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Výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2019  

  Poznámka 31.12.2019 31.12.2018 

Peňažné prostriedky a zostatky v centrálnych 
bankách a iné netermínované vklady 7 13,058 8,266 

Finančné prostriedky určené na obchodovanie 8 296 156 

Finančné prostriedky oceňované reálnou hodnotou 
cez ostatné zložky komplexného výsledku 9 28,073 31,549 

Cenné papiere oceňované umorovacou cenou  10 29,441 16,823 

Úvery oceňované umorovacou cenou 11 208,117 158,173 

Vklady v centrálnej banke a medzibankové vklady 
oceňované umorovacou cenou 12 40,198 13,392 

Investičné podiely 13 90 90 

Hmotný investičný majetok 14 1,826 720 

Nehmotný investičný majetok  15 1,805 426 

Skutočné daňové pohľadávky 37 103 80 

Odložené daňové pohľadávky 37 142 161 

Ostatné aktíva 16 476 380 

MAJETOK SPOLU   323,625 230,216 

    

Finančné záväzky určené na obchodovanie 8 678 560 

Vklady oceňované umorovacou cenou 17 161,336 104,456 

Pôžičky oceňované umorovacou cenou  18 138,663 103,999 

Rezervný fond 19 21 113 

Skutočná daňová povinnosť 37 0 0 

Odložená daňová povinnosť 37 45 52 

Ostatné záväzky 20 2,234 796 

ZÁVÄZKY SPOLU   302,977 209,976 

    

Upísané základné imanie 21 15,340 15,340 

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok  -969 -1,035 

Rezerva zo zisku  5,476 4,613 

Ostatné rezervy 22 456 422 

Zisk / strata za obchodný rok  345 900 

VLASTNÉ IMANIE   20,648 20,240 

    

ZÁVÄZKY  A VLASTNÝ KAPITÁL  
SPOLU   323,625 230,216 

Budapešť, 29. mája 2020 

  Tóth Tibor      Kurunczi József 
Všeobecný zástupca generálneho riaditeľa      Zástupca generálneho riaditeľa 
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Výkaz komplexného výsledku k 31. decembru 2019 

  Poznámka 31. 12. 2019 31. 12. 2018 

Úrokové výnosy účtované metódou efektívnej 
úrokovej sadzby 24 6,099 5,309 

Iné úrokové výnosy 24 447 452 

Úrokové náklady 24 -2,479 -2,387 

Príjem z dividend 25 2 2 

Príjmy z poplatkov a provízií 26 1,604 1,325 

Náklady na poplatky a provízie 26 -458 -315 

Zisk / strata pochádzajúca z ukončenia vykazovania 
finančných prostriedkov oceňovaných reálnou 
hodnotou cez ostatné zložky komplexného výsledku   27 -41 -50 

Zisk / strata pochádzajúca z ukončenia vykazovania 
finančných prostriedkov oceňovaných umorovacou 
cenou 28 71 856 

Zisk / strata pochádzajúca z finančných prostriedkov 
oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok 
hospodárenia 29 27 258 

Kurzové rozdiely netto 30 265 463 

Ostatné prevádzkové výnosy 31 76 162 

Ostatné prevádzkové náklady 32 -407 -536 

Administratívne náklady 33 -3,686 -3,942 

 - z toho výdavky osobného charakteru  -2,209 -2,072 

Opravné položky 34 -370 -114 

Tvorba a rozpustenie rezerv 35 93 28 

Tvorba a rozpustenie opravných položiek 36 -726 -425 

ZISK / STRATA Z POKRAČUJÚCEJ ČINNOSTI   517 1,086 

Daňové náklady 37 -172 -186 

ZISK / STRATA ZA OBCHODNÝ ROK PO 
ZDANENÍ   345 900 

Ostatné zložky komplexného výsledku, ktoré nie 
je možné previesť do výsledku hospodárenia 39 -16 -39 

Rezervný fond na nové ocenenie (majetkové nástroje 
oceňované reálnou hodnotou cez ostatné zložky 
komplexného výsledku) – zmena reálnej hodnoty  -18 -35 

Súvisiaca daň z príjmu  2 -4 

Ostatné zložky komplexného výsledku, ktoré je 
možné previesť do výsledku hospodárenia 39 86 -207 

Rezervný fond na nové ocenenie (dlhové nástroje 
oceňované reálnou hodnotou cez ostatné zložky 
komplexného výsledku) – netto zmena reálnej 
hodnoty  95 -228 

Súvisiaca daň z príjmu  -9 21 

OSTATNÉ ZLOŽKY KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU   70 -246 

KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK V PREDMETNOM 
ROKU   415 654 

Budapešť, 29. mája 2020 

Tóth Tibor      Kurunczi József 
Všeobecný zástupca generálneho riaditeľa      Zástupca generálneho riaditeľa 
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Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní k 31. decembru 2019 

 

