DODATOK Č. 3
K PROSPEKTU ZO DŇA 12. MARCA 2021

Slovenská sporiteľňa, a.s.
5 000 000 000 EUR
Program vydávania dlhových cenných papierov
Tento dokument predstavuje dodatok (ďalej len Dodatok) pripravený podľa článku 23 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných
papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len
Nariadenie o prospekte), k základnému prospektu zo dňa 12. marca 2021, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej
banky Slovenska č. 100-000-278-357 / NBS1-000-058-824 zo dňa 24. marca 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 29. marca 2021, a ktorý bol aktualizovaný dodatkom č. 1 zo dňa 19. apríla 2021, schváleným rozhodnutím
Národnej banky Slovenska č. 100-000-283-849 / NBS1-000-059-885 zo dňa 21. apríla 2021, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 21. apríla 2021 a dodatkom č. 2 zo dňa 6. mája 2021, schváleným rozhodnutím Národnej banky
Slovenska č. 100-000-286-776 / NBS1-000-060-519 zo dňa 11. mája 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
12. mája 2021 (ďalej len Prospekt). Prospekt vypracoval emitent, spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej len Emitent) v súvislosti s ponukovým programom vydávania
dlhových cenných papierov v objeme do 5 000 000 000 EUR, ktoré budú priebežne alebo opakovane vydávané
Emitentom (ďalej len Program).
Tento Dodatok je súčasťou Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom.
Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený
v Prospekte.
Predmetom tohto Dodatku je aktualizácia (i) časti 2. Prospektu „Rizikové faktory“ o detailnejší popis rizikových
faktorov súvisiacich s klimatickými a inými environmentálnymi účelmi, udržateľnosťou alebo sociálnymi účelmi
(ESG); (ii) časti 4. Prospektu „Dokumenty zahrnuté prostredníctvom odkazu“; (iii) časti 5. Prospektu „Dostupné
dokumenty“; (iv) časti 7. Prospektu „Prehľad týkajúci sa dlhopisov“ o informácie týkajúce sa krytých dlhopisov; (v)
časti 9. Prospektu „Ponuka“ o informácie týkajúce sa ratingu a (vi) časti 12. Prospektu „Slovenská sporiteľňa, a.s.“
o priebežné hospodárske výsledky Emitenta k 30. júnu 2021 a k 30. septembru 2021, ktoré boli dňa 30. júla 2021,
resp. 2. novembra 2021 zverejnené na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk) a doplnenie predbežných informácií
Emitenta o hospodárskych výsledkoch k 31. decembru 2021, ktoré boli na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk)
zverejnené 28. februára 2022, informácie týkajúce sa ratingu a členov predstavenstva a dozornej rady a alternatívne
ukazovatele výkonnosti Emitenta.
Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Nariadenia
o prospekte. Emitent požiada Národnú banku Slovenska o notifikáciu o schválení Dodatku rakúskemu Úradu pre
dohľad nad finančným trhom (Finanzmarktaufsichtsbehörde) (FMA).
Tento Dodatok bude prístupný v elektronickej forme v osobitných častiach webového sídla Emitenta
www.slsp.sk/sk/investori/dlhopisy a/alebo www.slsp.sk/en/investors/bonds počas platnosti Prospektu.
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Prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:
I.

ČASŤ 2. RIZIKOVÉ FAKTORY sa mení nasledovne:

1.

V časti 2. Prospektu „Rizikové faktory“ sa text v bode 2.1 „Rizikové faktory spojené s Emitentom“
v podkapitole „Negatívny vplyv externých faktorov na ekonomiku Slovenska“ nahrádza nasledovným
textom:

Slovenská ekonomika patrí medzi najotvorenejšie ekonomiky na svete, čo prirodzene vedie k vysokému riziku
externého ekonomického šoku. Medzi najvýraznejšie riziká patrí zhoršenie či výrazné predĺženie pandemickej
situácie a s tým spojený nižší ekonomický rast. Po nástupe druhej vlny pandémie COVID-19 niekoľko
medzinárodných inštitúcií (napr. Európska komisia či Medzinárodný menový fond) už znížilo odhady rastu na rok
2021 v EÚ či globálne. Významný negatívny vplyv na ekonomiku Slovenska a výkonnosť Emitenta môže mať tiež
aktuálna situácia na Ukrajine, ktorej dopad však momentálne nie je možné presnejšie kvantifikovať, pričom tento
dopad môže byť výrazne horší ako je schopný Emitent momentálne odhadnúť. Miera negatívneho dopadu závisí od
ďalšieho vývoja vojnového konfliktu a rozsahu sankčných režimov a ich vplyvu na domáce a medzinárodné trhy s
finančnými nástrojmi, komoditami a ďalším aktívami. Emitent sám nemá žiadne významné expozície voči Rusku,
Ukrajine alebo Bielorusku. Avšak nepriame dopady zasahujúce širšie hospodárstvo, a tak nepriamo aj Emitenta, môžu
byť zásadné. Ďalšími potenciálnymi rizikami sú globálne spory v zahraničnom obchode, prasknutie bubliny na
niektorom z finančných trhov, neschopnosť niektorých štátov splácať nadmerný dlh či nacionalistické tendencie
spojené s obmedzením medzinárodného obchodu. Materializácia týchto rizík môže mať negatívny vplyv na rast
slovenského hospodárstva a na trh práce. Negatívne by bola zasiahnutá domáca spotreba ako aj investície, prišlo by
k nárastu miery nezamestnanosti a poklesu hodnoty súkromných a komerčných nehnuteľností, čo by malo negatívny
dopad na kreditnú kvalitu úverového portfólia Emitenta.
2.

V časti 2. Prospektu „Rizikové faktory“ sa pôvodný text v bode 2.2 „Rizikové faktory spojené s Dlhopismi“
v podkapitole „Rizikové faktory týkajúce sa účelu použitia výnosov“ vrátane nadpisu nahrádza
nasledovným textom:

Rizikové faktory týkajúce sa Dlhopisov vydaných ako zelené dlhopisy, udržateľné dlhopisy alebo sociálne dlhopisy
Akékoľvek zlyhanie pri použití a/alebo (pre)rozdelení výnosov na ESG Projekty alebo pri ich implementácii
nezakladá žiadne práva alebo nároky Majiteľov voči Emitentovi
Príslušné Konečné podmienky akejkoľvek emisie Dlhopisov môžu stanoviť, že zámerom Emitenta bude použiť
výnosy z danej emisie Dlhopisov špeciálne na projekty a činnosti, ktoré podporujú klimatické a iné environmentálne
účely, udržateľnosť alebo sociálne účely (Environmental, Social and Governance (ESG)) (ESG Projekty).
Ak by nebolo možné implementovať ESG Projekty, prípadne použiť výnosy z príslušnej emisie Dlhopisov na ESG
Projekty stanoveným či obdobným spôsobom a/alebo v súlade s časovým harmonogramom, výnosy nemusia byť vo
výsledku úplne alebo čiastočne použité na ESG Projekty. Navyše, ESG Projekty nemusia byť dokončené v rámci
stanoveného obdobia či dokonca vôbec alebo s iným výsledkom (či už súvisiacim alebo nesúvisiacim so životným
prostredím), ako to pôvodne Emitent očakával či predpokladal. Okrem toho existuje riziko, že by Emitent mohol
pôvodne alokovať získané výnosy do nesprávnych aktív alebo zmeniť alokáciu výnosov do konkrétnych ESG
Projektov. Zároveň by mohli byť aktíva pôvodne kvalifikované ako aktíva ESG počas platnosti Dlhopisov vyradené
z rámca ESG. Okrem toho splatnosť aktív ESG nemusí zodpovedať splatnosti Dlhopisov, takže výnosy by sa museli
prerozdeliť a mohli by sa vyžadovať náhradné aktíva. Takéto prerozdelenie by mohlo zlyhať v dôsledku nedostatku
nových aktív ESG, ktoré sú v súlade s Rámcom udržateľného financovania Skupiny Erste, takže suma ekvivalentná
výnosom z príslušnej emisie Dlhopisov by sa vo výsledku nepoužila tak, ako je uvedené v daných Konečných
podmienkach.
Navyše výnosy z príslušnej emisie Dlhopisov vydaných ako zelené dlhopisy, udržateľné dlhopisy a/alebo sociálne
dlhopisy by sa mohli použiť nielen na ESG Projekty, ale aj na pokrytie potenciálnych strát v súvahe Emitenta bez
ohľadu na to, či (i) Dlhopisy sú označené ako „ESG“ a/alebo (ii) straty pochádzajú z ESG Projektov či iných aktív
Emitenta.
Žiadna takáto udalosť či zlyhanie Emitenta (a) nebude (i) predstavovať prípad zlyhania podľa Podmienok Dlhopisov,
(ii) viesť k povinnosti Emitenta odkúpiť Dlhopisy, (iii) faktorom, či by sa malo alebo nemalo uplatniť voliteľné právo
na spätné odkúpenie a nebude (iv) mať dôsledky na schopnosť absorbovať straty a/alebo (b) neposkytne Majiteľom
(i) právo inak požadovať predčasné splatenie Dlhopisov a/alebo (ii) akýkoľvek nárok voči Emitentovi.
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Akákoľvek vyššie uvedená udalosť alebo zlyhanie môže mať závažné nepriaznivé dôsledky pre určitých investorov
s portfóliovým mandátom investovať do cenných papierov, ktoré sa majú použiť na konkrétny účel. Okrem toho sa
od Majiteľov môže vyžadovať, aby znášali finančné riziká investície do takýchto Dlhopisov až do ich splatnosti, alebo
sa od nich môže vyžadovať, aby Dlhopisy predali z dôvodu ich portfóliových mandátov za nepriaznivú trhovú cenu.
Vzhľadom na prebiehajúce legislatívne iniciatívy nemusia Dlhopisy vydané ako zelené dlhopisy, udržateľné
dlhopisy a/alebo sociálne dlhopisy alebo s podobným ekvivalentným označením spĺňať žiadne existujúce či
budúce legislatívne alebo regulačné požiadavky či akékoľvek súčasné alebo budúce očakávania a požiadavky
investorov
V súčasnosti neexistuje žiadna záväzná či konečná definícia (právna, regulačná alebo iná) ani trhový konsenzus o tom,
čo predstavuje „zelený“, „udržateľný“, „sociálny“ alebo ekvivalentne označený projekt, ani o tom, aké presné atribúty
sa pre dané označenia vyžadujú. Existuje riziko, že pre konkrétny projekt, ktorý sa má označiť ako „zelený“ alebo
„udržateľný“ alebo „sociálny“ alebo podobne ekvivalentne označený, ani takáto konečná definícia alebo konsenzus
sa nemusí časom vyvinúť. Zatiaľ čo boli podniknuté prvé kroky pri definovaní pojmu „udržateľný“ v rámci nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií (Nariadenie
o taxonómii) a návrhom smernice o podávaní správ o podnikovej udržateľnosti, ide o oblasť, ktorá je aj naďalej
predmetom mnohých dobrovoľných a regulačných iniciatív na rozvoj pravidiel, usmernení, noriem, taxonómií
a cieľov. Aj keď by takéto dobrovoľné alebo regulačné iniciatívy mali dospieť k danej definícii, nemusia sa
nevyhnutne vzťahovať na Dlhopisy a Emitent ani nemusí nevyhnutne hľadať súlad Dlhopisov so všetkými alebo
niektorými takýmito pravidlami, usmerneniami, normami, taxonómiami alebo cieľmi. Navyše, kritériá toho, čo
predstavuje ESG Projekt, sa môžu z času na čas zmeniť.
Zamýšľané použitie výnosov z príslušnej emisie Dlhopisov Emitentom na akékoľvek ESG Projekty v súlade
s rámcom ESG nemusí úplne alebo čiastočne spĺňať (i) akékoľvek existujúce či budúce legislatívne alebo regulačné
požiadavky alebo (ii) akékoľvek súčasné alebo budúce očakávania či požiadavky investorov v súvislosti
s investičnými kritériami alebo usmerneniami, ktoré musí každý investor alebo jeho investície dodržiavať podľa
svojich stanov alebo iných riadiacich pravidiel či mandátov investičného portfólia, najmä pokiaľ ide o akékoľvek
priame alebo nepriame ESG dopady akýchkoľvek projektov alebo použití, ktoré sú predmetom alebo súvisia
s akýmikoľvek ESG Projektmi. Okrem toho vykazovanie v súvislosti s použitím výnosov podľa rámca ESG nemusí
spĺňať potreby alebo očakávania investorov.
Vzhľadom na prebiehajúce legislatívne iniciatívy Dlhopisy Emitenta vydané ako zelené dlhopisy, udržateľné dlhopisy
a/alebo sociálne dlhopisy alebo podobné iné ekvivalentne označené dlhopisy nemusia úplne alebo čiastočne spĺňať
(i) akékoľvek existujúce alebo budúce legislatívne alebo regulačné požiadavky alebo (ii) akékoľvek súčasné alebo
