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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Bilancia Oberbank za rok 2020: 

Stabilná operačná činnosť umožňuje posilnenie vlastného imania a miery kapitálu Trier 1. 

- oblasť firemných klientov ako výrazný zdroj výnosov 

- privátni klienti majú zvýšený záujem o financovanie bývania 

- zvýšený objem a počet klientov v oblasti služieb 

- stabilné úverové portfólio 

- ročný hospodársky výsledok (zisk) bol negatívne ovplyvnený kapitálovými účasťami, nákladmi 

na riziko a deformáciami trhu 

- výhľad poznačený dôverou v pozitívny vývoj 

 

v mil. EUR  2020 +/- v % 2019 2018 

Čisté úrokové výnosy 336,9 -2,6 345,8 345,2 

Čisté výnosy z provízií 170,7 +4,7 163,0 159,2 

Výsledok at equity -8,0 - 29,7 83,1 

Rezervy na krytie rizík -41,8 >100 -12,2 -25,6 

Náklady na správu -294,9 +2,1 -288,9 -283,6 

Výsledok hospodárenia (zisk) pred 
zdanením 

167,5 -39,4 276,2 270,5 

Výsledok hospodárenia (zisk) po 
zdanení 

123,5 -42,8 216,1 225,6 

Vlastné imanie 3 038,9 +2,6 2 960,5 2 797,9 

 

V Linzi dňa 22. marca 2021 

 

Obchodný rok 2020 banky Oberbank AG sa niesol v znamení potešujúceho vývoja operačnej činnosti. 

V oblasti firemných klientov bol zaznamenaný rast úverov. U privátnych klientov sa zvýšil dopyt po 

financovaní bývania a po investičných produktoch. Čisté úrokové výnosy boli pri vykázanej výške 

336,9 mil. EUR stabilné, čisté výnosy z provízií sa zvýšili o 4,7 % na maximálnu hodnotu 170,7 mil. 

EUR. 

 

Výsledok z kapitálových účasti pri oceňovaní at equity, náklady na riziko, vyšší príspevok na 

zabezpečenie vkladov a nižšie ocenenia finančných investícií na základe deformácie trhu spôsobenej 

koronavírusom stlačili ročný zisk po zdanení o 42,8 % na 123,5 mil. EUR. 

 

Tento pokles hospodárskeho výsledku na základe externých faktorov je vyvážený trvalým zvyšovaním 

vlastného imania o 2,6 % na viac ako 3 mld. EUR. Miera kapitálu Trier 1 bola ku koncu roka 2020 vo 

výške 18,17 %. 

 

„Vysoká miera vlastného imania dokazuje schopnosť Oberbank znášať riziko a predstavuje silný 

základ na neobmedzené poskytovanie potrebného financovania podnikom. Vysoká úroveň vlastného 

imania takisto ukazuje schopnosť Oberbank naďalej rásť vlastným silami a samostatne si zvoliť budúci 

kurz,“ opisuje tento potešujúci vývoj generálny riaditeľ Oberbank Franz Gasselsberger. A poukazuje 

na rating „jedno A“ spoločnosti Standard & Poors, ktorý potvrdzuje „fungujúci obchodný model 

Oberbank“. 
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Operatívna činnosť 

Objem komerčných úverov sa zvýšil o 454,6 mil. EUR alebo o 3,5 % na 13,6 mld. EUR. Potešujúco sa 

vyvíjali novo poskytnuté úvery, ktoré predstavovali +4,7 mld. EUR v porovnaní so 4,2 mld. EUR v roku 

2019, t. j. prírastok o 9,8 %. Podstatným „hnacím motorom“ v oblasti firemných klientov boli 

preklenovacie financovania, úvery na nehnuteľnosti a predovšetkým na jeseň Investitionsprämie NEU 

(investičná prémia NOVÁ), ktorá mala za následok skutočný prílev dopytov týkajúcich sa 

financovania. 

