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Mezitímní konsolidovaný výkaz o finanční pozici k 30. červnu 2014 
(v mil. Kč) 

 

 

 
Bod 

přílohy 
 

30.6.2014  
 

31.12.2013  

Aktiva     

     

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 5 12 211  8 408 
Pohledávky za bankami a ostatními finančními 
institucemi  4 442 

 
3 556 

Kladná reálná hodnota derivátŧ  174  336 

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty 8 69 202  60 004 

Finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou proti 
účtŧm nákladŧ a výnosŧ 7a 11 166 

 
7 408 

Finanční nástroje realizovatelné 7b 18 053  20 393 

Finanční nástroje drţené do splatnosti 7c 1 270  1 846 

Vyřazované skupiny drţené k prodeji  308  261 

Účasti ve společných podnicích a investice do 
přidruţených podnikŧ 17 6 167 

 
5 939 

Daňová pohledávka  49  65 

Investice do nemovitostí  632  646 

Dlouhodobý hmotný majetek  197  211 

Dlouhodobý nehmotný majetek  145  165 

Goodwill  374  405 

Náklady a příjmy příštích období a ostatní aktiva  866  594 

Aktiva celkem 
 125 256  110 237 

     

Pasiva     

     

Závazky vŧči bankám a ostatním finančním institucím   4 446  5 083 

Závazky vŧči klientŧm 10 99 650  85 823 

Záporná reálná hodnota derivátŧ  531  541 

Podřízené závazky  1 752  1 508 

Daňový závazek  213  185  
Výdaje a výnosy příštích období, rezervy a ostatní 
pasiva  3 967 

 
3 051 

Cizí zdroje celkem 
 110 559  96 191 

     

Základní kapitál  9 558  9 558 

Ostatní kapitálové nástroje 11 333  - 
Výsledek hospodaření minulých let, kapitálové fondy a 
rezerva z přecenění  4 175  3 868 

Vlastní kapitál  
14 066  13 426 

Nekontrolní podíly 12 631  620 

Vlastní kapitál celkem  
14 697  14 046 

     

Pasiva celkem 
 125 256  110 237 

 

Příloha uvedená na stranách 8 aţ 33 tvoří nedílnou součást této mezitímní konsolidované účetní závěrky. 
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Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném výsledku  

za období 6 měsíců končící 30. června 2014 

(v mil. Kč) 

  
 
 

  
 

 
Bod 

přílohy 
1.1.-30.6.    

2014  
1.1.-30.6. 

2013 

     

Úrokové výnosy  2 768  2 057 

Úrokové náklady  (1 395)  (1 201) 

Čisté úrokové výnosy  1 373  856 

      

Výnosy z poplatkŧ a provizí  340  308 

Náklady na poplatky a provize  (68)  (69) 

Čisté výnosy z poplatků a provizí  272  239 

     

Dividendy z realizovatelných finanční aktiv  63  40 

     

Čistý zisk z obchodování  216  316 

Ostatní provozní výnosy  119  84 

Provozní výnosy  2 043  1 535 

     

Osobní náklady  (354)  (324) 

Ostatní provozní náklady  (596)  (466) 

Odpisy  (38)  (47) 

Sníţení hodnoty goodwillu  (25)  - 

Provozní náklady 
 

(1 013)  (837) 

Zisk před tvorbou opravných položek, rezerv a před 

zdaněním  
1 030  698 

     

Čistá tvorba rezerv na finanční aktivity  (40)  (44) 

Čistá tvorba opravných poloţek k úvěrŧm 9 (75)  (171)  

     
Zisk před zdaněním a před zahrnutím zisku z účastí 
ve společných podnicích a investic do přidružených 
podniků  915 

 
483 

     
Zisk z účastí ve společných podnicích a investic do 
přidruţených podnikŧ po odečtení daně z příjmŧ 17 207  - 

     

Zisk před zdaněním  1 122  483 

     

Daň z příjmŧ  (188)  (108) 

     

Zisk z pokračujících činností  934  375 

Zisk z ukončovaných činností po odečtení daně z 
příjmů  -  64 

Zisk za účetní období  934  439 
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Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném výsledku  

za období 6 měsíců končící 30. června 2014 (pokračování) 

(v mil. Kč) 

 
Zisk za účetní období přiřaditelný akcionářům:     

Zisk z pokračujících činností  923  373 

Zisk z ukončovaných činností  -  64 

Zisk za účetní období přiřaditelný akcionářům,    
celkem  923  437 

     
Zisk za účetní období přiřaditelný nekontrolním 
podílům:    

 

Zisk z pokračujících činností  11  2 

Zisk z ukončovaných činností  -  - 

Zisk za účetní období přiřaditelný nekontrolním 
podílům, celkem  11  2 

Zisk za účetní období 
 

934  439 

 
 
 
Ostatní úplný výsledek po zdanění: 

    

 
Rezerva z přecenění realizovatelných finančních nástrojŧ 

 
 

 
 

Přecenění na reálnou hodnotu  94  (66)   

Přecenění na reálnou hodnotu přeúčtované do zisku 
za účetní období 

 

(26)  (355)   

Rozdíly z kurzových přepočtŧ  (53)  (78) 

Úplný výsledek za účetní období celkem  949  (60) 

Přiřaditelný:     

Akcionářŧm  938  (62) 

Nekontrolním podílŧm  11  2 

Úplný výsledek za účetní období celkem  949  (60) 

     

Příloha uvedená na stranách 8 aţ 33 tvoří nedílnou součást této mezitímní konsolidované účetní 

závěrky. 

 

Představenstvo schválilo tuto mezitímní konsolidovanou účetní závěrku dne 29. srpna 2014. 

 

 

Za představenstvo podepsáni: 

 

 

  

 Štěpán Ašer, MBA    Ing. Igor Kováč 

          člen představenstva            člen představenstva 
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Mezitímní konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu  

za období 6 měsíců končící 30. června 2014 
 (v mil. Kč) 

 

 
Základní 

kapitál 
Kapitálové 

fondy  

Ostatní 
kapitálové 

nástroje 

Rezerva z 
přecenění 

Nerozdělený 
zisk 

Celkem 
Nekontrolní 

podíly 

Vlastní 
kapitál 

celkem 

Zůstatek k 1. lednu 2014 9 558 185 - - 3 683 13 426 620 14 046 

Úplný výsledek za účetní období celkem   
 

 
 

  
  

Zisk za účetní období         -               -       -            -       923  923   11  934   

Ostatní úplný výsledek po zdanění 
  

 
    

   

Rozdíly z kurzových přepočtŧ         -               -       - (53)              -       (53)  -  (53)  

Rezerva z přecenění realizovatelných finančních 

nástrojŧ:   
 

    
   

Přecenění na reálnou hodnotu         -               -       - 94               -       94                   -       94   

Přecenění na reálnou hodnotu přeúčtované 

do zisku za účetní období 
        -               -       - (26)              -       (26)                  -       (26)  

Úplný výsledek za účetní období         -               -       - 15          923      938  11 949 

Transakce účtované přímo do vlastního 
kapitálu   

 
     

Emise výnosových certifikátŧ - - 333 - - 333 - 333 

Výplata dividend         -               (16)       -            -       (615)  (631)                  -       (631)  

Tvorba účelového fondu pro výplatu výnosŧ 
z výnosových certifikátŧ  

- 100 - - (100) - - - 

Převod do zákonného rezervního fondu a 
ostatních kapitálových fondŧ 

        -       (87)   -            -       87  -                   -       -   

Zůstatek k 30. červnu 2014 9 558 182 333 15 3 978 14 066 631 14 697 
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Mezitímní konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu  

za období 6 měsíců končící 30. června 2013 
 (v mil. Kč) 

 

 
Základní 

kapitál 
Kapitálové 

fondy  
Rezerva z 
přecenění 

Nerozdělený 
zisk 

Celkem 
Nekontrolní 

podíly 

Vlastní 
kapitál 

celkem 

Zůstatek k 1. lednu 2013 3 858 110 501 2 943 7 412 5 7 417 

Úplný výsledek za účetní období celkem   
  

  
  Zisk za účetní období         -               -                  -       437  437   2  439   

Ostatní úplný výsledek po zdanění 
      

   

Rozdíly z kurzových přepočtŧ         -               -       (78)              -       (78)  -  (78)  

Rezerva z přecenění realizovatelných finančních nástrojŧ: 
      

   

Přecenění na reálnou hodnotu         -               -       (66)               -       (66)                   -       (66)   

Přecenění na reálnou hodnotu přeúčtované do zisku za 

účetní období 
        -               -       (355)              -       (355)                  -       (355)  

Úplný výsledek za účetní období         -               -       (499)          437      (62)  2 (60) 

Transakce účtované přímo do vlastního kapitálu 
       

Výplata dividend         -               -                  -       (251)  (251)                  -       (251)  

Oceňovací rozdíly         -               -                  -              68       68   
 

68   

Efekt z prodeje dceřiné společnosti         -               -                  -       -  -  36   36   

Převod do zákonného rezervního fondu         -       46              -       (46)  -                   -       -   

Zůstatek k 30. červnu 2013 3 858 156 2 3 151 7 167 43 7 210 

 
 
Příloha uvedená na stranách 8 aţ 33 tvoří nedílnou součást této mezitímní konsolidované účetní závěrky. 
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Mezitímní konsolidovaný přehled o peněţních tocích   

za období 6 měsíců končící 30. června 2014 
 (v mil. Kč) 

