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Prehľad riadiacich nástrojov a úrovní

Rizikové stratégie 
a politiky

Sledovanie portfólia 
a výkazníctvo

Nadstavbové a grémiové 
štruktúry

Obmedzovacie 
a vyčleňovacie systémy

Celková riziková stratégia 
vedľa čiastkových stratégií 
pre podstatné druhy rizík

Zakotvenie všeobecného 
pochopenia rizík a vytvorenie 
jednotnej rizikovej kultúry

Jasné formulovanie rizikovej 
politiky v rámci jednotlivých 
politík (portfóliá, triedy aktív 
atď.)

Diferencované kompetencie 
v závislosti od zhody obcho-
dov s rizikovou politikou 
banky

Ratingový príp. kompetenčný 
poriadok s jasnými 
eskalačnými procesmi

Definícia celobankových 
limitov presahujúca jednot-
livé druhy rizík za účelom 
riadenia kapitálu a likvidity

Dodatočné definovanie 
ohraničovacích línií ako 
ohraničenia cieľového  
portfólia

Riadiace veličiny na úrovni 
druhov rizík a čiastkových 
portfólií

Doplnenie koncernových ria-
diacich veličín o  ukazovatele 
špecifické pre čiastkové 
portfóliá

Obmedzenie masových rizík 
a jednotné riadenie podľa de-
finície nezávislej od modelu

Group Risk & Capital Monitor 
vedľa špecifických celobanko-
vých formátov (vrátane rých-
leho výkazníctva)

Jednotný a konsolidovaný 
súbor dát ako východisko pre 
celobankové výkazníctvo

Balíky portfólií podľa 
založeného kalendára port-
fólií

Asset Quality Review a analý-
za High Attention Parts (HAP)

Sledovanie spúšťacích 
mechanizmov s jasnými 
eskalačnými a výkazníckymi 
líniami

Sledovanie limitov na úrovni 
jednotlivých aktivít

Mesačná správa o vývoji 
masových rizík predkladaná 
predstavenstvu

Kontrola jednotlivých adries 
z analýz Asset Quality a HAP

Zabezpečenie výmeny in-
formácií a zosieťovanie vo 
výboroch presahujúcich jed-
notlivé druhy rizík 

Zabezpečenie kvalifikovaného 
personálu s pokračujúcou 
inováciou produktov alebo 
regulačnými úpravami 

Interdisciplinárne obsadenie 
grémií segmentov

Zabezpečenie jednotného 
národo-hospodárskeho  
názoru

Štruktúry Deal-Team

Inštitucionálna výmena 
v rámci rizikovej funkcie, 
aj pri zapojení národo-hos-
podárskeho vývoja

Organizácia branží v tuzem-
ských obchodoch firemných 
klientov

Celková banka

Čiastkové portfóliá

Jednotlivé aktivity



  























  

  

























 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 









(1) Základy účtovníctva  

 
Účtovná závierka spoločnosti Commerzbank Aktiengesellschaft k 31. 

12. 2011 bola vyhotovená v súlade s ustanoveniami nemeckého 

Obchodného zákonníka a Vyhláškou o účtovníctve úverových inštitúcií 

ako aj pri zohľadnení právnych predpisov o akciách

Ročná závierka pozostáva z výkazu ziskov a strát, súvahy ako aj 

prílohy. Okrem toho bola podľa § 289 nemeckého Obchodného 

zákonníka vypracovaná správa o stave spoločnosti.  

Ak nie je osobitne uvedené inak, sú všetky čiastky uvedené 

v miliónoch Eur

Metódy na zostavenie súvahy a oceňovanie 

Hotovostná rezerva je oceňovaná jej nominálnou výškou. Dlhové 

tituly verejných inštitúcií sú oceňované ich diskontovanou hodnotou. 

Pohľadávky voči úverovým inštitúciám a pohľadávky voči zákazníkom 

sú vykazované v ich nominálnej výške, vytvorené opravné položky boli 

odpočítané. Rozdiely medzi nadobúdacími nákladmi a nominálnymi 

čiastkami, ktoré majú úrokový charakter, sú zahrnuté v položkách 

časového rozlíšenia a po dobu ich splatnosti sú zohľadnené vo 

výslednom úroku tak, že ovplyvňujú hospodársky výsledok.  