 

Novo poskytnuté financovania u privátnych klientov vo výške vyše 1,1 mld. EUR prekonali v roku 

2020 po prvýkrát hranicu 1 mld. EUR. Objem sa zvýšil o 6,8 % na 3,7 mld. EUR. Zaslúžili sa o to 

financovania bytovej výstavby, ktoré stúpli o 9,1 % na objem vo výške 3,4 mld. EUR. V čase krízy sa 

investovalo predovšetkým do bytov alebo rodinných domov na vlastnú potrebu alebo na účely 

prenájmu. Obmedzenia pohybu spôsobili to, že vklady privátnych klientov sa výrazne zvýšili o 8 % na 

6,2 mld. EUR, veľkej obľúbenosti v tomto období sa tešili predovšetkým online sporenia. Primárne 

prostriedky v Oberbank stúpli o 8,9 % na 15,4 mld. EUR. 

 

V oblasti cenných papierov využívali klienti služby našich poradcov. Najmä v marci neprepadali klienti 

panike, ale prejavovali mimoriadny záujem. Vyskytlo sa zopár predávajúcich, ale mnohí klienti využili 

nižšie kurzy na to, aby sa zapojili. Žiadané boli predovšetkým manažované produkty: čistý prírastok 

prostriedkov do fondu predstavoval 266,7 mil. EUR. V oblasti majetkového poradenstva a správy 

majetku zaznamenala Oberbank nárast pri počte klientov a objeme majetku. Počet klientov, 

o ktorých sa banka stará, stúpol na 32,1 mld. v porovnaní s 30,3 mld. EUR v predchádzajúcom roku. 

 

Koronavírus a vývoj rizika 

V polovici marca 2020 sa celá Oberbank rýchlo prestavila na krízový režim. Najskôr sa prijali ochranné 

opatrenia pre zamestnancov, potom opatrenia týkajúce sa ochranných systémov a zároveň sa vyslali 

„na front“ všetky pracovné sily, aby poskytovali poradenstvo klientom. Automaticky bolo 

pozastavené splácanie všetkých úverov bez ohľadu na formu, aby bolo možné stanoviť čas na zistenie 

skutočnej potreby likvidity a financovania. Do konca apríla sa uskutočnilo približne 25 000 rozhovorov 

s klientmi a presadili sa moratóriá približne na 15 000 financovaní. Väčšina klientov začala splácať už 

na jeseň. Počas roka 2020 došlo na všetkých trhoch k pozastaveniu splácania úverov v objeme vo 

výške 1,6 mld. EUR, t. j. 9,5 % našich financovaní. Veľká časť bola ku koncu roka upravená. 

 

Rezervy na krytie rizík sa z historicky nízkej úrovne v roku 2019 v uplynulom obchodnom roku viac 

ako strojnásobili, z 12,2 mil. EUR na 41,8 mil. EUR. Miera NPL bola ku koncu roka 2020 na úrovni 2,05 

percenta, a tak je stále na veľmi nízkej úrovni. Úverové portfólio Oberbank sa prejavilo ako veľmi 

stabilné. 

 

Výsledok at equity 

Výsledok at equity bol ku koncu roka vo výške -8,0 mil. EUR záporný, v predchádzajúcom roku však 

predstavoval 29,7 mil. EUR. Vplyv na výsledok at equity má hospodársky výsledok a vývoj hodnoty 

podniku voestalpine, ktorých účinok nebolo možné plne kompenzovať pozitívnymi príspevkami 

sesterských bánk k výsledku. 

 

Výhľad 

Oberbank pozerá s veľkým optimizmom na budúci konjunkturálny vývoj. Začiatok rozmachu však 

závisí od preočkovania obyvateľstva. 
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Oberbank bude pokračovať vo svojom kurze rastu a v roku 2021 otvorí nové pobočky (Tatabánya, 

Brandenburg a Jindřichův Hradec). Počas prvých mesiacov roka 2021 sme spozorovali náznaky 

potešujúceho vývoja bankovej činnosti: nárast úverov v oblasti firemných klientov, nízke úverové 

riziko a potešiteľná oblasť služieb. 

 

Vývoj hospodárskeho výsledku v obchodnom roku 2021 však bude poznačený ďalším priebehom 

pandémie. Spoľahlivá prognóza pre výsledok celého roka preto nie je možná. 


