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SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA
ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1
•

Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 – vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst)

•

Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 – udržitelný: 3 011 mld. Kč (24% růst); udržitelný
zisk neobsahuje mimořádnou účetní ztrátu 486 mil. Kč, jdoucí na vrub přecenění CDO.

•

Obchodní úvěry Skupiny: meziroční růst o 71,4 mld. Kč (tj. o 25 %).

•

Hypotéky - objem ke konci čtvrtletí: 83,9 mld. Kč (43% růst).

•

Celková bilanční suma: 843,7 mld. Kč (8% růst).

•

Aktiva pod správou a vklady: meziroční růst o 80,1 mld. (tj. o 13%).

•

Aktiva pod správou v zajištěných fondech: 36,9 mld. Kč (29% růst).

Klíčové finanční údaje
(mld. Kč)

leden-březen

leden-březen

leden-březen

meziroční

2008

2008

2007

změna

změna

(vykázáno)

(udržitelný)

(pro forma)

(vykázáno)

(udržitelný)

+4 %
+8 %
+13 %

+24 %
+18 %
+13 %

+20 %
+1 %
+/-

+20 %
+1 %
+2 %

+2,2 pp

-2,0 pp

+0,08 pp

+0.08 pp

Čistý zisk
Provozní výnosy
Provozní náklady

2,525
7,036

3,011
7,675

2,436
6,489

3,664

3,664

3,237

Čistý výnos z úroků
Čistý výnos z poplatků a provizí
Čistý výnos z obchodování 2

5,184
1,653

5,184
1,653

4,325
1,629

-0,358

0,281

0,276

52,1 %
2,85 %

47,9%
2,85%

49,9 %
2,77 %

Poměr nákladů k výnosům
Čistá úroková marže

31.3.2008
Obchodní úvěry skupiny
Aktiva celkem
Poměr úvěrů ke vkladům
Kapitálová přiměřenost Basel II

31.12.2007

351,5
843,7
67,6 %
9,99 %

340,6
782,9
63,8 %
---

meziroční

Změna od
začátku roku
+3 %
+8 %
+3,8 pb
---

1

Všechny údaje v této tiskové zprávě jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle IFRS. Údaje za rok 2007 jsou
pro forma po oddělení ČSOB SR.

2

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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FINANČNÍ VÝSLEDKY
Čistý zisk skupiny ČSOB dosáhl 2 525 mil. Kč, tj. o 4 % více než za 1. čtvrtletí 2007.
Bez mimořádné čisté účetní ztráty ve výši 486 mil. Kč, jdoucí na vrub přecenění CDO, rostl
čistý zisk o 24 %.
(Viz str. 4-5 v prezentaci Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2008)

Celkové provozní výnosy ČSOB za první čtvrtletí 2008 činily 7,036 mld. Kč, tj. o
8 % více než 6,489 mld. Kč za stejné období roku 2007. Bez přecenění CDO, činil růst
provozních výnosů 18 %. Díky rostoucímu objemu vkladů a úvěrů se meziročně zvýšil čistý
úrokový výnos (NII) o 20 % na 5,184 mld. Kč, který tak představoval 74 % celkového
provozního zisku za 1. čtvrtletí 2008. Skupina ČSOB zaznamenala růst nad 20 % jak
v segmentu velkých podniků a SME, tak i v retailu (vč. modré značky ČSOB a červené
značky Poštovní spořitelny). Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 1 % na 1,653 mld.
Kč. Čistý výnos z obchodování zaznamenal ztrátu 358 mil. Kč, která byla způsobena
přeceněním CDO.
Přecenění CDO: Jak bylo uvedeno v minulosti, ČSOB má CDO ve svém investičním
portfoliu. ČSOB zvolila investiční strategii držet všechny tyto cenné papíry do splatnosti.
Jelikož ČSOB neprodala žádná CDO ze svého portfolia, nenese žádné realizované ztráty.
Dopad přecenění CDO na jejich tržní hodnotu do hospodářského výsledku činí 639 mil. Kč
před zdaněním. Tyto ztráty, které v současnosti ČSOB vykazuje, představují pouze účetní
změny u těchto cenných papírů. Zatím nedošlo ke zpoždění plateb z podkladových aktiv a
všechna CDO si udržují vysoký kreditní rating. Veškerá CDO v portfoliu ČSOB jsou
strukturována a aktivně spravována KBC, přičemž aktivní správa umožňuje nahrazování
podkladových aktiv. Nepřímá expozice na nebonitní hypotéky představuje velmi malou část
portfolia CDO a je chráněna příslušnou úrovní podřízenosti.
(Viz str. 10-13 v prezentaci Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2008)

