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Další informace

Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Telefon: +420 485 262 800
Fax: +420 224 243 020
E-mail: mojebanka@kb.cz
Internet: www.kb.cz

Podrobné finanční a provozní informace o Skupině Komerční banky jsou k dispozici v dalších
publikacích na webových stránkách KB pro akcionáře a investory www.kb.cz/cs/o-bance/vztahy-sinvestory/index.shtml. Další informace o společenské odpovědnosti a etice v Komerční bance a aktuální
informace o správě společnosti jsou k dispozici v sekci O bance http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/
zakladni-informace.shtml. Informace o produktech a službách KB jsou dostupné z hlavní stránky KB
www.kb.cz.

Kontakt pro akcionáře a investory:
Vztahy s investory
Telefon: +
 420 955 532 155
+420 955 532 156
+420 955 532 734
Fax: +420 224 229 315
E-mail: investor_relations@kb.cz

Tento dokument obsahuje předpovědi týkající se cílů a strategií Skupiny Komerční banky. Tyto předpovědi
jsou založeny na mnoha obecných a specifických předpokladech, a proto existuje riziko, že nebudou
splněny. Předpovědi jsou platné v době jejich vytvoření, a nelze očekávat, že jsou nebo budou revidována
nebo aktualizována na základě nových informací nebo pozdějších událostí. Čtenářům se proto doporučuje,
aby nespoléhali na tyto informace ve větší než opodstatněné míře, protože budoucí výsledky Skupiny
budou ovlivněny řadou faktorů, a proto se mohou lišit od jejich současných odhadů. Čtenářům se
doporučuje vzít v úvahu faktory nejistoty a rizika při tvorbě svého investičního rozhodnutí na základě
informací uvedených v tomto dokumentu.

Profil Skupiny Komerční banky

Komerční banka, a.s., (dále také „KB“
nebo „Banka“) je mateřskou společností
Skupiny KB (dále také „Skupina“) a je
součástí finanční skupiny Société Générale.
Komerční banka patří mezi přední bankovní
instituce v České republice a v regionu
střední a východní Evropy. KB je univerzální
bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti
retailového, podnikového a investičního
bankovnictví.
Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí
další specializované služby, mezi které patří
penzijní připojištění, stavební spoření, leasing,
faktoring, spotřebitelské úvěry a pojištění,
dostupné prostřednictvím sítě poboček KB,
přímého bankovnictví a vlastní distribuční
sítě. Prostřednictvím pobočky zaměřené
na obsluhu korporátních klientů působí KB
rovněž ve Slovenské republice.
Komerční banka je jedinou českou veřejně
obchodovanou bankou. K 30. červnu 2014
měla KB 42 567 akcionářů, z toho
37 468 fyzických osob z České republiky.

Vize a Mise

Dlouhodobě vzájemně přínosné vztahy
s klienty a dalšími partnery
Komerční banka je univerzální bankou
s diverzifikovaným distribučním modelem.
KB nabízí svým klientům komplexní
nabídku finančních produktů a služeb.
Neustálými inovacemi se Banka snaží co
nejlépe postihnout měnící se požadavky
klientů a umožnit sestavení nabídky na míru
konkrétnímu zákazníkovi.

Vytvářet hodnotu pro zákazníky, akcionáře
a zaměstnance
KB se zaměřuje na neustálý rozvoj svých
obchodních aktivit a zároveň obezřetně řídí
související rizika. Spolupráce s ostatními
členy Skupiny KB, společnostmi ze skupiny
SG a s dalšími partnery umožňuje Komerční
bance poskytovat vysoce sofistikované
produkty a potřebnou flexibilitu v neustále se
měnícím prostředí. Konkurenceschopnosti
portfolia produktů je dosaženo díky
výbornému know-how a zkušenostem
zaměstnanců Skupiny. Komerční banka
si je zároveň vědoma své odpovědnosti
vyplývajících z jejího postavení přední české
finanční instituce.

Principy společenské
odpovědnosti

Pravidla jednání
Komerční banka si je vědoma, že pouze
etický přístup k podnikání a poskytování
bankovních služeb může vést k udržení
a vylepšení její pozice v bankovním sektoru.
Komerční banka si je též vědoma, že
jedním ze základních předpokladů pro
úspěšný rozvoj společnosti spočívá zejména
v profesionálním chování a jednání jejích
zaměstnanců, které je představováno
zejména budováním a udržováním přímých
a otevřených vztahů s klienty a dále
prohlubováním vztahu důvěry mezi KB
a jejími klienty. Komerční banka od svých
zaměstnanců očekává, že si jsou v plné míře
vědomi závazku jednat v souladu s etickými
normami vyjádřenými v Etickém kodexu
KB, jenž se vztahuje bez výjimky na všechny
zaměstnance KB, a budou vždy vedeni
snahou o jejich naplnění.

Správa společnosti
Komerční banka se hlásí a dobrovolně
dodržuje všechny hlavní standardy řízení
společností stanovené Kodexem správy
a řízení společností založeným na Principech
OECD ve znění revize 2004, který vydala
Komise pro cenné papíry. České znění
Revize Kodexu je dostupné na internetové
stránce Ministerstva financí České republiky
na adrese http://www.mfcr.cz.
Trvale udržitelný rozvoj
Komerční banka si je vědoma vlivu své
činnosti na okolí, ve kterém působí,
a považuje za důležité chovat se vůči němu
zodpovědně. KB sleduje dopad svých
činností na životní prostředí a identifikuje
oblasti, na které je třeba se zaměřit. Následně
přijímá opatření vedoucí k účinnému snížení
negativního vlivu na životní prostředí.
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Hlavní události prvního pololetí 2014
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Leden
Komerční banka začala poskytovat
zvýhodněné úvěry na opravy a modernizace
bytových domů s podporou zdrojů EU,
získaných Státním fondem rozvoje bydlení
v rámci programu Jessica.

