POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA VÚB, a.s.
ZA I. POLROK 2019
vypracovaná v zmysle § 35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 77 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Časť 1.- Identifikácia emitenta
Obchodné meno / názov:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

IČO:

31 320 155

Dátum vzniku:

1.4.1992

Zakladateľ:

Fond národného majetku SR, Bratislava

Základné imanie v EUR:

430 819 063,81 EUR

Kontaktná osoba:

Ing. Martin Sýkora

Tel.:

02 5055 2234

E-mail:

msykora@vub.sk

Internet:

www.vub.sk

Predmet podnikania
V súlade s § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách okrem prijímania vkladov a poskytovania úverov vykonáva
aj tieto činnosti:
1. poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie;
2. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných
papieroch a investovanie do cenných papierov na vlastný účet;
3. obchodovanie na vlastný účet:
a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v EUR a v cudzej mene, so zlatom, vrátane zmenárenskej
činnosti;
b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v EUR a v cudzej mene;
c) s mincami z drahých kovov, pamätnými mincami a bankovkami, hárkami bankoviek a súbormi
obehových mincí;
4. správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane poradenstva;
5. finančný lízing;
6. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov;
7. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania;
8. vydávanie CP, účasť na vydávaní CP a poskytovanie súvisiacich služieb;
9. finančné sprostredkovanie;
10. uloženie vecí;
11. prenájom bezpečnostných schránok;
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12. poskytovanie bankových informácií;
13. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách;
14. funkcia depozitára podľa osobitného predpisu;
15. spracúvanie bankoviek a mincí;
16. vydávanie a správa elektronických peňazí;
17.vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitého predpisu ako samostatný finančný agent
v sektore poistenia a zaistenia, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských
úverov a ako viazaný finančný agent v sektore doplnkového dôchodkového sporenia.
V súlade s § 79a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 zákona ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších
služieb v tomto rozsahu:
(i) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu
k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier
alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré
môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu
vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu
dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie
zmluvy,
f) opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na
regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
g) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v
hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy,
(ii) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier
alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré
môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu
vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu
dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie
zmluvy,
f) opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na
regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
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g) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, miery inflácie; ktoré sa musia vyrovnať v
hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy,
(iii) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier
alebo výnosov iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu
byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu
vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu
dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie
zmluvy,
f) opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na
regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
g) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v
hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu
platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy,
(iv) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier
alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré
môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
(v) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
(vi) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným
nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
(vii) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
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(viii) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb,
najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
(ix) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými
finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,
(x) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a
služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
(xi) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,
(xii) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania
týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
(xiii) služby spojené s upisovaním týchto finančných nástrojov;
(xiv) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,
vykonanie pokynu klienta na jeho účet, obchodovanie na vlastný účet týkajúce sa podkladových nástrojov
derivátov - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu
vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo
inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo
vedľajších investičných služieb pre tieto deriváty.
Oznámenie spôsobu a dátumu zverejnenia polročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona č.
429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“)
(adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne
uznávaného informačného systému, v ktorej bola polročná finančná správa zverejnená)
Denník Hospodárske noviny 27.8.2019 – oznam o zverejnení Polročnej finančnej správy za I. polrok
2019 na internetovej stránke spoločnosti www.vub.sk, dňa 27.8.2019
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Časť 2. Účtovné závierky
Priebežná individuálna účtovná závierka podľa IFRS
Individuálny výkaz o finančnej situácii podľa IFRS
Individuálny výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku podľa IFRS
Individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IFRS
Individuálny výkaz o peňažných tokoch podľa IFRS
Poznámky podľa IFRS
Priebežná individuálna účtovná závierka VÚB, a.s. je v plnom rozsahu zverejnená na internetovej
stránke spoločnosti https://www.vub.sk/ludia/financne-ukazovatele/informacie-cinnosti-banky/
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS
Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii podľa IFRS
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku podľa IFRS
Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IFRS
Konsolidovaný výkaz o peňažných tokoch podľa IFRS
Poznámky podľa IFRS
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka VÚB, a.s. je v plnom rozsahu zverejnená na internetovej
stránke spoločnosti https://www.vub.sk/ludia/financne-ukazovatele/informacie-cinnosti-banky/

