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Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 
 
Praha, 13. listopadu 2009 

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 
ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ1

Hlavní informace: 

• Čistý zisk – vykázaný: 9,188 mld. Kč (+231 % meziročně) 

• Čistý zisk – udržitelný: 8,450 mld. Kč (-15 % meziročně) 

• Provozní výnosy – udržitelné: 24,334 mld. Kč (+3 % meziročně) 

• Provozní náklady – udržitelné: 10,613 mld. Kč (-1 % meziročně) 

• Poměr náklady/výnosy – udržitelný: 43,6 % (-1,6 procentního bodu meziročně) 

• Objem úvěrů poskytnutých skupinou ČSOB: 408,5 mld. Kč (+5 % meziročně) 

• Kvalita úvěrového portfolia: podíl úvěrů po splatnosti (bez úvěrů krytých zárukou od 
EGAP) činí 3,07 %, podíl úvěrových nákladů (credit costs ratio) dosáhl 1.09 % 

• Objem svěřených prostředků: 701,1 mld. Kč (-2 % meziročně) 

• Z toho depozita celkem: 475,1 mld. Kč (+2 % meziročně) 

• Celková bilanční suma: 891,2 mld. Kč (+8 % od začátku roku) 

• Kapitál a likvidita: potvrzená vysoká úroveň. Kapitálová přiměřenost skupiny dosáhla 
12,26 % a poměr úvěry/vklady 67,6 %. 

 
Pavel Kavánek, generální ředitel ČSOB, k výsledkům uvedl:  
 
„Náš výsledek dokládá, že jsme schopni nadále rozvíjet svou obchodní činnost a dosahovat 
velmi dobrého finančního výkonu, a to i v prostředí zvýšených nákladů na úvěrové riziko.“ 
 
„Ve třetím čtvrtletí se již výrazněji projevily kroky ke snížení nákladů, které jsme zahájili na 
přelomu roku.“ 
 
„Na příjmové straně vykazujeme nadále růst provozních výnosů, především úrokových, a to 
na základě pokračujícího růstu úvěrového portfolia i depozit.“

                                       
1 Všechny údaje v této tiskové zprávě jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle EU IFRS. 
Aktivity ČSOB SR vůbec nevstupují do údajů v této tiskové zprávě, protože bývalá zahraniční pobočka ČSOB v 
SR byla oddělena do samostatné právní entity 1. 1. 2008.  



 
 

Československá obchodní banka, a. s.   |   Radlická 333/150   |   150 57 Praha 5   |   tel.: +420 224 111 111 
 

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. 

 
ČSOB – Tisková zpráva strana 2 z celkem 5 

 

Podrobnosti k čistému zisku za tři čtvrtletí roku 2009: 

Čistý zisk skupiny vykázaný dle standardů IFRS vzrostl meziročně o 231 % na 9,188 
mld. Kč. Podíl nákladů a výnosů se meziročně snížil o 29,4 procentního bodu na 41,6 %. 

Udržitelný čistý zisk skupiny ČSOB se vyšplhal na 8,450 mld. Kč, tj. o 15 % méně než 
za stejné období roku 2008. Podíl nákladů a výnosů na srovnatelné bázi se mírně snížil 
(o 1,6 procentního bodu) na 43,6 %.  

Rozdíl mezi udržitelným a vykázaným ziskem tvoří zejména přecenění portfolia CDO a 
negativní zaúčtování ALM hedgingu dle IFRS za prvních devět měsíců roku 2008 a pozitivní 
vliv zaúčtování ALM hedgingu za stejné období tohoto roku. Portfolio CDO nemá žádný 
negativní vliv na výsledky skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2009, protože na konci roku 2008 
skupina ČSOB toto portfolio obezřetně přecenila na nulu.  
 