Duben
Valná hromada schválila mimo jiné výkazy
KB, rozdělení zisku roku 2013 včetně výplaty
dividendy ve výši 8 742 milionů Kč, tedy
230 Kč na akcii, smlouvy členů dozorčí rady
a výboru pro audit, a potvrdila oprávnění KB
nabývat vlastní akcie.

Únor
KB rozšířila portfolio nabízených platebních
karet o bezkontaktní debetní karty Visa.

Květen
Slovenská pobočka Komerční banky
dokončila zavádění nového systému
zpracování plateb v eurech, který zajišťuje
jednotné podmínky pro platby v rámci celé
Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA).
KB spustila druhý ročník grantového
programu pro začínající podnikatele
Nastartujte se, ve spolupráci s Asociací
malých a středních podniků a živnostníků
(AMSP ČR).
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Březen
Jako první banka na českém trhu KB zavedla
technologii podporující platby v automatech
bezkontaktními platebními kartami.
Elektronické platby například za občerstvení,
parkovné nebo dobití telefonu se tak stávají
jednoduššími a rychlejšími jak pro klienty, tak
i provozovatele.

Červen
Ve spolupráci s AMSP ČR nabídla KB
příležitost podnikatelům a firmám získat
přímou finanční podporu pro jejich projekty
v grantovém programu Nebojte se nových
plánů a inovací.

Vývoj makroekonomického prostředí

Na přelomu loňského a letošního roku nabral trend oživení
české ekonomiky na síle. Podle předběžného odhadu Českého
statistického úřadu HDP ve druhém čtvrtletí narostl meziročně
o 2,6 %. Objem produkce tak zůstal na stejné úrovni jako
v prvním čtvrletí, poté co ve prvních třech měsících nárostl
mezikvartálně o silných 0,8 %. Tahounem byl průmyslový
sektor, hlavně díky exportní aktivitě. Za prvních šest měsíců
2014 zaznamenala průmyslová výroba vzestup o 6,4 %;
zpracovatelský průmysl si přitom polepšil o 8,3 %, především
díky lepší hospodářské situaci u obchodních partnerů ČR.
A rostoucí statistiky objednávek jsou pozitivním příznakem
i pro zbytek roku. Po pěti letech zaznamenáváme zlepšení
i ve stavebnictví, když za leden až červen vzrostla reálná
stavební výroba o 5,7 %. V neposlední řadě je oživení patrné
i v sektoru služeb. Rizikem je však nepříznivý dopad zavádění
sankcí vůči Rusku a ruských protiopatření.
Na rozdíl od let 2010 a 2011 je současné
oživení široce založené, nespoléhá
pouze na exporty, a z poptávkového
pohledu je struktura hospodářského
růstu vybalancovaná. Oživení domácí
poptávky je patrné jak ve složce investic, tak
spotřeby domácností. Zahraniční obchod
si přitom udržuje vysokou dynamiku,
když k meziročnímu růstu HDP za první
čtvrtletí 2014 o 2,9 % přispěl čistý export
1,5 procentního bodu. Od počátku roku
do května činil meziroční růst vývozů
v průměru 14,1 %, dovozy se za stejné období
zvýšily o průměrných 13,1 % a přebytek
obchodní bilance i letos míří k nejlepšímu
výsledku v historii. Zejména díky silné
výkonnosti zahraničního obchodu se zbožím
i službami by letos Česká republika mohla
poprvé od roku 1993 vykázat přebytek
běžného účtu platební bilance. Z více než
poloviny by se na letošním očekávaném
hospodářském vzestupu o 2,9 % měla
podílet domácí poptávka. Investice se

během prvních tří měsíců letošního roku
zvýšily meziročně o 5,8 % a pro další vývoj
je podstatné, že je již nebude omezovat
fiskální konsolidace, naopak pozitivně
by mělo investiční aktivitu podporovat
stavebnictví, oživení na trhu nemovitostí
a rostoucí průmyslová výroba. Spotřeba
domácností se za první čtvrtletí zvedla
o 1,6 % meziročně. Podle konjunkturálního
průzkumu je spotřebitelský sentiment
nejvyšší za posledních šest let. Spotřebu
domácností podporuje nízká inflace a díky
tomu i zvyšující se reálné mzdy. Ekonomický
růst letos podporuje i fiskální politika.

mezd za první čtvrtletí růst o 3,1 % byl ještě
ovlivněn daňovou optimalizací na přelomu let
2013 a 2014.
I přes výrazné oslabení koruny kvůli
listopadové intervenci ČNB by letošní inflace
měla v průměru dosáhnout pouze 0,4 %.
Během prvních šesti měsíců se meziroční
růst spotřebitelských cen držel v průměru
na 0,2 %; centrální bance se tak povedlo
zabránit deflaci. Pro zbytek roku již
očekáváme mírný vzestup inflace směrem
k 0,7 % na konci roku.
Nízkoinflační prostředí stojí za tím, že
centrální banka drží charakter extrémně
uvolněné měnové politiky. Klíčová sazba
ČNB se nachází na „technické“ nule,
jako měnověpolitický nástroj je využíván
kurz měny. ČNB drží intervenční režim,
když nedovolí posílení koruny pod úroveň
27,00 CZK/EUR. Letos se na charakteru
měnové politiky neočekává žádná změna.