V zmysle § 35 ods. 3 zákona o burze, ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú
závierku podľa osobitného predpisu, polročná finančná správa obsahuje aj priebežnú účtovnú
závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v
ktorom bola založená materská spoločnosť.
Priebežná účtovná závierka materskej spoločnosti Intesa Sanpaolo S.p.A., Turín, Taliansko je v plnom
rozsahu k dispozícii na internetovej stránke materskej spoločnosti:
www.group.intesasanpaolo.com
Podľa § 35 ods. 11 zákona o burze, ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená
audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie
Polročná finančná správa k 30. júnu 2019 nebola overená audítorom.
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Časť 3. Priebežná správa
Vypracovaná podľa § 77 odsek 4 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných
službách v platnom znení
a) účtovná závierka za uplynulý polrok
Údaje o účtovnej závierke za uplynulý polrok sú uvedené v časti 2. Účtovné závierky.
b) správa o finančnej situácii v rozsahu podľa ods. 2 písm. b) za uplynulý polrok

1. porovnávacia tabuľka s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovaných
účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia, použité postupy na vykonanie
konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských
subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky
Informácie o subjektoch zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky
Obchodné meno a IČO

Adresa

Postup konsolidácie

VÚB Leasing, a.s.
IČO: 31318045
Consumer Finance Holding Česká
republika, a.s.
IČO: 04616073
VÚB Generali, d.s.s., a.s.
IČO: 35903058
Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.
IČO: 35869810

Mlynské nivy 1
820 05 Bratislava

Úplná metóda

Pobřežní 620/3,
Praha
Mlynské nivy 1
820 04 Bratislava
Mlynské nivy 14
821 09 Bratislava

Úplná metóda
Metóda VI
Metóda VI

Porovnávacia tabuľka s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovanej účtovnej závierky
za posledné dve účtovné obdobia je uvedená v priebežnej konsolidovanej účtovnej závierke na
internetovej stránke spoločnosti
https://www.vub.sk/ludia/financne-ukazovatele/informacie-cinnosti-banky/
2. prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na
krátkodobé a dlhodobé úvery
v tis. eur
Bankové úvery (vrátane nadnárodných inštitúcií)

Krátkodobé

Dlhodobé

50 001

248 543

Podriadený dlh

-

200 112

Iné úvery

-

76 365
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3. druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota vydaných a nesplatených cenných papierov
a opis práv s nimi spojených
Doteraz bankou emitované CP podľa stavu k 30. júnu 2019:
Akcie
Názov cenného papiera:

Akcie VÚB, a. s., 1

Celková suma emisie

135 393 185,60 EUR

Druh, forma a podoba

Kmeňové akcie vydané na meno

cenného papiera

v zaknihovanej podobe

Počet kusov a menovitá
hodnota 1 akcie

4 078 108 kusov po 33,20 EUR

ISIN

SK1110001437 (séria 01, 02, 03, 04, 05, 06)

Podiel na ZI %

31,42 %

Prijaté / neprijaté na obchodovanie

Prijaté na hlavný kótovaný trh
(Skratka: 1VUB02AE)

Názov cenného papiera:

Akcie VÚB, a. s., 2

Celková suma emisie

295 425 878,21 EUR

Druh, forma a podoba

Kmeňové akcie vydané na meno

cenného papiera

v zaknihovanej podobe

Počet kusov a menovitá
hodnota 1 akcie

89 kusov po 3 319 391,89 EUR

ISIN

SK1110003573 (séria 01)