Podrobnosti k obchodním výsledkům za tři čtvrtletí roku 2009: 

Celkové úvěry v portfoliu skupiny ČSOB vzrostly meziročně o 5 % na 408,5 mld. Kč. 
Portfolio retailových úvěrů i nadále silně rostlo: spotřebitelské úvěry (20 %), úvěry ze 
stavebního spoření (+20 %) a hypotéky fyzickým osobám (+16 %). Od začátku ekonomické 
krize se objem úvěrů malým a středním podnikům pohybuje stabilně okolo 69 mld. Kč. 
Objem úvěrů velkým podnikům klesl o 9 % na 90,4 mld. Kč s tím, jak oslabila průmyslová 
produkce, silně se propadl vývoz a poptávka korporátních klientů po úvěrech se značně 
snížila.   

K 30. 9. 2009 celkové zůstatky úvěrů na bydlení činily 223,0 mld. Kč, což je o 18 % více 
než za stejné období roku 2008. Na této částce se hypotéky podílejí 109,2 mld. Kč.  

Kvalita úvěrového portfolia: Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti) 
k 30. září 2009 činí 3,18 % hrubého objemu úvěrů. Pokud se z úvěrů po splatnosti vyloučí 
úvěry kryté zárukou od EGAP, dosahuje tento podíl hodnoty 3,07 %. Anualizovaný podíl 
nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio) za tři čtvrtletí roku 2009 činí 1,09 %. 

Celková aktiva pod správou a vklady se meziročně mírně snížily o 2 % na 701,1 mld. 
Kč. Retailové vklady rostly jak meziročně, tak mezikvartálně,  což odráží skutečnost, že 
klienti stále dávají přednost investování na spořicích účtech. Bankovní depozita vzrostla 
meziročně o 2 % na 475,1 mld. Kč a prostředky na stavebním spoření o 3 % na 78,0 mld. 
Kč. Objemy prostředků v penzijních fondech vzrostly meziročně o 9 % na 24,2 mld. Kč. 
V oblasti bankopojištění pak výrazně vzrostlo jednorázově placené životní pojištění spojené 
s investicí do produktů se zajištěným výnosem. 

Ve druhém a třetím čtvrtletí 2009 se objemy prostředků v podílových fondech ČSOB 
stabilizovaly a začaly růst. V absolutním vyjádření dosáhly objemy v podílových fondech 
68,9 mld. Kč ke konci 3. čtvrtletí 2009, což je růst o 2 % oproti 2. čtvrtletí a meziroční 
pokles o 22 %. 
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Likvidita a kapitál: 

Skupina ČSOB opět potvrdila vysokou likviditu měřenou podílem úvěrů ke vkladům, který k 
30. 9. 2009 dosáhl 67,6 %, což je hluboko pod klíčovou hladinou 100 %. Jinými slovy 
skupina ČSOB je i nadále velmi likvidní, přičemž přijatá depozita převyšují poskytnuté 
úvěry o zhruba 145 mld. Kč. 

Přetrvávající kapitálovou sílu skupiny ČSOB potvrzuje konsolidovaná kapitálová přiměřenost 
ve výši 12,26 %. Ukazatel solventnosti u ČSOB Pojišťovny činí 214 %.  

 

Klíčové finanční údaje 9M 2008  
mld. Kč 

9M 2009 
mld. Kč 

meziroční 
změna 

    
Vykázaný:    
Čistý zisk 2,776 9,188 +231% 
Provozní výnosy  15,097 25,493 +69% 
Provozní náklady 10,720 10,613 -1% 
    

Udržitelný:    
Čistý zisk 9,922 8,450        -15% 
Provozní výnosy 23,734 24,334 +3% 
   - Čistý výnos z úroků 15,769 16,889 +7% 
   - Čistý výnos z poplatků a provizí 4,967 4,943 0% 
   - Ostatní provozní výnosy 2,998 2,502 -17% 
Provozní náklady 10,720 10,613 -1% 
    

Náklady/výnosy  45,2% 43,6% -1,6 pp 
 

 30.9.2008 
mld. Kč 

30.9.2009 
mld. Kč 

meziroční 
změna 

Úvěry skupiny celkem 387,2 408,5 +5% 
Aktiva pod správou a vklady 711,9 701,1 -2% 