 

 Bod 
přílohy 

30.6.2014 30.6.2013 

PENĚŢNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI    

Zisk před zdaněním z pokračujících činností  1 122 483 

Zisk po zdanění z ukončovaných činností   64 

 
Úpravy o: 

 
  

Odpisy  38 47 

Sníţení hodnoty goodwillu  25 - 

Opravné poloţky k úvěrŧm  9 75 171 

Kurzové rozdíly ze ztrát zpŧsobených sníţením hodnoty úvěrŧ 9 (2) 12 

Zŧstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
 1 (7) 

Změna stavu ostatních rezerv, odloţené daně a ostatních 

aktiv 
 56 (16) 

Rezerva z přecenění realizovatelných finančních nástrojŧ  68 (421) 

Zisk / (ztráta) z účastí ve společných podnicích a investic do 
přidruţených podnikŧ 

 (207) - 

Nerealizované kurzové zisky / (ztráty)  134 - 

 

(Zvýšení) / sníţení provozních aktiv: 
   

Povinné minimální rezervy uloţené u centrálních bank  (1 116) 797 

Pohledávky za bankami a ostatními finančními institucemi  (155) (357) 

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty  (9 198) (6 122) 

Finanční nástroje drţené do splatnosti, realizovatelné finanční 
nástroje a finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou proti 
účtŧm nákladŧ a výnosŧ 

 (842) (827) 

Náklady a příjmy příštích období a ostatní aktiva  (272) 223 

Vyřazované skupiny drţené k prodeji  (48) - 

 
Zvýšení / (sníţení) provozních pasiv: 

   

Závazky vŧči bankám a ostatním finančním institucím  (637) (8 430) 

Závazky vŧči klientŧm  13 827 8 749 

Výnosy a výdaje příštích období, rezervy a ostatní pasiva  915 (710) 

    

Zvýšení / (sníţení) reálných hodnot derivátů    

Reálná hodnota derivátŧ  152 292 

    

Vliv daní    

Zaplacená daň  (141) (251) 

    

Čistý peněţní tok z provozní činnosti  3 795 (6 305) 

 

PENĚŢNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 
   

Čistý (nákup) / prodej dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku 

 (6) 12 

Pořízení dceřiné společnosti, získané peněţní prostředky  - 219 

Zaloţení společného podniku   - (103) 

Sníţení investic do nemovitostí  15 21 

(Zvýšení) / sníţení goodwillu  31 (265) 

Kurzové rozdíly z konsolidace  (54) 28 

Pořízení vyřazovaných skupin drţených k prodeji  - (212) 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti  (14) (300) 
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Mezitímní konsolidovaný přehled o peněţních tocích   

za období 6 měsíců končící 30. června 2014 (pokračování) 
 (v mil. Kč) 

 

PENĚŢNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI    

Emise výnosových certifikátŧ 11 333 - 

Vyplacené dividendy  (631) (251) 

Podřízené závazky  244 4 

Kurzové rozdíly z podřízených závazkŧ  1 19 

Čistý peněţní tok z finanční činnosti  (53) (228) 

    

ZVÝŠENÍ PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŢNÍCH 
EKVIVALENTŮ 

 3 728 (6 834) 

STAV PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŦ A PENĚŢNÍCH EKVIVALENTŦ 

NA POČÁTKU OBDOBÍ 
6 10 632 11 924 

STAV PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŦ A PENĚŢNÍCH EKVIVALENTŦ 
NA KONCI OBDOBÍ 

6 14 360 5 090 

 

Peněţní toky z provozní činnosti zahrnují: 
   

 Přijaté úroky  2 052 1 817 

 Zaplacené úroky  (1 118) 1 018 

 Přijaté dividendy  101 40 

 

Příloha uvedená na stranách 8 aţ 33 tvoří nedílnou součást této mezitímní konsolidované účetní 
závěrky. 
  



J & T BANKA, a.s.  
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1. Obecné informace 
 

J & T BANKA, a. s. (dále jen „Banka”) byla zaloţena v České republice jako akciová společnost dne 
13. října 1992.  

 

Banka získala dne 25. dubna 2003 licenci obchodníka s cennými papíry a dne 22. prosince 2003 jí o tuto 

činnost byla rozšířena bankovní licence. Banka se ve své činnosti orientuje na oblast privátního, 

investičního, korporátního a retailového bankovnictví.  

 
Banka podléhá pravidlŧm a poţadavkŧm České národní banky („ČNB”). Tato pravidla a poţadavky se 
týkají zejména limitŧ a omezení ohledně kapitálové přiměřenosti, klasifikace úvěrŧ a podrozvahových 
závazkŧ, velkých expozic, likvidity a devizové pozice Banky. 
 
Banka má sídlo na adrese Pobřeţní 14, Praha 8, Česká republika. Banka, včetně svých dceřiných 

společností, přidruţených a společných podnikŧ uvedených v tabulce níţe („Skupina“), měla v období od 
1. ledna do 30. června 2014 v prŧměru 532 zaměstnancŧ (1.1.-30.6.2013: 476). Skupina podniká 
v České republice, Slovenské republice a Ruské federaci. 
 
Pobočka Banky byla zaloţena dne 23. listopadu 2005 a zapsána do Obchodního rejstříku Obvodního 

soudu pro Bratislavu I, Oddíl Po, vloţka 1320/B jako organizační sloţka „J & T BANKA, a.s., pobočka 

zahraniční banky” se sídlem v Bratislavě, 811 02, Dvořákovo nábreţie 8, identifikační číslo 35 964 693. 
 
Dne 15. prosince 2006 vloţila společnost J&T FINANCE GROUP, a.s. svŧj 100% podíl v Bance 
do kapitálu společnosti J&T FINANCE, a.s. se sídlem Pobřeţní 297/14, 186 00 Praha 8, která se stala 
jediným akcionářem Banky. 
 
Fúzí došlo k 1. lednu 2014 ke změně právní formy a sloučení mateřské společnosti Banky J&T Finance, 

a.s. se společnostmi J&T FINANCE GROUP, a.s. a Techno Plus, a.s. Nástupnickou společností se stala 
společnost J&T Finance, a.s., která se přejmenovala na J&T FINANCE GROUP SE a zároveň změnila i 
právní formu na evropskou společnost Societa Europaea (SE) se sídlem v Praze. 
 
Dne 1. ledna 2009 Slovenská republika vstoupila do eurozóny a přijala euro, které tak nahradilo 
slovenskou korunu. S účinností od tohoto data proto Pobočka sestavuje účetní závěrku a vede účetnictví 
v euru. 

 

V souvislosti s úmyslem akcionáře centralizovat finanční sluţby v rámci společnosti J & T BANKA, a.s. se 
následující společnosti staly dceřinými společnostmi, přidruţenými a společnými podniky. 
 
Společnosti, které tvořily konsolidační celek  k 30. červnu 2014, jsou uvedeny v následující 
tabulce: 
 

Společnost 
Sídlo 

společ-
nosti 

Základní 
kapitál 

v mil. Kč 

Vlastnický 
podíl v % 

Konsolidační 
metoda 

Předmět 
podnikání 

J & T BANKA, a.s. (mateřská 
společnost) 

Česká 
republika 

9 558 Mateřská společnost Bankovní činnost 

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 
Česká 

republika 
20 100 plná 

Investiční 
činnost 

ATLANTIK finanční trhy, a.s. 
Česká 

republika 
81 100 plná 

Investiční 
činnost 

J&T IB and Capital Markets, a.s. 
Česká 

republika 
2 100 plná 

Poradenská 
činnost 

J&T BANK ZAO Rusko 260 99,125 plná Bankovní činnost 

TERCES MANAGEMENT LIMITED Kypr 0,05 99 plná 
Investiční 
činnost 

-    Interznanie OAO Rusko 118 100 plná 
Investice do 
nemovitostí 

PGJT B.V. 
Nizozem-

sko 
220 50 ekvivalence Finanční činnost 

-    PROFIREAL OOO Rusko 118 100 ekvivalence Finanční činnost 
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1. Obecné informace (pokračování) 
 

 

Společnost 
Sídlo 

společ-
nosti 

Základní 
kapitál 

v mil. Kč 

Vlastnický 
podíl v % 

Konsolidační 
metoda 

Předmět 
podnikání 

Poštová banka, a.s. Slovensko 8 408 36,36 ekvivalence Bankovní činnost 

 -  Poštová banka, a.s., pobočka 
Česká republika 

Česká 
republika 

- 100 ekvivalence Bankovní činnost 

 -  Poisťovňa Poštovej banky, 
a. s.  

Slovensko 317 100 ekvivalence Pojišťovnictví 

 -  Dôchodková správcovská 
spoločnosť Poštovej banky, 
d.s.s., a. s. 

Slovensko 328 100 ekvivalence 
Správa 
penzijních fondŧ 

 -  PRVÁ PENZIJNÁ 
SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., 
a. s. 

Slovensko 47 100 ekvivalence Správa aktiv 

 -  POBA Servis, a. s.  Slovensko 1 100 ekvivalence Správa budov 

 -  PB PARTNER, a. s.  Slovensko 77 100 ekvivalence 
Finanční 

zprostředkování 

 -  PB Finančné sluţby, a. s. Slovensko 3 100 ekvivalence 
Operační a 

finanční leasing 

 -  SPPS, a. s. Slovensko - 40 ekvivalence 
Sluţby 

platebního styku 

 -  PB IT, a.s. Slovensko 1 100 ekvivalence 
Sluţby v oblasti 

IT 

 -  FOND DLHODOBÝCH 
VÝNOSOV o.p.f.  