Podiel na ZI %

68,58 %

Prijaté / neprijaté na obchodovanie

Neprijaté na obchodovanie

S akciami VÚB, a.s., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov banky, je spojené právo
akcionára podieľať sa na riadení VÚB, a.s., právo na podiel z jej zisku (dividendu) a z likvidačného
zostatku pri jej zániku.
Akcie sú voľne prevediteľné registráciou prostredníctvom CDCP SR, a.s. alebo jeho člena.
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Dlhopisy a investičné certifikáty
DÁTUM
ZAČIATKU
VYDÁVANIA

DÁTUM
SPLATNOSTI MENA MENOVITÁ POČET
MENOVITEJ EMISIE HODNOTA KUSOV
HODNOTY

ÚROKOVÝ VÝPLATA
VÝNOS VÝNOSOV

MOŽNOSŤ
PREDČASNÉHO
SPLATENIA

NÁZOV EMISIE

ISIN

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., XX.

SK4120004946

9.3.2006

9.3.2021

EUR

331 939,19

50

4,30%

ročne

nie

kótovaný paralelný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., XXX.

SK4120005547

5.9.2007

5.9.2032

EUR

33 193,92

1 000

5,00%

ročne

nie

kótovaný paralelný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 31

SK4120005679

29.11.2007

29.11.2037

EUR

33 193,92

600

4,90%

ročne

nie

kótovaný paralelný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 36

SK4120005893

31.3.2008

31.3.2020

EUR

33 193,92

560

4,75%

ročne

nie

kótovaný paralelný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 43

SK4120006271

26.9.2008

26.9.2025

EUR

33 193,92

500

5,10%

ročne

nie

kótovaný paralelný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 67

SK4120008228

29.11.2011

29.11.2030

EUR

50 000,00

300

5,35%

ročne

nie

kótovaný paralelný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 72

SK4120008608

21.6.2012

21.6.2027

EUR

100 000,00

250

4,70%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 73

SK4120008624

11.7.2012

11.7.2022

EUR

100 000,00

500

4,20%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 74

SK4120008939

16.1.2013

15.12.2023

EUR

100 000,00

700

3,35%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 78

SK4120009820

3.3.2014

3.3.2020

EUR

10 000,00

905

2,16%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 79

SK4120009846

24.3.2014

24.9.2020

EUR

1 000,00

10 000

2,00%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 80

SK4120009879

27.3.2014

27.3.2021

EUR 1 000 000,00

31

1,85%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 81

SK4120009887

27.3.2014

27.3.2024

EUR 1 000 000,00

38

2,55%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 82

SK4120010042

16.6.2014

16.12.2020

EUR

1 000,00

1 701

1,65%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 83

SK4120010141

28.7.2014

28.7.2019

EUR

100 000,00

325

0,90%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 84

SK4120010182

29.9.2014

30.9.2019

EUR

100 000,00

396

0,60%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 85

SK4120010364

14.11.2014

14.11.2029

EUR

100 000,00

500

2,25%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 86

SK4120010646

27.4.2015

27.4.2020

EUR

100 000,00

1 000

0,30%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 87

SK4120010794

9.6.2015

9.6.2025

EUR

100 000,00

1 000

1,25%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 88

SK4120011040

11.9.2015

11.9.2020

EUR

100 000,00

965

0,50%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 89

SK4120011065

29.9.2015

29.9.2025

EUR

100 000,00

1 000

1,20%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 90

SK4120011149

29.10.2015

29.10.2030

EUR

100 000,00

1 000

1,60%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 91

SK4120011529

21.3.2016

21.3.2023

EUR

100 000,00

1 000

0,60%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 93

SK4120012469

18.1.2017

18.1.2024

EUR

100 000,00

2 500

0,50%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 94

SK4120012824

27.4.2017

27.4.2027

EUR

100 000,00

2 500

1,05%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Hypotekárne záložné
listy VÚB, a.s., 95

SK4120013251

26.9.2017

26.9.2022

EUR

100 000,00

2 500

0,375%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Krytý dlhopisy VÚB,
a.s., 1

SK4120014168

26.6.2018

26.6.2023

EUR

100 000,00

2 500

0,50%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Krytý dlhopis VÚB,
a.s., 2