 
 
Více podrobností k finančním výsledkům skupiny ČSOB naleznete v prezentaci výsledků za 
3. čtvrtletí roku 2009: 
http://www.csob.cz/cz/Csob/Vztahy-k-investorum/Stranky/Financni-a-obchodni-vysledky.aspx 
 
 
 
 
Kontakt pro analytiky: Kontakt pro média: 
Ondřej Vychodil, ředitel, Vztahy k investorům Ivo Měšťánek, ředitel, Externí komunikace 
onvychodil@csob.cz; 224 114 106 ivmestanek@csob.cz; 224 114 107 
 

http://www.csob.cz/cz/Csob/Vztahy-k-investorum/Stranky/Financni-a-obchodni-vysledky.aspx�
mailto:onvychodil@csob.cz�
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Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty – vykázaný 

Úrokové výnosy 28 300 25 550 -10%
Úrokové náklady -12 531 -8 662 -31%
Čistý úrokový výnos 15 769 16 889 +7%
Čistý výnos z poplatků a provizí 4 967 4 943 0%
Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL* -7 163 2 212 +/-
Ostatní provozní zisk* 1 524 1 449 -5%
Provozní výnosy 15 097 25 493 +69%
Náklady na zaměstnance -5 007 -4 765 -5%
Všeobecné správní náklady -4 852 -4 880 +1%
Odpisy a amortizace -1 050 -1 107 +5%
Rezervy 188 139 -26%
Provozní náklady -10 720 -10 613 -1%
Ztráty ze znehodnocení* -1 730 -4 439 +157%
     ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek -1 330 -3 940 +196%
     znehodnocení realizovatelných finančních aktiv -29 -208 +617%
     znehodnocení ostatních aktiv -371 -292 -21%
Podíl na zisku přidružených společností* -2 258 +/-
Zisk před zdaněním 2 644 10 699 +305%
Daň z příjmu 186 -1 506 +/-
Zisk za účetní období 2 830 9 193 +225%
Náležící:
   Akcionářům banky 2 776 9 188 +231%
   Menšinovým podílníkům společností ve skupině 54 6 -90%

Y/Y

Pozn.: FVPL = At fair value through profit and loss (v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty)
Ostatní provozní zisk = čistý zisk z realizovatelných fin. aktiv, výnosy z dividend, čisté ostatní výnosy
* Čtyři zvýrazněné řádky tvoří rozdíl mezi vykázaným a udržitelným ziskem

(mil. Kč) 9M 2008 9M 2009

 
 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty – udržitelný 

Úrokové výnosy 28 300 25 550 -10%
Úrokové náklady -12 531 -8 662 -31%
Čistý úrokový výnos 15 769 16 889 +7%
Čistý výnos z poplatků a provizí 4 967 4 943 0%
Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL* 1 621 1 053 -35%
Ostatní provozní zisk* 1 377 1 449 +5%
Provozní výnosy 23 734 24 334 +3%
Náklady na zaměstnance -5 007 -4 765 -5%
Všeobecné správní náklady -4 852 -4 880 +1%
Odpisy a amortizace -1 050 -1 107 +5%
Rezervy 188 139 -26%
Provozní náklady -10 720 -10 613 -1%
Ztráty ze znehodnocení* -1 384 -4 249 +207%
     ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek -1 330 -3 940 +196%
     znehodnocení realizovatelných finančních aktiv -29 0 -100%
     znehodnocení ostatních aktiv -25 -310 +1140%
Podíl na zisku přidružených společností* 42 258 +518%
Zisk před zdaněním 11 671 9 730 -17%
Daň z příjmu -1 695 -1 275 -25%
Zisk za účetní období 9 976 8 456 -15%
Náležící:
   Akcionářům banky 9 922 8 450 -15%
   Menšinovým podílníkům společností ve skupině 54 6 -90%

(mil. Kč) 9M 2008 9M 2009

Pozn.: FVPL = At fair value through profit and loss (v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty)
Ostatní provozní zisk = čistý zisk z realizovatelných fin. aktiv, výnosy z dividend, čisté ostatní výnosy
* Čtyři zvýrazněné řádky tvoří rozdíl mezi udržitelným a vykázaným ziskem

Y/Y

 



 
 

Československá obchodní banka, a. s.   |   Radlická 333/150   |   150 57 Praha 5   |   tel.: +420 224 111 111 
 

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. 