Celkové provozní náklady na konci 1. čtvrtletí 2008 dosáhly 3 664 mil. Kč, což
představuje nárůst o 13 % z 3 237 mil. Kč v loňském roce, především kvůli nárůstu
personálních a všeobecných správních nákladů. Náklady na zaměstnance v 1. čtvrtletí 2008
stouply o 13 % v důsledku vyšších základních platů a bonusů, které lépe odráží obchodní
výkonnost. Nárůst všeobecných správních nákladů v 1. čtvrtletí 2008 (+8 %) byl tažen
poplatky placenými třetím stranám, komunikačními náklady (vč. datové sítě) a náklady
souvisejícími s nájmem a provozem budov ČSOB. V průběhu 12 měsíců do 31.3.2008
otevřela ČSOB banka 9 poboček a PS 8 Finančních center (z toho v 1. čtvrtletí 1 pobočku a
2 Finanční centra). Počet bankomatů za 1. čtvrtletí 2008 vzrostl o 4 na celkových 641.
(Viz str. 14 v prezentaci Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2008)

V důsledku vývoje provozních výnosů a nákladů dosáhl poměr náklady/výnosy za 1.
čtvrtletí 2008 hodnoty 52,1 %. Bez přecenění CDO, dosáhl poměr náklady/výnosy 47,7 %
oproti 49,9 % za 1. čtvrtletí 2007.
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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OBCHODNÍ VÝSLEDKY
Celkové obchodní úvěry Skupiny vzrostly meziročně o 25 % na 351,5 mld. Kč.
Všechny druhy úvěrů rostly vysokým tempem: hypotéky fyzickým osobám (+43 %), úvěry
ze stavebního spoření fyzickým osobám (+29 %), spotřebitelské úvěry (+25 %), úvěry
malým a středním podnikům (+31 %), úvěry velkým firmám (+10 %) a leasing (+19 %).
V prodeji nových hypoték se Skupina ČSOB dostala na první místo v České republice
s tržním podílem 29,3 %.
(Viz str. 6 a 20-25 v prezentaci Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2008)

Rostoucí úvěrové portfolio si udrželo vysokou kvalitu. Klasifikované úvěry (tj. více
než 90 dní po splatnosti) k 31. 3. 2008 činí jen 1,64 % hrubého objemu úvěrů a podíl úvěrů
v kategorii „Normal“ (IFRS klasifikace, PD 1-7) dosáhl 95,96 % celkového uvěrového
portfolia.
(Viz str. 33-34 v prezentaci Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2008)

Celkový objem aktiv pod správou a vkladů vzrostl meziročně o 13 % na 687,7 mld.
Kč ke konci 1. čtvrtletí 2008. K tomu nejvíce přispěla depozita (především běžné a
termínované vklady), která vzrostla o 14 %. V rámci široké nabídky podílových fondů se
opět dařilo zajištěným fondům, v nichž aktiva pod správou meziročně vzrostla o 29 % na
36,9 mld. Kč. ČSOB potvrdila i v době problémů na finančních trzích svou pozici jedničky
v zajištěných fondech v ČR s tržním podílem přes 60 % .
(Viz str. 7 a 26-28 v prezentaci Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2008)

V důsledku vývoje provozních vkladů a úvěrů dosáhl poměr úvěrů ke vkladům za 1.
čtvrtletí 2008 hodnoty 67,6 % oproti 63,8 % za 1. čtvrtletí 2007.

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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HLAVNÍ UDÁLOSTI
•

Od 1.1.2008 funguje bývalá pobočka zahraniční banky na Slovensku jako samostatný
právní subjekt.