SK4120014531

5.10.2018

15.12.2027

EUR

100 000,00

500

1,50%

ročne

nie

regulovaný voľný
trh BCPB

Krytý dlhopis VÚB,
a.s., 3

SK4120015108

26.3.2019

26.3.2024

EUR

100 000,00

5 000

0,25%

ročne

nie

regulovaný trh
LSE
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TRH BURZY

NÁZOV EMISIE

ISIN

Krytý dlhopis VÚB,
a.s., 4

SK4000015475

DÁTUM
ZAČIATKU
VYDÁVANIA

DÁTUM
SPLATNOSTI MENA MENOVITÁ POČET
MENOVITEJ EMISIE HODNOTA KUSOV
HODNOTY

26.6.2019

26.6.2029

EUR

100 000,00

5 000

MOŽNOSŤ
PREDČASNÉHO
SPLATENIA

ÚROKOVÝ VÝPLATA
VÝNOS VÝNOSOV

0,50%

ročne

nie

TRH BURZY

regulovaný trh
LSE

Všetky dlhopisy emitované VÚB, a.s., sú vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe. Za splatenie ich
menovitej hodnoty a/alebo výplatu výnosov neprevzala záruku žiadna osoba.
Dlhopisy sú prevediteľné na nového majiteľa bez obmedzení. Práva spojené s dlhopismi sa nachádzajú
v emisných podmienkach a príslušnom prospekte cenných papierov a v platných právnych predpisoch
Slovenskej republiky, najmä v zákone č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákone
č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov a v zákone č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov.
Investičné certifikáty
NÁZOV EMISIE
Investičné
certifikáty VÚB,
a.s., 2020
Investičné
certifikáty VÚB,
a.s., 2020 02
Investičné
certifikáty VÚB,
a.s., 2021
Investičné
certifikáty VÚB,
a.s., 2020 03
Investičné
certifikáty VÚB,
a.s., 2022

ISIN

DÁTUM ZAČIATKU
VYDÁVANIA

DÁTUM
MOŽNOSŤ
SPLATNOSTI MENA MENOVITÁ POČET ÚROKOVÝ VÝPLATA PREDČASMENOVITEJ EMISIE HODNOTA KUSOV
VÝNOS VÝNOSOV
NÉHO
HODNOTY
SPLATENIA