Hospodářské oživení se promítá do lepšící
se situace na trhu práce. Za první pololetí
míra nezaměstnanosti po sezónním očištění
klesla z 8,0 % ke konci roku 2013 na 7,7 %
v letošním červnu. Do konce roku by se pak
měla snížit pod 7,5 %. Patrné je i oživení
mezd, letos by měl růst reálných mezd
dosáhnout téměř 2 %. Meziroční růst reálných
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Naplňování strategických priorit KB

Strategické priority Skupiny KB pro rok
2014 prezentované na výroční valné
hromadě v dubnu 2014 jsou potvrzeny.
Komerční banka rozvíjí model univerzálního
bankovnictví, přičemž část aktivit je z důvodů
efektivity, regulace, či spolupráce s dalšími
partnery rozvíjena v dceřiných a přidružených
společnostech. Skupina se zaměří
na využití svých silných vztahů se zákazníky
a hospodářského oživení k tomu, aby zvýšila
objem úvěrů poskytnutých jak v segmentu
drobného, tak i korporátního bankovnictví.
K tomu budou mimo jiné vylepšovány
parametry standardních úvěrových produktů
a rozvíjeny programy zvýhodněného
financování pro různé skupiny zákazníků.
Skupina bude nadále posilovat objem
prostředků ve správě tím, že přináší vzájemně
a dlouhodobě výhodná spořicí a investiční
řešení pro klienty.
KB se zaměřuje na posilování svého
předního postavení v multikanálové
dostupnosti finančních služeb. Hlavním
místem pro budování vzájemných vztahů
s klienty zůstává pobočková síť KB, kde má
každý zákazník svého stálého bankovního
poradce, doplněná distribučními sítěmi
dceřiných společností, především Modré
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pyramidy. Zvyšování podílu finančních
aktivit, které klienti řeší on-line, KB reflektuje
průběžným vylepšováním a doplňováním
nových funkcionalit svého internetového
bankovnictví, které patří na špičku českého
bankovního trhu, a umožňuje klientům
efektivně spravovat své finance nejen
v Bance, ale i v dceřiných společnostech.
Jedna z připravovaných novinek přinese
například novou generaci aplikace pro
on‑line obchodování klientů s finančními
nástroji.
V rámci postupné digitalizace bankovnictví
naopak narůstá důležitost funkce
bankovních poboček jako kompetentních
poradenských center pro řešení složitějších
finančních potřeb. Počet bankovních
poboček v současnosti KB považuje
za adekvátní, přičemž hustota poboček
v České republice je srovnatelná se situací
například ve Skandinávii, tedy výrazně nižší
než v kontinentální části západní Evropy.
KB nadále významně investuje do rozvíjení
znalostí svých zaměstnanců, tak aby byli
na trhu výjimeční svou schopností poskytovat
klientům kvalifikované poradenství, jež
zákazníci vnímají jako skutečnou přidanou
hodnotu. Zároveň KB pokračuje v testování

nového konceptu bankovních poboček, který
vyhovuje měnícím se požadavkům zákazníků
při návštěvě banky, a který bude následně
rozšiřován do celé pobočkové sítě.
Při vědomí podstatných tlaků na výnosy
Skupiny vyplývajících především z nízké
úrovně tržních úrokových sazeb, snahy
konkurentů posílit své pozice, ale i stálé
křehké makroekonomické situace, KB
zachová přísnou disciplínu při řízení nákladů
a bude intenzivně sledovat příležitosti pro
zvyšování provozní efektivnosti. Přitom je
však Skupina připravena věnovat dostatečné
zdroje na podporu oblastí budoucího růstu,
jakým je například on-line bankovnictví.
I přes intenzivní konkurenci na úvěrovém
trhu je potvrzeno nastavení rizikového apetitu
Skupiny KB tak, aby byl zajištěn udržitelný
růst úvěrových aktivit a posilování tržních
pozic KB, při zachování solidní struktury
aktiv a s cílem ziskovosti obchodních aktivit
v plné délce hospodářského cyklu. Stejně tak
Skupina udrží své rezervy kapitálu a likvidity
na takové výši, aby spolehlivě splnila zvýšené
požadavky regulátora.

