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Na Příkopě 854/14
115 20 Praha 1 – Nové Město
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V Praze dne 21. 3. 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA
Čistý zisk Skupiny v r. 2004: 6,8 mld. Kč (meziročně+ 9,2%)
odráží zejména velký zájem o financování bydlení,
dynamický nárůst úvěrů pro MSP a prodej podílových fondů
Skupina ČSOB hospodařila v roce 2004 s čistým ziskem ve výši 6,8 mld. Kč, což je
meziroční nárůst o 9,2%. Jde o auditovaný, konsolidovaný čistý zisk podle IFRS. Kapitálovou
přiměřenost vykázala ČSOB (banka) na úrovni 12,11 %, návratnost kapitálu se zvýšila na 15%.

Skupina ČSOB potvrdila svou sílu ve finančních službách a v každé oblasti svého
působení zaujala významnou tržní pozici: 1. místo ve stavebním spoření (vklady i úvěry), 1.
místo na leasingovém trhu, 1. místo v zajištěných fondech a podle odborného časopisu Global
Finance byla též nejlepší bankou roku v ČR a nejlepší bankou ČR v oblasti devizových (F/X)
služeb.

Růst zisku byl tažen celkově silným růstem obchodů ve všech klientských segmentech,
zejména obchodů úvěrových. Celkově dosáhlo úvěrové portfolio Skupiny ČSOB objemu 254,9
mld. Kč, což je meziroční růst o 8%. Úvěrové obchody přinesly úrokové výnosy ve výši 14,6
mld. Kč (meziročně +6%), na poplatcích generovaly 0,6 mld. Kč (meziročně +18%).

Největší část nově poskytnutých úvěrů směřovala k financování bydlení. Skupina ČSOB
poskytla nové hypotéky za 12 mld. Kč a úvěry ze stavebního spoření v rekordní výši 19,5 mld.
Kč, čímž se její celková angažovanost ve financování bydlení zvýšila o více než 40% na 65,5
mld. Kč. Skupina ČSOB si tak udržela 32% tržní podíl, t.j. postavení největšího financiéra
bydlení v ČR.
V segmentu malých a středně velkých podniků (MSP) ČSOB zvýšila počet klientů, pro
něž je bankou první volby ze 20% na 25%. Dosáhla toho kombinací zjednodušených úvěrových
procedur, slev na poplatcích za europlatby a automatizované platby, devizovými službami
v regionech a poradenstvím, orientovaným na evropské fondy. Portfolio úvěrů MSP vzrostlo o
34%, t.j. o 4,5 mld. Kč při zachování kvality aktiv. Výnosy z tohoto segmentu měly nejvyšší
dynamiku, t.j. meziročně 15%.
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Skupina ČSOB nadále zůstává významným správcem hodnot klientů , přičemž objem
spravovaných aktiv dosáhl 530,5 mld. Kč. V oblasti správy hodnot drobné klientely zaujímá
celkové 29%ní podíl na trhu.Investice fyzických osob do podílových fondů rostly dvojnásobně
rychleji než trh a pozice ČSOB na trhu dále posílila. Meziročně vyrostly investice do fondů o 9,8
mld. Kč, t.j. o 43%, a ČSOB v nich spravuje aktiva ve výši 32,9 mld. Kč (bez „ex-privatizačních
fondů“). Skupina potvrdila také bezkonkurenční postavení v oblasti zajištěných podílových
fondů, jejichž prodej meziročně vzrostl o 60%. ČSOB drží v tomto produktu prvenství s tržním
podílem 69%.

Výnosy z finančních operací vzrostly o 11% na 4,3 mld. Kč. ČSOB se přitom
strategicky soustřeďuje na obchody pro klienty (výnosy 3,0 mld. Kč) a v menší míře na obchody
na vlastní účet (výnosy 1,3 mld. Kč). Dealing room ČSOB s průměrným denním obratem přes
80 mld. Kč (více než 2,5 mld. EUR) zůstává předním pracovištěm v ČR.

Významný nárůst, meziročně + 20%, t.j. 0,6 mld. Kč, zaznamenaly výnosy z operací
s platebními kartami, jejichž je ČSOB druhým největším vydavatelem v ČR. Nárůst výnosů
z transakcí souvisí s tím, že ČSOB se stala největším operátorem platebních terminálů u
obchodníků v ČR; jejich počet dosáhl 8 942. Počet transakcí platebními kartami na nich se
meziročně zvýšil o 12%.

Úspěšně se rozvíjí také koncept bankopojištění, kde byl zaznamenán rychlejší růst
předepsaného pojistného ve srovnání se stejným obdobím roku 2003. Takřka dvojnásobným
nárůstem se to projevilo u životního pojištění (meziročně více o 326,6 mil. Kč), o více než třetinu
u pojištění platebních karet a pojištění úvěrů a hypoték fyzických osob.

