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V Praze dne 15. října 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA
Předběžné hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí 2008:
Skupina ČSOB očekává zisk 2,7 miliardy Kč1
Skupina ČSOB v prvních devíti měsících roku vykáže zisk zhruba 2,7 miliard korun.
Výborné výsledky obchodních činností byly sníženy nepřímými důsledky finanční
krize. ČSOB se totiž rozhodla velmi konzervativně přecenit své investiční portfolio
v souvislosti s aktuálním děním na světových finančních trzích. Kapitálová
přiměřenost přesáhla 10 %.
Nadále platí, že světová finanční krize nebude mít dopad na stabilitu ČSOB, ani na její
klienty, pouze dojde ke snížení čistého zisku za rok 2008.
Dne 14.10.2008 ratingová agentura Moody’s snížila rating pěti cenným papírů, které patří
do portfolia strukturovaných cenných papírů (CDO) v knihách Skupiny KBC. Toto snížení je
výsledkem použití negativnějších předpokladů v modelech Moody’s.
Skupina KBC, jejíž je ČSOB součástí, zareagovala tak, že tato přísnější kritéria Moody’s
aplikovala na přecenění celého svého portfolia CDO a rozhodla se dnes ráno zveřejnit
očekávaný dopad této obezřetné účetní operace na své výsledky za třetí čtvrtletí roku 2008,
které budou zveřejněny 6. listopadu 2008. Toto předběžné zveřejnění učinila KBC
proaktivně, protože byla vždy zastáncem otevřené a transparentní komunikace. KBC věří,
že tato přísná účetní politika sníží volatilitu jejích hospodářských výsledků v následujících
měsících.
V návaznosti na Skupinu KBC se rozhodla své předběžné výsledky za 3. čtvrtletí roku 2008
zveřejnit i Skupina ČSOB. ČSOB i KBC postupovaly vždy velmi transparentně při
zveřejňování informací o kvalitě svého investičního portfolia.
Čistý zisk Skupiny ČSOB z běžné obchodní činnosti za první tři čtvrtletí roku 2008 dosáhl
zhruba 8,9 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 14%.
1

Všechny údaje vztahující se ke třetímu čtvrtletí roku 2008 jsou předběžné, neauditované, dle IFRS.

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. 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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Jelikož však ČSOB přistoupila k velmi obezřetnému přecenění svého investičního portfolia,
došlo během prvních devíti měsíců roku 2008 k takovému snížení vykazované hodnoty
investičního portfolia, které snižuje čistý zisk zhruba o 6,2 miliard korun. Jedná se o účetní
snížení vykazované hodnoty investičního portfolia tak, jak vyžadují platné standardy IFRS.
Vykázaný neauditovaný čistý zisk dle IFRS tak dosáhne zhruba 2,7 miliardy korun.
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Informace k portfoliu CDO:
Jak bylo v minulosti komunikováno, Skupina ČSOB má ve svém portfoliu strukturované
cenné papíry (tzv. CDO) v celkové nominální hodnotě zhruba 430 milionů eur (zhruba 10
miliard korun). Zdůrazňujeme tedy, že celková nominální hodnota našeho portfolia CDO je
nižší než čistý roční zisk ČSOB (podle údajů za rok 2007).
V důsledku přecenění, která ČSOB provedla ve čtvrtletích předcházejících 30. září 2008, je
investiční portfolio CDO v bilanci ČSOB vykázáno již jen v hodnotě méně než 20 %
nominální hodnoty. Tato skutečnost jasně dokumentuje náš konzervativní přístup. ČSOB
nadále hodlá držet portfolio CDO do splatnosti, takže veškeré ztráty z přecenění jsou pouze
nerealizované účetní, nikoliv reálné ztráty.
ČSOB i KBC znovu potvrzují, že jejich kapitálová i likviditní pozice zůstává silná.
KBC v dnešním prohlášení uvedla, že její podíl kapitálu Tier-1 nadále přesahuje 8,5 %.
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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
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(Ukazatel Tier-1 představuje podíl užšího kapitálu na rizikově vážených aktivech.
Regulatorní minimum je stanoveno na 4 %.) Kapitálová přiměřenost ČSOB ke konci třetího
čtvrtletí přesáhla 10 %, což je dokonce víc než na začátku tohoto roku 2008. Také likvidita
ČSOB i KBC zůstává nadále na velmi vysoké úrovni – podíl úvěrů na vkladech je stále
hluboko pod 100 %.
Podrobné konsolidované neauditované finanční výkazy dle IFRS spolu s prezentací za 3.
čtvrtletí roku 2008 budou zveřejněny 6. listopadu 2008 v souladu s platným finančním
kalendářem ČSOB.
Čistý zisk dle IFRS
KBC (mil. EUR)
ČSOB (mil. Kč)
bez jednorázových položek

2005
2 249
8 092

2006
3 430
8 891

2007
3 281
10 837

(10 328)

(9 543)

(10 837)

Kontakt pro média:
Ivo Měšťánek
mluvčí ČSOB
tel. 733 590 126
Ondřej Vychodil
Vztahy k investorům ČSOB
tel. 737 201 924
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