 
ČSOB – Tisková zpráva strana 5 z celkem 5 

 

Konsolidovaná rozvaha – aktiva 
 

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 16 602 29 346 +77%
Finanční aktiva k obchodování 131 342 175 508 +34%
Fiananční aktiva vykazovaná v reálné hodnotě do Z/Z 23 514 16 935 -28%
Realizovatelná finanční aktiva 90 454 109 721 +21%
Úvěry a pohledávky - netto 411 644 406 432 -1%
   Úvěry a pohledávky - brutto 418 473 416 437 0%
     Úvěry a pohledávky (úvěrové instituce - brutto) 16 806 12 215 -27%
     Úvěry a pohledávky (bez úvěrových institucí - brutto) 400 400 403 082 +1%
     Časové rozlišení úrokových výnosů 1 266 1 140 -10%
   Úvěry a pohledávky (opravné položky) -6 829 -10 005 +47%
     Úvěry a pohledávky (opravné položky) - úvěrové instituce -21 -23 +9%
     Úvěry a pohledávky (opravné položky) - bez úvěrových institucí -6 807 -9 981 +47%
Finanční investice držené do splatnosti 115 236 120 147 4%
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 7 215 7 989 11%
Pohledávky ze splatné daně 1 128 61 -95%
Pohledávky z odložené daně 1 248 537 -57%
Investice v přidružených společnostech 858 921 7%
Investice do nemovitostí 1 002 795 -21%
Pozemky, budovy a zařízení 10 095 9 579 -5%
Goodwill a jiná nehmotná aktiva 4 852 4 646 -4%
Aktiva určená k prodeji 127 1 -99%
Ostatní aktiva 9 168 8 589 -6%
Aktiva celkem 824 485 891 206 +8%

Změna od 
zač. roku

(mil. Kč)
31/12
2008

30/09
2009

 
 

Konsolidovaná rozvaha – pasiva 

Finanční závazky k obchodování 35 064 20 287 -42%
Finanční závazky vykazované v reálné hodnotě do Z/Z 62 796 153 984 +145%
Finanční závazky v zůstatkové hodnotě 649 371 629 308 -3%
   Závazky k úvěrovým institucím 40 246 21 477 -47%
   Závazky k ostatním klientům 551 686 560 904 +2%
   Vydané dluhové cenné papíry 43 907 32 079 -27%
   Podřízené závazky 11 965 11 969 +0%
   Časové rozlišení úrokových nákladů 1 567 2 880 +84%
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 2 493 3 431 38%
Závazky ze splatné daně 133 149 12%
Závazky z odložené daně 553 602 +9%
Rezervy 993 675 -32%
Ostatní závazky 16 238 18 232 +12%
Závazky celkem 767 641 826 668 +8%
Základní kapitál 5 855 5 855 0%
Emisní ážio 7 509 7 509 0%
Zákonný rezervní fond 18 687 18 687 0%
Nerozdělený zisk 19 212 27 720 +44%
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv 4 145 4 831 17%
Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků 743 -727 NA
Oceňovací rozdíly z přepočtu zahraničních měn -195 -196 +1%
Vlastní kapitál náležící akcionářům Banky 55 955 63 678 +14%
Menšinové podíly 890 861 -3%
Vlastní kapitál celkem 56 844 64 538 +14%
Závazky a vlastní kapitál celkem 824 485 891 206 +8%

31/12
2008
reklas.

30/09
2009

Změna od 
zač. roku(mil. Kč)

 


	Skupina ČSOB vykázala za devět měsíců roku 2009 čistý zisk 9,188 mld Kč0F