Slovensko. Také v SR zvýšila Skupina ČSOB úvěrovou aktivitu, která více méně
kopírovala dynamicky se rozvíjející segmenty v ČR. Objem úvěrů k financování malých a
středních podniků na Slovensku dosáhl 3,7 mld. SKK (meziročně nárůst +39%), takřka o třetinu
stouply spotřebitelské úvěry (1,9 mld. SKK, meziročně + 27%) a dynamicky se vyvíjely hypotéky
(1,4 mld. SKK, meziročně + 106%). Velmi dobrou odezvu našly zajištěné fondy, jejichž čisté
prodeje stouply o 47%a dosáhly částky 2,4 mld. SKK. Expanze úvěrové aktivita byla podpořena
růstem distribuční sítě pro fyzické osoby a MSP. Ta dnes zahrnuje 78 poboček.

Provozní zisk Skupiny ČSOB dosáhl 9.58 mld. Kč, což je meziročně nárůst o 32%. Vliv
mimořádných (jednorázových) položek byl přitom omezený – výsledky byly také v menší míře
pozitivně ovlivněny dobrými výsledky v oblasti vymáhání ztrátových úvěrů. Vlivem silného
obchodního růstu se výrazně zlepšil poměr nákladů k výnosům a dosáhl (C/I Ratio) se zlepšil
z 67,2% v roce 2003 na 61,6%. Provozní výnosy Skupiny, které jsou ukazatelem obchodní
aktivity, dosáhly 25,7 mld. Kč. Na nich se segment fyzických osob podílel 26%, segment
malých a středních podniků 17%, segment velkých firem 11% , dceřiné firmy 22% a operace
na Slovensku 9%.
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V příloze naleznete základní finanční a obchodní parametry, Výkaz zisků a ztrát a
Rozvahu ČSOB k 31. prosinci 2004.
Prezentaci najdete rovněž na internetu, www.csob.cz/profil

kontakt pro média
PhDr. Milan Tománek
Komunikace a vztahy k investorům
e-mail: mtomanek@csob.cz
Pavel Hejzlar, Komunikace
e-mail: phejzlar@csob.cz
tel.: +420 261 351 020
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Ing. Věra Svobodová, Vztahy k investorům
e-mail: vsvobodova@csob.cz
tel.: + 420 261 354 244
Ing. Eva Čulíková, Vztahy k investorům
e-mail: eculikova@csob.cz
tel. + 420 261 354 248
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Přehled vybraných ukazatelů
z Výkazu zisku a ztrát a z Rozvahy
Čistý výnos z úroků vzrostl meziročně o 8% na 15,842 mld. CZK. Nárůsty výnosů z úroků
byly způsobeny růstem obchodů.
Průměrná čistá úroková marže za ČSOB se mírně zvýšila z 2,15% (v roce 2003) na
2,42%, zejména vlivem růstu tržních úrokových sazeb při korekci rostoucí konkurencí.
Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 5 % na 6,658 mld. CZK, k čemuž
hlavně přispěly růst zejm. úvěrových obchodů, rychle rostoucí výnosy z prodejů podílových
fondů a z platebních karet.
Čistý zisk z obchodování vzrostl o 62% na 1,790 mld. CZK v porovnání s rokem 2003.
Provozní náklady se zvýšily v porovnání s rokem 2003 jen o 2% a dosáhly 15,822 mld.
CZK; z toho odpisy se zvýšily o 4% na 1,988 mld. CZK vlivem zahrnutí dcery ke zpracování
platebních karet do konsolidačního celku a zprovozněním nových poboček v SR. Nárůst
osobních nákladů o 6% na 5,929 mld. CZK jde na vrub expanze na Slovensku a růstu počtu
pracovníků u dceřiných firem a obecně nárůstem průměrných mezd, zej. V SR.
Provozní zisk vzrostl oproti roku 2003 o 32% na 9,577 mld. CZK (a to z 7,253 mld. CZK).
Poměr nákladů k výnosům vykázal významné snížení na 61,6% (oproti 67,2% v roce
2003).
Náklady na daň z příjmu činily 2,685 mld. CZK oproti 946 milionům CZK na konci roku
2003. Jde o vliv odúčtování odložené daně (jednorázová položka v roce 2003).
Opravné položky na úvěrové ztráty byly vytvořeny v objemu 293 mil. CZK oproti 353 mil.
CZK v roce 2003; jde o důsledek zlepšení kvality úvěrového portfolia. Úvěry 90 a více dnů po
splatnosti tvořily pouze 1,5% celkového úvěrového portfolia. Pokrytí úvěrů po splatnosti
opravnými položkami v roce 2004 bylo 152,6% (meziroční zvýšení o 7,3%).
Čistý zisk: 6,816 mld. CZK se zvýšil oproti roku 2003 o 9%.
Bilanční suma činila 613,281mld. CZK se meziročně zvýšila jen o 1%.
Vklady klientů činily 426,058 mld. CZK.
Úvěry klientům a pohledávky z finančního leasingu se zvýšily na 249,043 mld. CZK z 230,1
mld. CZK ke konci roku 2003, t.j. o 8%.
Ukazatel návratnosti průměrného vlastního kapitálu (ROAE): 15,0% - bylo vykázáno při
úrovni vlastního kapitálu 44, 835 mld. CZK.
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Obchodní přehled
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám (spotřebitelské a kontokorentní) se v ČSOB
meziročně zvýšily o 15 % na 5,6 miliardy CZK, úvěry malým a středně velkým firmám se
zvýšily o 34% na 21,2 mld. CZK a úvěry na bydlení o 43% na 65,5 mld. CZK (t.j. hypotéky
ČSOB, Hypotéční banky a úvěry ze stavebního spoření ČMSS). V oblasti financování
bydlení si Skupina ČSOB zachovala pozici největšího financiéra bytových potřeb v ČR.
Prodej podílových fondů individuálním investorům (fyzickým osobám) v ČSOB vzrostl
meziročně o 15%, přičemž nárůst prodejů činil 2,2 mld. CZK (z 14,7 mld. CZK v roce 2003
na 16,9 mld. CZK v roce 2004). Aktiva fyzických osob vložená do fondů ČSOB dosáhla
k 31. 12. 2004 výše 32,9 mld. CZK (oproti 23,1 mld. CZK k 31. 12. 2003), což je meziročně
43% nárůst (trh rostl jen o 21%).
Celková aktiva klientů pod správou Skupiny ČSOB vzrostla meziročně o 2 % na
530,5 mld. CZK.
Počet transakcí uskutečněných kanály přímého bankovnictví (bez ATM): 37,9 mil.
v roce 2004, což představuje 64% všech transakcí tuzemského platebního styku v objemu
1,4 mld. CZK (v SR to bylo 48%).
Celkový počet vydaných karet: 1 667 000, z toho 1 552 000 v ČR a 115 000 v SR; z toho
427 000 čipových karet standardu EMV (jen v ČR)
Počet on-line terminálů u obchodníků: 8 942 v ČR
Počet bankomatů: 487 v ČR a 106 na Slovensku
Počet klientů: 3 041 000 v ČR a 185 000 v SR