budúce očakávania investorov týkajúce sa „zelených“, „udržateľných“ alebo „sociálnych“ alebo iných ekvivalentne
označených výkonnostných cieľov či požiadaviek v súvislosti s investičnými kritériami alebo usmerneniami, ktoré
musí každý investor dodržiavať pri investovaní podľa svojich stanov, pravidiel či mandátov investičného portfólia.
Vyššie uvedené môže mať závažný nepriaznivý vplyv na trhovú cenu Dlhopisov a/alebo viesť k nepriaznivým
dôsledkom pre určitých investorov s portfóliovým mandátom investovať do cenných papierov, ktoré sa majú použiť
na konkrétny účel.
Môžu existovať riziká súvisiace s hodnoteniami a/alebo názormi ESG v súvislosti s rámcom ESG
Vhodnosť alebo spoľahlivosť akéhokoľvek názoru (napr. second party opinion) akejkoľvek tretej strany (bez ohľadu
na to, či si ho Emitent vyžiadal alebo nie), ktorý môže byť sprístupnený v súvislosti s rámcom ESG a/alebo emisiou
akýchkoľvek Dlhopisov, najmä v súvislosti s akýmikoľvek ESG projektmi ktoré majú spĺňať akékoľvek
environmentálne, udržateľné, sociálny a/alebo iné kritériá zostáva neisté. Existuje riziko, že sa Emitent nebude môcť
s určitosťou spoľahnúť na vhodnosť či spoľahlivosť akéhokoľvek názoru druhej či tretej strany (bez ohľadu na to, či
si ho Emitent vyžiadal alebo nie), ktorý môže byť sprístupnený v súvislosti s rámcom ESG. Nie je možné sa spoľahnúť
na stanoviská ohľadom splnenia akýchkoľvek environmentálnych, udržateľných, sociálnych a/alebo iných kritérií pri
ESG Projektoch. Žiadne takéto stanovisko sa nemusí týkať rizík, ktoré môžu ovplyvniť trhovú cenu Dlhopisov alebo
ESG Projektov, na ktoré Emitent použije výnosy z Dlhopisov. Zlyhanie Emitenta pri získaní akéhokoľvek stanoviska
alebo následné stiahnutie takéhoto stanoviska nebude predstavovať prípad nesplnenia povinnosti podľa Dlhopisov a
nedáva Majiteľom právo požadovať predčasné splatenie Dlhopisov či ich spätné odkúpenie a/alebo iné nároky voči
Emitentovi.
Okrem toho stiahnutie akéhokoľvek vyššie uvedeného stanoviska či stanoviska, ktoré potvrdzuje, že Emitent úplne
alebo čiastočne nevyhovuje kritériám, môže mať závažný nepriaznivý vplyv na trhovú cenu takýchto Dlhopisov
a/alebo nepriaznivý dopad na určitých investorov s portfóliovým mandátom investovať do cenných papierov, ktoré
sa majú použiť na konkrétny účel.
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Osobitne, vystavenie Emitenta ESG rizikám a súvisiace riadiace opatrenia prijaté na zmiernenie týchto rizík, môžu
v budúcnosti hodnotiť ratingové agentúry ESG, okrem iného, prostredníctvom ratingov ESG. Ratingy ESG sa môžu
medzi jednotlivými ratingovými agentúrami líšiť kvôli odlišnej metodike. Ratingy ESG nemusia nevyhnutne
indikovať súčasnú alebo budúcu prevádzkovú či finančnú výkonnosť Emitenta alebo akúkoľvek budúcu schopnosť
splatiť Dlhopisy a sú aktuálne iba k dátumom, ku ktorým boli vydané. Akékoľvek zrušenie hodnotenia ESG môže
mať závažný nepriaznivý vplyv na Dlhopisy, ktoré sú určené na financovanie ESG Projektov.
K dátumu tohto Dodatku vydávanie ratingov ESG ani vydávanie stanovísk druhej strany k rámcom ESG alebo
vydávaniu dlhopisov nepodlieha komplexnej regulácii a doteraz nevznikli žiadne všeobecne akceptované trhové
štandardy. Z tohto dôvodu nemusí takýto rating ESG alebo názor druhej strany poskytnúť verný a úplný súhrn
relevantných základných skutočností alebo takýto rating či názor ESG nemusí obsahovať všetky relevantné riziká.
Kótovanie alebo prijatie na obchodovanie s Dlhopismi vydanými ako zelené dlhopisy, udržateľné dlhopisy
a/alebo sociálne dlhopisy na určenom „zelenom“, „environmentálnom“, „udržateľnom“, „sociálnom“ a/alebo
inom ekvivalentne označenom segmente akejkoľvek burzy cenných papierov alebo trhu cenných papierov
(regulovanom alebo neregulovanom) nemusí spĺňať očakávania alebo požiadavky investorov
V prípade, že sú akékoľvek Dlhopisy kótované alebo prijaté na obchodovanie na akomkoľvek určenom „zelenom“,
„environmentálnom“, „udržateľnom“, „sociálnom“ a/alebo inom ekvivalentne označenom segmente akejkoľvek
burzy cenných papierov alebo trhu cenných papierov (regulovanom alebo neregulovanom), takéto kótovanie alebo
prijatie nemusí úplne alebo čiastočne spĺňať akékoľvek súčasné alebo budúce očakávania alebo požiadavky
investorov, pokiaľ ide o investičné kritériá alebo usmernenia, ktoré musí takýto investor alebo jeho investície spĺňať,
či už podľa súčasných alebo budúcich zákonov alebo predpisov alebo podľa ich vlastných pravidiel alebo iných
pravidiel alebo mandátov investičného portfólia, najmä s ohľadom na akýkoľvek priamy alebo nepriamy
environmentálny, udržateľný alebo sociálny dopad akýchkoľvek projektov alebo použití, ktoré sú predmetom alebo
súvisia s ktorýmikoľvek ESG projektmi. Okrem toho sa kritériá pre akékoľvek takéto kótovanie alebo prijatie na
obchodovanie môžu na jednotlivých burzách cenných papierov alebo trhu cenných papierov líšiť. Na žiadne takéto
kótovanie alebo prijatie na obchodovanie nemusia byť žiadne takéto Dlhopisy prijaté, alebo ak budú prijaté, žiadne
takéto kótovanie alebo prijatie na obchodovanie nemusí byť zachované počas životnosti Dlhopisov.
Ukončenie kótovania alebo prijatia akýchkoľvek Dlhopisov na obchodovanie na určenom „zelenom“,
„environmentálnom“, „udržateľnom“, „sociálnom“ a/alebo inom ekvivalentne označenom segmente akejkoľvek
burzy cenných papierov alebo trhu s cennými papiermi, ako je uvedené vyššie, môže mať významný nepriaznivý
vplyv na trhovú cenu takýchto Dlhopisov a tiež potenciálne na trhovú cenu akýchkoľvek iných Dlhopisov, ktoré sú
určené na financovanie ESG projektov a/alebo môže mať za následok nepriaznivé dôsledky pre určitých investorov s
portfóliovým mandátom investovať do cenných papierov, ktoré sa majú použiť na konkrétny účel.
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II.