Upísané 
základné 
imanie 

Akumulovaný 
iný 

komplexný 
účtovný 
výsledok 

Rezerva zo 
zisku 

Ostatné 
rezervy 

Zisk / strata 
za obchodný 

rok Spolu 

1. január 2018 15,340 -789 3,557 332 1,146 19,586 

Zisk predmetného roku     900 900 
Ostatné zložky komplexného 
výsledku  -246    -246 

Transakcie s vlastníkmi kapitálu – 
vyplatené dividendy      0 

Iný pohyb kapitálu      0 

     Prevod výsledku z minulého roku   1,146  -1,146 0 

     Tvorba všeobecných rezerv   -90 90  0 

31. december 2018 15,340 -1,035 4,613 422 900 20,240 

Zisk predmetného roku     342 342 
Ostatné zložky komplexného 
výsledku  66    66 

Transakcie s vlastníkmi kapitálu – 
vyplatené dividendy      0 

Iný pohyb kapitálu      0 

     Prevod výsledku z minulého roku   900  -900 0 

     Tvorba všeobecných rezerv   -34 34  0 

31. december 2019 15,340 -969 5,479 456 342 20,648 
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Výkaz Cash – flow k 31. decembru 2019 

 31. 12. 2019 31. 12. 2018 

Cash-flow z bežnej činnosti   
Výsledok pred zdanením 516 964 

Modifikácie:   
Splatná daň z príjmu za predmetný rok -179 -40 

Pokles hodnoty a amortizácia 370 114 

Zníženie hodnoty dlhových nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez 
ostatné zložky komplexného výsledku, zrušenie zníženia hodnoty, netto 0 0 

Zníženie hodnoty úverov oceňovaných umorovacou cenou, zrušenie zníženia 
hodnoty, netto 695 397 

Zníženie hodnoty cenných papierov oceňovaných umorovacou cenou, 
zrušenie zníženia hodnoty, netto 31 -15 

Úrokové výnosy netto -4,067 -3,374 

Netto výsledok hospodárenia pochádzajúci z ukončenia vykazovania 
finančných prostriedkov oceňovaných umorovacou cenou  -71 -856 

Dividendy prijaté za majetkové nástroje oceňované reálnou hodnotou cez  
ostatné zložky komplexného výsledku 0 -2 

Zvýšenie (+) / zníženie (-) rezerv -92 0 

 -2,797 -2,812 

Zmeny:   
Zníženie (+) / zvýšenie (-) stavu finančných prostriedkov určených na 
obchodovanie  -21 -108 

Zníženie (+) / zvýšenie (-) stavu ostatných aktív -79 91 

Zníženie (+) / zvýšenie (-) stavu úverov oceňovaných umorovacou cenou -77,929 -18,788 

Zvýšenie (+) / zníženie (-) stavu bankových vkladov oceňovaných umorovacou 
cenou 11,408 -7,044 

Zvýšenie (+) / zníženie (-) stavu vkladov oceňovaných umorovacou cenou 56,881 24,508 

Zvýšenie (+) / zníženie (-) stavu rezervného fondu  0 -42 

Zvýšenie (+) / zníženie (-) stavu ostatných záväzkov  307 760 

   

 -12,230 18,328 

Príjmy z postúpenia úverov oceňovaných umorovacou cenou 0 1,455 

Prijaté úroky 6,546 5,761 

Zaplatené úroky -2,479 -2,386 

Zaplatená daň zo zisku -23 17 

Peňažné toky z činnosti -8,186 23,175 

   
Investičný cash-flow   
Nadobudnutie cenných papierov oceňovaných reálnou hodnotou cez ostatné 
zložky komplexného výsledku (-) -16,963 -7,338 

Ukončenie vykazovania cenných papierov oceňovaných reálnou hodnotou cez 
ostatné zložky komplexného výsledku (+) 20,512 0 

Nadobudnutie cenných papierov oceňovaných umorovacou cenou (-) -17,080 -10,924 
Ukončenie vykazovania cenných papierov oceňovaných umorovacou cenou 
(+) 4,431 0 

Nadobudnutie hmotného a nehmotného investičného majetku (-) -1,910 -537 

Ukončenie vykazovania hmotného a nehmotného investičného majetku (+) 330 0 

Peňažné toky z investičnej činnosti -10,680 -18,799 
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Finančné činnosti 

Zvýšenie (+) / zníženie (-) stavu podriadených úverov 10,064 233 

Zvýšenie stavu úverov v centrálnej banke a medzibankových úverov 
oceňovaných umorovacou cenou  112,189 21,530 

Zníženie stavu úverov v centrálnej banke a medzibankových úverov 
oceňovaných umorovacou cenou  -98,997 0 

Platby lízingu -156 0 

Peňažné toky z finančnej činnosti 23,100 0 

   
Čisté zvýšenie (+) / zníženie (-) stavu peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov 4,235 4,376 

Začiatočný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 8,266 3,718 

Vplyvy oceňovania  556 172 

Konečný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 13,057 8,266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