Obchodní výkonnost Skupiny KB

Tržní prostředí
Česká ekonomika v první polovině roku
pokračovala v postupném oživování, které
se začalo projevovat i ve zvýšení tvorby
pracovních míst a růstu investic do výrobních
kapacit. Poptávka po české produkci rostla
jak doma, tak i v zahraničí. Inflace zůstala
mimořádně nízká a kurz české koruny, který
je v intervenčním režimu centrální banky,
byl stabilní. V bankovním systému nepatrně
zrychlovalo úvěrování občanů, zatímco
tempo růstu úvěrů podnikům bylo na konci
června pomalejší ve srovnání s koncem
roku 2013. Své vyšší investice tak podniky
zatím financovaly převážně z rezerv hotovosti
vytvořených v předchozích obdobích, či
v některých případech na dluhopisovém
trhu, a k očekávanému zrychlení úvěrování
podniků tak dosud nedošlo. Domácnosti
také posilovaly nejen své vklady v bankách,
ale také objem úspor a investic v podílových
a penzijních fondech a v životním pojištění.
V korporátním segmentu přicházel růst
vkladů do bankovního systému zejména
od finančních institucí a z veřejného sektoru,
zatímco objem vkladů od soukromých
nefinančních podniků zůstal na podobné
úrovni jako loni.
Klienti a distribuční sítě
Ke konci června 2014 obsluhovala
Skupina KB 2,5 milionu klientů
(na konsolidované bázi). Samotná KB
měla 1 609 000 klientů, meziročně o 1,4 %
více, z toho 1 357 000 byli občané.
Dalších 253 000 zákazníků bylo z řad
podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí
a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala
569 000 zákazníků a penzijní připojištění
u KB Penzijní společnosti využívalo
559 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX
využívalo 281 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici
400 bankovních poboček (včetně divize
pro korporátní klienty na Slovensku),
734 bankomatů a plnohodnotné přímé
bankovnictví podporované dvěma telefonními
centry. Počet klientů využívajících alespoň
jeden kanál přímého bankovnictví, jako je
internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl
1 223 000 na konci června 2014, což
znamenalo 76,0 % z celkového počtu klientů.
Zákazníci využívali 1 570 000 aktivních
platebních karet, z toho 200 000 kreditních.
Počet aktivních kreditních karet
vydaných společností ESSOX dosáhl
132 000 a spotřebitelské financování
od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti
2 800 obchodníků. Klienti Modré pyramidy
měli k dispozici 212 obchodních míst
a 1 044 poradců. SG Equipment Finance
(SGEF) poskytovala své leasingové služby
prostřednictvím devíti vlastních poboček,
z nichž dvě jsou na Slovensku, a také
prostřednictvím sítě KB.
Úvěry klientům
Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých
Skupinou KB se meziročně zvýšil o 3,5 %
na 491,8 miliardy Kč. Nejvíce k růstu portfolia
přispěly hypotéky, rostlo i spotřebitelské
úvěrování. Úvěrování korporátních klientů se
zvýšilo zejména na Slovensku.1
V segmentu úvěrů občanům narostlo
portfolio hypoték meziročně o 10,1 %
na 151,2 miliardy Kč, když klienti dávali
v situaci nízkých úrokových sazeb hypotékám
přednost před úvěry ze stavebního spoření.
Objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou
tak poklesl o 13,0 % na 40,8 miliardy Kč.
Dařilo se rozvíjet spotřebitelské úvěrování,
a objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých
KB a společností ESSOX vzrostl o 4,4 %
na 28,7 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých
Skupinou KB podnikům vzrostl o 3,1 %
na 266,5 miliardy Kč. Celkový objem
úvěrů poskytnutých (středním a velkým)
korporátním klientům, včetně financování
od společnosti Factoring KB, vzrostl o 3,3 %
na 216,5 miliardy Kč. V rámci toho nejrychleji
rostlo financování korporací na Slovensku.
Úvěrování podnikatelů a malých podniků
kleslo o 1,3 % na 28,2 miliardy Kč. Zůstatek
úvěrového a leasingového financování
společnosti SGEF stoupl meziročně o 6,9 %
na 21,8 miliardy Kč.
Vklady klientů a aktiva ve správě
Konsolidovaný objem vkladů2 vzrostl
meziročně o 8,0 % na 638,6 miliardy
Kč. Vklady podniků vzrostly o 9,7 %
na 355,1 miliardy Kč. Tato kategorie byla
ovlivněna velkým přílivem objemu vkladů
z veřejných a finančních institucí, který však
ve druhém čtvrtletí zeslábl. Vklady občanů
v KB se zvýšily o 6,6 % na 167,8 miliardy Kč.
Vklady ve stavební spořitelně Modrá
pyramida vzrostly meziročně o 0,9 %
na 72,1 miliardy Kč. Klientská aktiva
v Transformovaném fondu, který spravuje
KB Penzijní společnost, a která jsou
konsolidována v účetnictví Skupiny KB, se
navýšila o 11,6 % na 38,0 miliard Kč.
Technické rezervy v životním pojištění
v Komerční pojišťovně stouply o 30,1 %
na 40,7 miliardy Kč. Objemy prostředků
klientů KB v podílových fondech (ve správě
IKS KB a Amundi) se zvýšily o 14,4 %
na 34,2 miliardy Kč.

1)	K nominálnímu růstu objemu úvěrů a depozit (především korporátních) mírně přispělo i zvýšení korunové hodnoty obchodů denominovaných v cizích měnách po oslabení české
měny intervencí ČNB v listopadu 2013.
2)	S vyloučením repo operací s klienty. Celkový objem závazků vůči zákazníkům narostl meziročně o 8,2 % na 656,5 miliardy Kč.
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Finanční výkonnost Skupiny KB

