 
 

18 197 
 

1690 
 

41 548 

(21 103) (1318) 34 (22 387) 

59 2 687 16 2 762 
(53) (15 344) - (15 397) 

- (1 541) (1031) (2 572) 
- (112) - (112) 

13 1023 77 1 113 

577 3 592 786 4 955 

4 328 6 222 

5 660 2 859 
154 5 

14 - 
- 5 267 
- 312 

5 828 8 443 

5 063 - 
343 - 

5 406 - 

15 562 14 665 
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Skupina používa zaistenie reálnou hodnotou na krytie cudzomenovej expozície proti zmenám v reálnej hodnote 
realizovateľných finančných aktív do pridružených podnikov účtovaných ekvivalenčnou metódou. Skupina využíva 
menové forwardy ako zaisťovacie nástroje. 

Okrem toho Skupina využíva zaisťovacie deriváty na zaistenie reálnej hodnoty vybraných aktív (dlhopisy s pevným 
výnosom denominovaných v eurách). Skupina uzavrela úrokové swapy na zaistenie zmien v reálnej hodnote vyvolanej 
zmenami bezrizikových úrokových sadzieb. 

(i)     Ocenenie finančných záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou do zisku alebo straty 

V tisícoch EUR 

Reálna hodnota nederivátových finančných záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou 
do zisku alebo straty 
Úroveň 1 - kótované tržní ceny 

Reálna hodnota derivátov 
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 

Finanční záväzky oceňované reálnou hodnotou do zisku alebo straty spolu 

31. decembra 2016       31. decembra 2015 

 

V rokoch končiacich 31. decembrom 2016 a 2015 nedošlo k žiadnym presunom finančných záväzkov oceňovaných 
reálnou hodnotou do zisku alebo straty medzi úrovňami 1, 2 a 3 v hierarchii reálnych hodnôt. 

15.   Realizovateľné finančné aktíva 

V tisícoch EUR 

Akcie 
Podielové listy investičných fondov 
Dlhopisy 
Zmenky 
Realizovateľná finanční aktíva spolu 

 

31. decembra 2016 31.decembra 2015 

21 668   46 291 
365 320   359 051 
890 412   1 041 656 

-   103 

                                             1 447 101

K 31. decembru 2016 Skupina očakáva, že z realizovateľných finančných aktív bude splatených 760 835 tis. eur (2015: 
919 631 tis. eur) za viac ako 12 mesiacov po dni účtovnej uzávierky. 

(i)     Ocenenie realizovateľných finančných aktív reálnou hodnotou 

31. december 2016 

V tisícoch EUR 

Úroveň 1 - kótované tržní ceny 
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 
Úroveň 3 - vypočítané použitím oceňovacích 
technik 

 
 
 

Akcie 
 

113 215 
243 

5 104 

Podielové 
listy 

investičného 
fondu 

 
4 172 360 

921 
227 

 
 
 

Dlhopisy         Zmenky 
 

      731491 
       76 235 
       82 686 

 
 

 
Spolu 

 
746 984 
442 399 
88 017 

31 688 355 300 890 412 1 277 400 

4 328 6 222 
4 328 6 222 

11 234 8 443 
11 234 8 443 
15 562 14 665 

1 277 400 
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31. december 2015  

V tisícoch EUR  

Úroveň 1 – kótované tržní ceny 
Úroveň 2 – odvodené z kótovaných cien 
Úroveň 3 – vypočítané použitím oceňovacích technik 

 

Realizovateľné finančné aktíva sa k 31. decembru 2016 a 2015 skladali hlavne z dlhopisov, podielových listov investičného fondu 
a akcií. Dlhopisy zahŕňali k 31. decembru 2016 slovenské štátne dlhopisy vo výške 171 091 tis. eur (2015: 212 929 tis. eur), poľské 
štátne dlhopisy vo výške 124 382 tis. eur (2015: 129 191 tis. eur) a dlhopisy Tatry mountain resorts, a.s. vo výške 72 830 tis. eur 
(2015: 94 987 tis. eur) a české štátne dlhopisy vo výške 72 813 tis. eur (2015: 198 741 tis. eur). 
Vážený priemer úrokových sadzieb z dlhopisov bol 3,72 % (2015: 3,32 %). Splatnosť dlhopisov sa pohybuje medzi rokmi 2017 a 
2042. Dlhopisy splatné v roku 2042 sú v celkovej výške 671 tis. eur (2015: 0 tis. eur). 
Akcie sa k 31. decembru 2016 skladali hlavne z akcií ČEZ, a.s. vo výške 5 253 tis. eur (2015: 5 424 tis. eur) a akcií Tatry mountain 
resorts, a.s. vo výške 4 686 tis. eur (2015: 4 435 tis. eur). Akcie k 31. decembru 2016 obsahovali tiež akcie J&T Investment Pool -1 
– SKK, a.s. vo výške 17 660 tis. eur a J&T Investment Pool -1 – CZK, a.s. vo výške 10 286 tis. eur , ktoré sa predali v priebehu roka 
2016. 
Kategória investičných fondov k 31. decembru 2016 a 2015 zahŕňa predovšetkým fondy so zameraním na vývoj nehnuteľností. 

(ii)    Detail ocenenia reálnou hodnotou na Úrovni 3 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje odsúhlasenie stanovenia reálnych hodnôt na Úrovni 3 v hierarchii reálnych hodnôt od počiatočných 
stavov až po konečné zostatky: 

V tisícoch EUR 

Zostatok k 1. januáru 2016 

Celkové zisky (straty) vykázané v ostatným úplnom výsledku spolu 

Celkové zisky (straty) vykázané vo výkaze ziskov a strát 

Prírastky 

Úbytky 

Transfer z Úrovne 1 

Transfer do Úrovne 1 

Úrokové výnosy bez prijatých úrokov 

Vplyv zmien devízových kurzov 

Zostatok k 31. decembru 2016 

 
Majetkové cenné 

papiere 
          

Dlhopisy    Spolu 

36 069 143 388 179 457 

(3 897) 1 188 (2 709) 

8 183 (472) 7711 

6 120 4 723 10 843 

(41 148) (41 779) (82 927) 

4 67 677 67 681 

- (91 079) (91 079) 

- 210 210 

. (1 170) (1 170) 

5 331 82 686           88 017 

V tisícoch EUR 

Úroveň 1 - kótované tržní ceny 
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných cien 
Úroveň 3 - vypočítané použitím oceňovacích 
technik 

 
 
 

Akcie 
 

11321 5 
243 

5 104 

Podielové 
listy 

investičného 
fondu 

 
4 172 360 

921 
227 

 
 
 

Dlhopisy         Zmenky 
 

      731491 
       76 235 
       82 686 

 
 

 
Celkom 

 
746 984 
442 399 
88 017 

 

Akcie 
 

5 993 
4 229 

36069 
46 291 

Podielové 
listy 

investičného 
fondu 

 
166 983 
192 068 

- 
359 051 

Dlhopisy 
 

867 105 
31 163 

143 388 
1 041 656 

Zmenky 
 

- 
103 

- 
103 

Spolu 
 

1 040 081 
227 563 
179 457 

1 447 101 
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V tisícoch EUR 

Zostatok k 1. januáru 2015 

Celkové zisky (straty) vykázané v ostatným úplnom výsledku spolu 

Celkové zisky (straty) vykázané vo výkaze ziskov a strát 

Prírastky 

Úbytky 

Úrokové výnosy bez prijatých úrokov 

Vplyv zmien devízových kurzov 

Zostatok k 31. decembru 2015 

 

 
Vzhľadom na zmeny trhových podmienok niektorých finančných nástrojov neboli k 31. decembru 2016 k dispozícii 
kótované trhové ceny týchto nástrojov. Finančné nástroje vo výške 67 681 tis. eur tak boli k tomuto dátumu presunuté 
z Úrovne 1 do Úrovne 3. 
Vďaka zmenám trhových podmienok v priebehu roku 2016 niektorých finančných nástrojov boli dostupné kótované 
trhové ceny na aktívnych trhoch týchto nástrojov, a dlhopisy vo výške 91 079 tis. eur tak boli presunuté z Úrovne 3 do 
Úrovne 1. 
V roku končiacom 31. decembra 2015 nedošlo k žiadnym presunom realizovateľných finančných aktív medzi úrovňami 
1, 2 a 3 hierarchie reálnych hodnôt. 
Väčšinu (81 %) dlhopisov prezentovaných v rámci Úrovne 3 tvoria dlhopisy emitenta, ktorý vlastní nehnuteľnosti 
(najmä pozemky), pre ktoré sa použili porovnávacie metódy oceňovania založené na aktuálnych trhových cenách 
pozemkov. 

16. Finančné aktíva držané do splatnosti 
V tisícoch EUR 

Slovenské štátne dlhopisy 
Štátne dlhopisy iných členských štátov Európskej únie 

Dlhopisy finančných inštitúcií a korporátne dlhopisy 

Zmenky 

Finanční aktíva držané do splatnosti spolu 

 

 
Štátne dlhopisy iných členských štátov Európskej únie sa k 31. decembru 2016 skladali hlavne z talianskych štátnych 
dlhopisov v hodnote 5 105 tis. eur (2015: 5 142 tis. eur). Dlhopisy finančných inštitúcií a korporátne dlhopisy sa 
skladajú hlavne z nasledujúcich dlhopisov kótovaných na burzách: MOL Hungarian Oil and Gas v hodnote 22 820 tis. 
eur (2015: 22 537 tis. eur), Tatra banka, a.s. v hodnote 14 991 tis. eur (2015: 15 008 tis. eur) a Slovenská sporiteľňa, 
a.s. v hodnote 6 004 tis. eur (2015: 0 tis. eur). 
K 31. decembru 2016 Skupina očakáva, že z finančných aktív držaných do splatnosti bude splatených 299 559 tis. eur 
(2015: 379 167 tis. eur) za viac ako 12 mesiacov po dni účtovnej uzávierky. 
Vážený priemer úrokových sadzieb z dlhopisov bol 4,10 % (2015: 3,32 %). Splatnosť dlhopisov sa pohybuje medzi 
rokmi 2017 a 2039. Dlhopisy splatné v roku 2039 sú v celkovej výške 918 tis. eur (2015: 0). Vážený priemer úrokových 
sadzieb zo zmeniek bol 6,50 % (2015: neaplikovateľné). 
K 31. decembru 2014 sa štátne dlhopisy skladali tiež z gréckych štátnych dlhopisov v hodnote 78 095 tis. eur, ktoré 
Skupina získala 1. júla 2013 akvizíciou Poštovej banky, a.s., ktorá dlhopisy vlastnila. V roku 2015, v nadväznosti na 
politickú krízu v Grécku a neschopnosť gréckej vlády uzavrieť dohodu s EÚ v tom čase, sa Skupina rozhodla preradiť 
tieto dlhopisy z kategórie finančných aktív držaných do splatnosti do kategórie realizovateľných finančných aktív. 
Preradenie vyplynulo z podrobnej analýzy hospodárskej situácie v Grécku, ktorá sa vyznačovala nasledujúcimi bodmi: 
- neschopnosť Grécka splácať svoj dlh voči Medzinárodnému menovému fondu, 
- zriadenie kontroly kapitálu, 
- uzatvorenie bánk, obmedzenie výberov hotovosti a zahraničných platieb, 
- uzatvorenie aténskej burzy cenných papierov, 

Majetkové 
cenné papiere 

       Dlhopisy Spolu 

35 067 243 053 278 120 

(1 283) 2410 1 127 

2 583 (1 302) 1 281 

8 723 4 493 13 216 

(9 095) (106 382) (115 477) 

- (1610) (1 610) 

74 2 726 2 800 

36 069 143 388 179 457 

31. december 2016  31. december 2015 

342 975 
-  

465 965 
- 

7 513  6 882 

48 306  38 052 
6 578  - 

  405 372   510 899 
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- zvýšenie kreditných spreadov pri dlhopisoch, 
- nezmenený limit emergency liquidity assistance (ELA) pre grécke banky, 
- ďalšie zníženie gréckeho ratingu. 
Tieto faktory, ktoré potvrdili významné zhoršenie bonity Grécka, zvýšili pravdepodobnosť zlyhania krajiny, čo ako izolované 
udalosti nemohla Skupina predpokladať. Z tohto dôvodu Skupina zmenila svoj zámer držať grécke štátne dlhopisy do splatnosti a 
rozhodla sa dlhopisy predať. V súlade s IAS 39 boli dlhopisy v účtovnej hodnote 78 774 tis. eur preklasifikované do kategórie 
realizovateľných finančných aktív a precenené na ich reálnu hodnotu ku dňu 30. júna 2015. Reálna hodnota týchto dlhopisov k 
dátumu reklasifikácie bola 62 476 tis. eur a strata 16 298 tis. eur sa vykázala v ostatnom úplnom výsledku v dôsledku reklasifikácie. 
Počas júla 2015 boli predané všetky grécke vládne dlhopisy preradené do realizovateľných finančných aktív. Reálna hodnota týchto 
dlhopisov k dátumu predaja bola 54 698 tis. eur. Celková strata 24 076 tis. eur skôr vykázaná v ostatnom úplnom výsledku bola 
následne reklasifikovaná do zisku a straty. 

17. Vyraďovaná skupina držaná na predaj 

V tisícoch EUR 31. decembra 2016 

Realizovateľná finanční aktíva 3 978 
Dlhodobý hmotný majetok  ____________ 4 167 
Aktíva spolu  ____________ 8 145 

Dlhodobý hmotný majetok je reprezentovaný aktívami poskytnutými na zaistenie pohľadávok z úverov. Tieto aktíva sa majú predať 
do jedného roka na uspokojenie pohľadávok zo stratových úverov. 
Realizovateľné finančné aktíva klasifikované ako držané na predaj sa vzťahujú k predaju podielu v spoločnosti J&T Ostravice Active 
Life UPF. Predaj J&T Ostravice Active Life UPF sa zdržal schvaľovaním územného plánu, ktorý je mimo kontroly Skupiny. 
Schválenie územného plánu je podmienkou pre úspešné rozbehnutie aktivít spoločnosti a začatie predaja. 
Skupina nezaznamenala žiadny kumulatívny náklad naakumulovaný v ostatnom úplnom výsledku vzťahujúci sa k vyraďovaným 
skupinám držaným na predaj (2015: 42 605 tis. eur). 
V priebehu roku 2015 Skupina podpísala zmluvu s treťou stranou o predaji 50 % podielu v spoločnosti J&T Bank, a.o. (Moskva), 
Skupina nadväzne klasifikovala túto dcérsku spoločnosť ako vyraďovanú skupinu držanú na predaj k 31. decembru 2015. 
Skupina v roku 2016 zmenila svoj zámer predať svoj podiel v spoločnosti J&T Bank, a.o. a rozhodla sa ponechať si svoj súčasný 
podiel v spoločnosti. Z tohto dôvodu vyraďované skupiny klasifikované ako držané na predaj a súvisiace záväzky k 31. decembru 
2015 nesplnili kritériá pre takú klasifikáciu k 31. decembru 2016. 
Reklasifikácia skupín držaných na predaj v roku 2016 nemala žiadny vplyv na zisk alebo stratu za rok 2015, pretože reklasifikácia 
bola vykonaná k 31. decembru 2015, a teda všetky relevantné odpisy a amortizácie sa zaúčtovali do zisku a straty v roku 2015. 
Odpisy a amortizácie za rok 2016 sa účtujú do zisku a straty v súlade s IAS 16. 
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Detailná štruktúra aktív a záväzkov vyraďovanej skupiny k 31. decembru 2015 bola nasledujúca: 
 

  Ostatní aktíva  
V tisícoch EUR  držané k  
 J&T Bank, a.o. predaji Spolu 
Peniaze a peňažní ekvivalenty 29 615 - 29 615 
Finanční aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku alebo straty 21 717 - 21717 
Realizovateľná finanční aktíva 22 511 3 978 26 489 
Finanční aktíva držané do splatnosti 1 644 - 1644 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám 1 699 - 1699 
Úvery a zálohy poskytnuté klientom 98 094 - 98 094 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatní aktíva 461 - 461 
Dlhodobý nehmotný majetok 33 - 33 
Dlhodobý hmotný majetok 1 081 1693 2 774 
Aktíva spolu 176 855 5 671 182 526 

Finanční záväzky oceňované reálnou do zisku alebo straty 17 - 17 

Vklady a úvery od klientov 106 687 - 106 687 
Ostatné záväzky 692 - 692 
Splatný daňový záväzok 40 - 40 
Rezervy 43 - 43 
Odložený daňový záväzok 709 - 709 
Záväzky spolu 108 188 - 108 188 

Skupina vykázala kumulatívne náklady v ostatnom úplnom výsledku vzťahujúce sa k vyraďovanej skupine držanej na predaj vo 
výške 42 605 tis. eur ku dňu 31. decembru 2015 (najmä zmena v rozdieloch z kurzových prepočtov). 
Detailná štruktúra vyraďovaných skupín klasifikovaných ako držané na predaj a súvisiacich záväzkov v prípade, že kritériá pre 
klasifikáciu by neboli naplnené k 31. decembru 2015, by bola nasledujúca: 

 

  Ostatní aktíva  
V tisícoch EUR  držané k  
 J&T Bank, a.o. predaji Spolu 
Peniaze a peňažní ekvivalenty - - - 
Finanční aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku alebo straty - - - 
Realizovateľná finanční aktíva - 3 978 3 978 
Finanční aktíva držané do splatnosti - - - 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám - - - 
Úvery a zálohy poskytnuté klientom - - - 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatní aktíva - - - 
Dlhodobý nehmotný majetok - - - 
Dlhodobý hmotný majetok 891 1 693 2 584 
Aktíva spolu 891 5 671 6 562 

Finanční záväzky oceňované reálnou do zisku alebo straty - - - 

Vklady a úvery od klientov - - - 
Ostatné záväzky - - - 
Splatný daňový záväzok - - - 
Rezervy - - - 
Odložený daňový záväzok - - - 
Záväzky spolu - - - 
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Tiež by nedošlo k zmenám úplného ostatného výsledku za rok končiaci 31. decembrom 2015. 
Dlhodobý hmotný majetok vo výške 891 tis. eur splňoval všetky podmienky pre klasifikáciu v rámci aktív držaných na predaj k 31. 
decembru 2015 bez ohľadu na zrušenie zmluvy. 
V prípade, že by spoločnosť J&T Bank, a.o. nebola k 31. decembru 2015 klasifikovaná medzi skupinami držanými na predaj, zvýšili 
by sa aktíva a záväzky nasledujúcim spôsobom: 

V tisícoch EUR 

Peniaze a peňažní ekvivalenty 
Finanční aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku alebo straty 
Realizovateľná finanční aktíva 
Finanční aktíva držané do splatnosti 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám 
Úvery a zálohy poskytnuté klientom 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatní aktíva 
Dlhodobý nehmotný majetok 
Dlhodobý hmotný majetok 

Aktíva spolu 

Finanční záväzky oceňované reálnou do zisku alebo straty 
Vklady a úvery od klientov 
Ostatné záväzky 
Splatný daňový záväzok 
Rezervy 
Odložený daňový záväzok 
Záväzky spolu 

 

Ako je uvedené vyššie, v prípade, že by spoločnosť J&T Bank, a.o. nebola k 31. decembru 2015 klasifikovaná medzi skupinami 
držanými na predaj, vplyv na zisk alebo stratu za rok 2015 by bol nulový. 
V roku 2016 boli všetky relevantné aktíva a súvisiace záväzky pôvodne klasifikované ako držané na predaj, ktoré prestali spĺňať 
kritériá pre klasifikáciu ako držané na predaj, vykázané v nižšej z hodnôt predstavovaných spätne získateľnou hodnotou a účtovnou 
hodnotou, ktorá by bola vykázaná, keby vyraďované skupiny neboli klasifikované ako držané na predaj. 

