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V Praze dne 17. listopadu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA
Devět měsíců roku 2016 pro ČSOB: růst obchodních
objemů a vynikající kvalita úvěrů díky odpovědnému
úvěrování


Čistý zisk skupiny za devět měsíců vzrostl meziročně o devět procent na 12,0 miliard
korun



Objem úvěrů vzrostl na 612 miliard korun*, meziročně o šest procent více, zatímco kvalita
úvěrového portfolia se dále zlepšila



Objem vkladů se zvýšil na 756 miliard korun*, meziročně o osm procent více



Celkový objem aktiv pod správou dosáhl hodnoty 186 miliard korun, což představuje
tříprocentní nárůst



Provozní výnosy vzrostly meziročně o šest procent na 25,9 miliard korun



Provozní náklady vzrostly meziročně o dvě procenta na 11,7 miliard korun



ČSOB s předplacenou COOL kartou vyhrála kategorii Bankovní inovátor pro rok 2016, která
je součástí Ceny Hospodářských novin



Pro větší pohodlí klientů poskytuje ČSOB bezpapírovou obsluhu (většina dokumentů může
být podepsána elektronicky a uložena v internetovém bankovnictví klienta) nově na všech
pobočkách



ČSOB byla vybrána jako jediný partner pro další jednání o poskytování finančních
a pojišťovacích služeb na pobočkách České pošty po roce 2017

„Náročné podmínky v našem odvětví nás povzbudily k růstu v úvěrech, pojištění, poradenství
a transakcích. Zlepšení naší efektivity nám umožnilo pokračovat v investicích, které klientům
přinášejí lepší zážitek. Pokračující implementace modelu bankopojištění nám pomáhá prohlubovat
vztah s klienty. Radost nám udělala zpráva, že se Česká pošta rozhodla pokračovat v jednáních
o poskytování finančních a také pojišťovacích služeb na svých pobočkách po roce 2017 výhradně
se skupinou ČSOB,“ 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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Silný růst obchodních objemů a vynikající kvalita úvěrů byly vykompenzovány klesající marží,
nižšími výnosy z poplatků a provizí a vyššími provozními náklady. Čistý zisk meziročně vzrostl,
podpořen jednorázovým výnosem z prodeje podílu ve společnosti VISA Europe. Za růstem
úvěrového portfolia stál pokračující růst hypoték, korporátních úvěrů, leasingu, podpořen
zrychlujícím růstem spotřebitelských úvěrů. Navzdory růstu obchodních objemů ČSOB dále
vylepšila kvalitu úvěrového portfolia s ukazatelem podílu úvěrů v selhání na historicky nejnižší úrovni
2,8 procenta.

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.)

9M 2015
11,0
46,9 %
575,4
699,4
181,3
18,3 %

9M 2016
12,0
45,2 %
611,9
756,4
185,8
16,7 %

Meziroční změna
+9 %
-1,7 pb
+6 %
+8 %
+3 %
-1,6 pb

0,15 %

0,07 %

-0,08 pb

* včetně ČMSS

Podrobnou prezentaci k finančním výsledkům za devět měsíců / 3. 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

Hávová Pavla
Tisková mluvčí ČSOB
pahavova@csob.cz; +420 224 114 112
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