Výsledovka
Celkové provozní výnosy za první půlrok
klesly o 2,3 % na 15 153 milionů Kč.
Mezi hlavní důvody poklesu patřily velice
nízké úrokové sazby na trhu, které se
v průběhu pololetí ještě více snížily,
pokles cen základních bankovních služeb
v souvislosti s rozvojem on-line bankovnictví
a rozšiřováním výhod pro klienty, a také
utlumená aktivita na finančním trhu
v důsledku ukotvení měnového kurzu
a úrokových měr centrální bankou. Naopak
vývoj objemu vkladů a dalších aktiv ve správě
a nárůst objemu úvěrů hlavně v segmentu
drobného bankovnictví působily pozitivně.
Čisté úrokové výnosy se zvýšily o 0,3 %
na 10 613 milionů Kč díky růstu objemu
úvěrů a vkladů. Avšak nízké úrokové sazby,
které v průběhu pololetí dále klesaly, tížily
na výnosy z reinvestování vkladů. Čistá
úroková marže, vypočtená jako poměr čistých
úrokových výnosů k úročeným aktivům
vykázaným v rozvaze, tak klesla v prvním
pololetí 2014 na 2,6 % oproti 2,9 % za loňský
první půlrok.
Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly
o 3,5 % na 3 401 milionů Kč. KB rozvíjela
program odměn klientům MojeOdměny,
což vedlo ke snížení příjmů z poplatků
z vkladových produktů. V oblasti poplatků
za transakce byl tento vliv vyvážen zvýšením
počtu plateb. Od začátku roku 2013 také
Banka nabízí spotřebitelské úvěry a hypotéky
bez poplatků za správu produktů. Na druhou
stranu KB vykázala navýšení aktivity,
a tak i lepší příjmy v oblasti financování
obchodu, syndikovaných úvěrů a z transakcí
s platebními kartami. Růst objemu aktiv
klientů v životním pojištění a podílových
fondech vedl k růstu příjmů z křížových
prodejů.
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Čistý zisk z finančních operací klesl
o 18,8 % na 1 077 milionů Kč. Byl ovlivněn
opatřeními ČNB, nízkou volatilitou směnných
kurzů a úrokových sazeb, které snižovaly
poptávku klientů po zajištění finančních rizik
i potenciál pro tvorbu zisků z obchodování.
Srovnávací základna byla navíc mírně
navýšená díky zisku z prodeje italských
státních dluhopisů uskutečněnému loni. Čistý
zisk z cizoměnových plateb ovlivnily nižší
průměrné marže.
Celkové provozní náklady se snížily o 1,3 %
na 6 325 milionů Kč. Personální náklady
stouply o slabých 0,6 % na 3 334 milionů
Kč, při poklesu průměrného počtu
zaměstnanců o 0,9 % na 8 545. Všeobecné
administrativní náklady se snížily o 5,6 %
na 2 103 milionů Kč, přičemž největší
úspory byly dosaženy v kategorii realitních
nákladů a v oblasti telekomunikací. Výše
nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení
a prodej dlouhodobých aktiv“ stoupla
o 2,5 % na 888 milionů Kč, toto zvýšení bylo
způsobeno především novými softwarovými
aplikacemi.
Hrubý bankovní příjem za prvních šest
měsíců poklesl meziročně o 3,0 %
na 8 828 milionů Kč.
Náklady rizika dále poklesly o 19,1 %
na 780 milionů Kč, a v relativním vyjádření
tak dosáhly 32 bazických bodů v porovnání
s průměrným objemem úvěrového portfolia.
Vedle obecně dobré platební morálky klientů
v korporátním i retailovém segmentu byla
nízká tvorba opravných položek ovlivněna
i zlepšením situace u několika korporátních
klientů, což umožnilo snížit krytí příslušných
expozic rezervami.
Výnosy z majetkových účastí v přidružených
společnostech stouply o 28,4 %
na 95 milionů Kč díky nárůstu zisku

Komerční pojišťovny, který odráží její
obchodní úspěchy. Podíl zisku připadající
klientům Transformovaného fondu KB
Penzijní společnosti dosáhl výše 248 milionů
Kč, meziročně o 4,2 % méně, což bylo
ovlivněno nízkými úrokovými sazbami, které
snižují výnosy z portfolia fondu.
Daň z příjmu poklesla o 10,5 %
na 1 304 milionů Kč.
Čistý zisk Skupiny KB za první pololetí 2014
stoupl ve srovnání se stejným obdobím
roku 2013 o 1,5 % na 6 591 milionů Kč.
Z této částky náleželo 205 milionů Kč
držitelům menšinových podílů v dceřiných
společnostech KB (+12,0 %) a zisk náležející
akcionářům Banky činil 6 386 milionů Kč,
což představuje meziroční zvýšení o 1,2 %.
Výkaz o finanční situaci
V souladu s mezinárodními standardy
účetního výkaznictví (IFRS) je srovnatelným
obdobím u položek rozvahy konec
předchozího roku. Následující text proto
uvádí srovnání s koncem roku 2013, není-li
uvedeno jinak.
Objem celkových aktiv Skupiny KB
se k 30. červnu 2014 zvýšil o 1,6 %
na 877,6 miliardy Kč.
Pohledávky vůči bankám poklesly o 10,3 %
na 112,8 miliardy Kč. Největší část této
položky představují půjčky poskytnuté
centrálním bankám jako součást reverzních
repo operací.
Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou
proti účtům nákladů a výnosů vzrostla o 5,8 %
na 39,3 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno
vlastními obchodními pozicemi Skupiny KB.
Celkové čisté úvěry a pohledávky zůstaly
ve srovnání s koncem roku 2013 na prakticky

stejné úrovni 472,9 miliard Kč. Hrubá výše
klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila
nepatrně o 0,1 % na 491,8 miliardy Kč. Podíl
standardních úvěrů v této sumě činil 92,5 %
(454,7 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů
byl 2,0 % (9,9 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod
zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné
a ztrátové) tvořil s objemem 27,2 miliardy Kč
5,5 % celého portfolia. Objem vytvořených
opravných položek dosáhl 19,1 miliardy Kč,
což je o 2,9 % více než na konci roku 2013.

dluhopisů a 7,7 miliardy Kč hodnota státních
dluhopisů vydaných cizími státy.

