
Vzor EU KM1 - vzor kľúčových parametrov

a b c d e

T T-1 T-2 T-3 T-4

Dostupné vlastné zdroje (sumy)

1 vlastný kapitál Tier 1 (CET1) 98 040 632 92 906 599

2 kapitál Tier 1 98 040 632 92 906 599

3 celkový kapitál 98 040 632 92 906 599

Hodnoty rizikovo vážených expozícií

4 celková hodnota rizikovej expozície 401 690 778 463 469 474

Ukazovatele kapitálu (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovo váženej expozície)

5 podiel vlastného kapitálu Tier 1 (%) 0.244070 0.200459

6 podiel kapitálu Tier 1 (%) 0.244070 0.200459

7 celkový podiel kapitálu (%) 0.244070 0.200459

EU 7a
Dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie iných rizík, než je riziko 

nadmerného využívania finančnej páky (%) 0 0

EU 7b z čoho: má byť tvorené kapitálom CET1 (percentuálne body) 0 0

EU 7c z čoho: má byť tvorené kapitálom Tier 1 (percentuálne body) 0 0

EU 7d požiadavky na celkové vlastné zdroje podľa SREP (%) 0.092 0.092

8 vankúš na zachovanie kapitálu (%) 0.025 0.025

EU 8a vankúš na zachovanie kapitálu z dôvodu makroprudenciálneho alebo systémového 

rizika identifikovaného na úrovni členského štátu (%) 0 0

9 proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre inštitúciu (%) 0.0064 0.0069

EU 9a vankúš na krytie systémového rizika (%) 0 0

10 vankúš pre globálne systémovo významné inštitúcie (%) 0 0

EU 10a vankúš pre inak systémovo významné inštitúcie (%) 0 0

11 požiadavka na kombinovaný vankúš (%) 0.031433 0.031953

 EU 11a celkové kapitálové požiadavky (%) 0.123433 0.123953

12
kapitál CET1 dostupný po splnení požiadaviek na celkové vlastné zdroje podľa SREP 

(%) 0.120637 0.076506

Ukazovateľ finančnej páky

13 veľkosť celkovej expozície 696 423 290 715 340 293

14 ukazovateľ finančnej páky (%) 0.140777 0.129877

EU 14a
dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie rizika nadmerného využívania 

finančnej páky (%) 0 0

EU 14b z čoho: má byť tvorené kapitálom CET1 (percentuálne body) 0 0

EU 14c požiadavky na celkový ukazovateľ finančnej páky podľa SREP (%) 0.03 0.03

EU 14d požiadavka na vankúš ukazovateľa finančnej páky (%) 0 0

EU 14e požiadavka na celkový ukazovateľ finančnej páky (%) 0.03 0.03

Ukazovateľ krytia likvidity

15 vysokokvalitné likvidné aktíva (HQLA) spolu (vážená hodnota – priemer) 317 528 670 257 658 004

EU 16a záporné peňažné toky – celková vážená hodnota 95 782 408 83 886 951

EU 16b kladné peňažné toky – celková vážená hodnota 6 962 003 18 514 069

16 celkové čisté záporné peňažné toky (upravená hodnota) 88 820 405 65 372 882

17 ukazovateľ krytia likvidity (%) 3.575 3.941

Ukazovateľ čistého stabilného financovania

18 celkové dostupné stabilné financovanie 587 156 063

19 celkové požadované stabilné financovanie 288 479 293

20 ukazovateľ čistého stabilného financovania (NSFR) (%) 2.04

Požiadavka na vankúš ukazovateľa finančnej páky a požiadavka na celkový ukazovateľ finančnej páky (ako percentuálny podiel 

celkovej veľkosti expozície)

Požiadavka na kombinovaný vankúš a celková kapitálová požiadavka (ako percentuálny podiel hodnoty rizikovo váženej expozície)

Dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie rizika nadmerného využívania finančnej páky (ako percentuálny podiel veľkosti 

celkovej expozície)

Dodatočné požiadavky na vlastné zdroje na riešenie iných rizík, než je riziko nadmerného využívania finančnej páky (ako 

percentuálny podiel hodnoty rizikovo váženej expozície)