18. Úvery a zálohy poskytnuté bankám 

V tisícoch EUR 

Povinné minimálne rezervy u centrálnych bank 
Ostatní vklady u centrálnych bank 
Termínované vklady 
Ostatné pohľadávky za bankami 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám spolu 

 
31. decembra 2016  31. decembra 2015 

93 914   108 242 
327 150   203 554 

4 892   3 021 
778 208   1 199 879 

1 204 164   1 514 696 

K 31. decembru 2016 sa pri žiadnom z úverov voči bankám (2015: 2 430 tis. eur) neočakáva splatenie za viac ako 12 mesiacov po 
dni účtovnej uzávierky. 
Vážený priemer úrokových sadzieb úverov poskytnutých bankám bol k 31. decembru 2016 0,32 % (2015: 0,23 %). 
Povinné minimálne rezervy predstavujú povinné minimálne rezervy udržiavané spoločnosťami J&T BANKA, a.s., J&T Bank a.o., 
Poštová banka, a.s. a VABA d.d. banka Varaždin podľa pravidiel príslušných regulačných orgánov. Povinné minimálne rezervy 
spoločnosti J&T BANKA, a.s. sa vypočítajú ako 2 % z primárnych vkladov so splatnosťou kratšou ako dva roky. Tieto povinné 
minimálne rezervy sa úročia. Povinné minimálne rezervy spoločnosti J&T Bank a.o. sa vypočítajú ako 5 % z korporátnych vkladov 
nerezidentov denominovaných v RUB, 7 % z korporátnych vkladov nerezidentov vyjadrených v cudzej mene,  5 % 

J&T Bank, a.o. 

29 615 

21717 
22 511 

1 644 
1699 

98 094 
461 

33 
190 

175 964 

17 

106 687 
692 

40 
43 

709 

108 188 
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z individuálnych depozitov klientov denominovaných v RUB, 6 % individuálnych depozitov rezidentov denominovaných v cudzej 
mene, 5 % z ostatných rubľových záväzkov a 7 % z ostatných cudzomenových záväzkov znížených o priemernú výšku vkladov a 
nabehnutých úrokov vynásobených koeficientom 0,6. Povinné minimálne rezervy udržiavané spoločnosťou J&T Bank a.o. sa 
neúročia. K 31. decembru 2015 sú povinné minimálne rezervy spoločnosti J&T Bank a.o. vykázané ako vyraďovaná skupina držaná 
na predaj. 
Povinné minimálne rezervy spoločnosti Poštová banka, a.s. sa vypočítajú ako 1 % z primárnych vkladov so splatnosťou kratšou ako 
dva roky, tieto povinné minimálne rezervy sú úročené. Povinné minimálne rezervy spoločnosti VABA d.d. banka Varaždin sa 
vypočítajú z priemernej dennej výšky vkladov a úverov, vydaných dlhových cenných papierov, podriadených nástrojov a finančných 
záväzkov okrem zostatkov v určených bankách. Sadzba povinných minimálnych rezerv je 12 %. Tieto povinné minimálne rezervy 
sa neúročia. 

19. Úvery a zálohy poskytnuté klientom 

V tisícoch EUR 31. decembra 2016              31. decembra 2015 

 
Úvery a zálohy poskytnuté klientom 
Znížení hodnoty úverov 

Úvery a zálohy poskytnuté klientom v čisté výši spolu 

5 903 281 
(245 766) 
5 657 515 

5 522 061 
(161 321) 
5 360 740 

K 31. decembru 2016 sa očakáva, že 3 113 626 tis. eur (2015: 3 390 720 tis. eur) z celkových úverov a záloh poskytnutých klientom 
bude splatených za viac ako 12 mesiacov po dni účtovnej uzávierky. 
Úvery a zálohy poskytnuté klientom zahŕňajú 464 položiek s účtovnou hodnotou presahujúcou 100 tis. eur, ktoré predstavujú 84,77 
% úverov a záloh poskytnutých klientom (2015: 413 položiek predstavovalo 83,42 %). 
V roku 2016 mala Skupina úvery poskytnuté štyrom protistranám v celkovej sume 847 105 tis. eur (2015: štyri protistrany v celkovej 
sume 730 929 tis. eur). 
Významná časť úverov poskytnutých klientom sa vzťahuje k financovaniu projektov a ako tiež ich splatenie závisí od predaja aktív, 
ktoré klienti získali v rámci svojich projektov vďaka poskytnutému financovaniu. Tieto aktíva sú často zastavené v prospech 
Skupiny. Vedenie Skupiny verí, že tieto pohľadávky budú plne splatené. 
Neúročené pôžičky boli k 31. decembru 2016 v celkovej výške 9 398 tis. eur (2015: 7 717 tis. eur). K týmto pohľadávkam boli 
vytvorené opravné položky v plnej výške. 
Vážený priemer úrokových sadzieb úverov poskytnutých klientom bol k 31. decembru 2016 5,10 % (2015: 4,72 %). 
Úvery a zálohy z finančných lízingov sú analyzované v bode 38.2. Finančný lízing. 

20.   Zníženie hodnoty úverov 
 

 Individuálne Portfóliové  
V tisícoch EUR posudzované posudzované Spolu 
Zostatok k l. januáru 2016 

96 148 65 173 161321 

Tvorba 85 680 40 623 126 303 
Rozpustení (27 228) (9 767) (36 995) 
Užití (6 208) (4 198) (10 406) 
Prevod do/z vyraďované skupiny držané k predaji 4 299 28 4 327 
Vplyv zmien devízových kurzov 1205 11 1216 
Zostatok k 31. decembru 2016 153 896 91870 245 766 
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V tisícoch EUR 

Zostatok k l. januáru 2015 
Tvorba 
Rozpustení 
Užití 
Prevod do/z vyraďované skupiny držané k predaji 
Zmeny v dôsledku odchádzajúcich spoločností 
Vplyv zmien devízových kurzov 
Zostatok k 31. decembru 2015 

 
Individuálne Portfóliové  
posudzované posudzované Spolu 

96 997 40 300 137 297 

80 821 41 502 122 323 
(25 222) (8 468) (33 690) 

(52 211) (8 128) (60 339) 
(4 299) (28) (4 327) 

(20) - (20) 
82 (5) 77 

96148 65 173 161 321 

21. Zmluvy o spätnom odkúpení a spätnom predaji 

21.1. Zmluvy o spätnom odkúpení (repo operácie) 

Skupina získava financovanie predajom finančných nástrojov na základe zmlúv, ktoré ju zaväzujú splácať finančné prostriedky 
odkúpením týchto nástrojov k určitému budúcemu dátumu za rovnakú cenu plus úroky pri vopred stanovenej sadzbe. K 31. decembru 
2016 a 2015 sa celkové aktíva predali na základe zmluvy o spätnom odkúpení nasledovne: 

V tisícoch EUR 
          Reálna hodnota    
podkladového aktíva 

Účtovná hodnota            Cena pri spätnom 
                záväzku                          odkúpenia 

 
31. decembra 2016 
Vklady a úvery od klientov 
- splatnosť do 1 mesiace 
- splatnosť 1-6 mesiacov 
- splatnosť 6-12 mesiacov 
Vklady a úvery od bank 
- splatnosť do 1 mesiace 
- splatnosť nad 12 mesiacov 
Spolu 

 
 
  856 
      - 
  662 
 
       - 
3 360 
4 878 

 
 
 854 
     - 
 662 
 
      - 
3 360 
4 876 

 
 
 852 
     - 
  671 
 
       - 
3 549 
5 072 

 
31. decembra 2015 
Vklady a úvery od klientov 
- splatnosť do 1 mesiace 
- splatnosť 1-6 mesiacov 
- splatnosť 6-12 mesiacov 
Vklady a úvery od bank 
- splatnosť do 1 mesiace 
- splatnosť nad 12 mesiacov 
Spolu 

 
 
1 837 
2 391 
   656 
 
2 097 
       - 

6 981 

 
 
1 806      1 805 
2 392      2 392 
   656         656 
 
2 106      2 014 
       -              - 

6 960      6 957 
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21.2. Zmluvy o spätnom predaji (reverzná repo operácia) 

Skupina tiež nakupuje finančné nástroje na základe zmlúv o ich spätnom predaji v budúcnosti („reverzné repo zmluvy“). Reverzné repo operácie 
sa uzatvárajú ako nástroj na poskytnutie financovania zákazníkom. K 31. decembru 2016 a 2015 boli celkové aktíva nakúpené formou zmlúv o 
spätnom predaji nasledujúce: 

 

         Reálna hodnota   
   aktív držaných Účtovná hodnota Cena pri 
V tisícoch EUR ako zaistení pohľadávky   spätnom odkúpenia 

31. decembra 2016    
Úvery a zálohy poskytnuté klientom    
- splatnosť do 1 mesiace 59 554 43 070 42 047 
- splatnosť 1-6 mesiacov 178 269 107 665 108 645 
- splatnosť 6-12 mesiacov - - - 
Úvery  a  zálohy  poskytnuté  bankám  a peniaze  a  peňažní    
ekvivalenty    
- splatnosť do 1 mesiace 767 316 776 761 777 672 
- splatnosť 1-6 mesiacov - - - 
Spolu 1 005 139 927 496 928 364 
31. decembra 2015 

   

Úvery a zálohy poskytnuté klientom    
- splatnosť do 1 mesiace 105 104 84 210 84 692 
- splatnosť 1-6 mesiacov 77 712 31 749 31 963 
- splatnosť 6-12 mesiacov 716 716 716 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám a peniaze a peňažní    
ekvivalenty    
- splatnosť do 1 mesiace 1 249 743 1 196 585 1 196 736 
- splatnosť 6-12 mesiacov 3 365 2 801 2 816 
Spolu 1 436 640 1 316 061 1 316 923 

Úvery a zálohy poskytnuté bankám s pôvodnou splatnosťou do troch mesiacov sú vykázané ako peniaze a peňažné ekvivalenty. 
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22. Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatné aktíva 

V tisícoch EUR 

Nakúpené pohľadávky 
Pohľadávky z obchodných vzťahov 
- brutto 
- opravná položka 
Zostatky vysporiadanie obchodov s cennými papiermi 
Vysporiadanie s poštovnými úrady 
Pohľadávky z predaje a čiastočného predaje investícií a dcérskych spoločností 
Očakávané výnosy z likvidácie 
- brutto 
- opravná položka Pohľadávky z poistení 
a zaistení 
- brutto 
- opravná položka Ostatní 
daňové pohľadávky Ostatné 
pohľadávky 
- brutto 
- opravná položka 

Pohľadávky vykázané v rámci riadení rizík spolu (pozrite bod 39) 
Náklady budúcich období Poskytnuté zálohy 
- brutto 
- opravná položka 

Zásoby 

Nefinanční pohľadávky a ostatní aktíva spolu 

Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatní aktíva spolu 

 
31. decembra 2016 31. decembra 2015 

34 926 32 970 
20 744 20 178 
26 021 23 930 
(5 277) (3 752) 

42 608 20 133 
5 9 552 

5 400 8 745 
8 506 8 431 
9 661 9 575 

(1 155) (1 144) 

754 636 
1 338 1 104 
(584) (468) 

1 101 525 
44 037 63 661 
44 818 64 323 

(781) (662) 

158 081 164 831 

18 064 19413 

2 925 4 388 
2 926 4 389 

(1) (1) 
713 541 

21702 24 342 
179 783 189 173 

Z pohľadávok z obchodných vzťahov a ostatných aktív sa k 31. decembru 2016 očakáva, že 3 139 tis. eur bude uhradených za viac 
ako 12 mesiacov po dni účtovnej uzávierky (2015: 575 tis. eur). 

Ostatné pohľadávky k 31. decembru 2016 obsahujú ostatné jednotlivo nevýznamné položky, ako sú napríklad prijaté zaistenia na 
účely obchodovania s derivátmi a pod. K 31. decembru 2015 ostatné pohľadávky zahŕňali pohľadávku vo výške 21 245 tis. eur 
predstavujúcu kompenzáciu za zníženie základného kapitálu spoločnosti Best Hotel Properties, a.s. (pozrite bod 8. Čistý zisk z 
obchodovania). 

23. Investície do jednotiek účtovaných ekvivalenčnou metódou 

        V tisícoch EUR 
31. decembra 2016  31. decembra 2015 

 

Účasti v spoločných podnikoch 
Účasť v pridruženom podniku 
Investície do jednotiek účtovaných ekvivalenčnou metódou 
spolu 

644 
380 

1 024 

   896 
    353 
1 249 

Spoločné podniky 

Skupina má podiel v dvoch jednotlivo nevýznamných spoločných podnikoch. Skupina má na základe zmluvy zvyškový podiel na 
čistých aktívach týchto spoločných podnikov. 
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Nasledujúca tabuľka v súhrne ukazuje podiel na zisku a ostatnom úplnom výsledku týchto spoločných podnikov: 
V tisícoch EUR 31. december 2016       31. december 2015 
Podiel na: 

Strate z pokračujúce činnosti   (1844)   (1141) 

Ostatným úplnom výsledku                                  130                                    (99) 

Podiel na úplnom výsledku zo spoločných podnikov spolu                             (1 714)                               (1 240) 

Odsúhlasenie súhrnných finančných informácií: 

V tisícoch EUR 

Počiatoční zostatok hodnoty čistých aktív (100 %) 

Efekt dodatočných investícií 
Strata za období 
Ostatní úplný výsledok 
Konečný zostatok hodnoty čistých aktív (100 %) 
Podiel v spoločných podnikoch (50 %) 

24. Investície do nehnuteľností 

V tisícoch EUR          2016   2015 

Zostatok k 1. januáru 5 670                         6 458 
Prírastky 814 
Zmena v reálnej hodnote 
Presun do dlhodobého hmotného majetku (344)                         (143) 
Úbytky 
Predaje dcérskych spoločností 
Vplyv zmien devízových kurzov                                          1 516                        (645) 

Zostatok k 31. decembri                                          7 656                        5 670 

Investície do nehnuteľností k 31. decembru 2016 zahŕňajú budovy vo výške 7 656 tis. eur (2015: budovy vo výške 5 670 tis. eur). 
Žiadne investície do nehnuteľností k 31. decembru 2016 a 2015 neboli predmetom založenia na zaistenie bankových úverov. 
Investície do nehnuteľností boli k 31. decembru 2016 poistené vo výške 6 718 tis. eur (2015: plne poistené), byt vo výške 938 tis. 
eur nebol poistený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 

1791 3 324 

2 925 965 
(3 688) (2 299) 

260 (199) 
1 288 1 791 

644 896 
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25. Dlhodobý nehmotný majetok 

        

V tisícoch EUR   

Goodwill 
Zmluvy a 

značka 
Vzťahy so 

zákazníkmi 

Software 
a ostatnej 

nehmotnej 
majetok 

Spolu 
Obstarávacie cena        

Zostatok k 1. januáru 2015   45 973 89 318 80 191 48 503 263 885 
Prírastky   - - - 9 849 9 849 
Prevod do/z vyraďované 
skupiny držané k predaji 

  
(2 389) - - (181) (2 570) 

Úbytky   - - - (2 779) (2 799) 
Predaje dcérských spoločností   (1 900) - - - (1 900) 
Vplyv zmien devízových 
kurzov 

  173 - 4 746 402 5 321 

Zostatok k 31. decembru 2015   41 757 89 318 84 937 55 794 271 806 
Zostatok k 1. januáru 2016  41 757  89 318 84 937 55 794 271 806 
Prírastky  - - - 11 874 11 874 
Prevod do/z vyraďované skupiny 
držané k predaji 

 
2 389 - - 181 2 570 

Úbytky  - - - (2 716) (2 716) 
Predaje dcérských spoločností  (9 028) - - - (9 028) 
Vplyv zmien devízových kurzov  2 314 - 1 470 327 4 111 

Zostatok k 31. decembri 2016  37 432 89 318 86 407 65 460 278 617 
Amortizácie a straty zo zníženej 
hodnoty 

 
     

Zostatok k 1. januáru 2015  (20 201) (9 925) (51 336) (19 138) (100 600) 
Amortizácie za účtovnej obdobie  - (6 616) (5 976) (8 817) (21 409) 
Znížení hodnoty  (2 385) - - 424 (1 961) 
Prevod do/z vyraďované skupiny 
držané k predaji 

 
2 389 - - 148 2 537 

Úbytky  - - - 40 40 
Úbytky dcérskych spoločností  - - - - - 
Vplyv zmien devízových kurzov  (114) - (4 712) (223) (5 049) 

Zostatok k 31. decembri 2015  (20 311) (16 541) (62 024) (27 566) (126 442) 
Zostatok k 1. januáru 2016  (20 311) (16 541) (62 024) (27 566) (126 442) 
Amortizácie za účtovnej obdobie  - (6 616) (5 981) (8 335) (20 932) 
Znížení hodnoty  - - (1 521) - (1 521) 
Prevod do/z vyraďované skupiny 
držané k predaji 

 
(2 389) - - (148) (2 537) 

Úbytky  - - - 103 103 
Úbytky dcérskych spoločností  9 028 - - - 9 028 
Vplyv zmien devízových kurzov  (2 292) (1) (1 469) (308) (4 070) 
Zostatok k 31. decembru 2016  (15 964) (23 158) (70 995) (36 254) (146 371) 

        
 Účtovná hodnota       
 K 1. januáru 2015  25 672 79 393 28 855 29 365 163 285 
 K 31. decembri 2015  21 446 72 777 22 913 28 228 145 364 
        
 K 1. januáru 2016  21 446 72 777 22 913 28 228 145 364 
 K 31. decembri 2016  31 468 66 160 15 412 29 206 132 246 
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Strata zo zníženia hodnoty goodwillu nebola v roku 2016 zaznamenaná. Strata zo zníženia hodnoty goodwillu v roku 2015 
predstavuje stratu zo zníženia hodnoty vo výške 2 385 tis. eur pridelenou peniazotvornej jednotke ATLANTIK finanční trhy, a.s. 