Portfolio realizovatelných cenných
papírů (AFS) se zmenšilo o 45,4 %
na 77,2 miliardy Kč, a naopak portfolio
držené do splatnosti (HTM) narostlo
o 69,2 miliardy Kč na 73,4 miliardy Kč, což
bylo především důsledkem reklasifikace
dluhových cenných papírů v nominální
hodnotě 56,6 miliardy Kč, které Skupina
hodlá držet až do jejich splatnosti, z portfolia
AFS do HTM. Změna proběhla v prvním
čtvrtletí 2014. Hlavním důvodem reklasifikace
bylo omezit volatilitu regulatorního kapitálu
podle regulatorního rámce Basilej III, při
respektování všech pravidel mezinárodních
účetních standardů. Cenné papíry byly
reklasifikovány v reálné hodnotě. Odpovídající
přecenění portfolia realizovatelných cenných
papírů ve výši 5,0 miliard Kč ve vlastním
kapitálu bylo ponecháno v ostatním
výsledku hospodaření a bylo zahrnuto
do účetní hodnoty cenných papírů držených
do splatnosti. Tato částka je amortizována
po zbývající dobu do splatnosti cenných
papírů.

Objem závazků ve výši 777,3 miliardy Kč
vzrostl ve srovnání s koncem roku 2013
o 1,3 %. Závazky vůči klientům narostly
o 1,1 % na 656,5 miliardy Kč. Objem
vydaných cenných papírů se snížil o 4,4 %
na 21,4 miliardy Kč. Likvidita Skupiny
vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit
dosáhla 76,3 % (pokud jsou započteny
i aktiva klientů v Transformovaném fondu pak
72,0 %).

Z celkového objemu dluhových cenných
papírů v AFS ve výši 77,2 miliard Kč tvořila
42,1 miliardy Kč hodnota českých státních
dluhopisů a 8,6 miliardy Kč hodnota
státních dluhopisů vydaných cizími státy.
Z celkového objemu dluhových cenných
papírů v HTM ve výši 73,4 miliardy Kč tvořila
65,7 miliardy Kč hodnota českých státních

Regulatorní ukazatele
Od roku 2014 jsou pro české banky
účinné kapitálové požadavky vycházející
z předpisů Evropské unie zavádějících
regulatorní rámec Basilej III. Konsolidovaný
regulatorní kapitál pro určení kapitálové
přiměřenosti na konci června 2014 činil
63,8 miliardy Kč. Tato částka zahrnuje

Čistá účetní hodnota dlouhodobého
hmotného majetku poklesla o 3,0 %
na 7,6 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého
nehmotného majetku klesla o 3,3 %
na 3,6 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který
vznikl z akvizic společností Modrá pyramida,
SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna
na 3,8 miliardy Kč.

aktuální zisk očištěný o rezervu na dividendu,
která je podle platných předpisů stanovena
na úrovni dividendového výplatního poměru
ve výši 69,8 % z čistého zisku náležejícího
akcionářům v roce 2013. Konsolidovaný
regulatorní kapitál celý je tvořen
nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem.
Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, stejně
jako ukazatel jádrového Tier 1 podle
standardů Basilej III, dosahovaly vysoké
úrovně 16,7 %. K nárůstu regulatorního
kapitálu v prvním čtvrtletí přispělo alokování
nerozděleného zisku roku 2013.
Úroveň likvidity KB nově měřená ukazatelem
likvidního krytí splnila v průběhu celého
pololetí bezpečně požadavky stanovené
regulatorním rámcem Basilej III.

Vlastní kapitál Skupiny KB vzrostl o 3,9 %
na 100,3 miliard Kč. KB vyplatila dividendu
ve výši 8,7 miliardy Kč, naopak k navýšení
vlastního kapitálu přispěla tvorba čistého
zisku a zvýšení účetní hodnoty přecenění
zajištění peněžních toků a přecenění
portfolia realizovatelných cenných papírů,
které obě představují primárně reinvestice
klientských vkladů, a to vlivem poklesu
tržních výnosů ve srovnání s koncem
roku 2013. K 30. červnu 2014 držela KB
238 672 vlastních akcií, což představuje
0,63 % základního kapitálu.
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Události ve správě společnosti

Valná hromada, která se konala
30. dubna 2014, schválila Zprávu
představenstva o podnikatelské činnosti
banky a stavu jejího majetku za rok 2013
ve znění předloženém představenstvem.
Valná hromada také schválila řádnou účetní
závěrku a konsolidovanou účetní závěrku

8

za rok 2013, a rozdělení čistého zisku za rok
2013, včetně výplaty dividendy ve výši
8,7 miliardy Kč, což představuje 230 Kč
na jednu akcii. V souvislosti s rekodifikací
práva obchodních společností schválila
Smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi
Komerční bankou a členy dozorčí rady

a Smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi
Komerční bankou a členy Výboru pro audit.
Akcionáři také znovu rozhodli o podmínkách
nabývání vlastních kmenových akcií
Komerční banky.

Spřízněné strany

úvěry, vklady, derivátové obchody a jiné typy
transakcí. Tyto transakce jsou uzavírány
na základě běžných obchodních podmínek
a za obvyklé tržní ceny.

