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V Praze dne 14. 2. 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)
Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč.
Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1
•

V roce 2007 dosáhla Skupina ČSOB čistého zisku ve výši 10 837 mil. Kč.
Po očištění o jednorázový výnos z prodeje nemovitostí v roce 2006 čistý zisk vzrostl
o 22 %.

•

Meziroční nárůst aktiv pod správou a vkladů činil 137,8 miliard Kč (+21 %).
Tento růst byl tažen především vklady a penzijními fondy, které obojí za posledních
12 měsíců narostly o 24 %.

•

Obchodní úvěry vzrostly za posledních 12 měsíců o 84,1 miliardy Kč (+26 %).
Z této částky připadá 74,1 mld. Kč na ČR, přičemž nejvíce přispěly hypotéky
(+26,2 mld. Kč) a úvěry ze stavebního spoření (+17,6 mld. Kč) 2 fyzickým osobám a
úvěry pro malé a střední podniky (+14,8 mld. Kč). Zbývajících 10 mld. Kč (13,3 mld. Sk)
připadá na SR, kde nejrychleji rostly úvěry velkým podnikům (+5,0 mld. Sk) a retailové
úvěry (+4,6 mld. Sk).

•

Provozní výnosy dosáhly 32 096 mil. Kč, provozní náklady pak 16 965 mil. Kč.
Poměr náklady/výnosy za rok 2007 se tak meziročně zlepšil na 52,9 %.

P a v e l K a v á n e k, generální ředitel ČSOB, komentoval výsledky slovy: "Náš zisk vzrostl
meziročně o 22 % na srovnatelné bázi. Dosažený čistý zisk přes 10,8 miliardy korun tak
představuje absolutní rekord v dosavadní historii Skupiny ČSOB. Tento zisk přitom
nezahrnuje žádné významné mimořádné výnosy, které by nesouvisely s naší obvyklou
obchodní aktivitou a každodenním nasazením našich zaměstnanců. Díky skvělým výsledkům
napříč všemi segmenty jsme navýšili objem poskytnutých úvěrů o 26 % a přitom nadále
vykazujeme vysokou kvalitu úvěrového portfolia a pouze tříprocentní meziroční růst
1

Všechny údaje v této tiskové zprávě jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle IFRS. Od čistého
zisku roku 2006 je pro účely meziročního srovnání odečten mimořádný zisk z prodeje deseti budov v centru
Prahy, v nichž sídlilo ústředí ČSOB.
2
Do knih ČSOB vstupuje 17,6-miliardový nárůst úvěrů ČMSS proporcionálně 55 procenty.

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je
součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu
střední a východní Evropy s tržní kapitalizací přes 30 mld. euro. Kombinujíc sílu svých značek
ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní
spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení),
zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování
bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je Skupina ČSOB
dlouhodobě jedničkou. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým
klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem
nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí
jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
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nákladů. Loňský rok byl pro nás také významný přestěhováním dvou a půl tisíc našich
zaměstnanců z centra Prahy do otevřené, přátelské a zelené budovy v Radlicích a
dokončením vlastnické integrace Skupiny ČSOB do Skupiny KBC, která je od června naším
jediným akcionářem.“
Klíčové finanční údaje (mld. Kč) 3
2007

2006

Čistý zisk
Provozní výnosy
Provozní náklady

10,837
32,096
16,965

8,891
29,500
16,550

+21,9 %
+8,8 %
+2,5 %

Čistý výnos z úroků
Čistý výnos z poplatků a provizí
Čistý výnos z obchodování 4

21,197
7,309
2,253

18,220
6,890
2,499

+16,3 %
+6,1 %
-9,9 %

Poměr nákladů k výnosům
Čistá úroková marže

Obchodní úvěry skupiny
Aktiva celkem
Poměr úvěrů ke vkladům
Kapitálová přiměřenost

52,9%
2,73%
30/12
2007
402,4
925,4
67,4 %
11,30 %
Basel II

3
4

31/12
2006
318,3
762,3
63,1 %
9,29 %

56,1%
2,62%

meziroční
změna

-3,2 pb
+0,11 pb

meziroční
změna
+26,4 %
+21,4 %
+4,3 pb

Basel I

Všechny údaje za rok 2006 jsou očištěny o vliv jednorázového výnosu z prodeje budov.
Tj. Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty.