Majetok vo vývoji a výpožičné náklady 
K 31. decembru 2016 hodnota nehmotného majetku vo vývoji (zaradený do iného nehmotného majetku) bola 771 tis. eur (2015: 378 
tis. eur). 
V priebehu roka 2016 neboli zistené žiadne kapitalizované náklady na pôžičky súvisiace s obstaraním nehmotného majetku (2015: 0 
tis. eur). 

26. Dlhodobý hmotný majetok 
                                                                                          Lietadla a 

 

 Pozemky                 
a 

    príslušné letecké      Inventár a  
V tisícoch EUR budovy vybavení zariadení Spolu 
 
Obstarávacie cena 

    

Zostatok k 1. januáru 2015 37 928 10 183 28 047 76 158 
Prírastky 6 262 - 4 724 10 986 
Prírastky v dôsledku podnikových kombinácií 53 - (53) - 
Prevod 143 - - 143 
Prevod z investícií do nehnuteľností (1 698) - (314) (2 012) 

Úbytky (2 180) - (2 823) (5 003) 
Úbytky dcérskych spoločností - - (27) (27) 
Vplyv zmien devízových kurzov (1 240) 1 173 125 58 

Zostatok k 31. decembru 2015 39 268 11 356 29 679 80 303 
Zostatok k 1. januáru 2016 39 268 11 356 29 679 80 303 

Prírastky 1 603 - 4 963 6 566 

Prevod z investícií do nehnuteľností 344 - - 344 
Prevod (do)/z vyraďované skupiny držané k predaji (4 672) - 314 (4 358) 

Úbytky (1 196) - (2 469) (3 665) 

Úbytky dcérskych spoločností - (11 356) (316) (11 672) 

Vplyv zmien devízových kurzov 2918 - 245 3 163 

Zostatok k 31. decembri 2016 38 265 - 32 416 70 681 
Odpisy a straty zo znížení hodnoty     

Zostatok k l. lednu2015 (2 997) (4 180) (12 930) (20 107) 
Odpisy za účtovné obdobie (1 643) (488) (6 003) (8 134) 
Znížení hodnoty (669) (314) - (983) 
Úbytky - - 124 124 
Úbytky dcérskych spoločností 894 - 2 629 3 523 

Vplyv zmien devízových kurzov 90 (497) (55) (462) 

Zostatok k 31. decembru 2015 (4 325) (5 479) (16 235) (26 039) 
Zostatok k 1. januáru 2016 (4 325) (5 479) (16 235) (26 039) 

Odpisy za účtovné obdobie (2 293) (125) (5 013) (7 431) 
Znížení hodnoty (732) (283) - (1 015) 
Prevod do/(z) vyraďované skupiny držané k predaji - - (124) (124) 
Úbytky 6 - 2 391 2 397 
Úbytky dcérskych spoločností - 5 887 - 5 887 
Vplyv zmien devízových kurzov (205) - (200) (405) 

Zostatok k 31. decembru 2016 (7 549) - (19 181) (26 730) 
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Účtovná hodnota 

K l. lednu2015 

K 31. decembru 2015 

K 1. januáru 2016 

K 31. decembru 2016 

 

34 931 6 003 15 117 56 051 
34 943 5 877 13 444 54 264 

34 943 5 877 13 444 54 264 

30 716 - 13 235 43 951 

K 31. decembru 2016 nie je žiadny dlhodobý hmotný majetok predmetom zálohy na zaistenie bankových úverov (2015: 0 tis. eur). 
K 31. decembru 2016 je poistená výška hodnoty dlhodobého hmotného majetku Skupiny 97 544 tis. eur (2015: 94 144 tis. eur). 

Majetok vo výstavbe a výpožičné náklady 
K 31. decembru 2016 bola hodnota dlhodobého hmotného majetku vo výstavbe (zahrnuté v Inventári a zariadení) 869 tis. eur (2015: 
100 tis. eur). 
Neboli zistené žiadne kapitalizované výpožičné náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku počas roku 2016 
(2015: 0 tis. eur). 

Nevyužitý majetok 
K 31. decembru 2016 Skupina nemala žiadny významný nevyužitý majetok (2015: 0). 

27. Vklady a úvery od bánk 

V tisícoch EUR 

Termínované vklady bank 
Prijaté úvery zo zmlúv o spätnom 
odkúpenia 
Ostatní prijaté úvery 
Vklady a úvery od bank spolu 

31. decembra 2016     31. decembra 2015 

  21 915         63 170 
    3 360           2 106 

                  67 877         70 248 
                 93 152       135 524 

K 31. decembru 2016 sa očakáva, že 6 208 tis. eur (2015: 1 575 tis. eur) z vkladov a úverov od bánk sa vyrovná za viac ako 12 
mesiacov po dni účtovnej uzávierky. 
Vážená priemerná úroková sadzba z vkladov a úverov od bánk k 31. decembru 2016 bola 2,31 % (2015: 2,24 %). 
Pre viac informácií o zmluvách o spätnom odkúpení pozrite bod 21. Zmluvy o spätnom odkúpení a spätnom predaji. 

28. Vklady a úvery od klientov 

V tisícoch EUR 
Vklady a úvery od klientov 
Termínované a podmienené vklady 
Vklady splatné na požiadaní 
Prijaté úvery zo zmlúv o spätnom odkúpenia 
Ostatní prijaté úvery 

Vydané dlhové cenné papiere v amortizované hodnote 
Vydané zmenky 

Spolu 

31. decembra 2016 ___ 31. decembra 2015 

4 917 650 
2 538 431 

1516 
19 267 

7 476 864 8 057 228 

69 059 71 193 
69 059 71 193 

7 545 923 8 128 421 

5 605 
828 

2 423 
036 

4 854 
23 510 
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K 31. decembru 2016 sa očakáva, že 1 241 273 tis. eur (2015: 1 564 217 tis. eur) z vkladov a úverov od klientov sa vyrovná za viac 
ako 12 mesiacov po dni účtovnej uzávierky. 
Vážená priemerná úroková sadzba z vkladov a úverov od klientov k 31. decembru 2016 bola 1,17 % (2015: 1,41 %). 
Pre viac informácií o dohodách o spätnom odkúpení pozrite bod 21. Zmluvy o spätnom odkúpení a spätnom predaji. 

29.   Vydané dlhopisy 

Pôvodní     Úroková 31. december   31. december 
V tisícoch EUR  ____ mena            miera _____Dátum splatnosti _______ 2016 _______ 2015 

Dlhopisy kótované na Burze cenných papierov 
v Bratislave 
Dlhopisy kótované na Burze cenných papierov 
Praha 
Dlhopisy kótované na Burze cenných papierov 
v Bratislave 
Dlhopisy kótované na Burze cenných papierov 
v Bratislave 
Dlhopisy kótované na Burze cenných papierov 
v Bratislave 
Dlhopisy nekótované 
 
Vydané dlhopisy spolu 

 

V júni 2013 Skupina vydala ďalších 100 000 kusov dlhopisov v nominálnej hodnote 1 000 eur za kus. Dlhopisy boli kótované 
a obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave. Tieto dlhopisy boli splatené v júni 2016. Zostatok 41 tis. eur 
predstavuje sumu nevyžiadanú majiteľmi dlhopisov. 
Okrem toho v decembri 2013 Skupina vydala ďalších 10 000 kusov dlhopisov s nominálnou hodnotou 1 000 eur za kus, ktoré boli 
umiestnené privátne a neboli obchodované na žiadnom regulovanom trhu. Tieto dlhopisy boli celkom splatené v decembri 2016. 
V septembri 2014 Skupina vydala 1 481 kusov dlhopisov s nominálnou hodnotou 3 000 tis. CZK za kus, ktoré sú obchodované na 
Burze cenných papierov Praha a v decembri 2014 ďalších 150 000 kusov dlhopisov s nominálnou hodnotou 1 000 eur za kus, ktoré 
sú obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave. 
V apríli 2016 Skupina vydala ďalších 100 000 kusov dlhopisov s nominálnou hodnotou 1 000 eur za kus, ktoré sú 
obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave a v novembri 2016 ďalších 1 000 kusov dlhopisov s nominálnou hodnotou 
3 000 tis. CZK za kus, ktoré sú obchodované na Burze cenných papierov Praha. 
Úrok zo všetkých emisií sa pravidelne vypláca dvakrát ročne. 
Skupina nezaznamenala žiadne neplnenie záväzkov vychádzajúcich z istiny alebo úrokov alebo iné prestúpenia vzhľadom na jej 
dlhové cenné papiere v rokoch končiacich 31. decembrom 2016 a 2015. 
Celková účtovná hodnota emitovaných dlhopisov nezahŕňa hodnotu dlhopisov držaných spoločnosťami v rámci Skupiny. 

30. Podriadený dlh 

31. decembra 2016     31. decembra 2015 

Podriadený dlh v amortizovanej hodnote  ______________ 56 402 _____________ 130 315 

K 31. decembru 2016 podriadený dlh zahŕňal podriadené cenné papiere s pohyblivou úrokovou sadzbou vydané spoločnosťou J&T 
BANKA, a. s. v pôvodnej sume vo výške 25 miliónov eur (2015: 25 miliónov eur) so splatnosťou v roku 2022, podriadené cenné 
papiere s pohyblivou úrokovou sadzbou vydané J&T FINANCE GROUP SE v pôvodnej sume 3 milióny eur (2015: 3 milióny eur) 
so splatnosťou v roku 2022. K 31. decembru 2015 podriadený dlh zahŕňal tiež podriadené vklady s fixným úrokom (v pôvodnej sume 
71,5 milióna eur) so splatnosťou v roku 2023, ktoré boli predčasne splatené v prvej polovici roku 2016. 

EUR 6,00 % 21.6.2016 41 98 585 

CZK 5,20 % 15.9.2017 196 556 195 714 

EUR 5,25 % 12.12.2018 145 495 142 777 

EUR 3,80 % 29.10.2019 75 982 - 

CZK 3,00 % 25.11.2019 109 641 ■ 

EUR 6,00 % 20.12.2016 
 

527 715 
10, 020 
447 096 
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Ostatný podriadený dlh k 31. decembru 2016 zahŕňal podriadené termínované vklady s pevnou úrokovou sadzbou v celkovej 
pôvodnej sume vo výške 28 miliónov eur (2015: 27 miliónov eur) so splatnosťou medzi rokmi 2019 a 2025 (2015: 2019 – 2025). 
Podriadené dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou sú naviazané na trojmesačný EURIBOR. Vážená priemerná úroková sadzba 
pri podriadenom dlhu k 31. decembru 2016 bola 4,83 % (2015: 5,29 %). 

31. Ostatné záväzky 

V tisícoch EUR 

Záväzky voči klientom z obchodovaní s cennými papiermi 
Zamestnanecké požitky 
Záväzky z obchodných vzťahov 
Nevyfakturované dodávky 
Zostatky vysporiadanie obchodov s cennými papiermi 
Ostatné záväzky 
Záväzky vykázané v rámci riadení rizík spolu (pozrite bod 
39) 

Prijaté zálohy 
Výnosy budúcich období 
Nefinanční a ostatné záväzky spolu 

Spolu 

 

31. decembra 2016 31. decembra 2015 

13 6312  162 560 
35 684  32 474 
9 366  6 379 
6 067  7 713 

26 041  23 612 
35 307  31 625 

248 777 264 363 

33 358 2 
495 

552 2 
376 

35 853 2 928 

284 630 267 291 

K 31. decembru 2016 sa očakáva, že 817 tis. eur (2015: 421 tis. eur) z celkových ostatných záväzkov bude vyrovnaných za viac ako 
12 mesiacov po dni účtovnej uzávierky. 

Položka Ostatné záväzky zahŕňa veľký počet drobných položiek, ktoré sú samostatne nevýznamné.  
32. Rezervy 
V tisícoch EUR 

Zostatok k 1. januáru 2015 
Rezervy zaúčtované počas období 
Rezervy čerpané počas období 
Rezervy rozpustené počas období 
Znížení v dôsledku odchádzajúcich 
spoločností 
Kurzové zisky 
Zostatok k 31. decembru 2015 

Zostatok k 1. januáru 2016 
Rezervy zaúčtované počas období 
Rezervy čerpané počas období 
Rezervy rozpustené počas období 
Znížení v dôsledku odchádzajúcich 
spoločností 
Kurzové zisky 
Zostatok k 31. decembru 2016 

 

Poistné zmluvy Iné Spolu 

8 806 23 910 32 716 
8 874 10 789 19 663 

(1 314) (17 686) (19 000) 
(5 267) (3 108) (8 375) 

- (182) (182) 

- 119 119 
11099 13 842 24 941 

11099 13 842 24 941 
11261 14 081 25 342 

(2 668) (11365) (14 033) 
(5 894) 

- 
(6 882) 

- 
(12 776) 

- 

- 90 90 
13 798 9 766 23 564 

K. 31. decembru 2016 sa očakáva, že rezervy vo výške 16 888 tis. eur (2015: 14 991 tis. eur) budú použité za viac ako 12 
mesiacov po dni účtovnej uzávierky. Patrí medzi ne najmä rezerva na životné poistenie vo výške 12 163 tis. eur (2015: 9 684 tis. 
eur), rezervy na záväzky a poskytnuté záruky vo výške 4 212 tis. eur (2015: 4 718 tis. eur) a rezervy na nezaslúžené 
poistné vo výške 494 tis. eur (2015: 478 tis. eur). _________________________________________________________________  
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Ostatné rezervy zahŕňajú najmä rezervu na poskytnuté prísľuby a záruky vo výške 2 342 tis. eur (2015: 2 748 tis. eur) a rezervu na 
klientsky program benefitov (Magnus) vo výške 1 154 tis. eur (2015: 4 421 tis. eur). 

33.   Odložené daňové pohľadávky a záväzky  

33.1. Nevykázaná odložená daňová pohľadávka 

Odložené daňové pohľadávky neboli zaúčtované v prípade týchto položiek: 

V tisícoch EUR 31. decembra 2016 31. decembra 2015 
Daňové straty minulých rokov  ______________ 2 435 _______________ 2 793 

Odhad uplynutia neuznaných daňových strát je nasledujúci: 

Po roku 
V tisícoch EUR  ____     2017 2018 2019 2020 2020 
Daňová strata 333 526 1 136 0 440 

Dlhodobý hmotný majetok 
Dlhodobý nehmotný majetok 
Investície do nehnuteľností 
Znížení hodnoty pohľadávok z obchodných vzťahov a 
ostatných aktív 
Realizovateľná finanční aktíva 
Finanční aktíva držané do splatnosti 
Zamestnanecké požitky (IAS 19) 
Nezaplatené úroky, netto 
Finanční aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku 
alebo straty 
Pôžičky a úvery 
Rezervy 
Deriváty 
Daňová strata 
Ostatní dočasné rozdiely 

Zápočet (Netting)1 

Spolu 

 

31. decembra 2016 
2016 

31. decembra 2015 
2015 Aktíva      Záväzky Aktíva Záväzky 

272 562 130 1 748 

217 17 409 369 21291 
- 2 985 - 2 373 

73 - 24 - 

709 3 636 1 4911 
14 3 799 - 5 213 

935 - 696 - 
- 25 - 35 

- 35 - - 

11688 2 696 10 964 - 
1028 - 4 527 - 

129 - - - 
4219 - 9 181 - 

6 431 - 2 262 15 

25 715 31 147 28 154 35 586 

(20 238) (20 238)         (22 829) (22 829) 

5 477 10 909 5 325 12 757 

Odložená daňová pohľadávka z titulu neuznaných strát z minulých rokov sa vykazuje len do výšky, v akej sa pravdepodobne použije 
oproti budúcim daňovým ziskom. 
Maximálna lehota na použitie daňových strát vzniknutých po 1. januári 2004 je v Českej republike 5 rokov. Na Slovensku môžu byť 
daňové straty vzniknuté po 1. januáru 2010 umorené rovnomerne v nasledujúcich štyroch rokoch po svojom vzniku. Niektoré 
odpočítateľné dočasné rozdiely nemajú v súčasnosti legislatívne stanovenú lehotu. V súvislosti s týmito položkami tak neboli 
vykázané odložené daňové pohľadávky, pretože vzhľadom na premenlivosť zdrojov týchto pohľadávok nie je pravdepodobné, že 
Skupina dosiahne v budúcnosti daňové zisky, proti ktorým by mohla tieto daňové výhody využiť. 

33.2. Vykázané odložené daňové pohľadávky a záväzky 

Boli uznané nasledujúce odložené daňové pohľadávky a záväzky: 

V tisícoch EUR 
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Zápočet – Hrubé odložené daňové pohľadávky a záväzky boli započítané pre každú jednotlivú dcérsku spoločnosť Skupiny, pokiaľ 
to bolo možné. 

Významná časť slovenskej, českej a ruskej daňovej legislatívy nie je potvrdená v praxi a existujú neistoty týkajúce sa interpretácií, 
ktoré môžu uplatniť finančné úrady v rade oblastí. Vplyv tejto neistoty nie je možné vyčísliť a bude sa riešiť až po vydaní 
relevantných judikátov, alebo ak budú k dispozícii oficiálne výklady orgánov. 