TRH BURZY

SK5110000687

23.6.2017

23.6.2020

EUR

1,00

48 000

0,00%

-

nie

neprijaté na
obchodovanie

SK5110000745

18.12.2017

18.12.2020

EUR

1,00

38 400

0,00%

-

nie

neprijaté na
obchodovanie

SK5110000828

28.6.2018

28.6.2021

EUR

1,00 231 300

0,00%

-

nie

neprijaté na
obchodovanie

SK4000015574

27.6.2019

27.6.2020

EUR

1,00

47 500

0,00%

-

nie

neprijaté na
obchodovanie

SK4000015582

27.6.2019

27.6.2022

EUR

1,00 198 900

0,00%

-

nie

neprijaté na
obchodovanie

Spoločnosť v priebehu 1. polroka 2019 vydala Investičné certifikáty VÚB, a.s., 2020 03 a Investičné
certifikáty VÚB, a.s., 2022. Tieto certifikáty boli vydané na účely splnenia záväzkov vyplývajúcich zo
zákona č. 483/2011 Z. z. o bankách, v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Nariadenie EÚ č.
575/2013 o prudenciálnych požiadavkách pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.
Investičné certifikáty emitované VÚB, a.s., sú vo forme na meno, v zaknihovanej podobe. Za splatenie ich
menovitej hodnoty a/alebo výplatu výnosov neprevzala záruku žiadna osoba. K investičným certifikátom
sa neviažu žiadne predkupné ani výmenné práva.
Investičné certifikáty nie sú voľne prevediteľné na iného majiteľa. Práva spojené s investičnými certifikátmi
sú obsiahnuté v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, najmä v zákone č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných službách, v znení neskorších predpisov, a v príslušných emisných
podmienkach investičných certifikátov.
4. počet a menovitá hodnota vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo požadovať v čase
v nich určenom vydanie akcií a postupy pri ich výmene za akcie
K 30. júnu 2019 VÚB, a.s., neemitovala ani nerozhodla o vydaní vymeniteľných dlhopisov, s ktorými je
spojené právo výmeny za akcie alebo predkupné právo.
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c) opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho hospodárske
výsledky za obdobie, na ktoré sa polročná správa vzťahuje
Prvý polrok 2019 bol ovplyvnený intenzívnou konkurenciou a nízkymi maržami. Skupina VÚB vykázala
za I. polrok 2019 prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek vo výške 92,5 mil. €, pričom pomer
nákladov k výnosom bez vplyvu bankového odvodu skončil na úrovni 51,87 %.
Kľúčové úrokové sadzby na finančných trhoch sa naďalej držali na úrovni historického minima
a podobný vývoj kopírovali aj úrokové miery z úverov. Zároveň nízke úrokové sadzby pri vkladoch
klientov mali za následok oslabenie dopytu po vkladoch, ale do pozornosti sa pomaly začínajú vracať
podielové fondy. Zameriavanie bánk na poskytovanie úverov spôsobilo silný konkurenčný boj na trhu
s úvermi pre klientov tak cenovou politikou, ako aj marketingovými kampaňami. Výsledkom bolo
udržanie vysokej dynamiky rastu trhu hypotekárnych úverov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého
roka.
Celkové konsolidované aktíva VÚB, a.s. sa zvýšili o 15,2 %, pričom úvery poskytnuté klientom dosiahli
medziročný rast 11,9 %. VÚB si tak udržala pozíciu druhej najväčšej banky na slovenskom trhu
s podielom 20,8 % na celkových aktívach, ale zároveň je lídrom na trhu úverov s podielom 21,4 % na
celkových úveroch klientom.
V prostredí ostrého konkurenčného boja si pri vkladoch banka udržala v prvom polroku 2019 stabilný
trhový podiel na úrovni 18,8 %. Tento vývoj bol dosiahnutý vďaka stabilnému rastu tak retailových ako
aj korporátnych vkladov.
Vklady
Objem bankových vkladov vo VÚB, a.s. sa v priebehu I. polroka 2019 zvýšil na takmer 11,6 mld. €,
t.j. o 13,9 % medziročne viac. Vklady retailových klientov, t.j. obyvateľstva aj živnostníkov sa vo VÚB
banke zvýšili o 10,9 %, nakoľko výrazný nárast bežných účtov prevýšil prepad termínovaných vkladov.
Na celkových depozitách prijatých od retailových klientov sme medziročne dosiahli 15,8 % podiel na
trhu. Vklady korporátnych klientov VÚB s medziročným nárastom 13,7 % spôsobili posilnenie
postavenia na trhu na 21,4 % pri nefinančných korporáciách a na 24,2 % pri celkovom korporátnom
segmente.
Bankové karty
V prvom polroku sme mali 179 tisíc kreditných kariet, čo znamená mierny pokles v porovnaní s minulým
rokom. Debetných kariet VÚB banka ku koncu júna evidovala 888 tisíc, čo je tiež mierny pokles.
Úvery
Obyvateľstvo – hypotekárne a spotrebné úvery
Vývoj na trhu úverov na nehnuteľnosti sa niesol v uplynulom polroku 2019 naďalej v znamení ostrej
konkurencie. Výsledkom bol konkurenčný boj o získanie klienta v tejto oblasti aj napriek novým
opatreniam regulátora. VÚB banke sa v tomto prostredí podarilo držať jeden z najvyšších rastov
hlavných produktov a jej podiel na trhu hypotekárnych úverov za 6 mesiacov roka 2019 sa posilnil na