•

V lednu ČSOB přistoupila ke zpracování platebního styku v rámci SEPA.

•

V lednu byla ČSOB vyhlášena časopisem Global Finance nejlepší bankou v ČR
v oblasti poskytování finančních služeb pro mezinárodní obchod.

•

V březnu udělil časopis Global Finance ČSOB titul Nejlepší bank roku 2008 v České
republice.

INOVAČNÍ AKTIVITY V 1. ČTVRTLETÍ 2008
Skupina ČSOB si i v 1. čtvrtletí udržela své zaměření na inovace:
•

V březnu ČSOB představila nový zajištěný fond ČSOB Světových pivovarů 1, první
svého druhu v ČR.

•

Skupina ČSOB zavedla řadu elektronických aplikací, které zvyšují komfort klientů,
např. on-line kalkulátor pro výpočet výnosů z produktů PS nebo jednoduchý nástroj
ČSOB EU Centra na vyhledávání dotací z EU.

Více podrobností k finančním výsledkům Skupiny ČSOB naleznete v prezentaci výsledků
za 1. čtvrtletí 2008 na www.csob.cz.
(http://www.csob.cz/bankcz/en/CSOB/About-CSOB/Investor-relations/Financial-information/default.htm)
kontakt pro analytiky:
Ondřej Vychodil, ředitel, Vztahy k investorům
onvychodil@csob.cz; tel.: 224 114 106
kontakt pro média:
Ivo Měšťánek, ředitel, Externí komunikace
ivmestanek@csob.cz; tel.: 224 114 107

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)
1-3/2008

(tis. Kč)

1-3/2007

pro forma (bez SR)

Úrokové výnosy
Úrokové náklady
Čistý úrokový výnos

9 256 787
-4 072 843
5 183 944

6 887 854
-2 562 883
4 324 971

Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize
Čistý výnos z poplatků a provizí

2 099 866
-447 176
1 652 690

2 022 802
-393 445
1 629 358

942

78

-357 829

276 462

-77 574
633 524
7 035 697

40 522
218 023
6 489 413

-1 647 264
-1 561 321
-477 191
22 016
-3 663 760

-1 460 534
-1 445 404
-359 966
28 757
-3 237 147

-322 903
-34 582
3 014 452

-185 514
55 155
3 121 907

-461 630

-660 723

Zisk za účetní období

2 552 822

2 461 184

Náležící:
Akcionářům Banky
Menšinovým podílníkům společností ve Skupině

2 524 584
28 238

2 435 776
25 408

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
Daň z příjmu

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)
31.3.2008
(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 (úvěrové instituce - brutto)
Úvěry a pohledávky (bez úvěrových institucí - brutto)
Úvěry a pohledávky (opravné položky)
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

31.12.2007
pro forma (bez SR)

52 951 146
171 681 132
24 276 601
84 412 646
361 428 904
14 290 794
352 765 964
-5 627 854
105 194 830
7 264 221
7 382 963
719 567
677 473
668 602
865 919
10 175 918
4 710 450
362 197
10 909 166
843 681 735

29 563 074
147 655 667
24 152 808
77 477 464
355 366 711
14 926 310
345 994 474
-5 553 654
110 360 723
5 587 147
7 262 520
685 846
638 408
703 184
875 477
10 134 658
4 641 734
27 000
7 765 615
782 898 036

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

16 607 935
129 002 296
607 619 837
38 670 396
515 976 432
40 810 954
12 162 055
888 172
2 344 095
294 742
499 528
1 027 505
21 054 594
779 338 704

12 602 012
75 878 000
615 964 374
49 573 478
513 101 856
41 128 063
12 160 977
1 384 754
1 390 982
97 856
365 241
1 060 828
18 709 019
727 453 067

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
29 880 385
2 558 162
-671 636
-196 548
63 620 560

5 855 000
7 508 886
18 686 645
24 183 762
-343 529
-649 411
-132 570
55 108 783

Menšinové podíly
Vlastní kapitál celkem

722 471
64 343 031

336 186
55 444 969

843 681 735

782 898 036

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.

ČSOB – Tisková zpráva
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