34.   Vlastný kapitál 

(iii)  Základný kapitál a emisné ážio 
V dôsledku zmeny materskej spoločnosti popísané v bode 1. Všeobecné informácie sa zmenila štruktúra vlastného kapitálu k 1. 
januáru 2014 vrátane výšky základného kapitálu a emisného ážia, ktoré predstavujú sumy zodpovedajúce základnému kapitálu 
nástupníckej spoločnosti. Schválený, vydaný a plne splatený základný kapitál spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE k 31. 
decembru 2014 tvorilo 10 kmeňových akcií s nominálnou hodnotou 200 tis. CZK, 13 778 752 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 
1 tis. CZK a 437 110 104 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1 CZK. 
Dňa 16. februára 2015 sa akcionári Skupiny rozhodli zvýšiť základný kapitál spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE o 1 960 000 
tis. CZK (približne 70 912 tis. eur) na 16 177 862 tis. CZK (približne 589 301 tis. eur) pomocou špecifického mechanizmu, ktorý je 
povolený na základe českých právnych predpisov, na ktorých základe boli novo upísané akcie zaplatené súčasnými akcionármi z 
prostriedkov úveru poskytnutého spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE. Zvýšenie bolo uskutočnené za finančnej asistencie J&T 
FINANCE GROUP SE akcionárov. Táto asistencia je povolená na základe stanov J&T FINANCE GROUP SE a na základe českých 
právnych predpisov. J&T FINANCE GROUP SE zaúčtovala pohľadávku voči svojím akcionárom v celkovej výške 1 960 000 tis. 
CZK (70 912 tis. eur). Pohľadávka bola úročená. 
V roku 2014 J&T FINANCE GROUP SE a jej akcionári podpísali dohodu o strategickej spolupráci so spoločnosťou CEFC China 
Energy Company Limited (CEFC China). 
Následne dňa 23. februára 2015 sa akcionári J&T FINANCE GROUP SE dohodli na ďalšom zvýšení základného kapitálu 
Spoločnosti o 852 138 tis. CZK (približne 30 981 tis. eur). 637 896 akcií s nominálnou hodnotou 1 CZK bolo upísaných pôvodnými 
akcionármi, upisovacia cena 638 tis. CZK bola splatená 10. marca 2015. 
Dňa 6. marca 2015 bola podpísaná zmluva o upísanie akcií medzi Skupinou a CEFC Shanghai International Group Limited (CEFC 
Shanghai) – dcérskou spoločnosťou CEFC China, ktorá upísala 851 500 000 akcií s nominálnou hodnotou 1 CZK za 78 950 tis. eur 
(2 171 520 tis. CZK). Upisovacia cena bola zaplatená CEFC Shanghai 17. marca 2015. Základný kapitál Spoločnosti bol takto 
zvýšený na 17 030 000 tis. CZK (približne 620 282 tis. eur) a CEFC Shanghai získala 4,8 % podiel v Skupine. Rozdiel medzi 
nominálnou hodnotou akcií a upisovacou cenou vo výške 1 320 020 tis. CZK (približne 47 992 tis. eur) bol zaúčtovaný vo vlastnom 
kapitáli J&T FINANCE GROUP SE ako emisné ážio. 
Ďalšie zvýšenie základného kapitálu bolo dohodnuté akcionármi J&T FINANCE GROUP SE 29. septembra 2015. Základný kapitál 
Spoločnosti sa zvýšil o 710 750 tis. CZK (približne 26 302 tis. eur). 710 750 488 akcií s nominálnou hodnotou 1 CZK bolo upísaných 
spoločnosťou CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd. (CEFC Hainan) – dcérskou spoločnosťou CEFC China. Upisovacia 
cena bola následne splatená a spoločnosť CEFC Hainan získala 4,0 % podiel v Skupine. Štruktúra hlasovacích práv držaných 
existujúcimi akcionármi sa proporcionálne znížila v dôsledku zvýšenia podielu CEFC Hainan. Rozdiel medzi nominálnou hodnotou 
akcií a upisovacou cenou vo výške 1 231 746 tis. CZK (približne 45 585 tis. eur) bol zaúčtovaný vo vlastnom kapitáli ako emisné 
ážio. 
V roku 2016 J&T FINANCE GROUP SE odkúpila od akcionárov vlastné akcie v celkovej nominálnej hodnote 1 960 442 300 
CZK. Rozdiel medzi obstarávacou cenou a nominálnou hodnotou vlastných akcií sa vykázal v Nerozdelených ziskoch. Obstarávacia 
cena sa čiastočne započítala proti zostatku úveru skôr poskytnutého spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE svojim akcionárom. 
Po odkúpení vlastné akcie Spoločnosť znehodnotila a základný kapitál poklesol z 17 740 750 488 CZK na 15 780 308 188 CZK. 
Dôvodom tejto transakcie bola optimalizácia vlastníckej štruktúry J&T FINANCE GROUP SE podľa obchodných dohôd medzi 
pôvodnými akcionármi a skupinou CEFC. Transakcia viedla k zmenám vo vlastníckej štruktúre – pozri tabuľku nižšie. 
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Štruktúra akcionárov k 31. 12. 2016: 

Ing. Jozef Tkáč 
Ing. Ivan Jakabovič 
CEFC Shanghai International Group Limited 
CEFC Hainan International Holdings Čo., Ltd. 
Spolu 

Podiel %     Hlasovací práva % 
45,05 45,05 
45,05 45,05 

5,40 5,40 
4,50 4,50 

100,00 100,00 

Štruktúra akcionárov k 31. 12. 2015: 

Ing. Jozef Tkáč 
Ing. Ivan Jakabovič 
CEFC Shanghai International Group Limited 
CEFC Hainan International Holdings Čo., Ltd. 
Spolu 

Podiel %     Hlasovací práva % 
45,60 45,60 
45,60 45,60 
4,80 4,80 
4,00 4,00 

100,00 100,00 

Schválený, vydaný a plne splatený základný kapitál Spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE k 31. decembru 2016 tvorilo 10 
kmeňových akcií s nominálnou hodnotou 200 tis. CZK, 13 778 752 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1 tis. CZK a 1 999 556 
188 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1 CZK. Akcionári majú nárok na získanie dividendy a na jeden hlas na akciu na valných 
zhromaždeniach Spoločnosti. 

(iv)   Nedeliteľné fondy 
Nedeliteľné fondy zahŕňajú zákonný rezervný fond materskej spoločnosti a poakvizičné zvýšenie zákonných fondov dcérskych 
spoločností. Zákonný rezervný fond je možné použiť iba na krytie strát Spoločnosti a nesmie sa rozdeliť ako dividendy. Výpočet 
zákonného rezervného fondu je založený na miestnych právnych predpisoch. 
Od 1. januára 2014 sa v Českej republike nevyžaduje vytvorenie zákonného rezervného fondu. 
Na Slovensku je požadované vytvorenie zákonného rezervného fondu vo výške minimálne 10 % z čistého zisku (ročne) a až do 
výšky minimálne 20 % základného kapitálu (kumulatívna bilancia). 
V Rusku sa vyžaduje tvorba zákonného rezervného fondu vo výške minimálne 5 % z čistého zisku (ročne) a až do výšky minimálne 
5 % upísaného základného kapitálu. 

V Chorvátsku sa vyžaduje tvorba zákonného rezervného fondu vo výške minimálne 20 % z čistého zisku (ročne) až do výšky 
minimálne 5 % upísaného základného kapitálu. 

(v)    Fond z prepočtu cudzích mien 
Fond z prepočtu cudzích mien zahŕňa všetky kurzové rozdiely vzniknuté z prepočtu účtovných uzávierok zahraničných jednotiek, 
ktoré nie sú neoddeliteľnou súčasťou činností materskej spoločnosti. 

(vi)   Ostatné rezervy a fondy 
Ostatné rezervy zahŕňajú zmeny v reálnej hodnote realizovateľných finančných aktív. 
V roku 2016 J&T Banka, a.s. predala investorom podriadené nezaistené certifikáty s nominálnou hodnotou 5 tis. eur a 100 tis. CZK 
a bez lehoty splatnosti vo výške 20 595 tis. eur (2015: 30 894 tis. eur). Tieto certifikáty sú vykázané ako Ostatné kapitálové nástroje 
v konsolidovanom výkaze o zmenách vo vlastnom kapitáli. Tieto certifikáty nesú 9 % alebo 10 % výnos, ktorý je závislý od 
schválenia a vyplácaný štvrťročne z nerozdelených ziskov, a sú kótované na Burze cenných papierov Praha. Objem jednotlivých 
emisií, ktorý kombinuje vlastnosti dlhových a kapitálových nástrojov, je nasledujúci: emisia I schválená Českou národnou bankou 
(ČNB) dňa 19. júna 2014 je 1 000 000 tis. CZK (37 006 tis. eur), emisia II schválená ČNB dňa 12. septembra 2015 je 1 000 000 tis. 
CZK (37 006 tis. eur) a emisia III schválená dňa 11. decembra 2015 je 50 000 tis. eur. ČNB 
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stanovila, že ide o kapitálové nástroje, a teda spĺňajú požiadavky, aby mohli byť uznané ako vedľajší kapitál ATI, ktorý je súčasťou 
regulatórneho kapitálu Tier 1 (pozrite tiež bod 39.5. Riadenie kapitálu). 
J&T FINANCE GROUP SE tiež vydala a predala podriadené nezaistené certifikáty s nominálnou hodnotou 100 tis. eur a bez lehoty 
splatnosti vo výške 200 000 tis. eur (2015: 0 tis. eur). Celú emisiu odkúpila spoločnosť CEFC Hainan International Holdings CO., 
Ltd.. Tieto certifikáty nesú 9 % (prvé dva roky) a 5 % (v rokoch nasledujúcich) výnos, ktorý je závislý od schválenia a vyplácaný 
polročne z nerozdelených ziskov. Podľa stanoviska ČNB z 21. apríla 2016 tieto nástroje spĺňajú požiadavky, aby mohli byť uznané 
ako vedľajší kapitál ATI. 
Predstavenstvo J&T Banky, a.s. schválilo v roku 2014 vytvorenie účelového kapitálového fondu pre výplaty výnosov z týchto 
certifikátov. V roku 2016 bolo schválené tiež vytvorenie Perpetuitného fondu v hodnote 18 000 tis. eur určeného na výplatu 
výnosov z JTFG certifikátov. Oba fondy sú tvorené z nerozdeleného zisku. Výplata výnosov z fondov sa riadi podmienkami 
uvedenými v prospekte kapitálových nástrojov. Celková výška výnosu zaplateného v roku 2016 bola 16 754 tis. eur (2015: 3 925 
tis. eur) a vykazuje sa ako distribúcia nerozdeleného zisku v konsolidovanom výkaze o zmenách vo vlastnom kapitáli. 

35.   Nekontrolné podiely 
 

V tisícoch EUR 31. decembra 2016 31. decembra 2015 
Equity Holding, a.s. 19 568 18 813 
Poštová banka, a.s. 9 740 9 034 
J&T REALITY otvorený podielový fond, J&T INVESTIČNÍ 
SPOLOČNOSŤ, a. s. 

5 097 5 307 

Vaba d.d. banka Varaždin 3 453 4 981 
Poštová poisťovňa, a. s. 3 189 3 511 
PBI, a.s. 2 054 -1 
Ostatní 28 453 
Nekontrolní podiely spolu 43 129 42 099 

Nasledujúca tabuľka zhŕňa informácie vzťahujúce sa k spoločnostiam Equity Holding, a.s. a Poštová banka, a.s., dcérskym 
spoločnostiam Skupiny, ktoré majú významný nekontrolný podiel, pred akýmikoľvek vnútroskupinovými elimináciami: 

31. decembra 2016 
 

V tisícoch EUR 

Equity 
Holding, a.s. 

Poštová banka, 
a.s. 

Ostatní 
samostatne 

nevýznamné 
dcérske 

spoločnosti Spolu 
Aktíva 
Záväzky 
Goodwill priraditeľné Skupine 
Čistá aktíva okrem Goodwillu priraditeľného Skupine 
Nekontrolní podiel v percentách 

52 418 
42 

- 
52 376 

37,36% 

4 306 941 
3 671 080 

20 033 
615 828 

3,28% 

  

Nekontrolní podiel  20 223   
Nepriamy nekontrolní podiel1  (10 483)   
Účtovná hodnota nekontrolného podielu 19 568 9 740 13 821 43 129 
Výnosy 
Zisk za účtovné obdobie 
Ostatní úplný výsledok za účtovné obdobie 
Úplný výsledok za účtovné obdobie 
Nekontrolní podiel v percentách 

2 501 
2 016 

5 
2 021 

37,36% 

189 988 
31 861 
(3 391) 
28 470 
3,28% 

  

Zisk (strata) priraditeľný nekontrolnému podielu 753 620 (2 245) (872) 

1 Skupina vlastní 64,46 % podiel v Poštovej banke, a.s. prostredníctvom J&T FINANCE GROUP SE a 32,26 % podiel prostredníctvom dcérskej spoločnosti 
PBI, a.s. Skupina vlastní 94,88 % podiel v PBI, a.s. Nepriamy nekontrolný podiel v Poštovej banke, a.s. sa týka podielu spoločnosti PBI, a.s. v Poštovej banke, 
a.s. ktorý držia minoritní akcionári PBI, a.s. a ktorý je vykázaný ako časť nekontrolného podielu v PBI, a ktorý je vykázaný ako časť nekontrolného podielu PBI, a.s. 
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Ostatní úplný výsledok priraditeľný 
nekontrolnému podielu 

(113) 125 14 

 

Peňažní tok z (použitý v) prevádzkovej činnosti 
Peňažní tok z investiční činnosti 
Peňažní tok z finanční činnosti 
Čisté zvýšení (znížení) peňazí a peňažných 
ekvivalentov 

 

(10) (76 345) 
0 129 298 
0 (38 422) 

14 531 

Percento nekontrolného podielu v Poštovej banke, a. s. sa zmenilo v máji 2016, preto zisk priraditeľný nekontrolnému podielu a 
ostatný úplný výsledok pripadajúci nekontrolnému podielu boli vypočítané s použitím percentuálnych podielov tak pred, ako aj po 
akvizícii. 

31. decembra 2015 

V tisícoch EUR 
Aktíva 
Záväzky 
Goodwill priraditeľný Skupine 
Čistá aktíva okrem Goodwillu priraditeľného Skupine 
Nekontrolní podiel v percentách 
Účtovná hodnota nekontrolného podielu 

Výnosy 
Zisk za účtovné obdobie 
Ostatní úplný výsledok za účtovné obdobie 
Úplný výsledok za účtovné obdobie 
Nekontrolní podiel v percentách 
Zisk priraditeľný nekontrolnému podielu 
Ostatní úplný výsledok priraditeľný nekontrolnému 
podielu 

Peňažní tok z (použitý v) prevádzkovej činnosti 
Peňažní tok z investiční činnosti 
Peňažní tok z finanční činnosti 
Čisté zvýšení (znížení) peňazí a peňažných 
ekvivalentov 

 

  Ostatní  
  samostatne  
  nevýznamné  

Equity Poštová banka, dcérske  
Holding, a.s. a.s. spoločnosti Spolu 

50 487 4 224 461   
128 3 617 833   

- 20 033   
50 359 586 595  

 
 

37,36% 1,54%   
18 813 9 034 14 252 42 099 

2 475 130717   
1489 12 979   
1267 6 577   
2 756 19 556   

37,36% 9,99% - 1,54%   
556 1297 (1 477) 376 

473 657 263 1393 

11 (72 475) 
  

- 99 241   
- (30 109)   

11 (3 343)  
 

 

Percento nekontrolného podielu v Poštovej banke, a. s. sa zmenilo v decembri 2015, preto zisk priraditeľný nekontrolnému podielu 
a ostatný úplný výsledok pripadajúci nekontrolnému podielu boli vypočítané s použitím percentuálnych podielov tak pred, ako aj po 
akvizícii. 

Zmeny nekontrolných podielov bezo zmien v ovládaní 
V máji 2016 Skupina predala 5,12 % podiel v dcérskej spoločnosti PBI, a.s. Podiel Skupiny v Poštovej banke, a.s. držaný 
prostredníctvom PBI, a.s. poklesol v dôsledku tejto transakcie. Celkový majetkový podiel v Poštovej banke, a.s. sa zmenil z 98,46 
% na 96,72 %. 

V júli 2016 Skupina zvýšila základný kapitál spoločnosti Vaba d.d. banka Varazdin o 76 000 tis. HRK (10 159 tis. eur). Ako dôsledok 
sa majetkový podiel zvýšil z 76,81 % na 82,55 %. 

Nasledujúca tabuľka zhŕňa zmeny nekontrolných podielov v tých spoločnostiach, kde nedošlo k žiadnej zmene v ovládaní a nezahŕňa 
vplyv novo nakúpených alebo založených subjektov s nekontrolnými podielmi. 

(10) 

2 
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V tisícoch EUR 
Nekontrolní podiel k 1. januáru 2016 
Zmena vo vlastníckom podielu Skupiny 
Dividendy 
Podiel na úplnom výsledku 
Nekontrolní podiel k 31. decembru 
2016 

 

Poštová   
banka, a.s. Ostatní Spolu 

9 034  X X 
653 2511 3 164 

(454) (399) (853) 
507 (2,121) (1,614) 

9 740     X X 

Vo februári 2015 Skupina prispela prostredníctvom spoločnosti J&T BANKA, a.s. svojej dcérskej spoločnosti VABA d.d. banka 
Varaždin sumou vo výške 37 500 tis. HRK (4 937 tis. eur) a tým zvýšila svoj vlastnícky podiel z 58,33 % na 67,74 %. V septembri 
2015 J&T BANKA, a.s. prispela ďalších 65 000 tis. HRK (8 558 tis. eur) a tým zvýšila svoj vlastnícky podiel na 76,81 %. 
V máji 2015 Skupina predala prostredníctvom spoločnosti Poštová banka, a.s. 20 % podiel v dcérskej spoločnosti Poštová poisťovňa, 
a.s. 
V decembri 2015 Skupina kúpila dodatočný 8,45 % podiel v spoločnosti Poštová banka, a.s. Vlastnícky podiel sa zvýšil z 90,01 % 
na 98,46 %. 

Nasledujúca tabuľka zhŕňa zmeny nekontrolných podielov v tých spoločnostiach, kde nedošlo k žiadnej zmene v ovládaní a nezahŕňa 
vplyv novo nakúpených alebo založených subjektov s nekontrolnými podielmi. 

V tisícoch EUR 
Nekontrolní podiel k 1. januáru 2015 
Zmena vo vlastníckom podielu Skupiny 
Dividendy 
Efekt úbytkov 
Podiel na úplnom výsledku 
Nekontrolní podiel k 31. decembri 
2015 

 

Poštová banka,   
a.s. Ostatní Spolu 

65 347 X X 
(56 027) 4 414 (51 613) 
(2 240) (768) (3 008) 

- (136) (136) 
1,954 (185) 1769 
9 034 X X 

36. Informácie o reálnej hodnote 

Nasledujúca tabuľka je porovnaním účtovnej hodnoty a reálnej hodnoty finančných aktív a záväzkov Skupiny, ktoré nie sú vedené v 
reálnych hodnotách: 

 

31. december 2016    Reálna hodnota  
V tisícoch EUR  

 
Účtovná hodnota 
 

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Spolu 

Finanční aktíva       

Peniaze a peňažní ekvivalenty  935 178 - 935 178 - 935 178 
Finanční aktíva držané do splatnosti  405 372 395 511 30 271 1 919 427 701 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám  1 204 164 - 1 203 721 - 1 203 721 
Úvery a zálohy poskytnuté klientom  5 657 515 - - 5 795 701 5 795 701 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatní finanční      
aktíva podliehajúce riadenie rizík  158 081 - 157 803 278 158 081 

Finanční záväzky       

Vklady a úvery od bank  93 152 - 93 197 - 93 197 
Vklady a úvery od klientov  7 545 923 - 7 539 018 - 7 539 018 
Vydané dlhopisy  527 715 531 911 - - 531911 
Podriadený dlh  56 402 - 53 133 - 53 133 
Ostatní finanční záväzky podliehajúce 
riadenie rizík 

 248 777 - 248 777 - 248 777 
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31. december 2015  

Účtovná hodnota 
 Reálna hodnota  

V tisícoch EUR  
 

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Spolu 

Finanční aktíva       

Peniaze a peňažní ekvivalenty  1 019 854 - 1019 678 - 1 019 678 
        Finanční aktíva držané do splatnosti  510 899 543 691 - - 543 691 

            Úvery a zálohy poskytnuté bankám  1 514 696 - 1513 247 - 1 513 247 
            Úvery a zálohy poskytnuté klientom  5 360 740 - 5 272 013 601 529 5 873 542 
           Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatní finanční      

aktíva podliehajúce riadenie rizík  164 831 - 164 594 237 164 831 
Finanční záväzky  

 
     

Vklady a úvery od bank  135 524 - 135 144 - 135 144 
Vklady a úvery od klientov  8 128 421 - 8 100 994 - 8 100 994 
Vydané dlhopisy  447 096 453 179 - - 453 179 

            Podriadený dlh  130 315 - 131603 - 131 603 
         Ostatní finanční záväzky podliehajúce riadení rizík 264 363 - 264 363 - 264 363 

37. Finančné prísľuby a podmienené záväzky 

V tisícoch EUR 

Akceptované a avalované zmenky 
Poskytnuté záruky 
Zastavený majetok 
Úverové prísľuby 
Finanční prísľuby a podmienené záväzky spolu 

 

Účtovná hodnota založeného majetku, ktorý sa používa ako zaistenie pre 
úverové financovanie, je 192 745 tis. eur (2015: 236 403 tis. eur). Poskytnuté záruky väčšinou predstavujú rôzne záruky vydané v 
súvislosti s úvermi, zmenkami vydanými inými stranami, nájomnými zmluvami a ostatnými záväzkami tretích strán vo výške 
268 503 tis. eur (2015: 308 199 tis. eur). Tieto záruky sú uvedené v tabuľke vyššie vo výške možného záväzku v budúcnosti. 
Maximálna suma splatná za záruky poskytnuté Skupinou k 31. decembru 2016 je 373 550 tis. eur (2015: 341 632 tis. eur). Úverové 
rámce sa týkajú úverových liniek poskytnutých bankami Skupiny. 

