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Praha, 12. února 2009

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK
1,034 MLD. KČ1
F

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje
je podrobnými informacemi.
•

Čistý zisk – vykázaný: 1,034 mld. Kč (90% pokles)

•

Objem úvěrů poskytnutých skupinou ČSOB: 404,2 mld. Kč (19% růst)

•

Objem prostředků svěřených do péče skupiny ČSOB: 693,1 mld. Kč (0%)

•

Celková bilanční suma: 824,5 mld. Kč (5% růst)

•

Kapitál a likvidita: potvrzena vysoká úroveň. Kapitálová přiměřenost skupiny dosáhla
10,31 % a poměr úvěry/vklady 72,3 %.

Pavel Kavánek, generální ředitel ČSOB, k výsledkům skupiny za rok 2008 uvedl:
„Importovaná finanční krize nás zasáhla, dokázali jsme ji ale plně vstřebat a i za cenu
nižšího zisku vyčistit své portfolio od problematických aktiv.“
„Náraz v roce 2008 byl extrémní, ale do roku 2009 vstupujeme silní a předpokládáme
výrazně vyšší zisk. Nečekejme však, že český bankovní byznys bude v následujících letech
růst tak vysokým tempem jako dosud.“
Podrobnosti k čistému zisku za rok 2008:
Srovnatelný udržitelný čistý zisk skupiny ČSOB dosáhl 12,720 mld. Kč, tj. o 22 %
více než v roce 2007. Podíl nákladů a výnosů na srovnatelné bázi dosáhl úrovně 46,6 %.
Vykázaný čistý zisk se od udržitelného zisku liší zejména o přecenění portfolia CDO na nulu.

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. ČSOB se
rozhodla pro maximální možnou opatrnost a přecenila všechna tato aktiva, jejichž hodnota
byla předmětem spekulací, na nulu. Portfolio CDO tak již nemůže v následujících
letech mít negativní dopad na hospodářské výsledky skupiny ČSOB.
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.

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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Podrobnosti k obchodním výsledkům za rok 2008:
Celkové úvěry v portfoliu skupiny ČSOB k 31. 12. 2008 vzrostly meziročně o 19 %
na 404,2 mld. Kč. Růst byl generován napříč všemi segmenty: spotřebitelské úvěry
(+27 %), úvěry ze stavebního spoření fyzickým osobám (+26 %), hypotéky fyzickým
osobám (+23 %), úvěry malým a středním podnikům (+17 %), leasing (+10 %) a úvěry
velkým firmám (+6 %). Celkový objem zůstatků úvěrů na bydlení k 31. 12. 2008 přesáhl
199 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 25 %. Z tohoto objemu představují celkové
hypotéky 98,7 mld. Kč.
Rostoucí úvěrové portfolio si udrželo vysokou kvalitu. Podíl úvěrů po splatnosti (tj.
více než 90 dní po splatnosti) k 31. 12. 2008 činí jen 2,2 % hrubého objemu úvěrů.
Aktiva pod správou (AUM) a vklady skupiny zůstaly meziročně na srovnatelné úrovni –
k 31.12.2008 celkem 693,1 mld. Kč. Nárůst klientských depozit byl vyvážen poklesem
krátkodobých depozitních úložek peněžního trhu. Objem stavebního spoření meziročně
vzrostl o 5 %. AUM v podílových fondech a správě aktiv poklesla v důsledku negativního
vývoje finančních trhů o 5 %, AUM v penzijních fondech ČSOB vzrostla o 15 %.

Likvidita a kapitál:
Poměr úvěrů ke vkladům ke konci roku 2008 činil 72,3%, přijatá depozita tak zůstávají
ve výrazném převisu nad poskytnutými úvěry.
Přetrvávající kapitálovou sílu
přiměřenost ve výši 10,31 %.
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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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změna

Vykázaný:
Čistý zisk
Provozní výnosy
Provozní náklady

9,902
27,429
14,012

1,034
19,175
15,014

-89,6%
-30,1%
+7,2%

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

10,447
28,105
18,833
6,493
2,195
0,584
14,012

12,720
32,245
21,385
6,644
2,020
2,196
15,014

+21,8%
+14,7%
+13,5%
+2,3%
-8,0%
+276,3%
+7,2%

Náklady/výnosy

49,5%

46,6%

31.12.2007

Aktiva celkem
Úvěry/vklady
Kapitálová přiměřenost skupiny

782,898
63,8%
10,49%

31.12.2008

824,485
72,3%
10,31%

-2,9 pb
změna

+5,3%
+8,5 pb
-0,2 pb

Více podrobností k finančním výsledkům skupiny ČSOB naleznete na www.csob.cz
v prezentaci výsledků za rok 2008:
http://www.csob.cz/cz/Csob/Vztahy-k-investorum/Stranky/Financni-a-obchodnivysledky.aspx

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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(mil. 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 (úvěrové instituce - brutto)
Úvěry a pohledávky (bez úvěrových institucí - brutto)
Časové rozlišení úrokových výnosů
Úvěry a pohledávky (opravné položky)
v tom úvěrové instituce - opravné položky
v tom osoby jiné než úvěrové instituce - opravné položky
Finanční investice držené do splatnosti
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou
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

|
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31.12.2008

29 582
148 820
24 520
78 731
357 872
363 426
14 926
345 994
2 505
-5 554
-49
-5 505
111 958
5 943
686
638
703
875
10 135
4 642
27
7 766
782 898

16 602
131 342
23 514
90 454
411 644
418 473
16 806
400 400
1 266
-6 829
-21
-6 807
115 236
7 215
1 128
1 248
858
1 002
10 095
4 852
127
9 168
824 485

12 602
76 140
617 239
49 573
513 102
41 128
12 161
1 275
1 239
98
365
1 061
18 709
727 453

35 064
62 796
649 371
49 732
542 200
43 907
11 965
1 567
2 493
133
553
993
16 238
767 641

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
7 509
18 687
24 184
-344
-649
-133
55 109

5 855
7 509
18 687
19 212
4 145
743
-196
55 955

Menšinové podíly
Vlastní kapitál celkem

336
55 445

889
56 844

782 898

824 485

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

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. 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 ZTRÁTY
(Sestavený podle EU IFRS)
1-12/2007

1-12/2008

31 308 511
-12 475 536
18 832 976

37 862 037
-16 477 201
21 384 836

8 332 214
-1 839 700
6 492 514

8 686 944
-2 043 001
6 643 943

39 645

117 151

1 482 633

-11 050 222

1 821
578 943
27 428 532

49 395
2 029 758
19 174 861

-6 445 571
-6 553 424
-1 247 606
234 791
-14 011 810

-6 686 234
-6 972 158
-1 456 548
100 747
-15 014 193

-960 266
181 433
12 637 889

-3 902 984
115 823
373 507

Daň z příjmu

-2 698 803

720 510

Zisk za účetní období

9 939 086

1 094 017

Náležící:
Akcionářům Banky
Menšinovým podílníkům společností ve Skupině

9 902 256
36 830

1 033 973
60 044

(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. 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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