Riziká úverových obchodov sú pre všetky pohľadávky zahrnuté do 

súvahy a obchody nezahrnuté do súvahy vypočítané na úrovni 

jednotlivých obchodov príp. na základe portfólií pri využití interných 

parametrov a modelov. Pritom sa rozlišuje medzi významnými a menej 

významnými operáciami. Riziká týkajúce sa krajín sú pokryté v rámci 

týchto výpočtov. Výška rizikovej rezervy na jednotlivo sledované riziká 

výpadku sa stanovuje podľa rozdielu medzi účtovnou hodnotou 

pohľadávky a súčasnou hodnotou očakávaných budúcich prijatých 

platieb vypočítanou na základe metódy diskontovaného cash-flow, a to 

pri zohľadnení zábezpek k týmto pohľadávkam; paušálne opravné 

položky sa určujú na základe príslušných modelov. Pravidelné 

rozpustenie rizikovej rezervy, ktoré vyplýva z výšky súčasnej hodnoty, 

je vo výkaze ziskov a strát vykázané v rámci úrokových výnosov

Cenné papiere z likvidnej rezervy sa – ak nie sú zobrazené ako 

oceňovacia jednotka – oceňujú podľa predpisov platných pre obežný 

majetok pri zohľadnení prísnej zásady najnižšej hodnoty nižšou 

hodnotou z nadobúdacích nákladov a príslušnou základnou hodnotou

Cenné papiere investičného majetku sa oceňujú podľa miernejšej zásady 

najnižšej hodnoty

Účasti a podiely na prepojených spoločnostiach sa oceňujú podľa  

predpisov platných pre investičný majetok následnými nadobúdacími 

nákladmi. Pri pravdepodobne trvalom znížení hodnoty sa uplatňujú 

mimoriadne odpisy. Ak už neexistujú dôvody vedúce k uplatneniu 

odpisu bude príslušná hodnota pripísaná najviac vo výške nadobúdacích 

nákladov

Odpisy a opravné položky sa vykazujú v zostatkovej hodnote a pri 

zohľadnení zvýšenia hodnoty. Ak ide o obchodné portfóliá, je zostatok 

vykázaný ako čistý výsledok. V prípade likvidity sa tieto hodnoty 

vykazujú v položke Odpisy a opravné položky k pohľadávkam a určité 

cenné papiere ako aj prísun do rezerv úverových obchodov. V prípade 

cenných papierov investičného majetku sú náklady vykázané v položke 

Odpisy a opravné položky k účastinám, podiely na prepojených 

spoločnostiach a ako cenné papiere investičného majetku.  

Obchodné portfólio sa oceňuje príslušnou časovou hodnotou pri 

odpočítaní rizikovej zrážky podľa § 340e ods. 3 nemeckého 

Obchodného zákonníka. Riziková zrážka sa pre riziká súvisiace 

s trhovými cenami vypočíta na základe hodnota rizika. Spätne odkúpené 

vlastné emisie obchodovateľných titulov sa vykazujú v zostatkovej 

hodnote, ak už neexistuje záväzok

Penzijné obchody sa vykazujú podľa ustanovení § 340b nemeckého 

Obchodného zákonníka. V prípade výpožičiek cenných papierov sú 

zapožičané cenné papiere naďalej zahrnuté do súvahy spoločnosti 

Commerzbank AG na základe skutočnosti, že táto spoločnosť je ich 

koncovým vlastníkom.  

Hnuteľný majetok sa vykazuje v nadobúdacích alebo výrobných 

nákladov, a v prípade jeho opotrebovania sa hodnota znižuje o 

plánované odpisy. Príslušné doby používania sa riadia podľa všeobecnej 

tabuľky odpisov vydanej finančnou správou. V prípade trvalého 

zníženia hodnoty sa uplatnia mimoriadne odpisy

Nadobudnutý nehnuteľný majetok sa aktivuje vo výške príslušných 

nákladov na vývoj. Drobný hmotný majetok sa vykazuje podľa 

príslušných lokálnych daňovo-právnych úprav, ktoré boli zjednodušené

Záväzky sa vykazujú vo výške ich plnenia. Rozdiely medzi splatnou 

a vyplatenou čiastkou sú uvedené v súvahe ako položky časového 

rozlíšenia a sú rozpustené pomerne a s vplyvom na hospodársky 

výsledok. Dlhodobé diskontované záväzky (zero bondy) sa oceňujú ich 

súčasnou hodnotou

Penzijné záväzky sa oceňujú vždy ku koncu roka na základe 

posudku. Ako základ pre ich ocenenie sa použije metóda na výpočet 

súčasnej hodnoty penzijných nárokov. Náklady na úročenie týchto 

záväzkov sa vykazujú v rámci ostatných prevádzkových nákladov. 