ČASŤ 4. DOKUMENTY ZAHRNUTÉ PROSTREDNÍCTVOM ODKAZU sa mení a dopĺňa
nasledovne:

V časti 4. Prospektu „Dokumenty zahrnuté prostredníctvom odkazu“ sa tabuľka dopĺňa o neauditovanú priebežnú
konsolidovanú účtovnú závierku Emitenta pripravenú v súlade s IAS 34 za polrok končiaci sa 30. júna 2021
v slovenskom jazyku a jej preklad do anglického jazyka a o neauditovanú priebežnú individuálnu účtovnú závierku
Emitenta pripravenú v súlade s IAS 34 za 9 mesiacov končiacich 30. septembra 2021 a jej preklad do anglického
jazyka:
Dokument/Nadpis

Odkaz na
stránku
v príslušnej
účtovnej
závierke

Neauditovaná priebežná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta pripravená v súlade
s IAS 34 za polrok končiaci sa 30. júna 2021 v slovenskom jazyku – Polročná správa 2021
(Neauditovaná priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. júnu 2021)11
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

1

Konsolidovaný výkaz ostatných súčastí komplexného výsledku

2

Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii

3

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní

4

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov

5–6

Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom
https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/financneukazovatele/polrocna-sprava-slovenskej-sporitelne30062021.pdf?forceDownload=1

7 – 9; 11 – 87

Preklad neauditovanej priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta
pripravenej v súlade s IAS 34 za polrok končiaci sa 30. júna 2021 do anglického
jazyka – Polročná správa 202112
Consolidated Statement of Profit or Loss
(Konsolidovaný výkaz ziskov a strát)

1

Consolidated Statement of Comprehensive Income
(Konsolidovaný výkaz ostatných súčastí komplexného výsledku)

2

Consolidated Statement of Financial Position
(Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii)

3

Consolidated Statement of Changes in Equity
(Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní)

4
5–6

Consolidated Statement of Cash Flows
(Konsolidovaný výkaz peňažných tokov)
Notes to the Consolidated Financial Statements
(Poznámky ku konsolidovaným účtovným výkazom)
https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/en/financneukazovatele/interim-consolidated-financial-statements30062021.pdf?forceDownload=1

7 – 9; 11 – 88

11

Právne záväzná a rozhodujúca je len podpísaná neauditovaná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta pripravená v súlade s IAS 34
za polrok končiaci sa 30. júna 2021 v slovenskom jazyku.

12

Preklad neauditovanej priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta pripravenej v súlade s IAS 34 za polrok končiaci sa
30. júna 2021 do anglického jazyka nie je právne záväzný a do tohto Prospektu je začlenený len pre úplnosť.
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Dokument/Nadpis

Odkaz na
stránku
v príslušnej
účtovnej
závierke

Neauditovaná priebežná individuálna účtovná závierka Emitenta pripravená v súlade s
IAS 34 za 9 mesiacov končiacich 30. septembra 2021 v slovenskom jazyku
(Neauditovaná priebežná individuálna účtovná závierka k 30. septembru 2021)13
Individuálny výkaz ziskov a strát

1

Individuálny výkaz ostatných súčastí komplexného
výsledku

2

Individuálny výkaz o finančnej situácii

3

Individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní

4

Individuálny výkaz peňažných tokov

5–6

Porovnanie štvrťročných výsledkov

7

Poznámky k individuálnym účtovným výkazom

8 – 10; 12 – 88

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/financneukazovatele/priebezna-individualna-uctovna-zavierka-slsp-k-30092021.pdf
Preklad neauditovanej priebežnej individuálnej účtovnej závierky Emitenta
pripravenej v súlade s IAS 34 za 9 mesiacov končiacich 30. septembra 2021 do
anglického jazyka14
Separate Statement of Profit or Loss
(Individuálny výkaz ziskov a strát)

1

Separate Statement of Comprehensive Income
(Individuálny výkaz ostatných súčastí komplexného
výsledku)

2

Separate Statement of Financial Position
(Individuálny výkaz o finančnej situácii)

3

Separate Statement of Changes in Equity
(Individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní)

4

Separate Statement of Cash Flows
(Individuálny výkaz peňažných tokov)

5–6

Comparison of Quarterly Results
(Porovnanie štvrťročných výsledkov)

7

Notes to the Separate Financial Statements
(Poznámky k individuálnym účtovným výkazom)

8 – 10; 12 – 88

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/en/financneukazovatele/interim-consolidated-financial-statements-30092021.pdf
Text 1. odseku pod tabuľkou sa nahrádza nasledovným textom:
Pre vylúčenie pochybností, časti Auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020, 2019, respektíve 2018,
ako aj časti všetkých priebežných individuálnych alebo konsolidovaných účtovných závierok, ktoré nie sú výslovne
uvedené v tabuľkách vyššie, nie sú do Prospektu zahrnuté prostredníctvom odkazu, pretože tieto časti nie sú pre
13

Právne záväzná a rozhodujúca je len podpísaná neauditovaná priebežná individuálna účtovná závierka Emitenta pripravená
v súlade s IAS 34 za 9 mesiacov končiacich 30. septembra 2021 v slovenskom jazyku.

14

Preklad neauditovanej priebežnej individuálnej účtovnej závierky Emitenta pripravenej v súlade s IAS 34 za 9 mesiacov končiacich 30.
septembra 2021 do anglického jazyka nie je právne záväzný a do tohto Prospektu je začlenený len pre úplnosť.
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investora relevantné.
III.

ČASŤ 5. DOSTUPNÉ DOKUMENTY sa dopĺňa nasledovne:

V časti 5. Prospektu „Dostupné dokumenty“ sa za bod (2) (xv) pridávajú body:
(xvi) Neauditovaná priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. júnu 2021 zahrnutá do Prospektu
prostredníctvom odkazu;
(xvii) preklad Neauditovanej priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky k 30. júnu 2021 do anglického jazyka
zahrnutý do Prospektu prostredníctvom odkazu;
(xviii) Neauditovaná priebežná individuálna účtovná závierka k 30. septembru 2021 zahrnutá do Prospektu
prostredníctvom odkazu;
(xix) preklad Neauditovanej priebežnej individuálnej účtovnej závierky k 30. septembru 2021 do anglického jazyka
zahrnutý do Prospektu prostredníctvom odkazu.
IV.

