
 

  

Tlačová správa 28. február 2018 

 

Hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2017 
 
 

Vybrané konsolidované auditované údaje výkazu ziskov a strát 
31.12.2017 31.12.2016 zmena 

(v mil. eur) 

Čisté úrokové výnosy 439,3 461,6 (4,8 %) 

Čisté príjmy z poplatkov a provízií 112,7 121,7 (7,4 %) 

Výnosy z dividend 1,1 1,3 (15,4 %) 

Čistý zisk z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez 
výkaz ziskov a strát 

13,3 12,6 5,6 % 

Výnosy z investícií oceňovaných metódou vlastného imania 2,1 1,9 10,5 % 

Výnosy z investícií do nehnuteľností a z operatívneho lízingu 0,3 0,9 (66,7 %) 

Prevádzkové náklady (282,7) (276,7) 2,2 % 

Čistý zisk/strata z finančných aktív a záväzkov neúčtovaných v reálnej hodnote cez výkaz 
ziskov a strát 

0,3 27,0 (98,9 %) 

Znehodnotenie finančných aktív neúčtovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát 
(netto) 

(30,1) (48,2) (37,6 %) 

Ostatné prevádzkové výsledky (39,7) (16,1) 146,6 % 

   z toho špeciálny odvod finančných inštitúcií (30,1) (29,1) 3,4 % 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 216,6 285,9 (24,2 %) 

Daň z príjmov (52,7) (71,3) (26,1 %) 

Čistý zisk po zdanení (pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti) 163,9 214,6 (23,6 %) 

 

Prevádzkové výnosy 568,8 599,9 (5,2 %) 

Prevádzkové náklady (282,7) (276,7) 2,2 % 

Prevádzkový výsledok 286,1 323,2 (11,5 %) 

 

Vybrané konsolidované auditované údaje súvahy 
31.12.2017 31.12.2016 zmena 

(v mil. eur) 

Peniaze a účty v Národnej banke Slovenska 424,2 397,0 6,9 % 

Finančné aktíva držané na obchodovanie - Deriváty 36,5 44,8 (18,5 %) 

Finančné aktíva zatriedené do portfólia v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát 5,6 6,1 (8,2 %) 

Finančné aktíva k dispozícii na predaj 1 020,6 1 063,3 (4,0 %) 

Finančné aktíva držané do splatnosti 2 644,4 2 640,7 0,1 % 

Úvery a pohľadávky vo finančných inštitúciách 177,6 89,9 97,6 % 

Úvery a pohľadávky voči klientom  11 719,7 10 250,5 14,3 % 

Aktíva spolu 16 343,1 14 825,4 10,2 % 

Finančné záväzky držané na obchodovanie - Deriváty 33,3 42,8 (22,2 %) 

Finančné záväzky účtované v obstarávacích cenách 14 624,7 12 980,0 12,7 % 

Záväzky voči finančným inštitúciám 488,6 278,2 75,6 % 

Záväzky voči klientom 12 477,9 11 384,3 9,6 % 

Emitované dlhové cenné papiere  1 567,2 1 317,4 19,0 % 

Vlastné imanie 1 535,6 1 562,1 (1,7 %) 

Záväzky a Vlastné imanie spolu 16 343,1 14 825,4 10,2 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vybrané ukazovatele obchodnej činnosti 31.12.2017 31.12.2016 zmena 

Počet zamestnancov 4 243  4 214  0,7 %  

Počet klientov (v tis.) 2 232  2 321  (3,8 %)  

Počet vydaných platobných kariet (v tis.) 1 464  1 447  1,2 %  

Počet užívateľov služieb internetbankingu (v tis.) 997  949  5,1 %  

Počet bankomatov 802  794  1,0 %  

Počet pobočiek 271  287  (5,6 %)  
 

 

Slovenská sporiteľňa: Kontakt pre médiá: Marta Cesnaková; tel,: +421 2 4862 4360; cesnakova.marta@slsp.sk 
Erste Group: Public Relations: Carmen Staicu; tel,: +435010011681; carmen.staicu@erstegroup.com 

Erste Group: Investor Relations: Thomas Sommerauer; tel,: +435010017326; thomas.sommerauer@erstegroup.com 

Konsolidované kľúčové ukazovatele 31.12.2017 31.12.2016 

Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) 10,84 % 14,02 % 

Návratnosť aktív (ROA) 1,05 % 1,49 % 

Čistá úroková marža (na úročených aktívach) 2,98 % 3,41 % 

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov 49,70 % 46,13 % 

Kapitálová primeranosť - podľa požiadaviek NBS 18,74 % 21,51 % 
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