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V Praze dne 12. května 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA
1. čtvrtletí 2016 pro ČSOB: Růst obchodních objemů,
vynikající kvalita úvěrů, zisk ovlivněn bankovními
daněmi


Čistý zisk skupiny za první čtvrtletí klesl meziročně o třináct procent na 3,3 miliard korun



ČSOB posílila svou pozici jedničky v úvěrech, když jejich objem vzrostl o sedm procent
na 596 miliard korun*, zatímco kvalita úvěrů se dále zlepšila



Objem vkladů se zvýšil na 726 miliard korun*, meziročně o sedm procent více



Celkový objem aktiv pod správou dosáhl 184 miliard korun, což představuje dvouprocentní
růst



Provozní výnosy klesly meziročně o čtyři procenta na 8,1 miliard korun navzdory růstu
obchodních objemů



Provozní náklady dosáhly 4,4 miliard korun, meziročně vzrostly o pět procent, v důsledku
odhadovaného celoročního dopadu bankovních daní (Rezoluční fond a Systém pojištění
vkladů)



ČSOB pokračovala ve vylepšování smart bankingu a rozšířila síť bezkontaktních platebních
validátorů ve veřejné dopravě



Magazín Global Finance zvolil ČSOB nejlepší bankou v České republice pro rok 2016



ČSOB Privátní bankovnictví obdrželo titul Nejlepší privátní banka v České republice pro rok
2016 od časopisu Euromoney
„Mám radost, že klienti využívají služby naší banky, ať už pro financování svého bydlení,
zlepšení životního standardu, u podniků pak pro financování provozního kapitálu, investic
nebo strojů a zařízení. Vynikající kvalita našeho úvěrového portfolia svědčí o tom, jak důsledně
přistupujeme k odpovědnému úvěrování. I přes nepříznivé vnější vlivy, jako například
bankovní daně, nižší mezibankovní poplatky nebo prostředí nízkých úrokových sazeb, které
ovlivnily naše výsledky v prvním čtvrtletí roku 2016, soustředíme naše úsilí na klienty a na to,
jak se zlepšovat a inovovat, abychom pro ně i v budoucnu zůstali důvěryhodným partnerem,”
uvedl John Hollows, generální ředitel ČSOB.

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní
bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Skupina
ČSOB je tvořena bankou (působí pod obchodními značkami – ČSOB, Era a Poštovní spořitelna) a společnostmi, s nimiž je
banka propojena. Finanční skupina ČSOB zahrnuje strategické společnosti v ČR ovládané přímo či nepřímo ČSOB, případně
KBC, které nabízejí finanční služby, a to Hypoteční banku, ČSOB Pojišťovnu, Českomoravskou stavební spořitelnu, ČSOB
Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a skupinu Patria. Své služby skupina ČSOB
poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům, korporátní a institucionální
klientele. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
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Výrazný růst obchodních objemů byl více než kompenzován klesající marží a poklesem výnosů
z poplatků a provizí. S provozními náklady ovlivněnými odhadovaným příspěvkem do Rezolučního
fondu a Systému pojištění vkladů, čistý zisk meziročně poklesl. Za růstem úvěrového portfolia stál
pokračující růst hypoték a korporátních úvěrů, doplněný růstem SME úvěrů a leasingu. Navzdory
růstu obchodních objemů ČSOB dále vylepšila kvalitu úvěrového portfolia s ukazatelem podílu úvěrů
v selhání na historicky nejnižší úrovni pod 3,5 procenty.

Čistý zisk (mld. Kč)
Ukazatel náklady / výnosy
Objem úvěrů (mld. Kč)*
Objem vkladů (mld. Kč)*
Aktiva pod správou (mld. Kč)
Ukazatel kapitálu (Core) Tier 1
Ukazatel nákladů na úvěrové riziko
(CCR, annualizováno, Ytd.)

1Q 2015
3,8
49,1 %
554,9
676,2
181,4
17,5 %

1Q 2016
3,3
53,7 %
596,2
725,7
184,4
17,7 %

Meziroční změna
-13 %
+4,6 pb
+7 %
+7 %
+2 %
+0,2 pb

0,04 %

0,02 %

-0,02 pb

*včetně ČMSS

Podrobnou prezentaci k finančním výsledkům za 1. čtvrtletí 2016 naleznete na adrese:
https://www.csob.cz/portal/o-csob/vztahy-k-investorum#hospodarske-vysledky

Kontakt pro analytiky a média:
Robert Keller, výkonný manažer
Vztahy k investorům
rokeller@csob.cz; 224 114 106

Hany Farghali, ředitel
Externí a interní komunikace
hfarghali@csob.cz; 606 020 202
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