ČASŤ 7. PREHĽAD TÝKAJÚCI SA DLHOPISOV sa mení nasledovne:

V bode 7.1 Prospektu „Prehľad týkajúci sa Krytých Dlhopisov“ sa text v časti „Smernica EÚ 2019/2162 o krytých
dlhopisoch“ mení nasledovne:
Implementácia smernice EÚ 2019/2162 o krytých dlhopisoch
Vykonávací zákon k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých
dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi (ďalej len CBD) nadobudne účinnosť 8. júla 2022. Novela
upravuje najmä rôzne nové triedy krytých dlhopisov, krycích aktív a mení niektoré aspekty dohľadu a prevodu
programu krytých dlhopisov. Na slovenský trh krytých dlhopisov to však nemá významný vplyv, keďže súčasný
slovenský právny rámec je už v súlade so základnými požiadavkami CBD. Novela výslovne uvádza, že kryté dlhopisy
vydané podľa súčasného právneho rámca platného do 8. júla 2022 (na účely tohto článku Kryté dlhopisy vydané
pred účinnosťou CBD) sa budú naďalej riadiť ustanoveniami Zákona o bankách v znení platnom do 8. júla 2022 bez
akýchkoľvek dodatočných požiadaviek alebo krokov.
Emitent bude môcť uplatniť nový režim podľa vykonávacieho zákona CBD na Kryté dlhopisy vydané pred
účinnosťou CBD a zahrnúť takéto kryté dlhopisy do programu pokračujúcich krytých dlhopisov, ktorý sa riadi
vykonávacím zákonom CBD. S Krytými dlhopismi vydanými pred účinnosťou CBD by sa mohlo zaobchádzať ako s
európskymi krytými dlhopismi (Premium), ktoré sú kryté aktívami podľa článku 129 ods. 1 písm. d) a f) nariadenia
CRR. V tomto prípade však vykonávací zákon CBD výslovne vyžaduje, aby krytie takýchto Krytých dlhopisov
vydaných pred účinnosťou CBD bolo zachované v súlade s ustanoveniami Zákona o bankách v znení platnom do 8.
júla 2022. Všetky práva majiteľov Krytých dlhopisov vydaných pred účinnosťou CBD sa musia zachovať alebo musia
byť výhodnejšie v prípade akejkoľvek takejto zmeny. V dôsledku toho, aj keď by sa Emitent rozhodol zahrnúť Kryté
dlhopisy vydané pred účinnosťou CBD do pokračujúceho programu krytých dlhopisov, ktorý sa riadi vykonávacím
zákonom CBD, takéto rozhodnutie nebude mať negatívny vplyv na žiadne práva majiteľov Krytých dlhopisov
vydaných pred účinnosťou CBD. Emitent sa môže rozhodnúť vykonať tieto zmeny v súvislosti s Krytými dlhopismi
vydanými pred účinnosťou CBD podaním príslušných informácií a upozornení do 31. decembra 2023.
V.

ČASŤ 9. PONUKA sa mení nasledovne:

V časti 9. Prospektu „Ponuka“ sa text v bode 9.2(d) „Rating Emitenta a Dlhopisov“ nahrádza nasledovným textom:
Rating Emitenta a Dlhopisov. Rating pridelený Emitentovi ratingovou agentúrou Moody’s Deutschland GmbH:
dlhodobý rating emitenta A2 stabilný výhľad, dlhodobé vklady A2 stabilný výhľad, krátkodobé vklady P-1, riziko
protistrany (dlhodobé/krátkodobé) A1/P-1, základné úverové hodnotenie/upravené úverové hodnotenie baa2/baa1.
[Rating pridelený Dlhopisom – [Dlhopisom nebol pridelený rating.] alebo [Rating]] Ratingová agentúra Moody’s
Deutschland GmbH prideľujúca rating je ratingovou agentúrou založenou v Európskej únii a registrovanou v zmysle
Nariadenia CRA.
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VI.

ČASŤ 12. SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. sa mení nasledovne:

1.

v bode 12.1 „Základné údaje“ sa text v podkapitole „Účasť Emitenta na podnikaní iných slovenských
a zahraničných osôb“ nahrádza nasledovným textom:

V tabuľke nižšie sú uvedené vybrané spoločnosti s významným priamym a nepriamym podielom Emitenta
k 30. septembru 2021, pričom dcérske spoločnosti Emitenta sú plne konsolidované a pridružené spoločnosti Emitenta
sú konsolidované metódou vlastného imania:
Subjekt
Dcérske spoločnosti:
LANED a.s.
Social Financing SK, s.r.o.
Procurement Services SK, s.r.o.
Pridružené spoločnosti:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.(1)
Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.
Holding Card Service, spol. s r.o.

Hlavná obchodná
činnosť

Základné imanie
(v EUR)

Podiel Emitenta

nehnuteľnosti
poradenstvo
obstarávanie

11 520 390
3 050 000
6 500

100,00 %
100,00 %
51,00 %

bankovníctvo
úverový register
kartové služby

66 500 000
9 958
772 584 000(2)

9,98 %
33,33 %
24,62 %

Poznámky:
(1) Emitent má v zmysle akcionárskej dohody s Erste Group Bank AG podiel na hlasovacích právach Prvej stavebnej sporiteľne,

a.s. vo výške 35,00 %, pri ostatných spoločnostiach je výška podielu Emitenta na základnom imaní totožná s podielom na
hlasovacích právach.
(2) Údaje v českých korunách, výmenný kurz EUR/CZK: 25,495 k 30. septembru 2021.