Subjekty jsou považovány za osoby se
zvláštním vztahem v případě, že jeden
subjekt je schopen kontrolovat činnost
druhého subjektu nebo uplatňuje podstatný
vliv na finanční nebo provozní aspekty jeho
činností. K 30. červnu 2014 byla Skupina
kontrolována společností Société Générale
S.A., která měla ve svém držení 60,35 %
majetkový podíl v Bance.
V rámci běžných obchodních vztahů jsou
uzavírány transakce s osobami se zvláštním
vztahem. Tyto transakce představují zejména

Vztahy vůči přidruženým společnostem
Vklady přijaté od přidružené společnosti
Komerční pojišťovny, a. s. Skupinou
představovaly 816 milionů Kč. Kladná
reálná hodnota finančních derivátů činila
1 589 milionů Kč a záporná reálná hodnota
finančních derivátů činila 35 milionů Kč.
Účetní hodnota hypotečních zástavních listů

emitovaných Bankou činila 818 milionů Kč.
Nákladové úroky z finančních derivátů
činily 230 milionů Kč a výnosové úroky
z finančních derivátů činily 327 milionů Kč.
Úroky placené z vkladů představovaly
36 milionů Kč, poplatky placené činily
38 milionů Kč a poplatky přijaté činily
187 milionů Kč. Ostatní pohledávky,
závazky, výnosy a náklady vůči Skupině byly
k 30. červnu 2014 nevýznamné.

Vztahy vůči společnostem skupiny Société Générale
Mezi hlavní pohledávky ke společnostem skupiny Société Générale patří:
(mil. Kč)
ALD Automotive s.r.o.
Succursale Newedge UK

30. 6. 2014

31. 12. 2013

3 501

3 182

Mezi hlavní závazky ke společnostem skupiny Société Générale patří:
(mil. Kč)
SG Istanbul

30. 6. 2014

31. 12. 2013

0

10

1

0

11

7

ALD Automotive s.r.o.

SG Express Bank

1

1

Rosbank

29

6

Rosbank

0

1

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

77

55

SG Cyprus Ltd.

SG Bruxelles
SGA Société Générale Acceptance
SG London
SG Paris
SG New York
BRD - Groupe Société Générale
SG Warsaw
Celkem

20

21

3 220

3 345

2

238

11 807

12 834

0

3

24

116

263

68

18 849

19 816

21

127

BRD - Groupe Société Générale

0

5

ESSOX SK s.r.o.

0

13

SG New York

2

1

329

276

SG Private Banking (Suisse) S.A.
SG Amsterdam
SGBT Luxembourg
SG Paris

89

32

2 197

1 869

16 453

30 381

SG London

0

2

PEMA Praha, spol. s r. o.

9

11

20

34

1

27

Credit du Nord SA

40

4

SG CONSUMER FINANCE

11

0

SG Frankfurt

65

178

Inter Europe Conseil

3

2

SG Express bank

2

0

19 349

33 033

SG Warsaw
Splitska Banka

Celkem

9

Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014

Hlavní pohledávky a závazky
ke společnostem skupiny Société Générale
zahrnují zejména zůstatky běžných
a kontokorentních účtů, vklady na maržovém
účtu, zůstatky nostro a loro účtů, poskytnuté
úvěry, úvěry a vklady na mezibankovním
trhu, a dále dluhopisy pořízené v primárních
emisích neurčené k obchodování, reálná
hodnota derivátů a hypoteční zástavní listy.
K 30. červnu 2014 Skupina dále vykazovala
vůči skupině Société Générale podrozvahové
pohledávky v nominální hodnotě
238 675 milionů Kč a podrozvahové závazky
v nominální hodnotě 236 082 milionů Kč.
Jedná se především o měnové spoty
a forwardy, úrokové forwardy a swapy,
opce, komoditní deriváty, emisní povolenky
a o záruky za úvěrové pohledávky.
Skupina k datu 30. června 2014 evidovala
i jiné pohledávky a závazky za společnostmi
skupiny Société Générale, které však byly
svou výší nevýznamné.
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V období do 30. června 2014 Skupina
realizovala vůči skupině Société Générale
celkové výnosy ve výši 12 504 milionů Kč
a celkové náklady výši 13 977 milionů Kč.
Položky výnosů představují převážně
výnosové úroky z derivátů a zisky z reálné
hodnoty derivátů, výnosové poplatky
za poradenské a asistenční služby a úrokové
výnosy z dluhopisů vydaných skupinou
Société Générale a z mezibankovních
depozit. Položky nákladů tvoří především
nákladové úroky z derivátů a ztráty z reálné
hodnoty derivátů, ztráty z finančních operací,
náklady na asistenční služby a náklady
na mezibankovní depozita.

Pohledávky vůči členům představenstva,
dozorčí rady a výboru ředitelů
V oblasti poskytnutých úvěrů a vydaných
záruk Banka k 30. červnu 2014 evidovala
úvěrové pohledávky ve výši 9,8 miliony Kč
poskytnuté členům představenstva, dozorčí
rady a výboru ředitelů. V průběhu prvního
pololetí roku 2014 došlo k novému čerpání
úvěrů ve výši 1,2 miliony Kč. Splátky úvěrů
v průběhu prvního pololetí roku 2014
činily 0,9 miliony Kč. Stav úvěrů zvyšuje
nástup nového člena výboru ředitelů s dříve
poskytnutým úvěrem ve výši 0,4 miliony Kč.
Výše úvěru odstupujícího člena výboru
ředitelů činila 2 miliony Kč.