Slovensko - 49,94 ekvivalence 
Kolektivní 

investiční fond 

              -   FORESPO BDS a.s. 
Česká 

republika 
216 100 ekvivalence 

Investice do 
nemovitostí 

              -   FORESPO - RENTAL 1 a.s. Slovensko 59 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

              -   FORESPO - RENTAL 2 a. s. Slovensko 603 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

              -   INVEST-GROUND a. s.  Slovensko 78 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

-  NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o.p.f. Slovensko - 48,77 ekvivalence 
Kolektivní 

investiční fond 

              -   FORESPO PÁLENICA a. s.  Slovensko 53 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

              -   FORESPO SMREK a. s. Slovensko 114 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

-   FORESPO HOREC a                  
SASANKA a. s. 

Slovensko 83 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

              -   FORESPO HELIOS 1 a. s. Slovensko 149 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

              -   FORESPO HELIOS 2 a. s. Slovensko 160 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

              -   FORESPO SOLISKO, a. s. Slovensko 78 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

J&T REALITY, o.p.f. 
Česká 

republika 
- 53,08 plná 

Kolektivní 
investiční fond 
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1. Obecné informace (pokračování) 
 

Skupina je takto schopna poskytovat klientŧm kompletní servis bankovních sluţeb, správu aktiv, 
realizovat operace na finančních a kapitálových trzích i pro retailovou klientelu, stejně jako podporovat 

klienty ve strukturování jejich projektŧ a v jejich počátečních fázích. Očekává se, ţe všechny akvizice 
významně přispějí do rŧstu ziskovosti banky. 
 
Dne 27. února 2014 Banka navýšila částkou 8 mil. EUR do základního kapitálu společnosti J&T REALITY, 
o.p.f., ve které po navýšení drţí majetkový podíl ve výši 53,08 %. Banka plně ovládá tuto společnost 
skrz svojí dceřinou společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., která tento fond spravuje.  
 

Dne 9. června 2014 Banka získala 58,33% majetkový podíl ve společnosti VABA d.d. banka Varaţdin. 
Vzhledem k tomu, ţe transakce není plně dokončená v návaznosti na alokaci kupní ceny, není tato 
společnost zahrnuta do konsolidačního celku a je vykázána v objemu kupní ceny jako finanční aktivum 
v poloţce „finanční nástroje realizovatelné“ (bod 7). Toto vykázání zároveň nemá významný vliv na 
výsledek hospodaření k 30. červnu 2014.   
 

Společnosti, které tvořily konsolidační celek  k 31. prosinci 2013, jsou uvedeny v následující 
tabulce: 
 

Společnost 
Sídlo 

společ-
nosti 

Základ
ní 

kapitál 
v mil. 

Kč 

Vlast-
nický 

podíl v 
% 

Konsolidační 
metoda 

Předmět 
podnikání 

J & T BANKA, a.s. (mateřská 
společnost) 

Česká 
republika 

9 558 Mateřská společnost Bankovní činnost 

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 
Česká 

republika 
20 100 plná 

Investiční 
činnost 

ATLANTIK finanční trhy, a.s. 
Česká 

republika 
81 100 plná 

Investiční 
činnost 

J&T IB and Capital Markets, a.s. 
Česká 

republika 
2 100 plná 

Poradenská 
činnost 

J&T BANK ZAO Rusko 266 99,125 plná Bankovní činnost 

TERCES MANAGEMENT LIMITED Kypr 0,05 99 plná 
Investiční 
činnost 

-    Interznanie OAO Rusko 121 100 plná 
Investice do 
nemovitostí 

PGJT B.V. Nizozemsko 219 50 ekvivalence Finanční činnost 

-    PROFIREAL OOO Rusko 121 100 ekvivalence Finanční činnost 

Poštová banka, a.s. Slovensko 8 400 36,36 ekvivalence Bankovní činnost 

 -  Poštová banka, a.s., pobočka 
Česká republika 

Česká 
republika 

- 100 ekvivalence Bankovní činnost 

 -  Poisťovňa Poštovej banky, a. s.  Slovensko 317 100 ekvivalence Pojišťovnictví 

 -  Dôchodková správcovská 
spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., 
a. s. 

Slovensko 328 100 ekvivalence 
Správa 
penzijních fondŧ 
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1. Obecné informace (pokračování) 
 

 

Společnost 
Sídlo 

společ-
nosti 

Základní 
kapitál 

v mil. Kč 

Vlastnický 
podíl v % 

Konsolidační 
metoda 

Předmět 
podnikání 

 -  PRVÁ PENZIJNÁ 
SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., 
a. s. 

Slovensko 47 100 ekvivalence Správa aktiv 

 -  POBA Servis, a. s.  Slovensko 1 100 ekvivalence Správa budov 

 -  PB PARTNER, a. s.  Slovensko 22 100 ekvivalence 
Finanční 

zprostředkování 

 -  PB Finančné sluţby, a. s. Slovensko 3 100 ekvivalence 
Operační a 

finanční leasing 

 -  SPPS, a. s. Slovensko - 40 ekvivalence 
Sluţby 

platebního styku 

 -  FOND DLHODOBÝCH 
VÝNOSOV o.p.f.  

Slovensko - 49,94 ekvivalence 
Kolektivní 

investiční fond 

              -   FORESPO BDS a.s. 
Česká 

republika 
216 100 ekvivalence 

Investice do 
nemovitostí 

              -   FORESPO - RENTAL 1 a.s. Slovensko 59 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

              -   FORESPO - RENTAL 2 a. s. Slovensko 602 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

              -   INVEST-GROUND a. s.  Slovensko 78 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

-  NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o.p.f. Slovensko - 48,77 ekvivalence 
Kolektivní 

investiční fond 

              -   FORESPO PÁLENICA a. s.  Slovensko 53 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

              -   FORESPO SMREK a. s. Slovensko 114 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

-   FORESPO HOREC a                  
SASANKA a. s. 

Slovensko 83 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

              -   FORESPO HELIOS 1 a. s. Slovensko 149 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

              -   FORESPO HELIOS 2 a. s. Slovensko 160 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

              -   FORESPO SOLISKO, a. s. Slovensko 78 100 ekvivalence 
Investice do 
nemovitostí 

J&T REALITY, o.p.f. 
Česká 

republika 
- 43,66 plná 

Kolektivní 
investiční fond 
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2. Východiska pro přípravu účetní závěrky 
 

(a) Prohlášení o souladu 
 

Tato mezitímní konsolidovaná účetní závěrka zahrnuje informace za členy Skupiny a byla sestavena v 

souladu s Mezinárodním účetním standardem IAS 34 ve znění přijatém Evropskou unií pro účetní období 
od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 („účetní období”). 
 
Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena dle zásady účtování v pořizovacích cenách. 
Výjimku tvoří investice do nemovitostí, finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou proti účtŧm 
nákladŧ a výnosŧ, finanční nástroje realizovatelné a deriváty, které jsou oceněny reálnou hodnotou. 

 
Členové Skupiny připravují účetní závěrku na základě účetnictví, které je vedeno v souladu s národními 
účetními standardy. Účetní závěrka vychází z účetních záznamŧ upravených tak, aby ve všech 
významných aspektech odpovídaly IAS 34.  
 
Informace o významných oblastech nejistoty, odhadŧ a zásadních úsudcích týkajících se aplikace 
účetních metod, které mají významný dopad na výši poloţek vykázaných v účetní závěrce, jsou 

podrobněji popsány v bodě 4. 

 
Údaje uvedené v mezitímní konsolidované účetní závěrce nejsou auditovány. 
 
Vliv přijatých standardů a novel stávajících standardů, které jsou v platnosti od 1. ledna 
2014  

Skupina uplatnila tyto standardy při přípravě mezitímní konsolidované účetní závěrce.  

 
IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka – Standard je účinný pro roční účetní období začínající 
1. lednem 2014 či později. Nahrazuje poţadavky IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka 
týkající se konsolidace a interpretaci SIC 12 Jednotky zvláštního určení. IAS 27 tak bude dále upravovat 
pouze účtování o dceřiných podnicích, spoluovládaných jednotkách a přidruţených podnicích v rámci 
individuální účetní závěrky. Skupina vyhodnotila dopad přijetí IFRS 10 na mezitímní konsolidovanou 

účetní závěrku a došla k závěru, ţe tento nový standard nemá významný dopad na mezitímní 
konsolidovanou účetní závěrku. 
 
IFRS 11 – Společná uspořádání – Standard nahrazuje IAS 31 Podíly ve společných podnicích. 

IFRS 11 nepředstavuje významné změny v definici uspořádání a společné kontroly, ačkoliv definice 
kontroly a nepřímé společné kontroly se změnila díky IFRS 10. Skupina vyhodnotila, ţe nový standard 
nebude mít vliv na finanční výkazy, jelikoţ posouzení společného ovládání podle nového standardu 

nezpŧsobila změnu v účetním pojetí existujících společných ovládání. Standard se stává účinným pro 
účetní období začínající 1. ledna 2014 či později. 
 