2.

v bode 12.4 „Štruktúra prijímania úverov a financovania“ sa 1. odsek nahrádza nasledovným textom:

Od konca finančného roka 2020 došlo k podstatným zmenám v štruktúre pôžičiek a financovania Emitenta v dôsledku
účasti Emitenta v cielenej dlhodobej refinančnej operácii III (TLTRO III), ktorú zaviedla ECB, čo viedlo k zvýšeniu
vkladov od bánk. Celková participácia Emitenta na dlhodobých refinančných operáciách ECB predstavuje 2,75
miliardy EUR.
Okrem uvedených skutočností nenastali v štruktúre prijímania úverov a financovania Emitenta od posledného
finančného roka žiadne významné zmeny.
3.

v bode 12.7 „Rating“ sa text v poslednom odseku nahrádza nasledovným textom:

Moody's Deutschland GmbH má sídlo na An der Welle 5, D-60322 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko.
Moody’s je registrovaná ratingová agentúra v zmysle Nariadenia CRA. ESMA uverejňuje na svojom webovom sídle
(„www .esma.europa.eu“) zoznam ratingových agentúr registrovaných a certifikovaných v súlade s Nariadením CRA.
Tento zoznam sa aktualizuje do piatich pracovných dní po prijatí rozhodnutia podľa článkov 16, 17 alebo 20
Nariadenia CRA. Európska komisia zverejňuje tento aktualizovaný zoznam v Úradnom vestníku do 30 dní od
vykonania.
4.

v bode 12.8 „Nedávne udalosti“ sa text nahrádza nasledovným textom:

Emitent dňa 28. februára 2022 zverejnil nižšie uvedené predbežné a čiastočné informácie o svojich hospodárskych
výsledkoch k 31. decembru 2021:
Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov Emitenta k 31. decembru 2021 (konsolidované údaje)
−

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 18,4 % zo 147,2 mil. EUR na 174,3 mil. EUR;

−

Prevádzkový zisk medziročne vzrástol o 5,40 % z 304,7 mil. EUR na 321,3 mil. EUR;

−

Čistý zisk po zdanení medziročne vzrástol na 228,1 mil. EUR (2020: 108,0 mil. EUR);

−

Objem úverov klientom medziročne vzrástol o 6,6 % z 14,6 mld. EUR na 15,5 mld. EUR;

−

Objem vkladov klientov medziročne vzrástol o 7,4 % z 14,9 mld. EUR na 16,0 mld. EUR.
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Hlavné ukazovatele výkonnosti Emitenta k 31. decembru 2021 (konsolidované údaje)
Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne narástol o 18,4 % zo 147,2 mil. EUR na 174,3 mil. EUR. Výrazne
pozitívny príspevok mali výnosy z poplatkov a provízií za rozdelené, ale nespravované zdroje s medziročným rastom.
V tejto kategórii išlo o vyššie provízie za sprostredkovanie investovania do fondov a za sprostredkovanie poistenia.
Vzrástli aj výnosy v kategórii platobných služieb, kde je započítaný aj pozitívny efekt z prechodu na spoluprácu s
jedinou kartovou spoločnosťou.
Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 9,8 mil. EUR (v roku 2020 to bolo 12,2 mil. EUR), čo
predstavuje prevažne výsledok z derivátových obchodov.
Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 1,9 % na úroveň 292,4 mil. EUR (v roku 2020 to bolo 287,1 mil.
EUR). Personálne náklady medziročne poklesli o 2,0 %, ostatné administratívne náklady stúpli o 12,6 % hlavne
z dôvodu nárastu odvodu do Fondu ochrany vkladov a IT nákladov. Tento nárast bol čiastočne kompenzovaný
poklesom odpisov o 8,7 %.
Oproti roku 2020, kedy banka vykázala čistú stratu zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov v hodnote 107,9
mil. EUR, za rok 2021 banka vykázala čistú stratu v hodnote 1,1 mil. EUR. Rýchle a robustné oživenie slovenskej
ekonomiky, a s tým spojené nižšie než očakávané miery zlyhania, umožnili znížiť tvorbu opravných položiek, pričom
v niektorých prípadoch došlo k ich rozpúšťaniu.
Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 2,4 % na 1,8 % a ich pokrytie
opravnými položkami sa zvýšilo zo 107,4 % na 115,9 %.
Celková odvodová povinnosť banky medziročne poklesla z 38,8 mil. EUR na úroveň 14,1 mil. EUR.
Zrušená banková daň sa prejavila na nákladoch banky pozitívne, avšak odvod do Fondu ochrany vkladov stúpol
výrazne z 1,1 mil. EUR na 9,4 mil. EUR, taktiež ročný príspevok do rezolučného fondu v hodnote stúpol zo 4,0 mil.
EUR na 4,7 mil. EUR.
Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 228,1 mil. EUR.
Objem úverových produktov pre klientov dosiahol 15,5 mld. EUR a medziročne sa zvýšil o 6,6 %. Významne sa na
tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2020 vzrástli o 6,2 % (o 0,7 mld. EUR).
Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 8,9 % (0,8 mld. EUR v absolútnych hodnotách),
pričom spotrebné úvery zaznamenali medziročne pokles o 9,7 % (o 0,2 mld. EUR v absolútnych hodnotách).
Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 6,5 % (o
0,3 mld. EUR) a dosiahli úroveň 4,6 mld. EUR.
Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 13,2 mld. EUR na 14,0 mld. EUR, čo predstavuje stabilnú základňu pre
financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2020
vzrástli zo 14,9 mld. EUR na 16,0 mld. EUR.
Predbežné hospodárske výsledky Emitenta k 31. decembru 2021 (konsolidované údaje)
Uvádzajú sa vybrané položky z predbežných konsolidovaných hospodárskych výsledkov Emitenta k 31. decembru
2021 podľa IFRS (položky z hospodárskych výsledkov Emitenta, ktoré podliehajú schváleniu Valným zhromaždením
Emitenta, ktoré sa bude konať 22. marca 2022).
Vybrané položky z konsolidovaného výkazu ziskov a strát
(v tis. EUR)
Čisté úrokové výnosy
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
Výnosy z dividend
Čistý zisk / strata z obchodovania
Čistý zisk / strata z finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez
výkaz ziskov a strát
Čistý zisk z investícií oceňovaných metódou vlastného imania
Výnosy z investícií do nehnuteľností
Prevádzkové náklady
Čisté znehodnotenie finančných inštrumentov
Ostatné prevádzkové výsledky
Špecifické poplatky vybraných finančných inštitúcií
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Čistý zisk po zdanení
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31.12.2020

31.12.2021
(predbežné)

433 563
147 150
628
12 226

427 879
174 277
602
9 794

(2 912)

(767)

840
310
(287 070)
(107 939)
(49 260)
(37 751)
147 521
(39 529)
107 992

1 607
294
(292 391)
(1 099)
(15 529)
(4 665)
302 025
(73 971)
228 054

Prevádzkové výnosy
Prevádzkové náklady
Prevádzkový výsledok

591 805
(287 070)
304 735

613 686
(292 391)
321 295

31.12.2020

31.12.2021
(predbežné)

Aktíva
Hotovosť a hotovostné zostatky
Deriváty
Kapitálové nástroje
Dlhové cenné papiere
Úvery a pohľadávky voči bankám
Úvery a pohľadávky voči klientom
Pohľadávky z finančného lízingu
Zabezpečovacie deriváty
Pohľadávky z faktoringu
Aktíva spolu

