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PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008:
SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU1

F

•

Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst)

•

Objem úvěrů poskytnutých Skupinou ČSOB: 387,2 mld. Kč (20% růst)

•

Čistý zisk – vykázaný: 2,776 mld. Kč (63% pokles)

•

Čistý zisk – srovnatelný udržitelný: 8,934 mld. Kč (15% růst); udržitelný zisk
neobsahuje mimořádnou účetní ztrátu 6,158 mld. Kč (netto) na vrub dopadů světové
finanční krize.

•

Celková bilanční suma: 908,9 mld. Kč (16% růst od začátku roku)

•

Likvidita a kapitál: potvrzena vysoká úroveň.
9M 2007

Klíčové finanční údaje

9M 2008

změna

(jen ČR)

mld. Kč

mld. Kč

Vykázaný:
Čistý zisk
Provozní výnosy
Provozní náklady

7,444
20,331
10,070

2,776
15,097
10,720

-62,7%
-25,7%
+6,5%

Udržitelný:
Čistý zisk
Provozní výnosy
- Čistý výnos z úroků
- Čistý výnos z poplatků a provizí
- Čistý výnos z obchodování2
- Ostatní provozní výnosy
Provozní náklady

7,794
20,791
13,744
4,845
1,799
0,403
10,070

8,934
22,483
15,769
4,967
0,370
1,378
10,720

+14,6%
+8,1%
+14,7%
+2,5%
-79,4%
+241,9%
+6,5%

Náklady/výnosy

48,4%

47,7%

31.12.2007

Aktiva celkem
Úvěry/vklady
Kapitálová přiměřenost Skupiny

782,898
63,8%
10,49%

30.9.2008

908,944
71,4%
11,69%

-0,7 pb
změna

+16,1%
+7,6 pb
+1,2 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. 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
Srovnatelný udržitelný čistý zisk Skupiny ČSOB dosáhl 8,934 mld. Kč, tj. o 15% více
než za 3 čtvrtletí 2007. Podíl nákladů a výnosů na srovnatelné bázi dosáhl úrovně 47,7 %.
Vykázaný čistý zisk se od udržitelného zisku liší o negativní dopad světové finanční krize
(přecenění portfolia CDO a tvorba opravných položek k angažovanosti vůči Lehman
Brothers) ve výši 6,2 mld. Kč.

Čistý zisk a dopad finanční krize
udržitelný
zisk

Y/Y
Y/Y

+15 %

-63 %

7,794

8,934

vykázaný
zisk

9M 2007

9M 2008

-0,349

účetní
přecenění v
důsledku
finanční
krize

mld. Kč

mld. Kč

7,444

9M 2007

2,776

9M 2008

-6,158

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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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 424,3 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.
Celkové provozní výnosy ČSOB za první tři čtvrtletí 2008 činily 22,483 mld. Kč, tj. o
8 % více než 20,791 mld. Kč za stejné období roku 2007. Díky rostoucímu objemu vkladů
a úvěrů se meziročně zvýšil čistý úrokový výnos (NII) o 15 % na 15,769 mld. Kč, a
představoval tak 70 % celkového udržitelného provozního zisku za první tři čtvrtletí 2008.
Vysoký růst NII byl přitom zaznamenán napříč všemi segmenty Skupiny. Čistý výnos
z poplatků a provizí vzrostl o 3 % na 4,967 mld. Kč. Udržitelný čistý zisk z obchodování
(NTI) meziročně poklesl o 79 % na 370 mil. Kč. Po zahrnutí nerealizované účetní ztráty
jdoucí na vrub přecenění portfolia CDO do položky NTI, klesly celkové provozní výnosy o
26 % na 15,097 mld. Kč.
Celkové provozní náklady za první tři čtvrtletí 2008 dosáhly 10 720 mil. Kč, což
představuje nárůst o 6 % z 10 070 mil. Kč v loňském roce, což je nárůst, který kopíruje
inflaci. Náklady na zaměstnance během prvních tří čtvrtletí 2008 stouply o 8 % v důsledku
vyššího počtu zaměstnanců a vyšších základních platů. U všeobecných správních nákladů
byl za první tři čtvrtletí 2008 zaznamenán meziroční nárůst o 2 %, což jde na vrub
nákladům na poplatky placené třetím stranám, komunikaci (včetně datových sítí),
marketing a konzultační služby.

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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OBCHODNÍ VÝSLEDKY
Celkové úvěry v portfoliu Skupiny ČSOB k 30. 9. 2008 vzrostly meziročně o 20 %
na 387,2 mld. Kč. Všechny druhy úvěrů rostly vysokým tempem: hypotéky fyzickým
osobám (+32 %), úvěry ze stavebního spoření fyzickým osobám (+30 %), spotřebitelské
úvěry (+28 %), úvěry malým a středním podnikům (+23 %), leasing (+10 %) a úvěry
velkým firmám (+8 %).
Celkový objem zůstatků úvěrů na bydlení k 30. 9. 2008 přesáhl 189 mld. Kč, což
představuje meziroční nárůst o 31 %. Z tohoto objemu představují celkové hypotéky 93,9
mld. Kč.
Rostoucí úvěrové portfolio si udrželo vysokou kvalitu. Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více
než 90 dní po splatnosti) k 30. 9. 2008 činí jen 2,02 % hrubého objemu úvěrů.
Celkový objem aktiv pod správou a vkladů vzrostl meziročně o 10 % na 714,1 mld.
Kč ke konci 3. čtvrtletí 2008. K tomu nejvíce přispěla bankovní depozita (především
běžné a termínované vklady), která vzrostla o 12 %; nejvyšší dynamiku pak vykázaly
penzijní fondy s meziročním růstem ve výši 17 %.
Aktiva v podílových fondech meziročně stoupla o 11 % na 87,8 mld. Kč. Aktiva v
zajištěných fondech vzrostla o 6 % na 36,8 mld. Kč, v ostatních typech fondů o 16 % na 51
mld. Kč.
Poměr úvěrů ke vkladům ke konci 3. čtvrtletí 2008 činil 71,4% oproti 63,8 % za stejné
období roku 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. 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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INOVAČNÍ AKTIVITY V 3. ČTVRTLETÍ 2008
Skupina ČSOB zůstává nositelem inovací na českém finančním trhu.
Mezi hlavní inovace v 3. čtvrtletí patří:
ČSOB + HB
• Expresní protokol – webová aplikace pro dokumentaci o vývoji stavby
ČSOB
•

Nové zajištěné fondy – ČSOB Bonusový fond 1, ČSOB Emerging Forex 1 a další

ČSOB + Poštovní spořitelna
•

Možnost měnit si PIN prostřednictvím bankomatu

Poštovní spořitelna
•

Platební příkazy prostřednictvím bankomatu s pomocí Maxkarty

•

Malý investiční úvěr s bonusy pro zemědělce

HB + ČSOB Pojišťovna
•

Hypotéka Expres – nové pojištění domácnosti v rámci hypotéky

ČSOB Pojišťovna
•

Účet online – webová aplikace pro správu pojistných smluv

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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Více podrobností k finančním výsledkům Skupiny ČSOB naleznete
v prezentaci výsledků za 3. čtvrtletí 2008.

na www.csob.cz

(http://www.csob.cz/bankcz/cz/Csob/Vztahy-k-investorum/Financni-a-obchodni-vysledky.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. 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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