Parametre výpočtu sú popísané v poznámke k rezervám

Majetok na krytie penzijných záväzkov a záväzkov súvisiacich 

so skrátenou pracovnou dobou starších zamestnancov sa oceňuje 

príslušnou časovou hodnotou a vykazuje podľa § 246 ods. 2 veta druhá 

nemeckého Obchodného zákonníka v zostatkových hodnotách 

vytvorených rezerv. To isté platí aj pre príslušné náklady a výnosy. 

Rozdiel je vykázaný v súvahe. Nevyhnutná čiastka prísunu bude podľa 



článku 67 ods. 1 Zákona o zavedení nemeckého Obchodného zákonníka 

vložená najneskôr do 31. 12. 2024.  

Rezervy na dane a ostatné rezervy sa vykazujú vo výške ich splnenia, 

ktorá je podľa rozumného obchodníckeho posúdenia nevyhnutná; 

rezervy s dobou platnosti viac ako jeden rok sa oceňujú ich súčasnou 

hodnotou. Náklady na úročenie týchto rezerv sa vykazujú v rámci 

ostatných prevádzkových nákladov

Derivatívne finančné nástroje sa používajú na zabezpečenie 

súvahových položiek ako aj na obchodné účely a jednotlivo sa oceňujú 

v deň rozhodujúci pre zostavenie súvahy. Oceňovacie jednotky sa tvoria 

pri zapojení derivatívnych zabezpečovacích obchodov podľa ustanovení 

§ 254 nemeckého Obchodného zákonníka

Interné obchody sa zohľadňujú v rámci tzv. princípu 

zástupcov

Latentné dane sa tvoria pre všetky dočasné rozdiely medzi účtovnými 

odhadmi majetku, dlhov a položiek časového rozlíšenia a ich daňovými 

odhadmi. Latentné dane sa oceňujú pri použití individuálnych daňových 

sadzieb (a daňových predpisov), ktoré sú platné v deň rozhodujúci pre 

zostavenie súvahy alebo ktoré boli prijaté príp. ktorých prijatie sa 

očakáva v momente realizácie latentnej daňovej pohľadávky príp. 

úhrady latentného daňového záväzku. Celková daňová sadzba 

spoločnosti Commerzbank Aktiengesellschaft sa skladá z nasledovných 

sadzieb

sadzba dane 

z príjmov 

právnických 

osôb 

solidárny 

príspevok 

sadzba 

živnostenskej 

dane 

celková daňová 

sadzba 

15% 5,5% z dane 

z príjmov 

právnických osôb 

15,3% 31,2% 

Latentné dane zahraničných prevádzok sa oceňujú podľa príslušných 

daňových sadzieb platných v týchto krajinách, ktorých výška sa 

pohybuje od 0% do 46%.  

Na základe existujúcich skupín spoločne zdaňovaných dcérskych 

spoločností Commerzbank Aktiengesellschaft sa aktívne a pasívne 

latentné dane z dočasných rozdielov orgánových spoločností, ktoré sú 

členom skupiny spoločne zdaňovaných dcérskych spoločností, uvádzajú 

v súvahe na úrovni spoločnosti Commerzbank Aktiengesellschaft

zahraničných prevádzkach sa tieto dane uvádzajú v súvahe na úrovni 

spoločností, ktoré sú členom skupiny spoločne zdaňovaných dcérskych 

spoločností.  

Aktívne latentné dane sa odhadujú v rozsahu, v ktorom je 

pravdepodobné, že bude k dispozícii zisk podliehajúci zdaneniu, proti 

ktorému je možné použiť dočasný rozdiel. Prevod straty a  úrokov sa 

zohľadňuje pri výpočte aktívnych latentných daní vo výške zúčtovania 

straty / úrokov, ktoré sa očakáva v nasledujúcich piatich rokoch. 

Aktívne a pasívne latentné dane sa vykazujú v ich zostatkovej hodnote.  

Príslušné rozdiely sú založené na rozdielnych odhadoch hodnôt 

v prípade rezerv, ostatných záväzkov, pohľadávok voči úverovým 

inštitúciám príp. hnuteľnom majetku a vedú k aktívnej latentnej dani. 

