TISKOVÁ ZPRÁVA

1. pololetí 2019 pro ČSOB:
akvizice ČMSS přispěla
k mimořádnému zisku skupiny
ČSOB
 Čistý zisk skupiny ČSOB činil 10,9 mld. Kč.
 Objem úvěrů vzrostl na 752 miliard Kč (meziroční zvýšení o 3 %),
kvalita úvěrového portfolia zůstává vysoká.
 Objem vkladů skupiny činil 978 mld. Kč (meziročně o 5 % méně
včetně repo operací).
 Celkový objem aktiv pod správou vzrostl na 228 miliard Kč
(meziročně o 10 %).
 Provozní výnosy činily 21,9 mld. Kč (meziroční zvýšení o 22 %).
 Provozní náklady vzrostly na 9,4 mld. Kč (meziroční zvýšení o 8 %).
 Investice do odměňování zaměstnanců vzrostly meziročně o 6 %.
 Počet aktivních uživatelů ČSOB mobilního bankovnictví
meziročně vzrostl o 24 %.
 ČSOB dne 31. května 2019 nabyla od Bausparkasse Schwäbisch Hall
45% podíl v Českomoravské stavební spořitelně (ČMSS). Získala tak
100% kontrolu nad ČMSS. Přecenění dosavadního 55% podílu v ČMSS
vedlo k jednorázovému výnosu ve výši 2,1 miliardy Kč.
 Podle Ministerstva financí ČR se ČSOB umístila jako třetí největší
plátce daně z příjmu právnických osob
 ČSOB získala prestižní ocenění magazínu Euromoney - Awards for
Excellence

Patrik Madle
Tiskový mluvčí
patrik.madle@csob.cz
+420 602 530 639

„Skupina ČSOB je největším poskytovatelem úvěrů na bydlení v Česku. Díky
akvizici ČMSS jsme tuto naši pozici ještě posílili a můžeme tak našim
klientům ještě lépe plnit jejich sny o vlastním bydlení. Více než kdy dříve
umíme nyní nabídnout financování přímo na míru. Díky síle a propojení
naší skupiny nabízíme služby hypoteční banky, stavební spořitelny a
pojišťovny na jednom místě,“ uvedl John Hollows, generální ředitel
skupiny ČSOB.

V Praze dne 8. srpna 2019
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Čistý zisk skupiny ČSOB meziročně vzrostl díky růstu čistého úrokového
výnosu, jednorázovému výnosu ve výši 2,1 mld. Kč plynoucímu z
přecenění dosavadního 55% podílu v ČMSS v souvislosti s akvizicí
zbývajícího 45% podílu, jednorázovému výnosu z odprodeje ČSOB Asset
Management, z vypořádání staršího právního sporu a na základě
dopadu konsolidace ČMSS (100 %). Tyto faktory převážily pokles čistého
zisku z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě a růst
nákladů na zaměstnance. Zvýšení úvěrového portfolia se opíralo
zejména o růst hypotečních úvěrů, stavebního spoření, úvěrů pro malé
a střední podniky a spotřebitelského financování. Nízký poměr úvěrů v
selhání odráží setrvale vynikající kvalitu úvěrového portfolia. Objem
vkladů meziročně poklesl v důsledku nižšího objemu repo operací
s institucionálními klienty. Celková aktiva pod správou vzrostla díky
podílovým a penzijním fondům.
V meziročním srovnání stoupl počet aktivních uživatelů mobilního
bankovnictví o 24 %. Navýšil se také počet mobilních bankovních
transakcí, který meziročně narostl o 32 %. Významně tedy stoupá počet
klientů, kteří řeší finanční záležitosti prostřednictvím mobilního
telefonu. „Jsme rádi, že naši klienti se s námi postupně přesunují do světa
online. Tato řešení zjednodušují lidem život. ČSOB se zároveň maximálně
zaměřuje na bezpečnost provedených platebních operací,“ dodává John
Hollows.

Skupina ČSOB
je vedoucím hráčem na bankovním trhu v České republice. Naše motto „Digitálně a s lidmi“
nejlépe vyjadřuje probíhající investice do inovací a digitalizace, díky nimž neustále
zjednodušujeme a zkvalitňujeme obsluhu našich klientů na pobočkách i v online prostředí.
Naše služby jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Stavíme na unikátním
bankopojišťovacím modelu, který nabízí pod jednou střechou vše pro řešení finančních
potřeb – od bankovních služeb pod značkou ČSOB či Poštovní spořitelna, přes pojištění
od ČSOB Pojišťovny až po úvěry na bydlení od Hypoteční banky či Českomoravské stavební
spořitelny, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB
Factoring a Patria Finance. Své služby poskytujeme všem typům zákazníků – fyzickým
osobám, malým a středním podnikům i korporátní a institucionální klientele. Skupina ČSOB
je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která působí především v Belgii
a v regionu střední a východní Evropy.

www.csob.cz/portal/csob/servis-pro-media
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Vybrané údaje skupiny ČSOB

1H 2018

1H 2019

Meziroční
změna

Čistý zisk (mld. Kč)

7,5

10,9

+45 %

Poměr náklady / výnosy

48,9 %

43,1 %

-5,8 pb

Objem úvěrů (mld. Kč)

730,9

751,8

+3 %

Objem vkladů (mld. Kč)

1 030,6

978,4

-5 %

Aktiva pod správou (mld. Kč)

207,3

228,2

+10 %

Ukazatel kapitálu Tier 1 (CET 1)

17,5 %

18,7 %

+1,2 pb

Ukazatel nákladů na úvěrové riziko
(CCR)

-0,03 %

0,02 %

+0,05 pb

Objemy úvěrů a vkladů zahrnují 100% ČMSS.

www.csob.cz/portal/csob/servis-pro-media
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