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V Praze dne 11. května 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA
1. čtvrtletí 2017 pro ČSOB: Inovace se rychle dostávají
do popředí zájmu klientů, obchodní objemy rostou a
kvalita úvěrů je na vynikající úrovni.


Čistý zisk skupiny za 1. čtvrtletí 2017 vzrostl meziročně o čtyřicet dva procent
na 4,7 miliard korun



Objem úvěrů vzrostl meziročně o sedm procent na 637 miliard korun*, kvalita úvěrového
portfolia se dále zlepšila



Objem vkladů se zvýšil na 836 miliard korun*, meziročně o patnáct procent více



Celkový objem aktiv pod správou dosáhl hodnoty 192 miliard korun, což představuje
čtyřprocentní nárůst



Provozní výnosy vzrostly meziročně o dvacet procent na 9,7 miliard korun



Provozní náklady meziročně poklesly o tři procenta na 4,2 miliard korun



Mobilní peněženka ČSOB NaNákupy nově podporuje přihlašování otiskem prstu, což
výrazně zvyšuje komfort a bezpečnost uživatelů



Více než sto bezkontaktních bankomatů umožňuje klientům pohodlně a bezpečně vybírat
hotovost bez rizika skimmingu



Magazín EMEA Finance zvolil ČSOB nejlepší bankou v ČR a ČSOB Privátní bankovnictví
obdrželo od časopisu Euromoney titul nejlepší banka v ČR za rok 2016

„V době, kdy celý bankovní sektor čelí rychle se měnícímu očekávání klientů a rychlému
technologickému rozvoji mi úspěšné první čtvrtletí letošního roku dává jistotu, že jdeme správným
směrem. Počet aktivních uživatelů aplikace SmartBanking se zvýšil téměř o čtvrtinu, naše inovace
se rychle dostávají do popředí zájmu klientů, pokračuje růst digitálních transakcí i obchodních
objemů a kvalita úvěrů je na vynikající úrovni. V budoucnu se budeme nadále soustředit na náš
jedinečný model bankopojištění a díky inovacím a zjednodušování vylepšovat klientské zážitky,“
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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Čistý zisk za první čtvrtletí se opírá o silný růst obchodních objemů a vynikající kvalitu úvěrů. Byl
podpořen silnou výkonností finančních trhů, vyššími výnosy ALM, jednorázovým ziskem
z vypořádání dřívějšího soudního sporu, vyššími příjmy z poplatků zejména v oblasti investičních
produktů a pozitivními valuačními úpravami. Za růstem úvěrového portfolia stály hypotéky, leasing
a spotřebitelské financování, které zrychlilo svůj meziroční nárůst. Navzdory růstu obchodních
objemů ČSOB dále zlepšila vysokou kvalitu svého úvěrového portfolia, ukazatel podílu úvěrů
v selhání poklesl na historické minimum ve výši 2,79 %.

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

1Q 2017
4,7
43,8 %
637,1
835,5
192,0
17,1 %

Meziroční změna
+42 %
-9,9 pb
+7 %
+15 %
+4 %
-0,6 pb

0,02 %

-0,02 %

-0,04 pb

* včetně ČMSS

Podrobnou prezentaci k finančním výsledkům 1. čtvrtletí 2017 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; +420 224 114 106

Kateřina Krásová, výkonná manažerka
Komunikace a společenská odpovědnost
kakrasova@csob.cz; +420 722 559 595

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.

ČSOB – Tisková zpráva

strana 2 z 2