IFRS 12 – Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách – Standard je účinný pro roční účetní 
období začínající 1. lednem 2014 či později a aplikuje se retrospektivně. IFRS 12 vznáší poţadavek na 
zveřejnění dodatečných informací, které se vztahují k významným úsudkŧm a předpokladŧm, na jejichţ 
základě se určuje povaha podílŧ v účetních jednotkách a uspořádáních, dceřiných společnostech, 

společných uspořádáních a přidruţených podnicích a nekonsolidovaných strukturovaných jednotkách. 
Skupina v současné době vyhodnocuje finální dopady nového standardu, přesto nepředpokládá 
významný dopad na tuto mezitímní konsolidovanou účetní závěrku. Finální zveřejnění bude vykázáno v 
konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2014. 
 
Novela IAS 28 – Investice do přidruţených podniků a společných podniků (ve znění revize 

z roku 2011) – V dŧsledku nových standardŧ IFRS 11 a IFRS 12 se standard IAS 28 přejmenoval 

na IAS 28 Investice do přidruţených podnikŧ a společných podnikŧ a popisuje pouţití ekvivalenční 
metody nejen v případě přidruţených podnikŧ, ale i investic do společných podnikŧ. Novela je účinná 
pro roční účetní období začínající 1. lednem 2014 či později. Skupina vyhodnotila, ţe nový standard 
nemá významný dopad na mezitímní konsolidovanou účetní závěrku. 
 
  



J & T BANKA, a.s.  
Příloha mezitímní konsolidované účetní závěrky za období 6 měsícŧ končící končící 30. června 2014 
(v mil. Kč) 

 
 

13 

2. Východiska pro přípravu účetní závěrky (pokračování) 
 

(a) Prohlášení o souladu (pokračování) 
 

Novela IAS 32 – Započtení finančních aktiv a finančních závazků – Účinné pro roční účetní 
období začínající 1. lednem 2014 či později; aplikuje se retrospektivně. Dřívější aplikace je povolena, 
avšak je třeba rovněţ vyhovět poţadavkŧm na dodatečná zveřejnění dle novely IFRS 7 Zveřejňování – 
Započtení finančních aktiv a finančních závazkŧ. Novela nezavádí nová pravidla pro započtení finančních 
aktiv a závazkŧ, nýbrţ objasňuje kritéria pro započtení s cílem řešit jejich nejednotné uplatňování. 
Novela objasňuje, ţe účetní jednotka má aktuálně vymahatelné právo započtení, pokud toto právo: 
není podmíněno budoucí událostí; a je vymahatelné jak za normálních okolností, tak i v případě 

neplnění, platební neschopnosti nebo úpadku účetní jednotky a všech protistran. Skupina vyhodnotila, 
ţe tato novela nemá dopad na mezitímní konsolidovanou účetní závěrku, neboť u svých finančních aktiv 
a finančních závazkŧ zápočty neuplatňuje ani neuzavřela rámcovou smlouvu o zápočtu. 
 
Novela IAS 36 – Zveřejnění zpětně získatelných částek u nefinančních aktiv – Novela je účinná 
pro roční účetní období začínající 1. ledna 2014 či později. Tato novela objasňuje, ţe zpětně získatelné 

částky by měly být zveřejňovány pouze u těch jednotlivých aktiv (včetně goodwillu) či penězotvorných 
jednotek, u nichţ byla v prŧběhu účetního období zaúčtována či zrušena ztráta ze sníţení hodnoty. Tato 

novela také vyţaduje, aby byly zveřejněny následující doplňující údaje v případě, ţe v účetním období 
došlo k zaúčtování či zrušení sníţení hodnoty jednotlivých aktiv (včetně goodwillu) či penězotvorných 
jednotek a zpětně získatelná částka vychází z reálné hodnoty sníţené o náklady na prodej. Očekává se, 
ţe při prvotní aplikaci bude mít tato změna dopad na míru zveřejnění informací v účetní závěrce. 
Skupina vyhodnotila, ţe nový standard nemá významný dopad na mezitímní konsolidovanou účetní 

závěrku. 
 
Novela IAS 39 – Novace derivátů a pokračování zajišťovacího účetnictví – Novela je účinná pro 
roční účetní období začínající 1. ledna 2014 či později. Novelizace umoţňuje pokračování zajišťovacího 
účetnictví v situaci, kdy je v dŧsledku právních předpisŧ u derivátu, který byl označen jako zajišťovací 
nástroj, provedena novace s cílem provést clearing u centrální protistrany. Skupina vyhodnotila, ţe 
nový standard nemá významný dopad na mezitímní konsolidovanou účetní závěrku. 

 
(b) Měna 
 
Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka je vykázána v národní měně České republiky, českých korunách 
(„Kč”), zaokrouhlených na milióny.  

 

3. Účetní metody 
 
Pro mezitímní účetní závěrku pouţita stejná účetní pravidla, metody výpočtŧ a odhadŧ jako pro roční 
účetní závěrku roku 2013. Přehled významných účetních pravidel a postupŧ je uveden v roční účetní 
závěrce k 31. prosinci 2013. 
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4. Vyuţití odhadů a úsudků 
 

Při sestavení této mezitímní účetní závěrky pouţívá vedení úsudky, předpoklady a odhady, které mohou 
mít vliv na aplikaci účetních metod a vykázanou výši aktiv, pasiv, výnosŧ a nákladŧ. Skutečné hodnoty 
se mohou od těchto odhadŧ lišit. 

 
Odhady a výchozí předpoklady jsou prŧběţně revidovány. Změny účetních odhadŧ jsou zohledněny 
v období, v němţ byla provedena oprava odhadu, a dále ve veškerých dotčených budoucích obdobích. 
 
Hlavní zdroje nejistoty v odhadech 
 

Opravné položky ke ztrátám z úvěrů 
 

Aktiva zaúčtovaná v naběhlé hodnotě jsou posuzována z hlediska sníţení hodnoty zpŧsobem popsaným 
v roční účetní závěrce k 31. prosinci 2013 v bodě 3(b). 
 
Specifická sloţka související s protistranami v rámci celkové výše opravných poloţek na sníţení hodnoty 
úvěrŧ vychází z nejlepšího odhadu současné hodnoty očekávaných peněţních tokŧ vypracovaného 

vedením Skupiny. Při vypracování odhadŧ těchto peněţních tokŧ vedení Skupiny odhaduje finanční 

situaci protistrany a čistou realizovatelnou hodnotu případného zajištění. Kaţdé sníţení hodnoty aktiva 
je posuzováno z hlediska své podstaty a strategie řešení dalšího vývoje. Veškeré odhady peněţních 
tokŧ pro účely výpočtu opravných poloţek jsou samostatně schvalovány oddělením Řízení kreditních 
rizik (Credit Risk Management). 
 
Opravné poloţky jsou vytvářeny prŧběţně jako rozdíl mezi nominální hodnotou pohledávky a zpětně 
získatelnou částkou.  

 
Stanovení reálné hodnoty 
 
Pro stanovení reálné hodnoty finančních aktiv a závazkŧ, u kterých není k dispozici aktuální trţní cena, 
je třeba vyuţit oceňovací techniky popsané v roční účetní závěrce k 31. prosinci 2013 v bodě 3(b). 
U finančních nástrojŧ, se kterými se obchoduje zřídka a které vykazují malou transparentnost cen, je 
reálná hodnota méně objektivní a vyţaduje rŧznou míru úsudku v závislosti na likviditě, koncentraci, 

nejistotě trţních faktorŧ, předpokladech pro oceňování a dalších rizicích, která ovlivňují konkrétní 
částky. 

 
Skupina stanovuje reálnou hodnotu pomocí následujícího hierarchického systému, který odráţí 
významnost vstupŧ pouţitých při oceňování: 
 

- Úroveň 1: ceny totoţných aktiv nebo závazkŧ kotované na aktivních trzích (neupravené) 
- Úroveň 2: odvozena z objektivně zjistitelných trţních dat, a to buď přímo (tj. ceny obdobných 

nástrojŧ), nebo nepřímo (tj. odvození od cen) 
- Úroveň 3: vstupní údaje, které nevycházejí z objektivně zjistitelných trţních dat (objektivně 

nezjistitelné vstupní údaje)  
 
Pokud pro daný finanční nástroj neexistuje aktivní trh, je reálná hodnota odhadnuta pomocí 

oceňovacích technik. Při pouţití oceňovacích technik vedení uplatňuje odhady a předpoklady, které 
vycházejí z dostupných informací o odhadech a předpokladech, které by uplatnili účastníci trhu 
při stanovení ceny daného finančního nástroje. 
 