1 717 486
59 994
7 547
3 687 444
49
14 579 144
241 012
34 345
81 774
20 706 294

2 907 420
47 874
7 155
3 919 571
49 983
15 535 047
233 435
16 454
129 088
23 154 275

Záväzky a vlastné imanie
Deriváty
Vklady bánk
Vklady klientov
Vydané dlhové cenné papiere
Zabezpečovacie deriváty
Vlastné imanie spolu
Záväzky a Vlastné imanie spolu

56 524
1 710 255
14 869 015
2 051 731
48 373
1 792 294
20 706 294

46 131
2 893 347
15 972 763
1 946 930
31 844
2 050 537
23 154 275

Konsolidované kľúčové ukazovatele

31.12.2020

31.12.2021
(predbežné)

6,22 %
18,73 %

12,18 %
20,50 %

Vybrané položky z konsolidovanej súvahy
(v tis. EUR)

Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
Ukazovateľ Basel 3 celkový kapitál

Celosvetová pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnila slovenskú ekonomiku aj finančnú situáciu Emitenta. Kvalita
aktív sa počas krízy výrazne nezhoršila aj vďaka vládnym opatreniam. Robustné oživenie ekonomiky v kombinácii s
opatreniami vlády však umožnilo návrat finančných výsledkov Emitenta na predkrízové úrovne.
Nadchádzajúce pandemické vlny však stále môžu mať významný a negatívny vplyv na finančnú situáciu a výkonnosť
Emitenta. Aj keď sa neočakáva, že reštriktívne opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 budú vďaka očkovaniu
také silné ako v predchádzajúcich vlnách, dopad na trh práce a insolvencie, najmä v sektore malých a stredných
podnikov, môžu byť stále značné pre ich nízke finančné rezervy a/alebo neskoré štátne podporné opatrenia, ktoré
môžu potenciálne viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie Emitenta.
Významný negatívny vplyv na výkonnosť Emitenta môže mať tiež aktuálna situácia na Ukrajine, ktorej dopad však
momentálne nie je možné presnejšie kvantifikovať, pričom tento dopad môže byť výrazne horší ako je schopný
Emitent momentálne odhadnúť. Miera negatívneho dopadu závisí od ďalšieho vývoja vojnového konfliktu a rozsahu
sankčných režimov a ich vplyvu na domáce a medzinárodné trhy s finančnými nástrojmi, komoditami a ďalším
aktívami. Emitent sám nemá žiadne významné expozície voči Rusku, Ukrajine alebo Bielorusku. Avšak nepriame
dopady zasahujúce širšie hospodárstvo, a tak nepriamo aj Emitenta, môžu byť zásadné.
Okrem udalostí uvedených vyššie sa nevyskytli žiadne nedávne udalosti, týkajúce sa Emitenta, ktoré sú v podstatnom
rozsahu relevantné pre vyhodnotenie platobnej schopnosti Emitenta.
5.

v bode 12.10 „Významné zmeny a významné nepriaznivé zmeny“ sa text nahrádza nasledovným textom:

Podľa najlepšieho vedomia Emitenta nedošlo od 31. decembra 2020 k žiadnym významným nepriaznivým zmenám
vo vyhliadkach Emitenta a od 30. júna 2021 k významnej zmene vo finančnej výkonnosti a vo finančnej situácii
spoločností zahrnutých do konsolidácie Emitenta.
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6.

v bode 12.11 „Správne, riadiace a dozorné orgány“ sa tabuľka v časti „Predstavenstvo“ nahrádza
nasledovnou tabuľkou:

Meno a pozícia
Ing. Peter Krutil
predseda
Ing. Pavel Cetkovský
člen

RNDr. Milan Hain, PhD.
člen
Mgr. Ing. Norbert Hovančák
člen

7.

Spoločnosť alebo organizácia

Pozícia

Slovenská banková asociácia
Nadácia Slovenskej sporiteľne

člen prezídia
člen správnej rady

Procurement Services SK, s.r.o.
Fond ochrany vkladov
LANED a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

konateľ
podpredseda Rady fondu
člen dozornej rady
člen dozornej rady

Erste Digital, GmbH

člen dozornej rady

AmCham Slovakia
Slovensko – rakúska obchodná
komora
Asset Management Slovenskej
sporiteľne, správ. spol., a.s.

člen predstavenstva
člen predstavenstva
člen dozornej rady

v bode 12.11 „Správne, riadiace a dozorné orgány“ sa tabuľka v časti „Dozorná rada“ nahrádza
nasledovnou tabuľkou:

Meno a pozícia
David O'Mahony(1)
predseda (od 23. februára 2022)

Mag. Jan Homan
podpredseda

Mgr. Alena Adamcová
členka
Paul Formanko, MBA
člen

Spoločnosť

Pozícia

Erste Group Bank AG
Erste Bank a. d. Novi Sad
Erste Digital, GmbH
Erste Group Card Processor, d.o.o.
Haftungsverbund GmbH

člen predstavenstva
člen dozornej rady
predseda dozornej rady
predseda poradného výboru
člen výboru

Erste Group Bank AG
podpredseda dozornej rady
Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG
člen dozornej rady
FRAPAG Beteiligungsholding AG
podpredseda dozornej rady
HKW Privatstiftung člen predstavenstva / výkonného
výboru
Hydrogen Utopia International PLC,
London

nevýkonný riaditeľ

-

-

Aegle Consulting, s.r.o. Praha
IPM InoBat Investment Holding,
j.a.s.
InoBat Auto j.a.s.
Avanea, správ. spol., a.s. Avanea
GreenTech, j.a.s.

konateľ

Juraj Futák
člen
JUDr. Vazil Hudák
člen
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-

predseda predstavenstva
člen dozornej rady
predseda predstavenstva
člen predstavenstva

Poznámka:
(1) Mimoriadne valné zhromaždenie Emitenta zvolilo 1. februára 2022 nového člena dozornej rady. Táto skutočnosť ešte nie je
zaznamenaná v Obchodnom registri.