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je
součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu
střední a východní Evropy s tržní kapitalizací přes 30 mld. euro. Kombinujíc sílu svých značek
ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní
spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení),
zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování
bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je Skupina ČSOB
dlouhodobě jedničkou. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým
klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem
nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí
jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
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Celkové provozní výnosy ČSOB v roce 2007 dosáhly 32 096 mil. Kč, tj. o 5 % více
než byly nominální provozní výnosy v loňském roce. Po vyloučení vlivu loňského prodeje
nemovitostí ve výši 975 mil. Kč se provozní výnosy meziročně zvýšily o 9 %
z 29 500 mil. Kč na 32 096 mil. Kč.
Díky růstu objemu vkladů i úvěrů meziročně vzrostl čistý úrokový výnos (NII) o 16 %
na 21 197 mil. Kč, který tak tvoří 66 % celkových provozních výnosů za rok 2007. Největší
růst NII zaznamenal segment SME (+26 %), následovaný Poštovní spořitelnou (+21 %) a
dceřinými společnostmi (+18 %). Zatímco výsledky v českém segmentu malých a středních
podniků byly taženy objemy úvěrů i depozit, u Poštovní spořitelny NII rostl především díky
růstu objemu vkladů.
Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 6 % a činil 7 309 mil. Kč. Čistý výnos
z obchodování (NTI), nejvíce volatilní část provozního zisku, meziročně poklesl o 10 %, což
bylo způsobeno přeceněním portfolia CDO po turbulencích na globálních finančních trzích.
Celkové provozní náklady na konci roku 2007 dosáhly 16 965 mil. Kč, což
představuje nominální nárůst o 2 % z 16 667 mil. Kč v loňském roce. Po očištění loňských
nákladů o náklady na prodej nemovitostí vzrostly provozní náklady meziročně jen o
3 % z 16 550 mil. Kč na 16 965 mil. Kč díky přísné kontrole nákladů. Růst byl důsledkem
expanze obchodních aktivit, investic do lidského kapitálu, nákladů spojených
s přestěhováním do nové budovy a komunikačních nákladů tažených e-inovacemi.
Celkové obchodní úvěry Skupiny vzrostly meziročně o 26 % na 402,4 mld. Kč.
V ČSOB ČR rostly všechny druhy úvěrů vysokým tempem: hypotéky fyzickým osobám
(+48 %), úvěry ze stavebního spoření fyzickým osobám (+28 %), spotřebitelské úvěry
(+26 %), úvěry malým a středním podnikům (+34 %), úvěry velkým firmám (+11 %) a
leasing (+21 %). Totéž platí pro Slovensko, kde celkové úvěry vzrostly o 22 % (v Sk),
hlavně díky růstu úvěrů fyzickým osobám o 42 % (z toho hypotéky +51 %), růstu leasingu
o 20 % a korporátních úvěrů o 16 %.
Rostoucí úvěrové portfolio si udrželo vysokou kvalitu. Klasifikované úvěry (tj. více
než 90 dní po splatnosti) k 31. 12. 2007 činí jen 1,72 % hrubého objemu úvěrů a podíl
úvěrů v kategorii „Normal“ (IFRS klasifikace, PD 1-7) vzrostl o 3,29 procentního bodu
na 96,13 % celkového uvěrového portfolia.

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je
součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu
střední a východní Evropy s tržní kapitalizací přes 30 mld. euro. Kombinujíc sílu svých značek
ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní
spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení),
zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování
bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je Skupina ČSOB
dlouhodobě jedničkou. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým
klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem
nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí
jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
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Celkový objem aktiv pod správou a vkladů vzrostl meziročně o 21 % na 788,4 mld.
Kč ke konci roku 2007. K tomu nejvíce přispěl nárůst bankovních vkladů (+24 %). Mezi
podílovými fondy v ČR se dařilo zejména zajištěným fondům. Aktiva pod správou v
zajištěných fondech vzrostla o 46 % na 36,6 mld. Kč, a ČSOB tak potvrdila svoji pozici
jedničky na trhu.
V roce
2007
pokračovala
Skupina
ČSOB
ve
svých
inovačních
aktivitách
v podobě produktových inovací, distribučních inovací a neustálého zjednodušování procesů
vedoucím k operační excelenci. Hlavními inovacemi v ČR byly např. Hypotéka on-line,
Image karta, spořící produkt PS Červené konto, webové stránky CarPark pro operativní
leasing, věrnostní program pro klienty PS, ČSOB Spořící účet pro podnikatele; na Slovensku
potom VARIO hypotéka, která umožňuje změnu splátek a dobu splatnosti (až na 40 let) a
okamžité splacení kdykoli po 30 letech atd.
Rok 2007 byl plný podstatných změn. Tři nejdůležitější byly:
• V průběhu dubna až června 2007 se většina pražských zaměstnanců přestěhovala
do nové ekologické budovy v Praze – Radlicích, což představuje důležitý milník na
cestě k vysoce výkonné firemní kultuře. Nová budova dává prostor pro interakci
2 600 na služby orientovaných lidí.
• V červnu 2007, KBC Bank NV se stala jediným akcionářem ČSOB, když dokončila
odkup minoritních podílů od ostatních akcionářů. Tato operace byla financována z
přebytečného kapitálu KBC.
• Od 1.1.2008 funguje bývalá slovenská pobočka zahraniční banky jako samostatný
právní subjekt, který vlastní všechny dceřiné společnosti ČSOB na Slovensku. KBC
Banka tím získala přímou kontrolu nad ČSOB SR.
Více podrobností k finančním výsledkům Skupiny ČSOB naleznete v prezentaci výsledků
za rok 2007 na www.csob.cz.
kontakt pro analytiky:
Ondřej Vychodil, ředitel, Vztahy k investorům
onvychodil@csob.cz; tel.: 224 114 106
kontakt pro média:
Tomáš Kopecký, Externí komunikace
tkopecky@csob.cz; tel.: 224 114 112

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je
součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu
střední a východní Evropy s tržní kapitalizací přes 30 mld. euro. Kombinujíc sílu svých značek
ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní
spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení),
zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování
bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je Skupina ČSOB
dlouhodobě jedničkou. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým
klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem
nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí
jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTÁTY
(Sestavený podle EU IFRS)
1-12/2007

1-12/2006

1-12/2006

reklas.

reklas.; bez nemov.