Pokud by reálné hodnoty byly o 10 % vyšší nebo niţší neţ odhady vedení, byla by stanovená účetní 
hodnota finančních nástrojŧ klasifikovaných jako Úroveň 3 o 616 mil. Kč vyšší nebo niţší, neţ jak je 

vykázána k 30. červnu 2014 (31.12.2013: 452 mil. Kč). 
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5. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 
 

 30.6.2014  31.12.2013 

Vklady u centrálních bank (včetně povinných minimálních 

rezerv) 1 384  268 

Nostro zŧstatek u centrálních bank 507  109 

Termínované vklady u centrálních bank do 3 měsícŧ 10 092  7 855 

Vklady u centrálních bank celkem 11 983  8 232 

Pokladní hotovost 228  176 

Celkem  12 211  8 408 

 

6. Analýza zůstatků peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů vykázaných ve výkazu 

o finanční pozici 

 

Pokladní 

hotovost a 
vklady u 

centrálních 

bank 

Termínované vklady 

u centrálních bank – 

splatné do 3 měsíců  

Úvěry bankám – 

repo operace 

Pohledávky za 
bankami splatné na 

poţádání nebo do 3 

měsíců Celkem 

31. prosince 2012 310   4 915   1 889   4 775   11 889   

Změna v roce 2013 (71) (2 873) (1 888) (1 967) (6 799) 

30. června 2013  239 2 042 1 2 808 5 090 

Změna v roce 2013 46 5 813 (1) (316) 5 542 

31. prosince 2013 285 7 855 - 2 492 10 632 

Změna v roce 2014 450 2 237 6 1 035 3 728 

30. června 2014 735 10 092 6 3 527 14 360 

 
„Povinné minimální rezervy” nejsou zahrnuty v poloţce „Peněţní prostředky a peněţní ekvivalenty“ pro 
účely mezitímního konsolidovaného výkazu o finanční pozici. 



J & T BANKA, a.s.  
Příloha mezitímní konsolidované účetní závěrky za období 6 měsícŧ končící končící 30. června 2014 
(v mil. Kč) 

 
 

16 

7. Finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, finanční 
nástroje realizovatelné a finanční nástroje drţené do splatnosti 
 

(a) Finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů:  

 
 
 

30.6.2014 

 

31.12.2013 

Reálná hodnota Reálná hodnota 

Akcie      

- domácí 662  14 

- zahraniční  32  42 

Podílové listy    

- domácí 24  29 

Dluhopisy    

- domácí 7 626  4 179 

- zahraniční  2 822  3 144 

Celkem  11 166  7 408 

    

    
 30.6.2014 

 

31.12.2013 

Reálná hodnota Reálná hodnota 

Akcie      

- kótované 694  56 

Podílové listy    

- nekótované 24  29 

Dluhopisy    
- kótované 10 448  7 323 

Celkem  11 166  7 408 
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7. Finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, finanční 
nástroje realizovatelné a finanční nástroje drţené do splatnosti (pokračování) 

 

(a) Finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 
(pokračování):  

 

 30.6.2014 

 

31.12.2013 

Reálná hodnota Reálná hodnota 

Akcie      

- korporátní  662  14 

- vydané finančními institucemi  32  42 
Podílové listy    

- vydané finančními institucemi 24  29 

Dluhopisy    

- státní  6 464  3 288 

- vydané finančními institucemi  1 049  2 840 

- vydané mezinárodními institucemi 58  9 

- korporátní 2 877  1 186 

Celkem 11 166  7 408 

 

 30.6.2014 

 

31.12.2013 

Reálná hodnota Reálná hodnota 

Akcie     

 - Úroveň 1 – trţní cena 668  31 

- Úroveň 3 - nezjistitelné vstupní údaje 26  25 

Podílové listy    

 - Úroveň 1 – trţní cena 24  29 

Dluhopisy    

 - Úroveň 1 – trţní cena 8 511  5 452 

 - Úroveň 3 - nezjistitelné vstupní údaje 1 937  1 871 

Celkem 11 166  7 408 

 
V letech 2014 a 2013 nenastaly ţádné pohyby mezi úrovněmi 1 a 2. 
 
K 30. červnu 2014 váţená prŧměrná úroková míra z dluhopisŧ činila 3,91 % p.a. (31.12.2013: 4,72 % 

p.a.). 
 
Následující tabulka uvádí vztah mezi počátečním a konečným zŧstatkem finančních nástrojŧ Úrovně 3, 
které jsou zaúčtovány v reálné hodnotě: 
 
 Akcie  Dluhopisy  Celkem 

Celkem k 1. lednu 2014 25  1 871  1 896 

Zisky / (ztráty) vykázané ve 

výsledku hospodaření celkem -  (35)  (35) 

Přírŧstky 1  445  446 

Úbytky -  (465)  (465) 

Vliv kurzových změn -  48  48 

Úrokové výnosy -  73  73 

Celkem k 30. červnu 2014 26  1 937  1 963 

 
Kotované ceny těchto finančních nástrojŧ nejsou povaţovány za trţní ceny vzhledem k aktivitě 
příslušného trhu. Nicméně jsou pouţity pro přecenění na reálnou hodnotu v účetnictví a jsou podpořeny 

oceněními společností, které jsou emitenty či akcionáři těchto finančních nástrojŧ. 
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7. Finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, finanční 
nástroje realizovatelné a finanční nástroje drţené do splatnosti (pokračování) 

 
(b) Finanční nástroje realizovatelné:  
 

 
 

30.6.2014 

 

31.12.2013 

Reálná hodnota Reálná hodnota 

Akcie    

- domácí 327  362 

- zahraniční  426  183 

Podílové listy    

- domácí 197  265 

- zahraniční  3 000  3 015 

Dluhopisy    

- domácí 8 076  11 983 

- zahraniční  6 027  4 585 

 Celkem 18 053  20 393 

    

 30.6.2014  31.12.2013 

 Reálná hodnota  Reálná hodnota 

Akcie    

- kótované 378  415 

- nekótované  375  130 

Podílové listy    

- nekótované  3 197  3 280 

Dluhopisy    

- kótované 12 961  15 416 

- nekótované  1 142  1 152 

 Celkem 18 053  20 393 

   
 30.6.2014 

 

31.12.2013 

Reálná hodnota Reálná hodnota 

Akcie    

- vydané finančními institucemi  302  21 
- korporátní  451  524 

Podílové listy    

- vydané finančními institucemi 3 194  3 278 
- korporátní  3  2 
Dluhopisy    

- státní  7 744  10 211 
- vydané finančními institucemi 1 111  1 272 
- korporátní 5 248  5 085 

Celkem 18 053  20 393 
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7. Finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, finanční 
nástroje realizovatelné a finanční nástroje drţené do splatnosti (pokračování) 

 
(b) Finanční nástroje realizovatelné (pokračování): 

  
 30.6.2014  31.12.2013 
 Reálná hodnota  Reálná hodnota 

Akcie    

- Úroveň 1 - trţní cena 332  278 
- Úroveň 2 – cena odvozená z trhu -  20 
- Úroveň 3 - nezjistitelné vstupní údaje 421  247 
Podílové listy    

- Úroveň 1 - trţní cena 3 197  3 274 
- Úroveň 2 – cena odvozená z trhu -  6 
Dluhopisy    

- Úroveň 1 - trţní cena 8 813  14 243 

- Úroveň 3 - nezjistitelné vstupní údaje 5 290  2 325 

Celkem 18 053  20 393 

 
V letech 2014 a 2013 nenastaly ţádné pohyby mezi úrovněmi 1 a 2. 
 
K 30. červnu 2014 váţená prŧměrná úroková míra z dluhopisŧ činila 3,08% p.a. (31.12.2013: 3,17% 
p.a.). 
 

Následující tabulka uvádí vztah mezi počátečním a konečným zŧstatkem finančních nástrojŧ Úrovně 3, 
které jsou zaúčtovány v reálné hodnotě: 

 

Akcie 

 

Dluhopisy 

 

Celkem 

Celkem k 1. lednu 2014 247  2 325  2 572 

Zisky / (ztráty) vykázané ve výsledku 

hospodaření celkem -  1  1 

Změny reálné hodnoty vykázané ve vlastním 

kapitálu 1  (21)  (20) 

Přírŧstky 272  3 744  4 016 

Úbytky (98)  (809)  (907) 

Vliv kurzových změn (1)  (17)  (18) 

Úrokové výnosy -  67  67 

Celkem k 30. červnu 2014 421  5 290  5 711 

 

Kotované ceny těchto finančních nástrojŧ nejsou povaţovány za trţní ceny vzhledem k aktivitě 
příslušného trhu. Nicméně jsou pouţity pro přecenění na reálnou hodnotu v účetnictví a jsou podpořeny 
oceněními společností, které jsou emitenty či akcionáři těchto finančních nástrojŧ. 
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7. Finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, finanční 
nástroje realizovatelné a finanční nástroje drţené do splatnosti (pokračování) 

 
(c) Finanční nástroje drţené do splatnosti:  

 
 30.6.2014 

 

31.12.2013 

Naběhlá hodnota Naběhlá hodnota 

Dluhopisy    

- zahraniční  1 270  1 846 

 Celkem 1 270  1 846 

    
 30.6.2014  31.12.2013 

 Naběhlá hodnota  Naběhlá hodnota 

Dluhopisy    

- kótované 1 270  1 846 

 Celkem 1 270  1 846 

    

 30.6.2014  31.12.2013 

 Naběhlá hodnota  Naběhlá hodnota 

Dluhopisy    

- finanční instituce    1 418 

- korporátní 1 270  428 

Celkem  1 270  1 846 

  

K 30. červnu 2014 váţená prŧměrná úroková míra z dluhopisŧ činila 6,16 % p.a. (31.12.2013: 6,19 % 

p.a.). 
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8. Úvěry a ostatní pohledávky za klienty 
 

  
30.6.2014  31.12.2013 

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty  63 374  48 328 

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty – smlouvy 

o zpětném prodeji 

 

3 445  9 383 

Kontokorentní úvěry poskytnuté klientŧm  2 920  3 230 

Dluhové cenné papíry – směnky  208  225 

Ostatní pohledávky  76  62 

Opravné poloţky a ztráty z úvěrŧ (bod 9)  (821)  (1 224) 

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty v čisté 

výši celkem  
69 202  60 004 

 
 

Opravné poloţky k úvěrŧm a ostatním pohledávkám za klienty jsou stanoveny a vytvářeny na základě 
nejlepšího odhadu současné hodnoty příchozích peněţních tokŧ, které jsou managementem očekávány. 
V rámci vytváření toho odhadu peněţních tokŧ management bere v úvahu finanční situaci dluţníka a 
čistou realizovatelnou hodnotu zajištění a záruky třetích stran. 
 