23,9 %. Čo sa týka spotrebných úverov, náš aktuálny trhový podiel sa drží na úrovni 23,6 %.
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Financovanie firemnej klientely
V porovnaní s vývojom na celom trhu, dosiahla VÚB banka za uplynulý polrok lepší vývoj vďaka čomu
VÚB zvýšila trhový podiel na úroveň 19,7 %. V segmente veľkých korporátnych klientov sme
zaznamenali medziročný rast o 21,6 % a pri úveroch malým a stredným podnikom skupina dosiahla
medziročný rast o 8,4 %.
d) informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom
polroku
Reálna ekonomika mala aj počas uplynulého roka a prvej polovice tohto roka pozitívny vplyv na
bankovníctvo, a to aj bez zohľadnenia mimoriadneho dopadu automobilového priemyslu. V roku 2018
HDP vzrástol o viac ako 4 % a na rok 2019 očakávame tiež vysoký rast na úrovni 3,5 %. Pracovný trh
sa aj naďalej posilňuje, pričom miera nezamestnanosti klesá na historické minimá. Na druhej strane ale
oficiálne úrokové sadzby zostanú na historických minimách.
V strednodobom horizonte sa chceme sústrediť na tri priority. Najdôležitejšou prioritou je náš zákazník a
jeho skúsenosť. Po druhé, musíme sa sústrediť na našich zamestnancov a snažiť sa maximalizovať ich
angažovanosť, lebo sa domnievame, že kľúčom k spokojnému zákazníkovi je práve angažovaný
zamestnanec. A napokon našou treťou prioritou bude zachovať trend vysokých ziskov, efektívnosti, a
zároveň sa sústrediť na finančné plánovanie.
Popri ďalšom zlepšovaní skúsenosti a spokojnosti zákazníkov budeme posilňovať digitálne kanály a
naďalej zlepšovať existujúce a zavádzať nové riešenia pre našich klientov. Naším cieľom je eliminovať
väčšinu ak nie všetok papier v našich procesoch. Okrem toho budeme aplikovať všetky PSD2 činnosti
prostredníctvom digitálnych kanálov. Zameriame sa aj na získavanie nových zákazníkov a aktiváciu
zákazníkov (aktívni zákazníci prostredníctvom transakcií), zvyšovanie penetrácie produktov a
poskytovanie niektorých nových služieb s pridanou hodnotou pre zákazníka i pre banku. Kľúčovou
úlohou pobočiek by malo byť poskytovanie služieb s vysokou pridanou hodnotou, ktoré sú buď
komplexné alebo zahŕňajú veľkú mieru poradenstva.
Keďže štatistické údaje naznačujú výrazný nárast finančných prostriedkov slovenských domácností v
nadchádzajúcich rokoch, ako aj výrazné zvýšenie miery úspor, ďalej pracujeme na našej koncepcii
správy majetku. Okrem toho zavedieme nový pilier pre zákazníkov - finančné plánovanie.
VUB je moderná a flexibilná inštitúcia, ktorá dokáže promptne reagovať na nové výzvy v okolí. Všetci si
uvedomujeme, že rok 2019 prinesie nové výzvy a že VÚB im bude čeliť s ešte väčším elánom. VUB
bude aj naďalej klásť veľký dôraz na riadenie rizika, udržanie vysokej kvality úverového portfólia a
zachovanie silného stavu likvidity. Skupina VÚB bude navyše venovať veľkú pozornosť proaktívnemu
riadeniu kapitálu s cieľom podporiť cielený rast.
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§ 35 ods. 9 zákona o burze
Dôležité udalosti, ku ktorým došlo v priebehu obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto finančná
správa, a ich dopad na účtovnú závierku spolu s opisom hlavných rizík a neistôt. Ak ide o
emitentov akcií, zahŕňa táto finančná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a
to
a) obchody, ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta
b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej finančnej správe, ktoré by mohli
mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta.
V priebehu daného obdobia nenastali dôležité udalosti, obchody ani zmeny, ktoré by významne
ovplyvnili finančné postavenie a činnosť emitenta.
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§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze
Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a
funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka
vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej
situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie
podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná
správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze
Vyhlasujem, že podľa svojich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná
v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho
výsledku banky a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že priebežná správa obsahuje
pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia banky a spoločností
zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom rizík a neistôt, ktorým čelí.

Alexander Resch

Antonio Bergalio

predseda predstavenstva

člen predstavenstva
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