38. Lízing 

38.1. Operatívny lízing 

(a)   Nájom na strane nájomcu 
Nájmy z nevypovedateľného operatívneho lízingu sú splatné nasledovne: 

 V tisícoch EUR 

 Menej než 1 rok 
1-5 rokov 
Viac než 5 let  
Spolu 

 

Skupina si prenajíma rad áut a administratívnych priestorov prostredníctvom operatívneho lízingu. Prenájmy administratívnych 
priestorov trvajú obvykle po prvotné obdobie piatich až pätnástich rokov s možnosťou predĺženia po tomto dátume. V priebehu roka 
končiaceho 31. decembrom 2016 sa suma vo výške 12 911 tis. eur vykázala ako náklad vo výkaze ziskov a strát v súvislosti s 
operatívnym lízingom (2015: 12 739 tis. eur). 

31. december 2016 31. december 2015 

2 116  2 116 
268 503  308 199 
192 745  236 403 
589 206  532 002 

1 052 570  1 078 720 

31. december 2016 31. december 2015 

9 871   7 354 
20 870   18 739 

2 506   4 974 
33 247   31 067 
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(b)  Nájom na strane prenajímateľa 
Skupina prenajíma svoj majetok prostredníctvom operatívneho lízingu. Nájmy z nevypovedateľného operatívneho lízingu sú splatné 
nasledovne: 
V tisícoch EUR 

Menej než 1 rok 
1-5 rokov 
Spolu 

 

V priebehu roku končiaceho 31. decembrom 2016 bola suma vo výške 2 273 tis. eur vykázaná ako výnos z prenájmu (2015:6 140 tis. 
eur). 

38.2. Finančný lízing 

Nájom na strane prenajímateľa 
Skupina ponúka svojim klientom finančný lízing na rôzny majetok (napr. automobily, stroje a vybavenie). Minimálne lízingové 
platby finančného lízingu sú nasledujúce: 

V tisícoch EUR 

Hrubá výše pohľadávok z finančného lízingu 
Menej než 1 rok 
1-5 rokov 
Viac než 5 rokov 

Zníženie o budúcej úrokové výnosy 
Súčasná hodnota budúcich lízingových splátok 

Súčasná hodnota pohľadávok z finančného lízingu 
Menej než 1 rok 
1-5 rokov 
Viac než 5 rokov 
Súčasná hodnota budúcich lízingových splátok 
Straty zo znížení hodnoty 

 
31. december 2016 31. december 2015 

3 979 3 659 
6 504 7 696 

983 687 
11466 12 042 

(1 788) (2 120) 
9 678 9 922 

3 821 3 524 
5 573 5 810 

284 588 

9 678 9 922 
          (304) 

31. december 2016 31. december 2015 

784   1 794 
296   339 

1 079   2 133 

 (457) 
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39. Postupy a vykazovanie riadenia rizík 

Skupina je vystavená nasledujúcim rizikám: 
• úverové riziko 

• riziko likvidity 

• trhové riziko 

• operačné riziko 

Tento bod obsahuje informácie o vystavení Skupiny všetkým vyššie uvedeným rizikám. Ďalej tiež ciele Skupiny v oblasti riadenia 
rizík, postupy a procesy na meranie a riadenie rizika a riadenie kapitálu Skupiny. 
Na účely tohto bodu je splatná daňová pohľadávka vykazovaná v rámci pohľadávok z obchodných vzťahov a ostatných finančných 
aktív podliehajúcich riadeniu rizík a splatný daňový záväzok sa vykazuje v rámci ostatných finančných záväzkov podliehajúcich 
riadeniu rizík. 

39.1. Úverové riziko 

Úverové riziko, ktorému je Skupina vystavená, vyplýva z poskytnutých úverov a záloh. Maximálna výška rizika vzhľadom na túto 
skutočnosť je vyjadrená účtovnou hodnotou aktív vo výkaze o finančnej pozícii. Okrem toho je Skupina vystavená úverovému riziku 
vyplývajúcemu z úverových prísľubov v podsúvahe (pozri bod 37. Finančné prísľuby a podmienené záväzky). Väčšina úverov a 
záloh je poskytnutá podnikom (spoločnostiam z nefinančného sektora, obchodným a rôznym výrobným spoločnostiam). Ďalšie úvery 
a zálohy sú poskytnuté maloobchodným spoločnostiam, bankám a iným finančným inštitúciám. 
Účtovná hodnota úverov a záloh a podsúvahových položiek vyjadruje maximálnu účtovnú stratu, ktorá by sa mohla zaúčtovať na 
týchto položkách ku dňu účtovnej uzávierky v situácii, pokiaľ by protistrany na 100 % nesplnili svoje zmluvné záväzky a všetky 
zálohy alebo by zaistenia mali nulovú hodnotu. Zásadou Skupiny je vyžadovať vhodnú zálohu poskytnutú klientom pred poskytnutím 
úveru bankami Skupiny. 
Hodnotenie úverového rizika protistrany či emitovaného dlhu sa vykonáva na základe interného ratingového systému Skupiny, ktorý 
zahŕňa úverové hodnotenie ratingových agentúr S&P, Moody's alebo Fitch a vnútorný systém hodnotenia Skupiny. 
Systém hodnotenia Skupiny má sedem stupňov. Je založený na štandardizovanom bodovom ohodnotení relevantných kritérií, ktoré 
popisujú finančnú situáciu protistrany a jej schopnosť a ochotu splniť svoje úverové záväzky – v oboch prípadoch vrátane 
očakávaného vývoja, kvality a primeranosti zaistenia a navrhovaných podmienok uzatvorenia transakcie. Interný rating je určený 
pomocou úverovej škály S&P. 
Úverové riziko bankových spoločností Skupiny je riadené na základe úverovej analýzy a metodológie Interného Ratingu (IRB – 
Internal Rating Based). 
Skupina monitoruje koncentráciu úverového rizika podľa odvetvia a geografickej lokácie. 
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(i)   Koncentrácia úverového rizika podľa odvetví 
31. december 2016 
V tisícoch EUR

 
Aktíva 
Peniaze a peňažní ekvivalenty Finanční 
aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do 
zisku alebo straty Realizovateľná finanční 
aktíva Finanční aktíva držané do splatnosti 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám Úvery 
a zálohy poskytnuté klientom Pohľadávky 
z obchodných vzťahov a ostatní finanční 
aktíva podliehajúce riadení rizík 

Záväzky (pre informační účely) 
Finanční záväzky oceňované reálnou 
hodnotou do zisku alebo straty 
Vklady a úvery od bank 
Vklady a úvery od klientov 
Vydané dlhopisy 
Podriadený dlh 
Ostatní finanční záväzky podliehajúce 
riadení 
rizík 
Rezervy na poistné zmluvy 

31. december 2015 

V tisícoch EUR 

Aktíva 
Peniaze a peňažní ekvivalenty Finanční 
aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do 
zisku alebo straty Realizovateľná finanční 
aktíva Finanční aktíva držané do splatnosti 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám Úvery 
a zálohy poskytnuté klientom Pohľadávky z 
obchodných vzťahov a ostatní finanční 
aktíva podliehajúce riadení rizík 

Záväzky (pre informační účely) 
Finanční záväzky oceňované reálnou 
hodnotou do zisku alebo straty 
Vklady a úvery od bank 
Vklady a úvery od klientov 
Vydané dlhopisy 
Podriadený dlh 
Ostatní finanční záväzky podliehajúce 
riadení rizík 
Rezervy na poistné zmluvy 

 

  Finanční Fyzické   
Podniky Stáť, vláda inštitúcie osoby Iné Spolu 

18 - 892 665 7 42 488 935 178 
68 318 91 621 28 714 210 382 189 245 

233 055 567 844 476 501 - - 1 277 400 
32 057 350 488 22 827 - - 405 372 

- - 1 204 164 - - 1 204 164 
3 613 646 4 1 337 828 701 766 4 271 5 657 515 

103 533 6 658 49 517 2 844 399 162 951 
4 050 627 1016 615 4 012 216 704 827 47 540 9 831 825 

747  14 322 281 212 15 562 
- - 93 152 - - 93 152 

1 121 738 148 249 363 866 5 840 089 71 981 7 545 923 
198 845 - 158 389 53 795 116 686 527 715 

6 144 - 25 020 22 334 2 904 56 402 

88 001 12 815 49 155 100 608 4 132 254 711 

- - - 13 798 - 13 798 
1 415 475 161 064 703 904 6 030 905 195 915 8 507 263 

  

Finanční Fyzické 

  

Podniky Stáť, vláda inštitúcie osoby Iné Spolu 

16 - 978 531 8 41 299 1 019 854 
46 406 22 488 40 781 182 555 110 412 

238 663 717 686 490 752 - - 1 447 101 
23 044 487 833 22 - - 510 899 

- - 1 514 696 - - 1 514 696 
3 468 916 - 1 115031 773 903 2 890 5 360 740 

98 178 18 849 62 951 2513 504 182 995 
3 875 223 1 246 856 4 202 764 776 606 45 248 10 146 697 

7 246 31 7 283 105  14 665 
- - 135 524 - - 135 524 

1 507 095 325 529 332 642 5 888 549 74 606 8 128 421 
306 427 - 60 782 79 887 - 447 096 
80 748 - 24 953 21 718 2 896 130 315 

112 300 16915 43 592 100 414 1646 274 867 

427 - - 10 672 - 11099 
2 014 243 342 475 604 776 6 101 345 79 148 9 141 987 
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Aktíva 
Peniaze a peňažní ekvivalenty 
Finanční aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku 
alebo straty 
Realizovateľná finanční aktíva 
Finanční aktíva držané do splatnosti 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám 
Úvery a zálohy poskytnuté klientom 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatní finanční 
aktíva podliehajúce riadení rizík 

Záväzky (pre informační účely) 
Finanční záväzky oceňované reálnou hodnotou do 
zisku alebo straty 
Vklady a úvery od bank 
Vklady a úvery od klientov 
Vydané dlhopisy 
Podriadený dlh 
Ostatní finanční záväzky podliehajúce riadení rizík 
Rezervy na poistné zmluvy 

31. december 2015 
V tisícoch EUR 
Aktíva 
Peniaze a peňažní ekvivalenty 
Finanční aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku 
alebo straty 
Realizovateľná finanční aktíva 
Finanční aktíva držané do splatnosti 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám 
Úvery a zálohy poskytnuté klientom 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatní finanční 
aktíva podliehajúce riadení rizík 

 

 Česká     
Slovensku republika Cyprus Chorvátsko Iné Spolu 

49 456 750 735 - 24 043 110 944 935 178 
46 192 85 540 1256 - 56 257 189 245 

411 815 417 046 5 330 29 908 413 301 1 277 400 
370 549 - - - 34 823 405 372 
367 380 787 003 - 12 529 37 252 1 204 164 

1 955 006 999 230 1 673 956 125 114 904 209 5 657 515 

78 072 32 067 20 706 554 31 552 162 951 
    1588  

3 278 470 3 071 621 1 701 248 192 148 338 9 831 825 

1 267 3 368 149  10 778 15 562 
81 176 3 419 - 8 277 280 93 152 

4 305 622 2 379 102 77 249 145 681 638 269 7 545 923 
196 182 326 956 - - 4 577 527 715 

40 25 649 3 002 590 27 121 56 402 
57 136 125 986 25 914 2 122 43 553 254 711 
13 798 - - - - 13 798 

4 655 221 2 864 480 106 314 156 670 724 578 8 507 263 
 

Česká 
    

Slovensko republika Cyprus Chorvátsko Iné Spolu 
 

 

 
Záväzky (pre informační účely) 
Finanční záväzky oceňované reálnou hodnotou do 
zisku alebo straty 
Vklady a úvery od bank 
Vklady a úvery od klientov 
Vydané dlhopisy 
Podriadený dlh 
Ostatní finanční záväzky podliehajúce riadení rizík 
Rezervy na poistné zmluvy 

 

 

Tabuľka vyššie ukazuje úverové riziko podľa sídla dlžníka alebo emitenta cenných papierov. 
 

(ii)   Koncentrácia úverového rizika podľa geografickej lokácie 
31. december 2016 
V tisícoch EUR 

52 255 888 061 - 21 111 58 427 1 019 854 

5 012 55 184 8 370 - 41 846 110 412 

622 161 398 046 1 711 15 139 410 044 1 447 101 
480 952 - - - 29 947 510 899 
242 882 1 170 425 - 14 397 86 992 1 514 696 

2 013 742 716 077 1 821 267 114 123 695 531 5 360 740 
78 566 49 304 32 400 56 22 669 182 995 

3 495 570 3 277 097 1 863 748 164 826 1 345 
456 10 146 697 

5 987 4 421 430 - 3 827 14 665 

92 954 30316 - 5 841 6 413 135 524 
4413 133 2 958 011 73 133 174 300 509 844 8 128 421 
247 113 196 745 417 - 2 821 447 096 
11 779 25 648 3 002 1 89 885 130 315 
69 474 106 455 63 088 858 34 992 274 867 
11099 - - - - 11099 

4 851 539 3 321 596 140 070 181 000 647 782 9 141 987 
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Realizovateľné finančné aktíva v geografickej lokácii Iné zahŕňajú k 31. decembru 2016 investíciu vo výške 124 382 tis. eur do poľských 
vládnych dlhopisov (2015: 129 191 tis. eur) a investíciu 28 915 tis. eur do investičných fondov lokalizovaných na Malte (2015: 67 170 
tis. eur). 

Finančné nástroje držané do splatnosti v geografickej lokácii Iné zahŕňajú k 31. decembru 2016 investíciu vo výške 22 820 tis. eur do 
dlhopisov MOL Hungarian Oil and Gas (2015: 22 537 tis. eur). 

Úvery a zálohy poskytnuté klientom v geografickej lokácii Iné sa primárne vzťahujú k spoločnostiam lokalizovaným v Luxembursku, 
Holandsku, Poľsku, Ruskej federácii a vo Švajčiarsku. (2015: spoločnosti a klienti lokalizovaní primárne v Poľsku, na Britských 
Panenských ostrovoch a v Holandsku). 

Navyše vklady a úvery od klientov v geografickej lokácii Iné sa primárne vzťahujú k spoločnostiam a klientom lokalizovaným v Ruskej 
federácii, v Nemecku a vo Švajčiarsku (2015: spoločnosti a klienti lokalizovaní primárne v Nemecku, v Holandsku a vo Švajčiarsku). 

(iii)   Úverové riziko – zníženie hodnoty finančných aktív 

31. december 2016 

V tisícoch EUR 
Maximálne expozície voči 
úverovému riziku 
Účtovná hodnota 

 

    Pohľadávky 
    z obchodných 
    vzťahov a 
    ostatní 
  Úvery a  finanční 

Realizovateľná Finanční zálohy Úvery a zálohy pohľadávky 
Finanční aktíva držané poskytnuté poskytnuté podliehajúce 

aktíva do splatnosti bankám klientom riadení rizík 
1 277 400 405 372 1 204 164 5 657 515 162 952 

 

A) Aktíva, ku ktorým bola vytvorená opravná položka 
- Brutto 
- Individuálna opravná položka 
- Portfóliová opravná položka 
Znehodnotená aktíva spolu (netto) 

 

B) Aktíva po splatnosti, ku ktorým nebola vytvorená opravná položka 
- <30dní 
- 31-180 dní 
- 181-365 dní 
- >365 dní 
Spolu 

 

Úvery a zálohy poskytnuté klientom, ktoré sú viac ako 1 rok po splatnosti a ku ktorým neboli vytvorené žiadne opravné položky, 
pozostávajú z pohľadávok získaných podnikovými kombináciami v rokoch 2014 a 2013. K dátumu akvizície boli ocenené reálnou 
hodnotou. Úvery a zálohy sú dostatočne zaistené, žiadne opravné položky neboli teda vytvorené. 

 

 

- 1 843 - 612 953 6 947 
- (11) - (143 055) (6 476) 
- - - (102 711) (1 321) 
- 1 832 - 367 187 (850) 

- - - 4 877 4 749 
- - - 2 731 980 
- - - 2 966 697 
- - - 1661 663 
- - - 12 235 7 089 
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31. decembra 2015 

V tisícoch EUR 
Maximálne expozície voči úverovému 
riziku 

Účtovná hodnota 

 
A) Aktíva, ku ktorým bola vytvorená opravná položka 
- Brutto 
- Individuálna opravná položka 
- Portfóliová opravná položka 
Znehodnotená aktíva spolu (netto) 
 
B) Aktíva po splatnosti, ku ktorým nebola vytvorená opravná položka 
- <30dní 
- 31-180 dní 
- 181-365 dní 
- >365 dní 
Spolu 
 
 
iv)     Úverové riziko – zálohy 

Skupina disponuje zaistením úverov a záloh poskytnutých klientom najmä vo forme záloh, cenných papierov a akceptovaných 
zmeniek. Zálohy sú využité ako aktíva, ktoré môžu byť realizované v prípade zlyhania primárneho zdroja splatenia dlhu. Skupina 
všeobecne nevyužíva nepeňažné zálohy na svoju vlastnú činnosť. 