K 30. červnu 2014 váţená prŧměrná úroková míra z úvěrŧ klientŧm činila 6,86 % (31.12.2013: 6,91 
%). 

 
K 30. červnu 2014 váţená prŧměrná úroková míra ze směnek činila 5,13 % p.a. (31.12.2013: 7,19 % 
p.a.). 
 
 
9. Opravné poloţky k úvěrům  

  

   1.1.-30.6.2014  1.1.-31.12.2013 

1. ledna  1 224  815   

Tvorba / (rozpuštění) v prŧběhu účetního 

období  75  515 

Pouţití / odpis úvěrŧ (476)  (143) 

Kurzové rozdíly (2)  37 

Ke konci období 821  1 224   
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10. Závazky vůči klientům  

 

Závazky vŧči klientŧm zahrnují: 

30.6.2014  31.12.2013 

Běţné účty 11 176  11 726 

Termínované vklady 88 390  74 030 

Depozitní směnky -  42 

Pŧjčky od klientŧ – smlouvy o zpětném prodeji 75  23 

Ostatní 9  2 

Celkem 99 650  85 823   

 

K 30. červnu 2014 váţená prŧměrná úroková míra ze závazkŧ vŧči klientŧm činila 2,46 % p.a. 

(31.12.2013: 2,77 % p.a.). 

 
 

11. Ostatní kapitálové nástroje 
 
Dne 19. června 2014 Česká národní banka schválila prospekt emise podřízených výnosových certifikátŧ 
kombinující prvky kapitálových i dluhových cenných papírŧ v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 
1 000 mil. Kč. Certifikáty splňují podmínky pro zahrnutí do vedlejšího pŧvodního kapitálu AT1, který je 
součástí regulatorního kapitálu tier 1. Toto zahrnutí podléhá schválení Českou národní bankou. K 30. 
červnu 2014 dosáhl vyemitovaný objem certifikátŧ výši 333 mil. Kč. 

  
Představenstvo Banky zároveň schválilo 30. června 2014 vytvoření účelového kapitálového fondu pro 
výplaty výnosŧ z certifikátŧ ve výši 100 mil. Kč. Banka tento fond natvořila z nerozděleného zisku. 
Výplata výnosŧ z certifikátŧ se řídí podmínkami uvedenými v prospektu. Tento výnosový certifikát bez 
data splatnosti v nominální hodnotě 100 tis. Kč nese 10% roční výnos vyplácený na kvartální bázi.    
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12. Nekontrolní podíly 
 

 

30.6.2014 

 

31.12.2013 

J&T BANK ZAO 5 

 

5 

Interznanie OAO (1) 

 

(1) 

TERCES MANAGEMENT LIMITED  5 

 

5 

J&T REALITY, o.p.f. 622  611 

Celkem 631 

 

620 

 

 
Následující tabulka uvádí informace o společnostech z konsolidačního celku, které mají významné 
nekontrolní podíly.  
 
30.6.2014 

mil. Kč 

 

J&T REALITY, o.p.f. 

Výše nekontrolního podílu  46,92% 

Aktiva  1 349 

Závazky  23 

Čistá aktiva  1 326 

Účetní hodnota nekontrolního podílu  622 

Výnosy  41 

Zisk za účetní období   24 

Úplný výsledek za účetní období celkem  24 

Zisk za účetní období přiřaditelný nekontrolním podílŧm  11 

Peněţní toky z provozní činnosti  (228) 

Peněţní toky z finanční činnosti  - 

Peněţní toky z investiční činnosti  219 

Zvýšení peněţních prostředkŧ a peněţních ekvivalentŧ  (9) 

 
 
31.12.2013 

mil. Kč 

 

J&T REALITY, o.p.f. 

Výše nekontrolního podílu  56,34% 

Aktiva  1 093 

Závazky  9 

Čistá aktiva  1 084 

Účetní hodnota nekontrolního podílu  611 

Výnosy  - 

Zisk za účetní období   - 

Úplný výsledek za účetní období celkem  - 

Zisk za účetní období přiřaditelný nekontrolním podílŧm  - 

Peněţní toky z provozní činnosti  - 

Peněţní toky z finanční činnosti  - 

Peněţní toky z investiční činnosti  - 

Zvýšení peněţních prostředkŧ a peněţních ekvivalentŧ  - 
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13. Informace o segmentech 
 

Obchodní segmenty 
 

Hlavní dělení na obchodní segmenty vychází z organizační struktury Skupiny.  
 
Skupina se skládá z následujících hlavních obchodních segmentŧ: 

 Finanční trhy 
o zahrnuje aktivity obchodování a korporátního bankovnictví, zejména pak aktivity na 

finančních trzích bez ohledu na úroveň obsluhy a obchodní segment klienta; 
 Korporátní bankovnictví  

o zahrnuje úvěry, vklady a jiné transakce ve vztahu k firemním zákazníkŧm (obsahuje 
obchodní segmenty: podniky, neziskové organizace, finanční instituce);  

 Privátní bankovnictví  
o zahrnuje úvěry, vklady a další transakce a zŧstatky vŧči klientŧm privátního a 

prémiového bankovnictví; 
 Retailové bankovnictví 

o zahrnuje úvěry, vklady a jiné transakce ve vztahu k retailovým zákazníkŧm; 
 Nealokované / ostatní 

o zahrnuje rozvahové poloţky strategického významu, které jsou řízeny Výborem pro 
řízení aktiv a pasiv  

 
Skupina má rovněţ centrální provoz sdílených sluţeb, který spravuje budovy Skupiny a některé firemní 
náklady. Přiměřené přiřazování centrálních nákladŧ jednotlivým obchodním segmentŧm upravují 

dohody o sdílení nákladŧ.  
 
Segment „Nealokované / ostatní” zahrnuje rozvahové poloţky strategického významu, které jsou řízeny 
Výborem pro řízení aktiv a pasiv. K nejvýznamnějším poloţkám patří: 

- Finanční nástroje realizovatelné a drţené do splatnosti 
- Pohledávky za bankami a ostatními finančními institucemi 
- Závazky vŧči bankám a ostatním finančním institucím 

- Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 
- Vlastní kapitál 

 
Osobní náklady, provozní náklady a odpisy, které nejsou přiřazeny obchodním segmentŧm, jsou rovněţ 
zahrnuty do tohoto segmentu. 
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13. Informace o segmentech (pokračování) 
 

Obchodní segmenty (pokračování) 
 

Mezitímní konsolidovaný výkaz o finanční pozici k 30. červnu 2014: 
 

 
Finanční   

trhy 
Korporátní 

bankovnictví 
Privátní 

bankovnictví 
Retailové 

bankovnictví 
Nealokované 

/ ostatní Celkem 

Pokladní hotovost, vklady u 
centrálních bank 

-  -  -  -  12 211 12 211 

Pohledávky za finančními 
institucemi 

77  -  -  -  4 365 4 442 

Finanční nástroje 10 476 -  -  -  20 187 30 663 

Účasti ve společných podnicích a 
investice do přidruţených 
podnikŧ 

-  -  -  -  6 167 6 167 

Investice do nemovitostí -  -  -  -  632 632 

Úvěry a ostatní pohledávky za 
klienty 

8 110 51 547 8 803 742 -  69 202 

Daňová pohledávka -  -  -  -  49 49 

Náklady a příjmy příštích období 
a ostatní aktiva 

-  -  -  -  1 582 1 582 

Vyřazované skupiny drţené k 
prodeji 

-  -  -  -  308 308 

Aktiva celkem 18 663 51 547 8 803 742 45 501 125 256 

Záporná reálná hodnota 
pouţitých derivátŧ 

26 -  -  -  505 531 

Závazky vŧči bankám -  -  -  -  4 446 4 446 

Závazky vŧči klientŧm -  40 744 17 989 40 917 -  99 650 

Podřízené závazky -  1 104 419 229 -  1 752 

Daňový závazek -  -  -  -  213 213 

Výdaje a výnosy příštích období, 
rezervy a ostatní pasiva 

-  -  -  -  3 967 3 967 

Vlastní kapitál -  -  -  -  14 697 14 697 

Pasiva celkem 26 41 848 18 408 41 146 23 828 125 256 
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13. Informace o segmentech (pokračování) 
 

Obchodní segmenty (pokračování) 
 

Mezitímní konsolidovaný výkaz o finanční pozici k 31. prosinci 2013: 
 