Ďalej boli zohľadnené aktívne latentné dane z prevodu straty, ak je 

možné počas piatich obchodných rokov nasledujúcich po dni 

rozhodujúcom pre zostavenie ročnej závierke s dostatočnou 

pravdepodobnosťou počítať so zúčtovaním straty. V obchodnom roku 

vznikla aktívna latentná daň, ktorá bude vykázaná pri uplatnení práva 

voľby



Prepočet cudzích mien na euro sa vykonáva podľa ustanovení § 256a a 

§ 340h nemeckého Obchodného zákonníka. Pritom sú súvahové 

položky a položky z výkazu ziskov a strát, ktoré sú v cudzích menách 

ako aj prebiehajúce burzové obchody prepočítané k strednému kurzu 

platnému v deň rozhodujúcich pre zostavenie súvahy, devízové 

termínové obchody sa prepočítavajú na základe termínového kurzu. Na 

základe osobitného pokrytia v tej istej mene sa straty a zisky 

z menového prepočtu zohľadňujú vo výkaze ziskov a strát. Prepočet 

závierok našich zahraničných filiálok vyhotovených v cudzích menách 

na menu, v ktorej prebieha vykazovanie, bude realizovaný k strednému 

kurzu platnému v deň rozhodujúcich pre zostavenie súvahy. Čiastky 

v cudzích menách v pokladni sa prepočítavajú podľa kurzov platných v 

deň rozhodujúcich pre zostavenie súvahy

zostavenie súvahy a oceňovanie. 



Celková čiastka zahŕňa položky úrokové výnosy, bežné výnosy z akcií a ostatných pevne úročených cenných papierov, účastiny, podiely na 

prepojených spoločnostiach, výnosy z provízií, čisté výnosy z obchodovateľných titulov a ostatné prevádzkové výnosy z výkazu ziskov a strát

Využili sme právo voľby podľa § 285 bod 17 nemeckého Obchodného zákonníka a honorár audítora sme uverejnili v koncernovej závierke

Ostatné prevádzkové výnosy vo výške 716 miliónov (predchádzajúci rok: 694 mil. EUR) obsahujú najmä výnosy z rozpustenia rezerv vo výške 355 

miliónov Eur (predchádzajúci rok: 313 mil. EUR).   

Ostatné prevádzkové náklady vo výške 1.427 miliónov EUR (predchádzajúci rok: 675 mil. EUR) obsahujú úhrady na predčasné splatenie tichých 

vkladov Špeciálneho fondu na stabilizáciu finančného trhu vo výške 1.030 mil. Eur ako aj 

Zákona o modernizácii právnych predpisov platných pre zostavovanie súvahy

 

 

 

 

 

 

 







Zákona o modernizácii 

právnych predpisov platných pre zostavovanie súvahy sa výsledok z 

úrokov a dividend vykazuje v čistých výnosoch z obchodného portfólia. 

Spoločnosť

obchodného  portfólia s centrálnymi zmluvnými stranami

obchodného portfólia neboli v obchodnom roku pozmenené. 

obchodného portfólia









Zákona o zavedení nemeckého Obchodného 

zákonníka predstavuje 

Majetok na krytie penzijných záväzkov a záväzkov súvisiacich 

so skrátenou pracovnou dobou starších zamestnancov sa oceňuje 

príslušnou časovou hodnotou a vykazuje podľa § 246 ods. 2 veta druhá 

nemeckého Obchodného zákonníka v zostatkových hodnotách 

vytvorených rezerv

začlenené do úrokových nákladov









 

 

 

 

 



















































 





účtovníctvo a zostavenie ročnej 

závierky

Na základe týchto 

predpisov musí byť previerka naplánovaná a vykonaná tak, aby bolo 

možné s dostatočnou istotou zistiť, či ročná závierka neobsahuje 

podstatné nesprávnosti. 

V rámci previerky 

bola hodnotená aj účinnosť účtovného interného kontrolného systému 

ako aj formou námatkových kontrol doklady preukazujúce údaje 

obsiahnuté v účtovníctve, ročnej závierke a správe o stave spoločnosti. 

Obsahom previerky bolo aj hodnotenie použitých bilančných zásad a 

podstatných odhadov vedenia spoločnosti ako aj celková prezentácia 

ročnej závierky.  

Sme presvedčení, že nami vykonaná previerka predstavuje 

dostatočne istú základňu pre naše hodnotenie

naša previerka neviedla k žiadnym námietkam. 



zostavenie správy o stave spoločnosti v súlade s 

nemeckými právnymi predpismi

Na základe týchto predpisov musí byť previerka 

správy o stave spoločnosti naplánovaná a vykonaná tak, aby bolo možné 

s dostatočnou istotou zistiť, či správa neobsahuje podstatné nesprávnosti, 

či 

naša previerka správy o stave spoločnosti neviedla 

k žiadnym námietkam




