Československá obchodní banka, a. s.
Na Příkopě 854/14
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+420 261 351 111
internet: www.ČSOB.cz

V Praze 29. dubna 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA
Banka ČSOB oznámila čistý zisk 4,27 mld. Kč za první
čtvrtletí roku 2005 (nekonsolidovaný, neauditovaný)
Banka ČSOB oznámila nekonsolidovaný zisk po zdanění za 1. čtvrtletí roku 2005
ve výší 4,27 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 169 % (ve srovnání s 1. čtvrtletím
roku 2004).
To bylo do velké míry dáno uznáním splátky úvěru Slovenské Inkasné (“SI”)
s pozitivním dopadem po zdanění ve prospěch ČSOB1 ve výši 2,3 mld. Kč. Po odečtení
vlivu SI dosáhl nekonsolidovaný zisk banky ČSOB po zdanění částky 2,0 mld. Kč.
Čistý zisk banky před mimořádnými položkami tak meziročně stoupl o 26 %.
Hlavním faktorem, který přispěl k růstu zisku (bez vlivu SI), byl nárůst provozního
zisku (meziročně o 20 %), který byl tažen růstem obchodní činnosti napříč většiny
klientských segmentů, pokračujícím přísným řízením nákladů a rozpuštěním opravných
položek k úvěrům ve výši 404 mil. Kč. Kvalita úvěrového portfolia je stále velmi dobrá, o
čemž svědčí fakt, že ke konci čtvrtletí úvěry 90 a více dnů po splatnosti tvořily jen 1,9 % z
celkového objemu úvěrů.
Poměr nákladů k výnosům banky ČSOB se výrazně zlepšil a poklesl z 62,6 % na
56,0 % (po odečtení vlivu SI) díky růstu provozních výnosů a dobrému řízení nákladů.
Nekonsolidovaná aktiva dosáhla výše 564 mld. Kč, což znamená nárůst o 11 %
oproti 31. 12. 2004.
Všechny údaje v této tiskové zprávě vycházejí z neauditovaných finančních výkazů
k 31. březnu 2005 zpracovaných podle IFRS. Detailní komentář k nekonsolidovaným
výsledkům za 1. čtvrtletí roku 2005 následuje spolu s uvedením Rozvahy a Výkazu zisku a
ztráty v příloze k této tiskové zprávě.

1
Poznámka: Doba, kdy se mohlo slovenské Ministerstvo financí odvolat proti rozhodnutí ICSID, již v roce 2005
vypršela a banka už první tranši splátky obdržela, další tranše je plánována na leden roku 2006.
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Komentář k výsledkům 1. čtvrtletí roku 2005
Nekonsolidovaná banka ČSOB
Výkaz zisku a ztráty2
Bez zahrnutí vlivu SI provozní zisk před opravnými položkami a zdaněním vzrostl
meziročně o 20 %. Výsledky byly podpořeny meziročním nárůstem provozních výnosů o
2%, a dále poklesem provozních nákladů meziročně o 9 %. Provozní zisk před opravnými
položkami a zdaněním při zahrnutí vlivu SI převýšil výsledek za 1. čtvrtletí roku 2004 o
3,4 mld. Kč.
Obchodní segmenty banky si počínaly dobře. Jejich provozní výnosy za 1.
čtvrtletí roku 2005 vzrostly meziročně o 6 %, tj. o 215 mil. Kč. Hlavní hnací silou byl prodej
podílových fondů (6,6 mld. Kč) a příznivý vývoj v poskytování úvěrů, což vedlo k nárůstu
výnosů z poplatků a provizí o 35 mil. Kč a čistého výnosu z úroků o 175 mil. Kč. Tyto dobré
obchodní výsledky byly částečně kompenzovány nižším výnosem z operací na finančních
trzích a poklesem výnosů jiných částí banky.
Meziroční srovnání jednotlivých položek provozních výnosů ve Výkazu zisku a
ztráty je částečně ovlivněno držením odlišných finančních nástrojů v portfoliu útvaru
Finančních trhů v tomto roce ve srovnáním s 1. čtvrtletím toku 2004; výnos z těchto nástrojů
se objevuje v kombinaci položek ′Čistý výnos z úroků′ a ′Čistý zisk z obchodování′.
Ostatní výnosy odráží provizi banky přiznanou za výsledek konečného urovnání
úvěru SI.
Provozní náklady meziročně poklesly o 9 % na 2,9 mld. Kč. Přísné řízení nákladů
mělo pozitivní vliv na většinu objemově velkých nákladových kategorií.