 
Finanční   

trhy 
Korporátní 

bankovnictví 
Privátní 

bankovnictví 
Retailové 

bankovnictví 
Nealokované 

/ ostatní Celkem 

Pokladní hotovost, vklady u 
centrálních bank 

-  -  -  -  8 408 8 408 

Pohledávky za finančními 
institucemi 

-  -  -  -  3 556 3 556 

Finanční nástroje 6 908 -  -  -  23 075 29 983 

Účasti ve společných podnicích a 
investice do přidruţených 
podnikŧ 

-  -  -  -  5 939 5 939 

Investice do nemovitostí -  -  -  -  646 646 

Úvěry a ostatní pohledávky za 
klienty 

14 475 35 912 8 997 620 -  60 004 

Daňová pohledávka -  -  -  -  49 49 

Náklady a příjmy příštích období 
a ostatní aktiva 

-  -  -  -  1 375 1 375 

Vyřazované skupiny drţené k 
prodeji 

-  -  -  -  261 261 

Aktiva celkem 21 383 35 912 8 997 620 43 325 110 237 

Záporná reálná hodnota 
pouţitých derivátŧ 

31 -  -  -  510 541 

Závazky vŧči bankám -  -  -  -  5 083 5 083 

Závazky vŧči klientŧm -  38 325 15 210 32 288 -  85 823 

Podřízené závazky -  1 050 361 97 -  1 508 

Daňový závazek -  -  -  -  185 185 

Výdaje a výnosy příštích období, 
rezervy a ostatní pasiva 

-  -  -  -  3 051 3 051 

Vyřazované skupiny drţené k 
prodeji 

-  -  -  -  -  -  

Vlastní kapitál -  -  -  -  14 046 14 046 

Pasiva celkem 31 39 375 15 571 32 385 22 875 110 237 
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13. Informace o segmentech (pokračování) 
 

Obchodní segmenty (pokračování) 
 

Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření za období 6 měsíců končící 
30. června 2014: 
 

 
Finanční 

trhy 
Korporátní 

bankovnictví 
Privátní 

bankovnictví 
Retailové 

bankovnictví 
Nealokované / 

ostatní Celkem 

Čisté úrokové výnosy 158   621   205   154   235   1 373   

Čisté výnosy z poplatkŧ a provizí 227   40   3   2   -  272   

Dividendy z realizovatelných 
finančních aktiv 

-  -  -  -  63   63   

Čistý zisk / (ztráta) z obchodování 216   -  -  -  -  216   

Ostatní provozní výnosy 71   -  -  -  48   119   

Zisk z provozní činnosti      2 043 

Osobní náklady (73) (50) (63) (11) (157) (354) 

Ostatní provozní náklady (59) (26) (14) (13) (484) (596) 

Odpisy (11) (1) -  -  (26) (38) 

Sníţení hodnoty goodwillu (25) -  -  -  -  (25) 

Zisk před tvorbou opravných 
položek, rezerv a před zdaněním 

  1 030 

Čistá tvorba rezerv na finanční 
aktivity 

-  (40) (1) -  -  (40) 

Čistá tvorba opravných poloţek 
k úvěrŧm 

-  (53) (21) (1) -  (75) 

Zisk před zdaněním 
  

 
  

915 

Zisk ze společných podnikŧ -  -  -  -  207   207   

Daň z příjmŧ (101) (97) (31) (30) 71   (188) 

Zisk z pokračujících činností     934 

Zisk z ukončovaných činností     - 

Zisk za účetní období 
 

 

  
934 
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13. Informace o segmentech (pokračování) 
 

Obchodní segmenty (pokračování) 
 

Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření za období 6 měsíců končící 
30. června 2013: 
 

 
Finanční 

trhy 
Korporátní 

bankovnictví 
Privátní 

bankovnictví 
Retailové 

bankovnictví 
Nealokované / 

ostatní Celkem 

Čisté úrokové výnosy 82  455 138 89 92 856 

Čisté výnosy z poplatkŧ a provizí 201 31 6 1 -  239 

Dividendy z realizovatelných 
finančních aktiv 

-   -   - - 40 40 

Čistý zisk / (ztráta) z obchodování 317 - - - - 317 

Ostatní provozní výnosy 66  - - - 18 84 

Zisk z provozní činnosti      1 535 

Osobní náklady (59) (53) (49) (14) (149) (324) 

Ostatní provozní náklady (49) (19) (15) (9) (373) (466) 

Odpisy (15) (1) - - (30) (47) 

Zisk před tvorbou opravných 
položek, rezerv a před zdaněním 

  699 

Čistá tvorba rezerv na finanční 
aktivity 

- (44) - - - (44) 

Čistá tvorba opravných poloţek 
k úvěrŧm 

4 (164) (5) (6) (1) (171) 

Zisk před zdaněním 
  

 
  

483 

Daň z příjmŧ (122) (37) (16) (20) 86 (108) 

Zisk z pokračujících činností     375 

Zisk z ukončovaných činností     64 

Zisk za účetní období 
 

 

  
439 
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14. Spřízněné osoby 
 

Následující tabulky zachycují neuhrazené zŧstatky a přehled transakcí Skupiny se spřízněnými osobami 
a osobami se zvláštním vztahem. Veškeré transakce se spřízněnými osobami byly realizovány za 

standardních trţních podmínek. 
 

Společnosti vykázané jako spřízněné osoby jsou propojeny: 
 

I) na základě vztahu mateřské a dceřiné společnosti. Tato kategorie zahrnuje společnost J&T 
FINANCE GROUP SE, její akcionáře, a ty z jejích dceřiných společností, které jsou zahrnuty 

v konsolidované účetní závěrce na základě pravidel pro konsolidaci; 
II) prostřednictvím klíčových vedoucích pracovníkŧ účetní jednotky nebo její mateřské společnosti. 

 
Osoby se zvláštním vztahem zahrnují klienty, se kterými společnost J&T FINANCE GROUP SE podepsala 
dohodu o podílu na zisku (tzn. J&T FINANCE GROUP SE má nárok na podíl na zisku plynoucím 
z projektu klienta, který financovala). Všechny dohody o podílu na zisku byly ukončeny k 31. prosinci 
2013. 

 

Rozvahové poloţky k 30.6.2014   

Mateřská 
společnost a 

dceřiné 
společnosti   

Klíčový 
vedoucí 

pracovníci 
účetní 

jednotky   

Osoby se 
zvláštním 
vztahem Celkem 

Pohledávky 
 

1 062 
 

8 546 
 

- 9 608 

Závazky 
 

4 766 
 

1 805 
 

- 6 571 

Poskytnuté záruky 
 

8 
 

4 
 

- 12 

Přijaté záruky 
 

219 
 

618 
 

- 837 

Poskytnuté přísliby 
 

70 
 

27 
 

- 97 

Přijatá zajištění 
 

1 101 
 

477 
 

- 1 578 

Výsledkové poloţky k 30.6.2014 
       

Náklady 
 

(190) 
 

(19) 
 

- (209) 

Výnosy 
 

111 
 

215 
 

- 326 

 
 

Rozvahové poloţky k 31.12.2013   

Mateřská 
společnost a 

dceřiné 
společnosti   

Klíčový 
vedoucí 

pracovníci 
účetní 

jednotky   

Osoby se 
zvláštním 
vztahem Celkem 

Pohledávky 
 

913 
 

4 366 
 

- 5 279 

Závazky 
 

2 731 
 

1 542 
 

- 4 273 

Poskytnuté záruky 
 

9 
 

6 
 

- 15 

Přijaté záruky 
 

1 436 
 

588 
 

- 2 024 

Poskytnuté přísliby 
 

42 
 

24 
 

- 66 

Přijatá zajištění 
 

192 
 

472 
 

- 664 

Výsledkové poloţky k 30.6.2013 
       

Náklady 
 

(156) 
 

(15) 
 

- (171) 

Výnosy 
 

236 
 

133 
 

78 447 
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15. Kapitálová přiměřenost a řízení kapitálu 
 

Kapitálová přiměřenost 
 

Skupinovou politikou je drţení silné kapitálové základny tak, aby udrţovala dŧvěru věřitelŧ i trhu, a 
zároveň zajistila budoucí rozvoj svého podnikání. 
Konsolidovaná kapitálová přiměřenost je od 1. ledna 2014 kalkulována v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR). Do 31. prosince 2013 byla kapitálová 
přiměřenost kalkulována v souladu s vyhláškou České národní banky č. 123/2007 Sb.  
 
Regulatorní kapitál Skupiny je analyzován ve dvou sloţkách: 

 Tier 1 kapitál, který se skládá z: 

o Kmenového tier 1 kapitálu (CET1), který obsahuje splacený kmenový akciový kapitál, 

emisní áţio, nerozdělený zisk (zisk běţného období není zahrnut), ostatní úplný 

výsledek hospodaření a uznatelný menšinový podíl, po odečtení goodwillu, nehmotných 

aktiv a dodatečných hodnotových úprav; 

o Vedlejší tier 1 (AT1), který obsahuje instrumenty s nekonečnou splatností vydané 

v souladu s CRR. Skupinový AT1 kapitál k 30. červnu 2014 tento druh instrumentu 

neobsahoval.   

 Tier 2 kapitál, který tvoří uznatelný podřízený dluh schválený ČNB v hodnotě 1 694 mil. Kč (31. 

prosince 2013: 1 420 mil. Kč). Odčitatelné poloţky zahrnují nehmotná aktiva v čisté účetní 

hodnotě a čistý odloţený daňový závazek vyplývající z nehmotných aktiv. 

Do 31. prosince 2013 byla kapitálová přiměřenost dle regulatorních poţadavkŧ počítána jako poměr 
regulatorního kapitálu a kapitálových poţadavkŧ násobené 8%. Kapitálová přiměřenost musela 
dosahovat minimálně hodnoty 8%. 
 