37 536 666
-16 339 180
21 197 486

30 190 827
-11 970 425
18 220 402

30 190 827
-11 970 425
18 220 402

9 433 599
-2 124 193
7 309 406

8 726 040
-1 836 535
6 889 505

8 726 040
-1 836 535
6 889 505

40 171

62 556

62 556

2 252 608

2 498 845

2 498 845

10 760
1 285 886
32 096 317

111 978
2 691 302
30 474 588

111 978
1 716 302
29 499 588

-7 597 341
-7 662 860
-1 939 059
234 249
-16 965 011

-7 805 910
-7 354 574
-1 878 822
371 954
-16 667 352

-7 805 910
-7 237 574
-1 878 822
371 954
-16 550 352

-1 445 900
181 433
13 866 839

-1 410 339
44 546
12 441 443

-1 410 339
44 546
11 583 443

Daň z příjmu

-2 993 274

-2 796 822

-2 590 901

Zisk za účetní období

10 873 565

9 644 621

8 992 542

Náležící:
Akcionářům Banky
Menšinovým podílníkům společností ve Skupině

10 836 735
36 830

9 542 813
101 808

8 890 733
101 808

(tis. Kč)
Úrokové výnosy
Úrokové náklady
Čistý úrokový výnos
Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize
Čistý výnos z poplatků a provizí
Výnosy z dividend
Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaných v reálné
hodnotě do zisku nebo ztráty
Čistý zisk z realizovatelných finančních aktiv
Čisté ostatní výnosy
Provozní výnosy
Náklady na zaměstnance
Všeobecné správní náklady
Odpisy a amortizace
Rezervy
Provozní náklady
Ztráty ze znehodnocení
Podíl na zisku přidružených společností
Zisk před zdaněním

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je
součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu
střední a východní Evropy s tržní kapitalizací přes 30 mld. euro. Kombinujíc sílu svých značek
ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní
spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení),
zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování
bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je Skupina ČSOB
dlouhodobě jedničkou. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým
klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem
nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí
jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
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KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
(Sestavená podle EU IFRS)
31.12.2007
(tis. Kč)
AKTIVA
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám
Finanční aktiva k obchodování
Finanční aktiva vykazovaná v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty
Realizovatelná finanční aktiva
Úvěry a pohledávky - netto
Úvěry a pohledávky - brutto
Úvěry a pohledávky - rezervy
Finanční investice držené do splatnosti
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou
Časové rozlišení úrokových výnosů
Pohledávky ze splatné daně
Pohledávky z odložené daně
Investice v přidružených společnostech
Investice do nemovitostí
Pozemky, budovy a zařízení
Goodwill a jiná nehmotná aktiva
Aktiva určená k prodeji
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

31.12.2006
reklas.

33 829 830
224 488 316
24 152 480
75 955 825
411 129 266
418 427 889
-7 298 623
114 088 539
5 587 345
7 640 466
697 445
722 228
703 184
875 477
11 935 808
4 710 060
26 679
8 880 872
925 423 820

33 385 643
149 647 469
23 879 842
66 165 948
340 279 130
347 283 710
-7 004 580
108 772 272
5 124 408
6 573 656
1 354 499
413 918
658 352
0
11 023 573
4 502 706
62 602
10 456 989
762 301 007

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
Finanční závazky k obchodování
Finanční závazky vykazované v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty
Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou
Časové rozlišení úrokových nákladů
Závazky ze splatné daně
Závazky z odložené daně
Rezervy
Ostatní závazky
Závazky celkem

15 985 285
145 788 984
681 882 071
1 384 873
1 624 476
298 434
366 517
1 218 539
19 673 728
868 222 907

13 957 441
84 162 566
586 854 770
386 433
2 019 700
104 004
93 715
1 611 493
20 577 925
709 768 047

Základní kapitál
Emisní ážio
Zákonný rezervní fond
Nerozdělený zisk
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv
Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků
Oceňovací rozdíly z přepočtu zahraničních měn
Vlastní kapitál náležící akcionářům Banky

5 855 000
7 508 552
18 686 645
25 959 764
-363 179
-649 485
-132 570
56 864 727

5 105 000
2 258 552
18 686 645
24 685 952
604 511
945 673
-147 472
52 138 861

Menšinové podíly
Vlastní kapitál celkem

336 186
57 200 913

394 098
52 532 959

925 423 820

762 301 006

Závazky a vlastní kapitál celkem

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je
součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu
střední a východní Evropy s tržní kapitalizací přes 30 mld. euro. Kombinujíc sílu svých značek
ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní
spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení),
zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování
bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je Skupina ČSOB
dlouhodobě jedničkou. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým
klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem
nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí
jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
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