2

Poznámka: Pro účely porovnání byly položky Výkazu zisku a ztráty za 1. čtvrtletí roku 2004 přepočteny, aby byl
vzat do úvahy ten fakt, že revidovaný standard IAS 27 již nepřipouští, aby investice do společností Skupiny byly
měřeny ekvivalenční metodou.

ČSOB – Tisková zpráva

strana 2 z celkem 4

Československá obchodní banka, a. s.
Na Příkopě 854/14
115 20 Praha 1 – Nové Město
tel:
+420 261 351 111
internet: www.ČSOB.cz

Nekonsolidovaná Rozvaha3
Aktiva určená k obchodování
obchodování (reverzní repo operace).

vzrostla o

59,3 mld. Kč v důsledku zvýšeného

Finanční aktiva v reálné hodnotě účtované do výsledovky představují nové
portfolio definované revidovaným standardem IAS 39. Určité dluhopisové cenné papíry byly
překlasifikovány (tj. přesunuty) do tohoto portfolia – převážně z položek ′Investiční cenné
papíry′ a ′Úvěry a pohledávky z finančního leasingu′.
Investiční cenné papíry vzrostly o
24,6 mld. Kč. To bylo způsobeno
překlasifikováním dluhopisových cenných papírů nakoupených na primárních trzích a
předtím registrovaných jako ′Pohledávky za bankami′ na ′Úvěry a pohledávky z finančního
leasingu′ (32,6 mld. Kč). Současně byly některé dluhopisové cenné papíry překlasifikovány
na ′Finanční aktiva v reálné hodnotě účtované do výsledovky′ (8,5 mld. Kč).
Úvěry a pohledávky z finančního leasingu poklesly o 36,0 mld. Kč. Dluhopisové
cenné papíry nakoupené na primárních trzích v objemu 27,8 mld. Kč byly překlasifikovány na
′Investiční cenné papíry′ a na ′Finanční aktiva v reálné hodnotě účtované do výsledovky′.
Úvěry a pohledávky z finančního leasingu dále poklesly také v důsledku částečného splacení
úvěru SI částkou 16 mld. Sk vyplývající z rozhodnutí ICSID (první splátku provedlo slovenské
Ministerstvo financí v únoru roku 2005, druhá splátka je plánována na leden roku 2006). Na
druhé straně došlo k nárůstu konsorciálních úvěrů o 6 mld. Kč, které byly poskytnuty na
akvizice v tuzemském těžebním a uhelném průmyslu.
Podíl ve společnostech Skupiny (Konsolidované dceřiné společnosti) vzrostl o
2,7 mld. Kč hlavně díky navýšení investice banky do společnosti ČSOB Leasing ČR, což
dále podporuje obchodní růst tohoto hráče č. 1 na tuzemském leasingovém trhu.
Pohledávky za bankami poklesly o 4,7 mld. Kč hlavně v důsledku překlasifikování
dluhopisových cenných papírů zakoupených na primárních trzích na ′Investiční cenné papíry′
(vliv revidovaného standardu IAS 39).
Závazky ke klientům poklesly o 6,6 mld. Kč hlavně v důsledku poklesu zůstatků na
běžných účtech. Tento vývoj souvisí s pokračujícím poklesem úrokových sazeb (centrální
banka stanovila svoji repo sazbu na 2 % p.a.). Následkem toho klienti ze všech segmentů
stále hledali alternativy ke vkladům. To banka trvale podporovala širokou nabídkou
podílových fondů, hlavně zajištěných fondů. Tento vliv je patrný v pokračujícím rychlém růstu
objemu obhospodařovaných aktiv. Již několik měsíců jsme svědky tohoto všeobecného
trendu, ke kterému dochází v prostředí současných nízkých úrokových sazeb v České
republice.

3

Poznámka: Pro účely porovnání byly zůstatky k 31. prosinci 2004 přepočteny, aby byl vzat do úvahy ten fakt, že
revidovaný standard IAS 27 již nepřipouští, aby investice do společností Skupiny byly měřeny ekvivalenční
metodou. Položky rozvahy, kterých se to týká, jsou ′Konsolidované dceřiné společnosti′ a ′Vlastní kapitál′.
Od 1. ledna 2005 banka rovněž aplikuje několik nových mezinárodních standardů finančního výkaznictví
(International Financial Reporting Standards - IFRS) a revidovaných mezinárodních účetních standardů
(International Accounting Standards – IAS). Zejména vzhledem k první budoucí aplikaci revidovaného standardu
IAS 39 byly provedeny některé překlasifikace a přepočty v Rozvaze banky.
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Závazky určené k obchodování vzrostly o 45,0 mld. Kč v důsledku zvýšeného
obchodování (repo operace).
Vydané cenné papíry vzrostly o 7,9 mld. Kč vzhledem k nárůstu depozitních
směnek vydaných korporátním klientům banky jako alternativy ke vkladům.
Celkový ′Vlastní kapitál′ vzrostl o 6,2 mld. Kč. Kromě ′Čistého zisku′ za běžné
období a běžných pohybů v položce ′Kumulované zisky/ztráty nevykázané ve výkazu zisku a
ztráty′ byl nárůst způsoben první aplikací nových nebo revidovaných IAS/IFRS standardů.
Celkový dopad této aplikace na ′Vlastní jmění′ k 1. lednu 2005 odráží nárůst ′Zisků/ztrát
nevykázaných ve výkazu zisku a ztráty′ o 476 mil. Kč a nárůst ′Nerozděleného zisku′ o
306 mil. Kč.

