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A. Vlastné zdroje (v tis. Sk)

Vlastné zdroje konsolidovaného celku È. r. Hodnota
ukazovate¾a

Základné vlastné zdroje konsolidovaného celku

(súèet riadkov 1a a� 1f) � (súèet riadkov 1g a� 1k)
1

Splatené základné imanie okrem prioritných akcií a emisné á�io 1a

Nerozdelený zisk minulých rokov 1b

Rezervný fond a ostatné fondy tvorené zo zisku 1c

Prvý konsolidaèný rozdiel1) 1d

Konverzné rozdiely1) 1e

Podiely men�inových akcionárov1) 1f

Úètovná hodnota vlastných akcií obchodníka, ktoré obchodník
nadobudol

1g

Nehmotný investièný majetok 1h

Strata be�ného úètovného obdobia 1i

Neuhradená strata z minulých rokov 1j

Úètovná hodnota vkladu do základného imania akcionára
obchodníka s cennými papiermi pod¾a osobitného predpisu2)

1k

Dodatkové vlastné zdroje konsolidovaného celku
(riadok 2a a� 2e)

2

Podriadené dlhy, ktorých zostávajúca lehota splatnosti je dlh�ia ako
jeden rok

2a

Rezervy zákonné 2b

Rezervy na kurzové straty 2c

Ostatné rezervy na pokrytie rizík z investièných slu�ieb 2d

Iné zdroje pod¾a osobitného predpisu3) 2e

Odpoèítate¾né polo�ky (súèet riadkov 3a a� 3c) 3

Èistá úètovná hodnota pod¾a osobitného predpisu4) 3a

Súèet èistých úètovných hodnôt pod¾a osobitného predpisu5) 3b

Súèet èistých úètovných hodnôt pod¾a osobitného predpisu6) 3c

Kapitál konsolidovaného celku (riadok 1 + 2) � r. 3 4

Doplnkové vlastné zdroje konsolidovaného celku
(riadok 5a + 5b)

5

Podriadené dlhy pod¾a osobitného predpisu7) 5a

Iné podriadené dlhy pod¾a osobitného predpisu8) 5b

Vlastné zdroje konsolidovaného celku (riadok 4 + 5) 6



B. Trhové riziko (v tis. sk)

Trhové riziko È. r. Hodnota ukazovate¾a

V�eobecné riziko pre dlhové nástroje 7

�pecifické riziko pre dlhové nástroje 8

V�eobecné riziko pre majetkové nástroje 9

�pecifické riziko pre majetkové nástroje 10

Riziko termínových obchodov a opcií 11

Riziko vyrovnania 12

Riziko obchodného partnera 13

Riziko ve¾kých majetkových anga�ovaností 14

Devízové riziko 15

Komoditné riziko 16

Trhové riziko (súèet riadkov 7 a� 16) × 12,5 17

C. Aktíva konsolidovaného celku pod¾a stupòa úverového rizika v nich obsiahnutého (v tis. Sk)

Aktíva konsolidovaného celku pod¾a stupòa úverového rizika
v nich obsiahnutého

È. r. Hodnota
ukazovate¾a

Aktíva konsolidovaného celku zaradené
do neobchodného portfólia

18

Aktíva konsolidovaného celku pod¾a stupòa úverového rizika
v nich obsiahnutého

19

D. Primeranos� vlastných zdrojov (v tis. Sk)

Primeranos� vlastných zdrojov
È. r.

Hodnota
ukazovate¾a

Vlastné zdroje konsolidovaného celku (riadok 6) 20

Trhové riziko (riadok 17) 21

Aktíva konsolidovaného celku pod¾a stupòa úverového rizika
v nich obsiahnutého (riadok 19)

22

Kapitálová primeranos� v % na dve desatinné miesta

(r. 20/(r. 21+22)/100)
23

Poznámky:

1) 22 ods. 1 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona è. 561/2004 Z. z.
2) § 4 ods. 3 písm. d) vyhlá�ky Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníka

s cennými papiermi.
3) § 5 ods. 1 písm. b) vyhlá�ky è. 559/2002 Z. z. v znení vyhlá�ky è. 753/2002 Z. z.
4) § 6 ods. 1 písm. a) vyhlá�ky è. 559/2002 Z. z.
5) § 6 ods. 1 písm. b) vyhlá�ky è. 559/2002 Z. z.
6) § 6 ods. 1 písm. c) vyhlá�ky è. 559/2002 Z. z. v znení vyhlá�ky è. 166/2005 Z. z.
7) § 7 ods. 1 písm. a) vyhlá�ky è. 559/2002 Z. z.
8) § 7 ods. 1 písm. b) vyhlá�ky è. 559/2002 Z. z. v znení vyhlá�ky è. 753/2002 Z. z.
9) Vyhlá�ka è. 559/2002 Z. z. v znení vyhlá�ky è. 753/2002 Z. z.

Vysvetlivky:

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov obsahuje údaje preukazujúce, �e vlastné zdroje sú vy��ie alebo na rovna-
kej úrovni, ako je suma rizík z podnikate¾ských aktivít konsolidovaného celku (subkonsolidovaného celku) zazname-
naných v obchodnej knihe vypoèítavaná pod¾a osobitného predpisu,9) suma rizík zo v�etkých ostatných podnikate¾-



ských aktivít konsolidovaného celku (subkonsolidovaného celku) vypoèítavaná pod¾a osobitného predpisu,9) suma
rizík zo v�etkých svojich podnikate¾ských aktivít okrem vlastných podnikate¾ských aktivít zaznamenávaných v ob-
chodnej knihe a ich nelikvidných aktív, ak sú odpoèítané z vlastných zdrojov pod¾a osobitného predpisu.9) Pri sub-
konsolidovanom celku sa údaje uvádzajú rovnako za subkonsolidovaný celok.

Pou�ité skratky:

È. r. � èíslo riadka.


