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V Praze dne 22. ledna 2009

TISKOVÁ ZPRÁVA
Předběžné hospodářské výsledky za rok 2008:
Skupina ČSOB očekává zisk 1 miliardu Kč1
Skupina ČSOB očekává zisk za rok 2008 ve výši zhruba jedné miliardy korun.
Výborné výsledky obchodních činností byly sníženy dopady finanční krize. ČSOB se
rozhodla přecenit své portfolio CDO na nulu, takže toto portfolio již nebude
negativně ovlivňovat hospodářské výsledky v následujících letech. Kapitálová
přiměřenost přesáhla 10 %. Poměr úvěrů ke vkladům je přibližně 70 %.
Stejně jako skupina KBC se ČSOB rozhodla zveřejnit předběžné výsledky svého
hospodaření. 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.
Ve 4. čtvrtletí 2008 se ČSOB rozhodla přecenit na nulu zbývající hodnotu svých
strukturovaných cenných papírů (CDO) a vytvořit opravné položky na expozici vůči
islandským bankám ve výši 466 mil. Kč (po zdanění).
Dohromady tedy dopady finanční krize na hospodářské výsledky ČSOB za rok 2008
zahrnují: přecenění CDO (během celého roku) a vytvoření opravných položek na expozici
vůči Lehman Brothers (3. čtvrtletí 2008) a vůči islandským bankám (4. čtvrtletí 2008).
Po provedení těchto konzervativních opatření skupina ČSOB očekává čistý zisk za rok 2008
podle IFRS ve výši přibližně 1 mld. Kč.

1

Všechny údaje v této tiskové zprávě vztahující se k roku 2008 jsou předběžné, neauditované, dle
IFRS a jejich změna je vyhrazena.

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 430 milionů eur (zhruba 10
miliard korun). ČSOB se rozhodla pro maximální možnou opatrnost a přecenila všechna tato
aktiva, jejichž hodnota byla předmětem spekulací, na nulu.
Proto portfolio CDO již nemůže v následujících letech mít negativní dopad na
hospodářské výsledky skupiny ČSOB.
Kapitál a likvidita skupiny ČSOB zůstávají na vysoké úrovni:
Kapitálová přiměřenost skupiny ČSOB ke konci roku 2008 přesáhla 10 %. Také likvidita
skupiny ČSOB zůstává nadále na velmi vysoké úrovni – poměr úvěrů ke vkladům je nadále
přibližně 70 %.
Podrobné výsledky budou zveřejněny 12. února:
Tato tisková zpráva vychází z předběžných, neauditovaných údajů dle IFRS; jejich změna je
vyhrazena. Podrobné konsolidované neauditované finanční výkazy za rok 2008 dle IFRS
spolu s prezentací a tiskovou zprávou budou zveřejněny 12. února 2009 v souladu
s platným finančním kalendářem ČSOB.

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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