Nejdůležitější údaje o konsolidované Skupině ČSOB
Za 1. čtvrtletí roku 2005 Skupina ČSOB ohlásila konsolidovaný zisk po zdanění ve výši
4.5 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 131 % (ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2004).
To bylo do velké míry dáno uznáním splátky úvěru Slovenské Inkasné (“SI”)
s pozitivním dopadem po zdanění ve prospěch ČSOB ve výši 2,3 mld. Kč. Po odečtení
tohoto vlivu dosáhl konsolidovaný zisk Skupiny ČSOB po zdanění 2,26 mld. Kč, což
znamená meziroční nárůst o 16 %.
Poměr nákladů k výnosům Skupiny ČSOB se meziročně výrazně zlepšil a
poklesl z 59,1 % na 56,9 % (po odečtení vlivu SI) díky růstu provozních výnosů a dobrému
řízení nákladů.
Konsolidovaná aktiva dosáhla výše 677 mld. Kč, což znamená nárůst o 64 mld. Kč (11 %)
ve srovnání s 31. 12. 2004.

Kontakt pro média:
Milan Tománek, výkonný ředitel
Komunikace a vztahy k investorům ČSOB

Kontakt pro analytiky:
Věra Svobodová, výkonná manažerka
Vztahy k investorům ČSOB

e-mail: mtomanek@ČSOB.cz

e-mail: vsvobodova@ČSOB.cz

tel.: +420 261 351 003, +420 603 800 201

tel.: + 420 261 354 244

Pavel Hejzlar, Komunikace ČSOB
e-mail: phejzlar@ČSOB.cz
tel.: +420 261 351 020

Eva Čulíková, Vztahy k investorům ČSOB
e-mail: eculikova@ČSOB.cz
tel.: + 420 261 354 248
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Československá obchodní banka, a.s.
NEKONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31.3.2005
(PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ)

(mil. Kč)

31.3.2005

31.12.2004

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

16 117
108 983
133 329
10 553
124 956
131 485
13 991
8 870
2 752
9 237
4 209

16 309
113 711
73 988
0
100 363
167 529
11 317
9 019
2 752
8 047
5 179

Aktiva celkem

564 482

508 214

ZÁVAZKY
Závazky k bankám
Závazky určené k obchodování
Závazky ke klientům
Vydané cenné papíry
Ostatní závazky, včetně daňových závazků
Výnosy a výdaje příštích období
Ostatní rezervy

10 522
111 862
350 004
21 086
26 554
431
961

12 411
66 847
356 647
13 190
20 762
496
1 007

Závazky celkem

521 420

471 360

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

5 105
1 423
18 687
1 864
0
15 983

5 105
1 423
18 687
233
0
11 406

Vlastní kapitál celkem

43 062

36 854

564 482

508 214

Závazky a vlastní kapitál celkem

x)

změny reálných hodnot účtovány do výsledovky

Příloha k Tiskové zprávě ČSOB
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Československá obchodní banka, a.s.
NEKONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2005
(PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ)

(mil. Kč)
Úroky přijaté
Úroky placené
Čistý výnos z úroků
Čistý výnos z poplatků a provizí
Čistý zisk z obchodování
Čistý zisk z finančních aktiv v reálné hodnotěx)
Ostatní výnosy
Neúrokový výnos
Všeobecné správní náklady
Ostatní náklady
Provozní zisk před opravnými položkami a rezervami
Ztráty ze snížení hodnoty úvěrů
Ostatní rezervy
Provozní zisk
Daň z příjmů
Čistý zisk za účetní období
x)

1-3/2005

1-3/2004

4 784
-1 873
2 911

4 663
-1 493
3 170

1 438
478
91
3 317
5 324

1 338
271
0
307
1 916

-2 751
-151

-2 879
-307

5 333

1 900

404
0

239
-1

5 737

2 139

-1 466

-553

4 271

1 586

změny reálných hodnot účtovány do výsledovky
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