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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
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 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.

ČSOB v prvním pololetí 2018 vzrostl počet klientů,
pokračovalo i zvyšování investic do zaměstnanců












Počet klientů skupiny ČSOB vzrostl meziročně o 5 tisíc
Čistý zisk skupiny ČSOB dosáhl 7,5 miliardy Kč (meziročně -20 %
zejména v důsledku mimořádných výnosů v loňském roce)
Objem úvěrů vzrostl na 679 miliard Kč* (meziročně o 4 %) při
zachování skvělé kvality úvěrového portfolia
Objem vkladů se zvýšil na 969 miliard Kč* (meziročně o 14 %)
Celkový objem aktiv pod správou vzrostl na 207 miliard Kč
(meziročně o 6 %)
Provozní výnosy se snížily na 17,9 miliard Kč (meziročně o 7 %)
Provozní náklady se zvýšily na 8,8 miliard Kč (meziročně o 9 %)
Investice do mezd a odměn zaměstnanců se meziročně
zvýšily o 7 %
Počet aktivních uživatelů ČSOB mobilního bankovnictví meziročně
vzrostl o 28 %
V dubnu ČSOB koupila cenový srovnávač Ušetřeno.cz
Agentura Standard & Poor’s zlepšila ratingové hodnocení ČSOB ze
stupně „A“ na stupeň „A+“

„Pololetní výsledky odrážejí to, co jsme si předsevzali – tedy že budeme ještě více
investovat do našich zaměstnanců formou odměn a mezd. Úsilí, nápady
a nadšení našich zaměstnanců z nás dělají jednu z nejúspěšnějších bank na
českém trhu,“ řekl John Hollows, generální ředitel ČSOB.
„Jsem rád, že náročným obdobím transformace, v němž se zaměřujeme zejména
na digitalizaci a inovace, prochází skupina ČSOB úspěšně. To, že jdeme správnou
cestou, potvrzuje růst počtu našich klientů i výrazný nárůst aktivních uživatelů
mobilního bankovnictví, kterých jen meziročně přibylo 28 %,“ dodal John
Hollows.
Růst provozních nákladů je známkou toho, že se ČSOB daří naplňovat strategii
férového odměňování pro své zaměstnance. Bankovní trh je výrazně dynamické
prostředí, které v posledních letech prošlo mnoha změnami, a to nejen
legislativními, ale také technologickými. Banka musí neustále reagovat na
měnící se prostředí podnikání, a stále vyšší očekávání a nové potřeby svých
klientů. Zaměstnanci, kteří se dokáží těmto změnám přizpůsobit, jsou pro banku
tím nejsilnějším hnacím motorem.

Patrik Madle
mluvčí ČSOB
patrik.madle@csob.cz
+420 602 530 639
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Čistý zisk za 1. pololetí 2018 meziročně poklesl. Výsledky odráží nižší ostatní
provozní výnosy ovlivněné mimořádnými výnosy v loňském roce (jednorázový
výnos z vypořádání dřívějšího soudního sporu, pozitivní přecenění, prodej
dluhopisů a výnosy spojené s ukončením kurzového závazku ČNB), vyšší
provozní náklady i celkové ztráty ze znehodnocení, zatímco čistý úrokový výnos
a čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostly. Čisté rozpouštění
opravných položek je výsledkem dlouhodobě přetrvávající vynikající kvality
úvěrů, kterou dokládá fakt, že ukazatel podílu úvěrů v selhání se zlepšil
na 2,2 %.
1H 2017

1H 2018

Meziroční
změna

Čistý zisk (mld. Kč)

9,4

7,5

-20 %

Poměr náklady / výnosy

42,0 %

48,9 %

+6,9 pb

Objem úvěrů (mld. Kč)*

652,8

679,2

+4 %

Objem vkladů (mld. Kč)*

849,2

968,6

+14 %

Aktiva pod správou (mld. Kč)

196,0

207,3

+6 %

Ukazatel kapitálu (Core) Tier 1

16,8 %

17,5 %

+0,7 pb

Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (CCR)

0,06 %

-0,03 %

-0,09 pb

* včetně ČMSS

Podrobná prezentace hospodářských výsledků za první pololetí 2018 je k
dispozici na: https://www.csob.cz/portal/o-csob/vztahy-kinvestorum#hospodarske-vysledky

Analýzy a kontakt pro média:
Blanka Horáková
Výkonná manažerka pro vztahy
k investorům
blahorakova@csob.cz;
+420 224 114 106

V Praze, dne 9. srpna 2018

Kateřina Krásová
Výkonná ředitelka pro komunikaci
kakrasova@csob.cz; +420 722 559 595
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