Úvery a zálohy poskytnuté klientom sú zaistené zálohami s nasledujúcimi reálnymi hodnotami: 

V tisícoch EUR 
Cenné papiere 
Nehnuteľnosti 
Zmenky 
Hotovostní vklady 
Iné 
Spolu 

31. december 2016 
Reálna hodnota.         Účtovná hodnota 

1 935 385   1 724 191 1 998 628 1 905 288 
910019 684 057 947 478 740 089 

114 062 90 315 112 395 81 133 
91 897 90 582 86 500 85 296 

738 802 519412     546 481 381 052 
3 790 165   3 108 557    3 691 482 3 192 858 

K 31. decembru 2016 bolo zaistenie vo výške 165 tis. eur získané Skupinou ďalej použité v rámci zmlúv o spätnom odkúpení 
(2015: 1 246 tis. eur). 

V roku 2016 Skupina zabavila zaistenie, ktoré sa skôr vykázalo ako cenné papiere v celkovej hodnote 253 tis. eur (2015: 1 562 tis. 
eur). 

 

 

    Pohľadávky 
    z obchodných 
    vzťahov a 
    ostatní 
  Úvery a  finanční 

Realizovateľná Finanční zálohy Úvery a zálohy pohľadávky 
Finanční aktíva držané poskytnuté poskytnuté podliehajúce 

aktíva do splatnosti bankám klientom riadení rizík 

1 447 101 510 899 1 514 696 5 360 740 182 995 

2 750 - - 440 084 14 696 
(1 203) - - (85 775) (4 866) 

- - - (75 546) (1 160) 
1 547 - - 278 763 8 670 

- - - 16 704 3 841 
- - - 34 437 804 
- - - 547 481 
- - - 7 977 711 
- - - 59 665 5 837 

31. december 2015 
Reálna hodnota        Účtovná hodnota 
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(v)    Úverové riziko – expozícia s úľavou (forbearance) 

Expozícia s úľavou 
V tisícoch EUR 

Výkonné expozície 
- z toho výkonné expozície s úľavou 
Nevýkonné expozície 
- z toho nevýkonné expozície s úľavou 
Spolu 

 

31. december 2016 31. december 2015 

5 084 782 
 

4 941 355 
130 197  168 999 
572 733  419 385 
207 843  227 128 

5 360 740 

Podiel poskytnutých úverov s úľavou na celkových poskytnutých úveroch voči klientom je 5,98 % (2015: 7,39 %). 

Koncentrácia úverov poskytnutých klientom podľa hospodárskych 
sektorov 
V tisícoch EUR 

Poskytnuté úvery bez úľavy 
Nefinanční inštitúcie 
Finanční inštitúcie 
Domácnosti 
Ostatní 
Spolu 

Poskytnuté úvery s úľavou (forbearance) 
Nefinanční inštitúcie 
Finanční inštitúcie 
Domácnosti 
Ostatní 
Spolu 

31. december 2016 ___ 31. december 2015 
 

3 301 669 3 138 197 
 1 332 897 1079 371 
 682 550 746 022 
 2 359 1023 

 5 319 475 4 964 613 
 

311 773 349 126 
 5 192 17 307 
 19 215 27 882 
 1 860 1 812 

 338 040 396 127 

5 657 515 
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39.2. Riziko likvidity 

Riziko likvidity vzniká v rámci všeobecného financovania činnosti Skupiny a riadenia pozícií. Zahŕňa riziko, že Skupina nebude schopná 
uspokojiť svoje splatné záväzky a tiež riziko, že nebude schopná financovať svoje aktíva v daných termínoch splatnosti a pri daných úrokových 
mierach. Tiež zahŕňa riziko neschopnosti premeniť svoje aktíva na likvidné prostriedky v danom časovom horizonte pri adekvátnej cene. 
Rôzne metódy riadenia rizík likvidity využívajú jednotlivé spoločnosti Skupiny, vrátane individuálneho monitorovania veľkých vkladov. 
Vedenie Skupiny sa zameriava na metódy používané finančnými inštitúciami, teda na diverzifikáciu zdrojov financovania. Táto diverzifikácia 
dáva Skupine flexibilitu a obmedzuje jej závislosť od jedného zdroja financovania. Riziko likvidity sa hodnotí najmä monitorovaním zmien v 
štruktúre financovania a porovnaním týchto zmien so stratégiou riadenia rizika likvidity skupiny. Skupina ďalej drží ako súčasť svojej stratégie 
riadenia rizika likvidity časť aktív vo vysoko likvidných prostriedkoch. 

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje analýzu aktív a pasív roztriedených do príslušných skupín podľa zmluvnej splatnosti na základe zvyškového 
času odo dňa účtovnej uzávierky do zmluvného dátumu splatnosti. Očakávané splatnosti sa líšia od zmluvne podchytených, pretože historická 
skúsenosť ukazuje, že väčšina krátkodobých úverov a vkladov je predĺžená. Analýza je prezentovaná podľa najobozretnejšieho zváženia 
termínov splatnosti, kedy sa berú do úvahy opcie či splátkové kalendáre umožňujúce predčasné splatenie. Preto v prípade záväzkov je zobrazený 
prvý možný deň splatnosti, kým pri aktívach je zobrazený najneskorší možný deň splatnosti. Aktíva a pasíva, ktoré nemajú zmluvnú splatnosť, sú 
zoskupené v kategórii „Bez špecifikácie“. Vykázané sumy sú zmluvné nediskontované peňažné toky, a preto nemusí zodpovedať účtovnej 
hodnote vo výkaze o finančnej pozícii. 
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31. december 2016 

V tisícoch EUR 

Finanční aktíva mimo derivátov 
Peniaze a peňažní ekvivalenty 
Finanční aktíva oceňovaná reálnou 
hodnotou do zisku alebo straty 
Realizovateľná finanční aktív 
Finanční aktíva držané do 
splatnosti 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám 
Úvery a zálohy poskytnuté 
klientom 
Pohľadávky z obchodných vzťahov 
a ostatní finanční aktíva 
podliehajúce riadení rizík 

 
 

Účtovní        Zmluvní                             Od 1 roku 
Účtovní         peňažní                          Od 3 mesiacov    Od 1 roku                    Bez 

hodnota _______ toky   Do 3 mesiacov       do 1 roku ____ do 5 let     Nad 5 let špecifikácie 
 

 

 
Finanční aktíva - deriváty        
Forwardové menové kontrakty        
- výdaj - (115 235) (95 238) (19 770) - - - 
- príjem 5 720 120 913 99 176 21 665 70 5 - 
Ostatní deriváty        
- výdaj - - - - - - - 
- príjem 4 754 4 753 - 1 734 3 019 - - 
 10 474 10 431 3 938 3 402 3 089 5 - 

 
 
Finanční záväzky mimo derivátov 
Finanční záväzky oceňované reálnou 
hodnotou do zisku alebo straty              4 328    (4 327)            (4 327)             -      -           -  - 
 

Vklady a úvery od bank 93 152 (78 715) (25 697) (46 297) (4 857) (1 864) - 
Vklady a úvery od klientov      7 545 923     (7 634 528)    (4 854 999)     (1 431 866)     (1269 298)     (62 806)      (15 559) 
Vydané dlhopisy 527 715 (562 295) (8) (211017) (351 229) - (41) 
Podriadený dlh 56 402 (72 417) (664) (2 404) (34 290) (35 059) - 
Ostatní finanční záväzky        
podliehajúce riadení rizík 254 711 (254 672) (202 227) (19 700) (664) (148)     (31 933) 
Rezervy na poistné zmluvy 13 798 (13 798) (763) (850) (1 897) (9 876) (412) 
     8 496 029     (8 620 752)     (5 088 685)    (1 712 134)     (1 662 235)    (109 753)     (47 945) 

Akceptované a avalované zmenky 2 116 (3 801) - - - (3 801) - 
Poskytnuté záruky 268 503 (373 550) (335 779) (8 563) (29 208) - - 
Úverové prísľuby 589 206 (670 696) (591 793) (62 350) (13 463) (1 306) (1 784) 
 859 825 (1 048 047) (927 572) (70 913) (42 671) (5 107) (1 784) 
 9 355 854 (9 668 799) (6 016 257) (1 783 047J_ (1 704 906) (114 860) (49 729) 
Finanční záväzky - deriváty        
Forwardové menové kontrakty        
- výdaj 6 017 (93 107) (11 627) (81 057) (423) - - 
- príjem - 87 050 6 946 80 104 - - - 
Ostatní deriváty        
- výdaj 5 217 (5 217) (480) (941) (3 471) (325) - 
- príjem - - - - - - - 
 11 234 (11 274) (5 161) (1 894) (3 894) (325) - 

Zmluvné lehoty splatnosti finančných aktív a záväzkov, vrátane očakávaných úrokových platieb 

935 178 935 200 935 186 14 - - - 

178 771 218 253 838 5 913 41 096 144 724 25 682 
1 277 400 1 336 779 98 123 44 286 577 294 230 088 386 988 

405 372 440 368 40 596 70 421 251 613 77 738 - 
1 204 164 1 204 191 778 215 4912 - - 421 064 

5 657 515 6 776 438 675 660 1 969 666 2 727 680 1 291 434 111 998 

162 951 162 951 88 951 19 197 1 228 - 54 169 

9 821 351 11 074 180 2 616 975 2 114 409 3 598 911 1 743 984 999 901 
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Medzera likvidity do jedného roka pochádza hlavne z vkladov a úverov od klientov, pri ktorých sa očakáva predĺženie, čo je podložené aj 
historickými údajmi. 

31. decembra 2015 
 

    Od    
V tisícoch EUR Účtovní Zmluvní Do 3 3 mesiacov Od 1 roku  Bez 
 hodnota peňažní toky mesiacov do 1 roku do 5 let Nad 5 let špecifikácie 
Finanční aktíva mimo derivátov        
Peniaze a peňažní ekvivalenty 1 019 854 1 019 858 1019 858 - - - - 
Finanční aktíva oceňovaná reálnou        
hodnotou do zisku alebo straty   103 387 122 478 3 246 13 320 44 110 44 258 17 544 
Realizovateľná finanční aktíva 1 447 101 1 565 859 66 035 60 391 598 008 436 082 405 343 
Finanční aktíva držané do        
splatnosti    510 899 553 160 18 773 113 402 344 736 76 249 - 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám 1514 696 1 514 890     1 199 564 1 085 2 444 - 311 797 

Úvery a zálohy poskytnuté        
klientom 5 360 740 6 251925 671 073    1 376 471    2 697 665   1 447 331 59 385 
Pohľadávky z obchodných vzťahov 
a 

       
ostatní finanční aktíva podliehajúce        
riadení rizík    182 995 182 993 105 271 30 484 42 - 47 196 
 10 139 672 11 211163    3 083 820     1 595 153    3 687 005   2 003 920 841 265 
Finanční aktíva - deriváty        
Forwardové menové kontrakty        
- výdaj - (540 789) (519 531) (19 770) (1 488) - - 
- príjem 2 738 543 602 521 790 20 305 1 507 - - 
Ostatní deriváty        
- výdaj - (25 181) (57) (2 693) (17 920) (4 511) - 
- príjem 4 287 29 477 72 3 583 20 502 5 320 - 
 7 025 7109 2 274 1425 2 601 809 - 
Finanční záväzky mimo derivátov        
Finanční záväzky oceňované        
reálnou hodnotou do zisku alebo        
straty 6 222 (6 222) (6 222) -■ - - - 
Vklady a úvery od bank 135 524 (137 935) (64 869) (71 298) (1 768) - - 
Vklady a úvery od klientov 8 128 421 (8 415 407) (5 072 038) (1 709 927) (1 573 441) (60 001) - 
Vydané dlhopisy 447 096 (488 152) (4 951) (124 498) (167 351) (191 352) - 
Podriadený dlh 130315 (174 573) (3 851) (3 132) (45 999) (121 591) - 
Ostatní finanční záväzky        
podliehajúce riadení rizík 274 867 (273 732) (222 055) (17 840) (229) (123) (33 485) 
Rezervy na poistné zmluvy 11099 (11 097) (775) (1 250) (1119) (7 953) - 
 9 133 544 (9 507 118) (5 374 761) (1 927 945) (1 789 907) (381 020) (33 485) 

Akceptované a avalované zmenky 2 116 (2 116) - - - (2 116) - 
Poskytnuté záruky 308 199 (341 632) (341 632) - - - - 
Úverové prísľuby 532 002 (582 767) (214 447) (13 227) (41 285) (4 796) (309 012) 
 842 317 (926 515) (556 079) (13 227) (41 285) (6 912) (309 012) 
 9 975 861 (10 433 633) (5 930 840) (1 941 172) (1 831 192) (387 932) (342 497) 
Finanční záväzky - deriváty        
Forwardové menové kontrakty        
- výdaj (2 859) (673 301) (644 048) (26 948) (2 305) - - 
- príjem - 670 208 641 798 26 129 2 281 - - 
Ostatní deriváty        
- výdaj (5 584) (13 914) (288) (6 005) (6 174) (1 447) - 
- príjem - 8 331 181 1452 5 850 848 - 
 (8 443) (8 676) (2 357) (5 372) (348) (599) - 
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39.3. Trhové riziko 

Trhové riziko je riziko, že zmeny trhových cien, ako sú úrokové sadzby, ceny akcií, menové kurzy a úverové marže (nie v súvislosti 
so zmenami úverového postavenia dlžníka alebo emitenta), budú mať vplyv na výnosy Skupiny alebo hodnotu držaných finančných 
nástrojov. Cieľom riadenia trhových rizík je riadiť a kontrolovať expozíciu voči trhovému riziku v rámci prijateľných parametrov 
pri optimalizácii návratnosti k riziku. 
Skupina oddeľuje svoje expozície voči trhovému riziku medzi obchodnými a neobchodnými portfóliami. Obchodné portfóliá 
zahŕňajú pozície vznikajúce z titulu tvorby trhu a vlastného obchodovania, a súčasne sú spolu s finančnými aktívami a záväzkami 
spravované na základe reálnej hodnoty. 
Skupina používa metodológiu Value at Risk („VaR“) na vyhodnotenie trhového rizika vo svojom obchodnom portfóliu ako celku s 
intervalom spoľahlivosti 99 % a časovým horizontom 10 pracovných dní. Pre výpočet VaR sa využíva metóda historickej simulácie. 
Skupina vykonáva spätné testovanie trhového rizika spojeného s jej obchodným portfóliom použitím metódy hypotetického spätného 
testovania na štvrťročnej báze. 
Napriek tomu, že je VaR dôležitým nástrojom na meranie trhového rizika, predpoklady, na ktorých je model založený, dávajú základ 
určitým obmedzeniam, vrátane nasledujúcich: 

- Lehota držania 10 dní predpokladá, že je možné zaistiť alebo predať pozície v rámci tohto obdobia. Toto sa považuje za 
realistický predpoklad v takmer všetkých prípadoch, ale nemusí platiť v situáciách, keď sú trhy dlhší čas značne nelikvidné. 

- 99-procentnú úroveň spoľahlivosti nezohľadňuje straty, ktoré môžu vzniknúť za touto hranicou. Aj v použitom modeli 
existuje 1-percentná pravdepodobnosť, že straty prekročia výšku stanovenú VaR. 

- VaR sa počíta na báze hodnôt ku koncu dňa a nezohľadňuje riziká, ktoré môžu v priebehu obchodného dňa vzniknúť na 
pozíciách. 

- Hodnota VaR je závislá od pozície Skupiny a od volatility trhových cien. VaR nezmenenej pozície sa znižuje, pokiaľ 
volatilita trhových cien klesá a naopak. 

V tisícoch EUR 31. december 2016 __ 31. december 2015 

VaR celkové trhové riziko 9 632 10 069 

(i)    Úrokové riziko 

Činnosti Skupiny sú vystavené riziku kolísania úrokových sadzieb. Miera tohto rizika zodpovedá objemu úročených aktív (vrátane 
investícií) a úročených záväzkov, ktoré sa stávajú splatnými alebo sa preceňujú v rôznych časoch alebo v rôznej výške. Časové 
obdobie, v ktorom je úroková sadzba finančného nástroja fixná, preto indikuje, do akej miery je tento nástroj vystavený úrokovému 
riziku. 
Nižšie uvedená tabuľka vyjadruje mieru citlivosti Skupiny na úrokové riziko podľa zmluvného dátumu splatnosti finančných 
nástrojov, alebo – v prípade nástrojov preceňovaných podľa trhovej úrokovej sadzby pred splatnosťou – podľa dátumu nasledujúceho 
precenenia. Aktíva a pasíva, pri ktorých nie je stanovený zmluvný dátum splatnosti alebo ktoré nie sú úročené, sú vykázané spoločne 
v stĺpci „Bez špecifikácie“. 