Prezentace na www.csob.cz
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Příloha k Tiskové zprávě – část 2
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2004
(PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ)

(mil. Kč)

Poznámka

Úroky přijaté
Úroky placené

2004

Po úpravě 2003
24 847
-9 005

25 149
-10 419

Čistý výnos z úroků

3

15 842

14 730

Čistý výnos z poplatků a provizí
Čistý zisk z obchodování
Ostatní výnosy

4
10
5

6 658
1 790
1 402

6 314
1 103
1 023

9 850

8 440

-13 877
-1 945

-14 186
-1 378

9 870

7 606

16
-309

27
-380

9 577

7 253

-2 685

-946

6 892

6 307

-76

-67

6 816

6 240

Neúrokový výnos
Všeobecné správní náklady
Ostatní náklady

6
7

Provozní zisk před opravnými položkami a rezervami
Ztráty ze snížení hodnoty úvěrů
Ostatní rezervy

14
23

Provozní zisk
Daň z příjmů
Čistý zisk před odečtením menšinových podílů
Menšinové podíly
Čistý zisk za účetní období

22

Příloha tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.

ČSOB – Příloha k Tiskové zprávě

1

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. PROSINCI 2004
(PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ)

(mil. Kč)

Poznámka

AKTIVA
Pokladní hotovost a vklady u emisních bank
Pohledávky za bankami
Aktiva určená k obchodování
Investiční cenné papíry
Úvěry a pohledávky z finančního leasingu
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Goodwill
Ostatní aktiva, včetně daňových pohledávek
Náklady a příjmy příštích období

31.12.2004

8
9
10
11
13
15
16
17

Aktiva celkem
ZÁVAZKY
Závazky k bankám
Závazky určené k obchodování
Závazky ke klientům
Závazek vůči státu z titulu převzetí podniku IPB
Vydané cenné papíry
Ostatní závazky, včetně daňových závazků
Výnosy a výdaje příštích období
Ostatní rezervy

18
10
19
20
21
23

Závazky celkem
Menšinové podíly
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Emisní ážio
Rezervní fondy
Kumulované zisky/ztráty nevykázané ve výkazu zisku a ztráty
Vlastní akcie
Nerozdělený zisk

24

Vlastní kapitál celkem
Závazky, menšinové podíly a vlastní kapitál celkem

Po úpravě
31.12.2003

16 505
116 880
73 910
126 854
249 043
11 435
3 472
8 875
6 307

19 238
131 059
63 771
131 183
230 100
12 434
3 798
8 403
6 494

613 281

606 480

24 722
66 847
426 058
24 854
22 860
1 590
1 166

20 254
46 458
441 596
4 737
16 731
27 129
1 734
1 383

568 097

560 022

349

457

5 105
2 259
18 687
187
18 597

5 105
1 439
19 250
-180
-368
20 755

44 835

46 001

613 281

606 480

Příloha tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.

Účetní závěrku schválilo představenstvo banky 11. března 2005 a byla z jeho pověření podepsána:

Pavel Kavánek
předseda představenstva
a generální ředitel
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Patrick Daems
člen představenstva
a vrchní ředitel
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