Od 1. ledna 2014 je kapitálová přiměřenost počítána pro CET1 kapitál, tier 1 kapitál a celkový 
regulatorní kapitál. Hodnota představuje poměr daného kapitálu k rizikově váţeným aktivŧm (RWA). 
RWA ve výpočtu nahradila kapitálové poţadavky (RWA = kapitálové poţadavky * 12,5), přičemţ na 
základě této skutečnosti byly přepočteny kapitálové poţadavky k porovnávanému období 31. prosince 
2013. ČNB dále poţaduje po kaţdé související instituci dodatečnou bezpečnostní kapitálovou rezervu ve 
výši 2,5% na základě CET1 kapitálu. 

 

Minimální poţadavky pro jednotlivé ukazatele kapitálové přiměřenosti jsou následující: 
 
 

 
Minimální 

poţadavek 

 Bezpečnostní 
kapitálová 

rezerva 

 Celkový 
poţadavek 

 Kmenový tier 1 (CET1) 4,5%   2,5%  7% 

 Tier 1 kapitál 6%  2,5%  8,5% 

 Celkový regulatorní kapitál 8%  2,5%  10,5% 

 
 
Regulatorní kapitál 
 V mil Kč. 30. června 2014  31. prosince 2013 

      Kmenový tier 1 (CET 1) 11 958  12 431 

 Vedlejší tier 1 (AT1) -  - 

 Tier 1 kapitál 11 958  12 431 

 Dodatkový tier 2 kapitál (tier 2) 1 694  1 420 

 Celkový regulatorní kapitál 13 652  13 851 

 

  

 

  Celková rizikově váţená aktiva (RWA) 109 003  87 420 

 
 
Ukazatele kapitálové přiměřenosti 
 V procentech 30. června 2014  31. prosince 2013 

      Kmenový tier 1 (CET 1) 10,97  x 

 Tier 1 kapitál 10,97  14,22 

 Celkový regulatorní kapitál 12,52  15,84 
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16. Reálné hodnoty 
 

Odhad reálných hodnot 
 

Následující text shrnuje hlavní metody a předpoklady pouţité při odhadu reálných hodnot finančních 
nástrojŧ uvedených v tabulce. 
 
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty a Pohledávky za finančními institucemi: Reálná hodnota je 
vypočtena na základě diskontovaných očekávaných budoucích peněţních tokŧ z jistiny a úrokŧ 
při pouţití aktuálních příslušných úrokových sazeb pro úvěry s obdobnou zŧstatkovou dobou splatnosti 
a rizikovou přiráţkou. Odhad očekávaných budoucích peněţních tokŧ zohledňuje úvěrové riziko a 

jakýkoliv náznak sníţení hodnoty. Odhadovaná reálná hodnota úvěrŧ zohledňuje téţ změnu platební 
schopnosti od doby poskytnutí úvěru a změny úrokových sazeb v případě fixně úročených úvěrŧ. 
 
Finanční nástroje držené do splatnosti: Reálná hodnota vychází z trţní ceny kotované na aktivním trhu 
ke dni výkazu o finanční pozici. 
  

Závazky vůči bankám a klientům: Reálná hodnota depozit na poţádání a depozit bez určené splatnosti 
se rovná částce splatné na poţádání ke dni výkazu o finanční pozici. Odhad reálné hodnoty depozit se 

stanovenou splatností vychází z peněţních tokŧ diskontovaných úrokovými sazbami aktuálně 
nabízenými pro depozita s obdobnou zŧstatkovou dobou splatnosti. 
 
Reálná hodnota vydaných podřízených dluhopisŧ nezahrnuje přímé transakční náklady, které byly 
vynaloţeny na jejich emisi. 

 
 

K 30. červnu 2014 
 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 

Celková reálná 

hodnota 

Celková účetní 

hodnota 

Finanční aktiva 
  

 
  

Pokladní hotovost a vklady 
u centrálních bank 

- 12 210 - 12 210 12 211 

Pohledávky za finančními 
institucemi 

- 4 429 - 4 429 4 442 

Úvěry a ostatní 
pohledávky za klienty 

- 65 314 3 117 68 431 69 202 

Finanční nástroje drţené 
do splatnosti 

1 365 - - 1 365 1 270 

      

Finanční pasiva      

Závazky vŧči bankám - 4 393 - 4 393 4 446 

Závazky vŧči klientŧm - 99 614 - 99 614 99 650 

Podřízené závazky - 1 578 - 1 578 1 753 

 
 

K 31. prosinci 2013 
 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 

Celková reálná 

hodnota 

Celková účetní 

hodnota 

Finanční aktiva 
  

 
  

Pokladní hotovost a vklady 
u centrálních bank 

- 8 407 - 8 407 8 408 

Pohledávky za finančními 
institucemi 

- 3 552 - 3 552 3 556 

Úvěry a ostatní 
pohledávky za klienty 

- 55 691 5 262 60 953 60 004 

Finanční nástroje drţené 
do splatnosti 

1 939 - - 1 939 1 846 

      

Finanční pasiva      

Závazky vŧči bankám - 5 080 - 5 080 5 083 

Závazky vŧči klientŧm - 83 276 - 83 276 85 823 

Podřízené závazky - 1 450 - 1 450 1 508 
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17. Účasti ve společných podnicích a investice do přidruţených podniků 
 

Následující tabulka uvádí rozpad individuálních účastí ve společných podnicích a investic do 
přidruţených podnikŧ: 

 
30. června 2014 

 

Poštová 
banka, a.s. 

 
PGJT B.V. 

 
Celkem 

Podíl skupiny na konsolidované reální hodnotě 
vlastního kapitálu k datu akvizice  4 955 

 

103 

 

5 058 

Goodwill 239 

 

- 

 

239 

Rozdíly z kurzových přepočtŧ 343 

 

7 

 

350 

Podíl Skupiny na po-akvizičním zisku / (ztrátě) 559 

 

(32) 

 

527 

Podíl Skupiny na po-akvizičních ostatním 
úplném výsledku (6) 

 
(1) 

 
(7) 

Celkem 6 090 
 

77 
 

6 167 

 

Souhrn finančních informací investic konsolidovaných metodou ekvivalence k 30. červnu 2014 je 
následující: 

 

 

Poštová 
banka, a.s. 

 
PGJT B.V. 

 
Celkem  

Typ 
Přidružená 
společnost 

 

Společný 
podnik 

 
Aktiva 125 162 

 

383 

 

125 545 

Závazky 100 475 

 

27 

 

100 502 

Čistá aktiva 24 687 
 

356 
 

25 043 

Výnosy 12 330 
 

15 
 

12 345 

Náklady (11 628) 
 

(51) 
 

(11 679) 

Zisk / (ztráta) 702 
 

(36) 
 

666 

Podíl Skupiny 36,36% 

 

50% 

  Podíl Skupiny na zisku / (ztrátě) 
společných podniků a přidruţených 
podniků před eliminací dividend 285 

 

(18) 

 

267 

Eliminace dividend v rámci skupiny Poštové 
banky, a.s. a jejich dcer  (60)  -  (60) 
Podíl Skupiny na zisku / (ztrátě) 
společných podniků a přidruţených 
podniků 225  (18)  207 
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17. Účasti ve společných podnicích a investice do přidruţených podniků (pokračování) 
 

31. prosince 2013 
 

 

Poštová 
banka, a.s. 

 
PGJT B.V. 

 
Celkem 

Podíl skupiny na konsolidované reální hodnotě 
vlastního kapitálu k datu akvizice  4 955 

 
103 

 
5 058 

Goodwill 239 
 

- 
 

239 

Rozdíly z kurzových přepočtŧ 337 
 

7 
 

344 

Podíl Skupiny na po-akvizičním zisku / (ztrátě) 334 
 

(13) 
 

321 
Podíl Skupiny na po-akvizičních ostatním 
úplném výsledku (25) 

 

2 

 

(23) 

Celkem 5 840 
 

99 
 

5 939 

 
Souhrn finančních informací investic konsolidovaných metodou ekvivalence k 31. prosinci 2013, pro 
období začínající 1. července 2013 a končící 31. prosince 2013 (pro Poštovou banku, a.s.) a pro období 

začínající 20. března a končící 31. prosince 2013 (pro PGJT B.V.) je následující: 

 

 

Poštová 
banka, a.s. 

 
PGJT B.V. 

 
Celkem  

Typ 
Přidružená 
společnost 

 

Společný 
podnik 

 
Aktiva 118 676 

 
416 

 
119 092 

Závazky 96 058 
 

20 
 

96 078 

Čistá aktiva 22 618 

 

396 

 

23 014 

Výnosy 10 405 
 

5 
 

10 410 

Náklady (9 474) 
 

(32) 
 

(9 506) 

Zisk / (ztráta) 931 
 

(27) 
 

904 

Podíl Skupiny 36,36% 
 

50% 
  Podíl Skupiny na zisku / (ztrátě) 

společných podniků a přidruţených 

podniků 334 
 

(13) 
 

321 

 
Finanční informace prezentované v tabulce výše jsou tvořeny finančními informacemi mateřských 

společností (Poštová banka, a.s. a PGJT B.V.) a jejich dceřiných společností (bod 1).  

 
 

18. Významné následné události  

 
Vedení Banky nejsou známy ţádné události, ke kterým došlo od data vydání mezitímní konsolidované 
účetní závěrky a které by významným zpŧsobem mezitímní konsolidovanou účetní závěrku ovlivnily. 
 