Hodnoty VaR pre obchodné portfólio sú nasledujúce: 

V tisícoch EUR 31. december 2016 31. december 2015 

VaR úrokové riziko 10 096 7 041 
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Prehľad pozície úrokového gapu Skupiny podľa účtovných hodnôt je nasledujúci: 

31. december 2016 

V tisícoch EUR 
Aktíva 
Peniaze a peňažní ekvivalenty Finanční 
aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku 
alebo straty Realizovateľná finanční aktíva 
Finanční aktíva držané do splatnosti Úvery a 
zálohy poskytnuté bankám Úvery a zálohy 
poskytnuté klientom 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatní 
finanční aktíva podliehajúce riadení rizík 

Od Od 
Do 3     3 mesiacov    roku do 5 

mesiacov    do 1 roku let 

887 150 

Bez 
Nad 5 let  špecifikácie 

                         48 028 

                           125 248 

Spolu 

935 178 

162 951 

3 316 462    3 009 840    1 749 310 574 963        1 181 250      9 831 825 

 

                                                                                        

 
31. december 2015 

V tisícoch EUR 
Aktíva 
Peniaze a peňažní ekvivalenty 
Finanční aktíva oceňovaná reálnou 
hodnotou do zisku alebo straty 
Realizovateľná finanční aktíva Finanční 
aktíva držané do splatnosti 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám Úvery a 
zálohy poskytnuté klientom 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a 
ostatní finanční aktíva podliehajúce riadení 
rizík 

 

4 536 708       2 415 578     1 676 928 
Záväzky       
Finanční záväzky oceňované reálnou       
hodnotou do zisku alebo straty 3 726 2 613 146 - 8 180 14 665 
Vklady a úvery od bank 64 361 69 600 1 563 - - 135 524 
Vklady a úvery od klientov 5 099 108 1 501 029 1 471 272 49 776 7 236 8 128 421 
Vydané dlhopisy 2 937 108 979 335 180 - - 447 096 
Podriadený dlh 27 753 229 19 809 82 524 - 130 315 

       Ostatní finanční záväzky podliehajúce riadenie       
rizík 3 102 616 - - 271 149 274 867 
Rezervy na poistné zmluvy - - - - 11 099 11099 

 5 200 987 1 683 066 1 827 970 132 300 297 664     9 141 987 

36 844     859 

5 261 5 275 26 244 124 816       27 649 189 245 
113 674 96 757 525 687 154 294      386 988 1 277 400 

54 824 76 932 192 279 63 245      18 092 405 372 
1 159 650 2 377             - -       42 137 1 204 164 
1 059 059          2 827 

640 
   1 005 100    232 608       533 108 5 657 515 

 
 

Záväzky       
Finanční záväzky oceňované reálnou       
hodnotou do zisku alebo straty 5 352 1 130 98 - 8 982 15 562 
Vklady a úvery od bank 45 929   40 391      4 669 1652 511 93 152 
Vklady a úvery od klientov 4 549 678     1 406 811     1 214 486      10 352    364 596 7 545 923 
Vydané dlhopisy 3 009 194 839     329 867 - - 527 715 
Podriadený dlh 27 488 229     25 116 3 569 - 56 402 
Ostatní finanční záväzky podliehajúce riadení 
rizík 

9 437 495           93 - 244 686 254 711 

Rezervy na poistné zmluvy 1033 1006 1470 9 877 412 13 798 
4 641 926     
1 644 901    
1 575 799           

25 450           
619 187    8 

507 263 

1 644 901 1 575 799            25 450            619 187 8 507 263 

765 481 

 Od Od    
Do 3 3 mesiacov     roku do 5  Bez  

mesiacov do 1 roku let Nad 5 let   špecifikácie       Spolu 

978 531 - - - 41323 1 019 854 

6 320 16 956 23 891 41359 21 886 110 412 

99 297 238 418 446 498 257 545 405 343      1 447 101 
40 854 107 554 302 156 60 335 - 510 899 

1 499 784 475 - - 14 437     1 514 696 

1 879 837    2 052 139  904 383 406 242 118 139     5 360 740 

 752 002       10 146 697 
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Analýza citlivosti Skupiny na zvýšenie alebo zníženie trhových úrokových sadzieb neobchodného portfólia za predpokladu 
symetrického pohybu výnosových kriviek a nemennej finančnej pozície je nasledujúca: 

V tisícoch EUR 

Pokles úrokových mier o 100 baz. 
bodov 
Rast úrokových mier o  100 baz. 
bodov 

Pokles úrokových mier o 100 baz. 
bodov 
Rast úrokových mier o  100 baz. 
bodov 

Vplyv na zisk alebo stratu 
31. december 2016   31. december 2015 

8 656                        4 691 

 ________ (8 656) ____________ (4 691) 

 

 Vplyv na ostatný úplnej výsledok 
úplný výsledok 31. december 2016 31. december 2015 

december 2015  
18,981 

(18 981) 
 

23,158      

(23 158) 

Celkový dopad do vlastného kapitálu 
31. december 2016 31. december 2015 

 
27 637 

(27 637) 
 

27 849 

(27 849) 

(ii)   Menové riziko 

Rozpad účtovných hodnôt podľa meny prevedených do tis. eur je nasledujúci: 

31. december 2016 

V tisícoch EUR 
Aktíva 
Peniaze a peňažní ekvivalenty 
Finanční aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do 
zisku alebo straty 
Realizovateľná finanční aktíva 
Finanční aktíva držané do splatnosti 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám 
Úvery a zálohy poskytnuté klientom 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatní 
finanční aktíva podliehajúce riadení rizík 

Podsúvahová aktíva 

 

CZK 

146 344      734 895  

48 714 90 345 8 766 - 41420 189 245 
1 145 826 40 337 55 227 13 979 22 031 1 277 400 

403 540 - 1 832 - - 405 372 
372 657 784 973 5 249 12 465 28 820 1 204 164 

4 173 105 1 289 532 94 003 9 765 91 110 5 657 515  

113 634 26 621 21280 490 926 162 951 
6 403 820 2 966 703 202 379 49 257 209 666 9 831 825 

2 322 795 1 447 016 161 724 7 615 111 873 4 051 023 

 

Záväzky 
Finanční záväzky oceňované reálnou hodnotou do 
zisku alebo straty 
Vklady a úvery od bank 
Vklady a úvery od klientov 
Vydané dlhopisy 
Podriadený dlh 
Ostatní finanční záväzky podliehajúce riadenie 
rizík 
Rezervy na poistné zmluvy 

Podsúvahovej záväzky 
Čistá pozície (vč. podsúvahových položiek) 

 

5 801 9 761 - - - 15 562 
85 307 1 897 77 5 871 - 93 152 

4 808 527 2 348 766 164 266 48 657 175 707 7 545 923 
221 518 306 197 - - - 527 715 
30 841 25 561 - - - 56 402 
81965 147 839 16 728 2 048 6 131 254 711 
13 798 - - - - 13 798 

5 247 757 2 840 021 181 071 56 576 181 838 8 507 263 
2 272 379 715 073 191 353 36 648 51644 3 267 097 

1 206 479 858 625 (8 321) (36 352) 88 057 2 108 488 

EUR USD HRK Iné Spolu 

16 022 12 558      25 359 935 178 
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31. december 2015 

V tisícoch EUR 
Aktíva 
Peniaze a peňažní ekvivalenty 
Finanční aktíva oceňovaná reálnou hodnotou do 
zisku alebo straty 
Realizovateľná finanční aktíva 
Finanční aktíva držané do splatnosti 
Úvery a zálohy poskytnuté bankám 
Úvery a zálohy poskytnuté klientom 
Pohľadávky z obchodných vzťahov a ostatní 
finanční aktíva podliehajúce riadení rizík 

Podsúvahová aktíva 

Záväzky 
Finanční záväzky oceňované reálnou hodnotou do 
zisku alebo straty 
Vklady a úvery od bank 
Vklady a úvery od klientov 
Vydané dlhopisy 
Podriadený dlh 
Ostatní finanční záväzky podliehajúce riadenie 
rizík 
Rezervy na poistné zmluvy 

Podsúvahové záväzky 

  

136 410 24 125 21 590 49 821 182 995 
6 457 600 3 343 871 235 146 45 952 64 128 10 146 697 
1 238 144 1 762 476 22 581 13 778 75 748 3 112 727 

 

 

Hodnota VaR je nasledujúca: 

V tisícoch EUR 

VaR menové riziko 

31. decembra 2016            31. december 2015 

                     1 616                                  3 713 

CZK USD HRK Iné EUR 

138 725 851 160 12 514 10319 7 136 1 019 854 

37 620 45 574 17 169 - 10 049 110412 

1 248 696 190 328 2 164 5 296 617 1 447 101 
510 899 - - - - 510 899 
243 050 1 167 980 90 983 12 208 475 1 514 696 

4 142 200 1 064 704 90 726 18 080 45 030 5 360 740 

Čistá pozícia (vrát. podsúvahových položiek) 

Podsúvahové položky sa väčšinou vzťahujú k derivátovým operáciám a poskytnutým aj prijatým zárukám. 

7 228 7 437 - - - 14 665 

99 244 32 298 102 3 880 - 135 524 
4 970 876 2 962 904 121241 55 460 17 940 8 128 421 

251 382 195 714 - - - 447 096 
104 757 25 558 - - - 130315 

126 125 137 423 9 137 851 1331 274 867 

11099 - - - - 11 099 
5 570 711 3 361 334 130 480 60 191 19 271 9 141 987 

1 789 780 323 903 143 519 21406 76 729 2 355 337 

335 253 1421 110 (16 272) (21 867) 43 876 1 762 100 

Spolu 
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Analýza citlivosti Skupiny na zvýšenie alebo zníženie devízových kurzov je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

Riziko prepočtu cudzích mien vyplývajúce z prevodu účtovnej uzávierky zahraničnej jednotky do meny vykazovania Skupiny 
nesplňuje definíciu menového rizika. V dôsledku toho by riziko prepočtu cudzích mien nemalo byť zahrnuté do analýzy citlivosti. 
Avšak vnútropodnikové pohľadávky a záväzky denominované v cudzej mene, ktoré nie sú súčasťou čistej investície do zahraničnej 
jednotky, sú zahrnuté do analýzy citlivosti na menové riziká, pretože aj keď sú zostatky eliminované v konsolidovanom výkaze o 
finančnej pozícii, vplyv na zisk alebo stratu z ich precenenia nie je celkom eliminovaný. 

Jednopercentné posilnenie v cudzích menách by malo nasledujúci vplyv na zisk alebo stratu a ostatný úplný výsledok: 

V tisícoch EUR
 

EUR 
CZK 
USD 
RUB 

 

Vplyv na ostatní úplný výsledok 
31. december 2016 31. december 2015 

december 2015 
 
 
 

31. december 2016 31. december 2015 
(6 215) (5 761)  (1 756) (1 629) 
(4 198)  (2 676)  

■ (170) 
(170)  (1 048)  - - 

53  -  - - 

 

EUR 
CZK 
USD 
RUB 

Celkový dopad do vlastného kapitálu 
31. december 2016 31. december 2015 

(7 971) (7 390) 
(4 198) (2 846) 

(170) (1 048) 
53 - 

(iii) Riziko zmeny cien akcií 

Riziko zmien cien akcií sa týka kótovaných finančných nástrojov držaných Skupinou, spočíva v riziku zmeny vo vnímaní očakávanej 
finančnej výkonnosti dotyčných investícií zo strany trhov. Riziko zmien cien akcií sa v podstate riadi prostredníctvom diverzifikácie 
investičného portfólia majetkových cenných papierov držaných ako realizovateľné finančné aktíva a aktíva oceňované reálnou 
hodnotou do zisku alebo straty. 

Hodnota VaR je nasledujúca: 

V tisícoch EUR 

VaR akciové riziko (trading book) 

31. december 2016   31. december 2015 

1 716 603 

Zvýšenie ceny nederivátových finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou do zisku alebo straty o 100 bázických bodov by 
malo pozitívny vplyv na zisk alebo stratu, ako je uvedené nižšie. Zvýšenie ceny realizovateľných finančných aktív o 100 bázických 
bodov by malo pozitívny vplyv na ostatný úplný výsledok, ako je uvedené nižšie. Pokles ceny o 100 bázických bodov by mal 
rovnaký, ale opačný vplyv na zisk alebo stratu a ostatný úplný výsledok. 

 

 

 

Vplyv na zisk alebo stratu 
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Úroveň 1 - kótované tržní ceny 
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných 
cien 
Úroveň   3   -   vypočítanej   použitím 
oceňovacích technik 
 
Spolu 

Vplyv na ostatní úplný výsledok 31. 
december 2016      31. december 2015 

155 1 730 

 3 662 

361 
3 870  4 054 

Celkový dopad do vlastného kapitálu 
31. december 2016 31. december 2015 

388 3 

668 

71 

 
1 871 

1984 

375 
                        4 127  4 230 

39.4. Operačné riziko 

Operačné riziko je riziko straty vyplývajúce z podvodu, neoprávnených aktivít, chyby, zanedbania, neúčinnosti alebo zlyhania 
systému. Vyplýva zo všetkých aktivít Skupiny a je to riziko, ktorému čelia všetky podnikateľské subjekty. Operačné riziko zahŕňa 
aj právne riziko. 
Cieľom Skupiny je riadiť operačné riziká tak, aby našla rovnováhu medzi predchádzaním finančným stratám a poškodením dobrej 
povesti Skupiny a celkovou nákladovou efektivitou a vyhla sa kontrolným postupom, ktoré by obmedzili iniciatívu a tvorivosť. 
Primárna zodpovednosť za implementáciu kontrol na riešenie operačného rizika je pridelené vedeniu v rámci jednotlivých dcérskych 
spoločností. Táto zodpovednosť je podporovaná rozvojom celkových noriem v rámci Skupiny na riadenie operačného rizika, ktoré 
vykonáva Útvar riadenia rizík a ktoré pokrývajú nasledujúce oblasti: 
• Požiadavky na odsúhlasenie a monitorovanie transakcií. 
• Identifikácia operačného rizika v rámci systému kontroly každého dcérskeho podniku a rozvoj podmienok na znižovanie a 
obmedzovanie operačného rizika (pri zabezpečení požadovanej úrovne aktivít), rovnako ako jeho vplyvov a dôsledkov; odporúčania 
na vhodné riešenia v tejto oblasti. 
• Hlásenie prevádzkových rizikových udalostí zadaním príslušnej informácie do databázy udalostí prevádzkového rizika 
Regulovaného konsolidačného celku (pozrite bod 39.5. sekcie Riadenie kapitálu čo sa týka definície Regulovaného konsolidačného 
celku). 
• Tento prehľad prevádzkových rizikových udalostí Skupiny umožňuje Skupine určiť smer krokov a postupov, ktoré sa majú 
vykonať v záujme obmedzenia týchto rizík, ako aj rozhodovať sa vzhľadom na: 

 

• prijatie jednotlivých rizík, ktoré sa vyskytnú; 
• začatie procesu, ktorý vedie k obmedzeniu možných vplyvov; alebo 
• zníženie rozsahu príslušnej činnosti alebo jej úplné ukončenie.

V tisícoch EUR 
31. december 2016     31. december 2015 

Úroveň 1 - kótované tržní ceny 233 141 
Úroveň 2 - odvodené z kótovaných 
cien 6 21 
Úroveň   3   -   vypočítanej   použitím 
oceňovacích technik 18 14 
Spolu 

Vplyv na zisk alebo stratu 

257 176 

1963 

53 
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39.5. Riadenie kapitálu 

Stratégiou Skupiny je držanie silnej kapitálovej základne tak, aby udržiavala dôveru veriteľov aj trhu, a zároveň zaistila budúci 
rozvoj svojho podnikania. 
Konsolidovaná kapitálová primeranosť je od 1. januára 2014 kalkulovaná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 575/2013 (ďalej len „CRR“) zo dňa 23. júna 2013. Do 31. decembra 2013 bola kapitálová primeranosť kalkulovaná v súlade 
s vyhláškou Českej národnej banky č. 123/2007 Zb. 
Konsolidovaný kapitál Skupiny sa analyzuje vo dvoch zložkách: 
• Tier 1 kapitál, ktorý sa skladá z: 

1. Kmeňového kapitálu Tier 1 (CETl), ktorý obsahuje splatený kmeňový akciový kapitál, emisné ážio, nerozdelené zisky (zisk 
bežného obdobia nie je zahrnutý), kumulovaný ostatný úplný výsledok a nekontrolné podiely po znížení o goodwill a nehmotný 
majetok a dodatočné úpravy ocenenia; 
2. Vedľajšieho kapitálu Tier 1 (ATI), ktorý môže obsahovať inštrumenty bez dátumu splatnosti vydané v súlade s CRR (pozrite 
bod 34. Vlastný kapitál); 

• Tier 2 kapitál, ktorý zahŕňa uznateľný podriadený dlh. 

Regulovaný konsolidačný celok („RKC“) je definovaný na účely pravidiel obozretného podnikania na konsolidovanom základe 
podľa Zákona o bankách č. 21/1992 Zb. a Vyhlášky 163/2014 Zb. Podľa týchto predpisov je finančná holdingová skupina konečných 
akcionárov J&T FINANCE GROUP SE od 1. januára 2014 (J&T FINANCE GROUP, a. s., k 31. decembru 2013, pozrite bod 1. 
Všeobecné informácie) definovaná ako RKC. Pre RKC sa používajú odlišné pravidlá konsolidácie – iba spoločnosti, ktoré majú 
štatút finančných inštitúcií (ako je definované CRR) sú plne konsolidované. 

Regulačnej kapitál 

V tisícoch EUR 

Kmeňový kapitál Tier 1 (CETl) 
Vedľajší kapitál Tier 1 (ATI) 
Celkový Tier 1 kapitál 
Dodatkový kapitál (Tier 2) 
Celkový regulačnej kapitál 

Riziková vážená aktíva (RWA) 
Úverové riziko investičného portfólia 
Prevádzkové riziko (BIA) 
Úverové riziko obchodného portfólia 

Všeobecné úrokové riziko 
Všeobecného akciové riziko 
Menové riziko 
Komoditní riziko 

Celková výše kapitálových 
požiadaviek 

 

 31. december 2016 31. december 2015 
 

1 018 453 957 459 
 268 288 64 467 
 1 286 741 1 021 926 
 43 036 120 387 
 1 329 777 1 142 313 
 

7 341 840 7 051000 
 655 236 474 941 
 407 767 296 625 
 160 680 143 111 
 45 558 30 441 
 201 529 122 187 
 . 886 
 8 404 843 7 822 566 

Kapitálová primeranosť je vypočítaná pre CET 1 kapitál, kapitál Tier 1 a celkový regulačnej kapitál ako podiel kapitálu k rizikovo 
váženým aktívam (RWA). Regulačnej kapitál sa vypočíta ako súčet kmeňového kapitálu Tier 1 (CETl), vedľajšieho kapitálu Tier 1 
(ATI) a dodatkového kapitálu (Tier 2), zníženého o odčítateľné položky. Kapitál CET l zahŕňa splatený základný kapitál, zákonný 
rezervný fond, ostatné kapitálové fondy, nerozdelené zisky a dodatočné úpravy ocenenia. Kapitál Tier 2 zahŕňa podriadený dlh 
schválený Českou národnou bankou vo výške 43 036 tis. eur (31. decembra 2015: 120 387 tis. eur). Medzi odčítateľné položky patrí 
čistá hodnota nehmotného majetku a čistý odložený daňový záväzok súvisiaci s týmto nehmotným majetkom. 
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Pomery kapitálovej primeranosti 
Požiadavky na kapitálovú primeranosť sú nasledujúce: 

V% 
Pomer CET1 
Pomer Tier 1 
Celkový pomer regulačného kapitálu 

 

Minimálni 
požiadavky 

Bezpečnostní 
vankúš 

Celkové 
požiadavky 

4,5 
6,0 

2,5 7,0 
8,5 

8,0 2,5 10,5 

Bezpečnostný vankúš vo výške 2,5 %, pre CET1 bol uložený Českou národnou bankou. Pomery kapitálovej primeranosti pre RKC 
k 31. decembru 2016 a 2015 boli nasledujúce: 

v % 
Kmeňový kapitál Tier 1 (CET1) 
Tier 1 kapitál 
Celkový pomer regulačného kapitálu 

40. Spravovaný majetok 

V tisícoch EUR 

Majetok vo vlastných fondoch 
Spravovaný majetok s právom voľného nakladaní 
Iný spravovaný majetok 
Spravovaný majetok spolu (vrátane dvojitého 
započítania) 

 

31. december 2016 31. december 2015 

1 972 660   1 551 328 
149 791   152 117 

2 276 120   1 775 992 

4 398 571   3 479 437 

(a) Metóda výpočtu 
Spravovaný majetok zahŕňa všetok majetok klientov spravovaný alebo držaný iba na investičné účely. Súhrnne doň patria všetky 
záväzky voči klientom, termínované vklady v mene klientov a všetky aktíva klientov v portfóliu. Majetok v úschove (majetok držaný 
iba na transakčné účely a na úschovu) nie je zahrnutý do spravovaného majetku. Spravovaný majetok je oceňovaný reálnou hodnotou 
pre kótované finančné nástroje. Pokiaľ tieto nástroje nie sú kótované, dlhové a kapitálové finančné nástroje sú oceňované 
amortizovanou hodnotou alebo s použitím bežných oceňovacích metód (napr. oceňovacích modelov so vstupmi z trhu, pokiaľ sú k 
dispozícii). 