8.

v bode 12.14 „Priebežné finančné informácie“ sa text nahrádza nasledovným textom:

Emitent vypracoval Neauditovanú priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku k 30. júnu 2021 a Neauditovanú
priebežnú individuálnu účtovnú k 30. septembru 2021. Tieto priebežné účtovné informácie neboli predmetom auditu,
skúmania ani akéhokoľvek iného overovania nezávislým audítorom.
V záujme lepšej informovanosti investorov Emitent uvádza tiež nasledovné priebežné finančné informácie
a ukazovatele, pričom údaje k 30. septembru 2021 sú uvádzané na individuálnom základe a údaje k 31. decembru
2020, resp. 2019 na konsolidovanom základe:
Kapitálová pozícia
Basel 3 Kapitál (v mil. EUR)

31. december 2020

30. september 2021

1 250
300
66

1 373
300
59

31. december 2020

30. september 2021

0
858
7 770
8 629

1
819
7 603
8 423

Basel 3 CET 1
Basel 3 AT 1
Basel 3 Tier 2
Rizikovo vážené aktíva (v mil. EUR)
Trhové riziko(1)
Operačné riziko
Kreditné riziko(2)
Rizikovo vážené aktíva spolu
Poznámky:

(1) Trhové riziko zobrazené v Auditovanej konsolidovanej účtovnej závierke 2020 a v Neauditovanej priebežnej individuálnej
účtovnej závierke k 30. septembru 2021 ako obchodná kniha, FX riziko a komoditné riziko.
(2) Vrátane úprav kreditného ocenenia (CVA).

Ukazovatele Basel 3 Kapitál

31. december 2020

30. september 2021

14,5 %
18,0 %
18,7 %

16,3 %
19,9 %
20,6 %

Ukazovateľ Basel 3 CET 1
Ukazovateľ Basel 3 Tier 1
Ukazovateľ Basel 3 celkový kapitál
Zdroj:

Auditovaná konsolidovaná účtovná závierka 2020 a Neauditovaná priebežná individuálna účtovná závierka k 30.
septembru 2021 (všetky hodnoty sú v tabuľkách vyššie zaokrúhlené; z toho dôvodu sa môžu celkové hodnoty líšiť od
hodnôt ktoré by boli vypočítané tak, že by boli brané do úvahy jednotlivé hodnoty).

Prudenciálne požiadavky v zmysle CRR

Ukazovateľ finančnej páky
Ukazovateľ krytia likvidity
Zdroj:

31. december 2019

31. december 2020

30. september 2021

6,9 %
152,6 %

7,2 %
213,6 %

7,0 %
187,8 %

Interné informácie Emitenta (všetky hodnoty v tabuľke vyššie sú zaokrúhlené).

Návratnosť vlastného kapitálu

ROE
Zdroj:

31. december 2019

31. december 2020

30. september 2021

11,6 %

6,2 %

13,7 %

Interné informácie Emitenta (všetky hodnoty v tabuľke vyššie sú zaokrúhlené).
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Alternatívne ukazovatele výkonnosti
Alternatívne ukazovatele
výkonnosti

Výpočet

Popis

Ukazovateľ finančnej páky Tento ukazovateľ je počítaný v zmysle Pomer finančnej páky sa vypočíta ako miera
článku 429 CRR a je navrhnutý tak, aby kapitálu inštitúcie vydelená mierou celkovej
odrádzal od vytvárania nadmerného expozície inštitúcie vyjadrená v percentách.
pákového efektu zo strany Emitenta.
Príklad výpočtu za tretí štvrťrok 2021
(v mil. EUR):
1 673,5 (= Tier 1
kapitál)
24 070,2 (= expozície s
pákovým pomerom)
Ukazovateľ krytia likvidity Ukazovateľ krytia likvidity (LCR)
podľa článku 412 ods. 1 CRR je
navrhnutý
tak,
aby
podporoval
krátkodobú odolnosť profilu rizika
likvidity Emitenta a jeho cieľom je
zabezpečiť, aby mal Emitent primeraný
objem nezaťažených vysokokvalitných
likvidných aktív (HQLA), aby pokryl
potrebu likvidity pre 30-dňový stresový
scenár likvidity.

x 100 =
7,0

LCR je vyjadrený ako:
(zásoba HQLA) / (celkový čistý odliv
hotovosti na nasledujúcich 30 kalendárnych
dní) ≥ 100%
Inštitúcie musia držať zásobu nezaťažených
HQLA na pokrytie celkových čistých
peňažných tokov počas 30-dňového
obdobia podľa predpísaného stresového
scenára. Aby sa aktíva kvalifikovali ako
HQLA, mali by byť likvidné na trhoch
v čase stresu a vo väčšine prípadov by mali
byť vhodné na použitie pri operáciách
s centrálnou bankou.
Celkový čistý odliv hotovosti je definovaný
ako celkové očakávané peňažné toky mínus
celkové
očakávané
peňažné
toky
v špecifikovanom stresovom scenári na
nasledujúcich 30
kalendárnych dní.
Celkové
peňažné
toky
podliehajú
agregovanému stropu 75 % celkových
očakávaných peňažných tokov, čím je vždy
zabezpečená minimálna úroveň držby
HQLA.
Príklad výpočtu za tretí štvrťrok 2021
(v mil. EUR):

4 524
2 409
Návratnosť vlastného
kapitálu (ROE)

x 100 =
187,8 %

Návratnosť vlastného kapitálu je miera ROE je počítaná nasledovne:
ziskovosti, ktorá porovnáva čistý zisk za
Čistý výsledok pripadajúci na vlastníkov
sledované obdobie a priemernú hodnotu
materskej spoločnosti / Priemer vlastné
vlastného imania za sledované obdobie.
imanie pripísané vlastníkom patentu).
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Príklad výpočtu za tretí štvrťrok 2021
(v mil. EUR) (anualizované):

185,5
1 803,9
Zdroj:

Informácie a výpočty
k 30. septembru 2021.

Emitenta

na

základe

Neauditovanej

priebežnej

individuálnej

x 100 x
4/3 =
13,7 %
účtovnej

závierky

Výrazné vyhlásenie o práve na odvolanie:
(a)

právo na odvolanie sa udeľuje len investorom, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním Dlhopisov
pred uverejnením tohto Dodatku, a ak v čase, keď sa vyskytol alebo bol zistený nový významný faktor,
ako sú informácie uvedené v tomto Dodatku, Dlhopisy ešte neboli dodané investorom;

(b)

vzhľadom na uvedené a v súlade s článkom 23 ods. 2 Nariadenia o prospekte, lehota, počas ktorej
investori môžu uplatniť svoje právo na odvolanie vo vzťahu ku všetkým emisiám Dlhopisov pred
uverejnením tohto Dodatku už uplynula, keďže všetky ponuky Dlhopisov boli ukončené a príslušné
Dlhopisy boli dodané investorom pred uverejnením tohto Dodatku; preto žiadny investor nemá
v súvislosti s týmto Dodatkom žiadne právo na odvolanie; a

(c)

v súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investori kontaktovať Emitenta v mieste
jeho sídla.

Vyhlásenie Emitenta
Emitent vyhlasuje, že je výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku.
Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje
obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou, a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli
nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku.
V Bratislave, dňa 2. marca 2022.

Slovenská sporiteľňa, a.s.
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