(b) Majetok vo vlastných fondoch 
Táto položka obsahuje aktíva všetkých investičných fondov Skupiny. 

(c) Spravovaný majetok s právom voľného nakladania 
Cenné papiere, oceniteľné práva, drahé kovy, trhová hodnota investícií v menách tretích strán a klientske vklady sú zahrnuté do 
výpočtu aktív s právom voľného nakladania. Údaje zahŕňajú tak aktíva uložené v spoločnostiach Skupiny, ako aj aktíva uložené u 
tretích strán, pre ktoré spoločnosti Skupiny disponujú právom voľného nakladania. 

(d) Iný spravovaný majetok 
Cenné papiere, oceniteľné práva, drahé kovy, trhová hodnota zverených investícií s tretími stranami a klientskych vkladov sú 
zahrnuté do výpočtu iných spravovaných aktív. Údaje zahŕňajú aktíva, pre ktoré sa vykonáva správny alebo poradný mandát. 

 

 

 

 

 

31. december 2016 31. december 2015 
12,12 
15,31 

12,24 
13,06 

                          15,82                      14,60 
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41. Spriaznené osoby 

Definície spriaznených osôb 
Skupina má alebo mala vzťahy so spriaznenými osobami, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke, a to k 31. decembru 2016 a 2015 
alebo počas týchto rokov: 
(1) Koneční akcionári a spoločnosti, ktoré ovládajú; 

(2) Spoločnosti so spoločným rozhodujúcim vplyvom alebo podstatným vplyvom nad Spoločnosťou a ich dcérske alebo pridružené 
spoločnosti; 

(3) Pridružené spoločnosti; 

(4) Spoločné podniky, v ktorých je Skupina spoluvlastníkom; 

(5) Kľúčoví vedúci pracovníci Spoločnosti alebo jej materskej spoločnosti a spoločnosti, ktoré ovládajú alebo spoluovládajú. 

Pojem „Koneční vlastníci a spoločnosti, ktoré ovládajú“ zahŕňa nasledujúce: Jakabovič Ivan, Tkáč Jozef, DANILLA EQUITY 
LIMITED, J&T Securities, s.r.o., KOLIBA REAL a.s., KPRHT 3, s.r.o., KPRHT 14 s.r.o. and KPRHT 19, s.r.o. Žiadna z týchto 
spoločností nezverejňuje konsolidovanú účtovnú uzávierku, ktorá by zahŕňala Skupinu. 

Prehľad transakcií so spriaznenými osobami počas rokov 2016 a 2015: 

V tisícoch EUR 

Koneční vlastníci a spoločnosti, ktoré ovládajú 
Pridružené spoločnosti a spoločné podniky 
Kľúčoví zamestnanci účtovní jednotky alebo jej 
materské 
spoločnosti a spoločnosti, ktoré ovládajú alebo 
spoluovládajú 
Spolu 

 

31. december 2016 31. december 2015 
Pohľadávky Záväzky Pohľadávky Záväzky 

38 918 
3 287 

 
265 165 

1 674 
1 745 
 
19 203 

107 878 
955 

 
279 192 

2 017 
1 250 

 
13 966 

307 370 22 622  388 025 17 233 

K 31. decembru 2016 neexistovala žiadna opravná položka na nedobytné pohľadávky voči konečným vlastníkom a spoločnostiam, 
ktoré ovládajú (2015: 0 tis. eur). 
Prehľad transakcií so spriaznenými osobami počas rokov 2016 a 2015: 

V tisícoch EUR 

Koneční vlastníci a spoločnosti, ktoré ovládajú 
Pridružené spoločnosti a spoločné podniky 
Kľúčoví zamestnanci účtovní jednotky alebo jej 
materské spoločnosti a spoločnosti, ktoré ovládajú alebo 
spoluovládajú 
Spolu 

V tisícoch EUR 

 

2016 
Výnosy Náklady Výnosy Náklady 

3 164 2 2 591 13 

2 145 1327 398 1 724 
21793 9 720 28 557 3 247 
27 102 11049 31546 4 984 

    

31. december 2016 31. december 2015 
Záruky Záruky Záruky Záruky 
prijaté poskytnuté prijaté poskytnuté 

 

Koneční vlastníci a spoločnosti, ktoré ovládajú 
Kľúčoví zamestnanci účtovnej jednotky alebo jej 
materskej spoločnosti a spoločnosti, ktoré ovládajú 
alebo spoluovládajú 
Spolu 

7 436 
7 436 

162 
167 

7 142 

 689 
16 831 

92 
97 

 

K 31. decembru 2016 sa akcionári Skupiny nezaručili veriteľom za žiadne úvery poskytnuté Skupine (2015: 38 208 tis. eur). 

2015 

-                5 5 

Prehľad záruk poskytnutých spriazneným osobám a prijatých od spriaznených osôb: 
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J&T FINANCE GROUP SE 
Príloha konsolidovanej účtovnej uzávierky 

za rok končiaci 31. decembrom 2016 

Transakcie s riaditeľmi a kľúčovými vedúcimi pracovníkmi 

Prehľad celkových odmien zahrnutých v osobných nákladoch a pôžičky riaditeľom a kľúčovým zamestnancom: 

V tisícoch EUR  _____ 31. december 2016          31. december 2015 

Odmeny                                                                                                                                                   382                                    430 
Pôžičky  _________________ 263 __________________ 552 

Z pôžičiek riaditeľom a kľúčovým zamestnancom bolo v roku 2016 novo poskytnutých 56 tis. eur (2015: 28 tis. eur) a 310 tis. eur 
bolo splatených (2015: 1 036 tis. eur). 

42. Nekonsolidované štruktúrované jednotky 

Skupina sa podieľa na rade obchodných činností so štruktúrovanými jednotkami, čo sú spoločnosti, ktorých cieľom je dosiahnuť 
určitý obchodný cieľ, a ktoré sú obvykle koncipované tak, aby hlasovacie a obdobné práva nepredstavovali dominantný faktor pri 
rozhodovaní o tom, kto túto jednotku ovláda. 
Štruktúrovaná jednotka sa často vyznačuje niektorými alebo všetkými nasledujúcimi rysmi alebo vlastnosťami: 
• obmedzené činnosti; 
• úzko a jasne definovaný cieľ; 
• nedostatok kapitálu, aby štruktúrovaná jednotka mohla svoje aktivity financovať bez podriadenej finančnej podpory. 

Skupina poskytuje štruktúrovaným jednotkám finančné prostriedky na nákup aktív, ktoré štruktúrované jednotky poskytujú ako 
zaistenie v prospech Skupiny. Skupina vstupuje do transakcií s týmito jednotkami pri bežnej obchodnej činnosti s cieľom uľahčiť 
transakcie so zákazníkmi a využiť konkrétne investičné príležitostí. Jednotky, na ktoré sa vzťahuje tento bod prílohy, nie sú 
konsolidované, pretože ich Skupina neovláda prostredníctvom hlasovacích práv, zmlúv, dohôd o financovaní alebo inými spôsobmi. 

Príjmy dosiahnuté v dôsledku angažovanosti v štruktúrovaných jednotkách predstavujú úrokový výnos, ktorý Skupina vykazuje v 
súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými týmto štruktúrovaným jednotkám. 

Podielom Skupiny v nekonsolidovaných štruktúrovaných jednotkách sa rozumie zmluvný vzťah, na ktorého základe je Skupina 
vystavená premenlivosti výnosov vyplývajúcich z hospodárenia štruktúrovaných jednotiek. 
Maximálna miera vystavenia Skupiny riziku straty sa určí zhodnotením povahy jej podielu v nekonsolidovanej štruktúrovanej 
jednotke a predstavuje maximálnu stratu, ktorú by Skupina musela vykazovať v dôsledku jej angažovanosti v nekonsolidovaných 
štruktúrovaných jednotkách, bez ohľadu na pravdepodobnosť vzniku tejto straty. 

Maximálnu mieru rizika pri pôžičkách vystihuje ich účtovná hodnota v konsolidovanej účtovnej uzávierke k 31. decembru 2016 vo 
výške 647 533 tis. eur (2015: 590 008 tis. eur). V roku 2016 Skupina v súvislosti s týmito pôžičkami nevykázala žiadnu stratu (2015: 
0). Neexistujú žiadne dodatočné zmluvné dohody s týmito jednotkami vzhľadom na poskytovanie ďalšieho financovania alebo záruk. 
Záväzky nekonsolidovaných štruktúrovaných jednotiek iným jednotkám sú podriadenými záväzkami Skupiny. 

Celková hodnota aktív 5 nekonsolidovaných štruktúrovaných jednotiek, ako ukazovateľ ich veľkosti, dosahuje výšku 910 803 tis. 
eur (2015: 925 585 tis. eur). 
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43. Následné udalosti 

Dňa 1. januára 2017 dcérska spoločnosť VABA d.d. banka Varaždin bola premenovaná na J & T banka d.d. 

Dňa 6. februára 2017 spoločnosť PROFIREAL OOO zmenila svoj názov na spoločnosť MCC PROFIREAL, LLC. 

Dňa 15. februára 2017 Skupina kúpila 100 % podiel v spoločnosti Health Care Financing, a.s. prostredníctvom svojej dcérskej 
spoločnosti J&T Banka, a.s. 

Dňa 27. marca 2017 dostala spoločnosť J & T  FINANCE GROUP SE oznámenie od Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže 
Slovenskej republiky o začatí správneho riadenia týkajúceho sa možného porušenia antimonopolného práva z dôvodu neohlásenia 
transakcie – získanie 40 % podielu v Pantha Rhei, s.r.o. spoločnosťou Diversified Retail Company, a.s. Podľa predbežných úvah 
Úradu na ochranu hospodárskej súťaže J & T  FINANCE GROUP SE údajne získala spoločnú kontrolu nad spoločnosťou Pantha 
Rhei, s.r.o. uplatňovaním práv menom Diversified Retail Company, a.s. bez toho aby oznámila transakciu Antimonopolnému úradu 
a vykonávala práva a povinnosti vyplývajúce z tejto transakcie bez predchádzajúceho súhlasu Antimonopolnému úradu. 

J&T FINANCE GROUP SE popiera, že získala kontrolu nad spoločnosťou Pantha Rhei, s.r.o. a odmieta všetky údajná porušenia. 
Správne konanie nebolo uzatvorené v čase vydania účtovnej uzávierky. 
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44. Spoločnosti v rámci Skupiny 

Zoznam spoločností v rámci Skupiny k 31. decembru 2016 a 2015 je 
uvedený nižšie: 

Názov spoločnosti 

J&T FINANCE GROUP SE 
J&T BANKA, a.s. 

ATLANTIK finanční trhy, a.s. 
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 
J&T IB and Capital Markets, a.s. 

XT-Card a.s. 
J&T Bank, a.o (J&T Bank ZAO)' TERCES 
MANAGEMENT LIMITED2 Interznanie 
OAO3 
PGJT B.V. 

PROFIREAL OOO 
J&T REALITY otvorený podielový fond, J&T INVESTIČNÍ 
SPOLEČNOST, a.s.4 VABA d.d. banka Varaždin 

J&T Cafe, s.r.o. 
ART FOND - Stredoeurópsky fond súčasného umenia, a.s. 

J&T INTEGR1S GROUP LIMITED Bayshore Merchant 

Services Inc. 
J&T Bank and Trust Inc, 

J and T Capital, Sociedad Anonima de Capital Variable 
J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED 

Equity Holding, a.s. ABS PROPERTY 
LIMITED 

J&T Global Finance I, B V. in liquidation 
J&T Global Finance II, B V in liquidation 
J&T Global Finance III, s.r.o. 
J&T Global Finance IV., B.V. 
J&T Global Finance V., s.r.o. 
J&T Global Finance VI, s.r.o. 
J&T Global Finance VII., s.r.o. 

J&T Concierge, s.r.o. J&T 
SERVICES ČR, a.s. 

J&T SERVICES SR, s.r.o. 
J&T Finance, LLC 

Hotel Kadashevskaya, LLC 

PBI, a.s.  

          Poštová banka, a.s.5 
Poštová poisťovňa, a s. (Poisťovňa Poštovej banky, a.s.) 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej Banky, d.s.s., a.s. 
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ 
BANKY, správ. spol., a.s. 
POBA Servis, a. s. 
PB PARTNER, a. s. 
PB Finančné služby, a.s. 
PB IT, a.s. 
SPPS, a.s.  

 
 
Štruktúra Skupiny uvedená vyššie je zoradená podľa vlastníctva spoločností na rôznych úrovniach v rámci Skupiny.

 December 2016 December 2015 
Krajina sídla Konsoli- 

dované 
% 

Vlastníck
y podiel Ill| 

Konsoli
- 
dované 
% 

Vlastnícky 
podiel 

Česká republika materská spoločnosť materská 
spoločnosť 

Česká republika 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Česká republika 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Česká republika 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Česká republika 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Česká republika 32,00 priamy Ekvivalencia 32,00 priamy 

Rusko 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Cyprus 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Rusko 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Holandsko 50,00 priamy Ekvivalencia 50,00 priamy 
Rusko 50,00 priamy Ekvivalencia 50,00 priamy 
Česká republika 88,25 priamy Plná 88,88 priamy 
Chorvátsko 82,55 priamy Plná 76,81 priamy 
Česká republika - - - 100,00 priamy 
Slovensko - - - 38,46 priamy 
Cyprus 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Britské Panenské 
ostrovy 

100,00 priamy Plná 100,00 priamy 

Barbados 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Mexiko 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Cyprus 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Česká republika 62,64 priamy Plná 62,64 priamy 

Írsko - - - 100,00 priamy 
Holandsko - - - 100,00 priamy 
Holandsko - - - 100,00 priamy 
Slovensko 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Holandsko 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Slovensko 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Slovensko 100,00 priamy Plná - - 
Česká republika 100,00 priamy Plná ■ - 
Česká republika 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Česká republika 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 

Slovensko 100,00 priamy Plná 100,00 priamy 
Rusko 99,90 priamy Plná 99,90 priamy 
Rusko 99,90 priamy Plná 99,90 priamy 
Česká republika 94,88 priamy Plná 100,00 priamy 
Slovensko 96,72 priamy Plná 98,46 priamy 
Slovensko 77,37 priamy Plná 78,79 priamy 
Slovensko 96,72 priamy Plná 98,46 priamy 
Slovensko 96,72 priamy Plná 98,46 priamy 
Slovensko 96,72 priamy Plná 98,46 priamy 
Slovensko 96,72 priamy Plná 98,46 priamy 
Slovensko 96,72 priamy Plná 98,46 priamy 
Slovensko 96,72 priamy Plná 98,46 priamy 
Slovensko 38,69 priamy Ekvivalencia 39,38 priamy 
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1Skupina vlastní 99,954 % podiel v spoločnosti J&T Bank, a.o., pomocou dcérskej spoločnosti J&T BANKA, a.s. a ďalší 0,055 % podiel 
cez J&T FINANCE GROUP SE. 
2Skupina vlastní 99 % podiel v spoločnosti TERCES MANAGEMENT LIMITED pomocou dcérskej spoločnosti J&T BANKA, a.s. a 
ďalší 1 % podiel cez dcérsku spoločnosť J&T Finance, LLC. 
3Skupina vlastní 50 % podiel v spoločnosti Interznanie OAO pomocou dcérskej spoločnosti TERCES MANAGEMENT LIMITED a 
ďalší 50 % podiel cez dcérsku spoločnosť J&T Bank, a.o. 
4Skupina vlastní 53,08 % podiel v spoločnosti J&T REALITY otvorený podielový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,  a.s. 
pomocou dcérskej spoločnosti J&T BANKA, a.s. a ďalší 35,17 % podiel cez dcérsku spoločnosť Poštová banka, a.s. (2015: 53,08 % a 
35,8 %). 
5Skupina vlastní 64,46 % podiel v spoločnosti Poštová banka., a.s. cez J&T FINANCE GROUP SE a ďalší 32,26 % podiel pomocou 
dcérskej spoločnosti PBI, a.s. (2015: 64,46 % cez J&T FINANCE GROUP SE a 34 % pomocou dcérskej spoločnosti PBI, a.s.) 
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Príloha 5 

Ručiteľské vyhlásenie spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE 
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A-4



PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA  
 

 

 
EMITENT 

 
J&T Global Finance IX., s.r.o. 

Dvořákovo nábrežie 8 
811 02 Bratislava  

Slovenská republika 
 
 

RUČITEĽ 
 

J&T FINANCE GROUP SE 
Pobřežní 297/14 

186 00 Praha 8 – Karlín 
Česká republika 

 
 

HLAVNÝ MANAŽÉR
  

J & T BANKA, a.s. 
Pobřežní 297/14 

186 00 Praha 8, Česká republika 
pôsobiaca v SR prostredníctvom svojej pobočky 
J & T BANKA, a.s. pobočka zahraničnej banky 

Dvořákovo nábrežie 8 
811 02 Bratislava, Slovenská republika 

 
 

 

ARANŽÉR 
 

ADMINISTRÁTOR 

J&T IB and Capital Markets, a.s. 
Pobřežní 297/14 

186 00 Praha 8, Česká republika 
prostredníctvom svojej organizačnej zložky 

J&T IB and Capital Markets, a.s., organizačná zložka 
Dvořákovo nábrežie 10 

811 02 Bratislava 
Slovenská republika 

J & T BANKA, a.s. 
Pobřežní 297/14 

186 00 Praha 8, Česká republika 
pôsobiaca v SR prostredníctvom svojej pobočky 
J & T BANKA, a.s. pobočka zahraničnej banky 

Dvořákovo nábrežie 8 
811 02 Bratislava 

Slovenská republika 
 
 

PRÁVNY PORADCA 

Allen & Overy Bratislava, s.r.o. 
Eurovea Central 1, Pribinova 4 

811 09 Bratislava 
Slovenská republika 

 
  

AUDÍTOR EMITENTA 
 

AUDÍTOR RUČITEĽA 

KPMG Slovensko spol. s r.o. 
Dvořákovo nábrežie 10 

811 02 Bratislava, Slovenská republika 

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Pobřežní 648/1a 

186 00 Praha 8, Česká republika 
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