Očekávaný vývoj a hlavní rizika vývoje
ve druhém pololetí 2014

V základním scénáři vývoje očekává
Komerční banka, že česká ekonomika
ve druhé polovině roku 2014 naváže na růst
obnovený v předchozím roce, a to díky
oživení domácí poptávky jak ze strany
spotřebitelů, tak i podniků a pokračující
dobré exportní výkonnosti. Díky růstu
ekonomiky by se měla postupně zlepšovat
i situace na trhu práce, a zvyšovat by se
měly investice do hmotných aktiv. Navzdory
trvajícímu intervenčnímu režimu české koruny
by inflace měla zůstat nízká, což zároveň
přiměje Českou národní banku k zachování
rekordně nízkých měnově-politických sazeb.
V polovině roku byly za hlavní vnější rizika
pro vývoj české ekonomiky považovány
zpomalení hospodářského oživení v zemích
hlavních obchodních partnerů ČR, případně
eskalace krizí na Ukrajině nebo na Blízkém
východě. Samotná Česká republika netrpí
podstatnými vnějšími nerovnováhami
a krátkodobá pozice veřejných rozpočtů,
jakož i zadlužení domácností a podniků, jsou
na zdravých úrovních.
Vedení KB očekává, že úvěrové portfolio
Skupiny i nadále poroste v segmentu
občanů, s výjimkou úvěrů Modré pyramidy,
které budou stále ovlivňovány preferencí
spotřebitelů pro bankovní hypotéky oproti

úvěrům ze stavebního spoření, a také
rozšířením portfolia produktů nabízených
prodejci Modré pyramida právě o hypotéky
KB. V segmentu podniků se předpokládá
mírné zrychlení úvěrování s tím, jak budou
podniky do financování nových investic
zapojovat vedle svých hotovostních rezerv
i externí zdroje. Skupina rovněž očekává,
že celkový objem vkladů se ve druhé
polovině roku stabilizuje v důsledku
většího využití podniky, zatímco depozita
občanů budou pokračovat v mírném růstu.
Konečný výsledek však může být ovlivněn
pohybem velkých úložek korporátních
klientů jedním či druhým směrem, tyto
vklady však nepřinášejí důležitý příspěvek
do úrokového příjmu. Prioritou KB zůstává
růst objemu nebankovních aktiv ve správě,
tedy především podílových fondů, životního
pojištění a penzijního spoření. Růst aktivity
v ekonomice a také růst počtu klientů KB
by měly přispět k mírnému navýšení počtu
transakcí uskutečněných klienty Banky.
Navzdory očekávanému růstu obchodních
objemů bude finanční výkonnost Skupiny
KB čelit několika nepříznivým vlivům.
Extrémně nízké tržní úrokové sazby budou
snižovat výnos z reinvestice depozit, zatímco
intenzivní konkurence bude omezovat
potenciál růstu úrokové marže z úvěrování

a tlačit dolů výnosy z poplatků a provizí.
Stabilizace úrokových sazeb a měnového
kurzu opatřeními centrální banky vede k nižší
poptávce klientů po zajišťování finančních
rizik a snižuje i možnost tvorby příjmů
z finančních operací na vlastní účet.
Při vědomí těchto nepříznivých trendů bude
KB pokračovat v přísné kontrole provozních
nákladů tak, aby nerostly. Velikost nákladů
rizika v předchozích čtvrtletích byla vnímána
jako velice nízká, nicméně zlepšování stavu
hospodářství a obecně dobrá úvěrová
morálka klientů vytvářejí předpoklady, aby
postup případné normalizace vytváření
opravných položek byl pozvolný. Náklady
na riziko mohou být dále ovlivněny
nejasnostmi v regulaci ochrany spotřebitele
při spotřebitelském úvěrování. KB neočekává
změny ve zdanění, které by změnily úroveň
daňového zatížení oproti prvnímu pololetí.
Komerční banka bude usilovat o efektivní výši
a strukturu kapitálu, při bezpečném splnění
všech regulatorních požadavků. Vedení
banky očekává, že provoz Skupiny KB vytvoří
v roce 2014 dostatečný zisk pro pokrytí
kapitálových potřeb Skupiny a pro výplatu
dividend.
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Prohlášení vedení

Podle našeho nejlepšího vědomí tato
pololetní zpráva podává věrný a poctivý obraz
o finanční situaci, podnikatelské činnosti
a výsledcích hospodaření Banky a Skupiny
za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího
vývoje finanční situace, podnikatelské
činnosti a výsledků hospodaření Banky
a Skupiny.
Praha, 26. srpna 2014

Jménem představenstva podepsali:

Albert Le Dirac’h
Předseda představenstva
a generální ředitel
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Pavel Čejka
Člen představenstva
a náměstek generálního ředitele

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2014
(v souladu s IFRS)

Obsah
Konsolidované
výkazy a příloha
dle IFRS

14

Konsolidovaná výsledovka

14

Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

15

Konsolidovaný výkaz o finanční situaci

16

Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

17

Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích

18

Příloha ke konsolidovaným účetním výkazům

13

Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014

Konsolidovaná výsledovka a konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
za období končící 30. červnem 2014
Konsolidovaná výsledovka
(mil. Kč)

30. 6. 2014

30. 6. 2013

Výnosy z úroků a podobné výnosy

15 708

16 254

Náklady na úroky a podobné náklady

-5 095

-5 670

Výnosy z dividend

0

2

10 613

10 586

Čistý výnos z poplatků a provizí

3 401

3 526

Čistý zisk z finančních operací

1 077

1 325

Čisté úrokové a podobné výnosy

Ostatní výnosy

62

71

15 153

15 508

Personální náklady

-3 334

-3 315

Všeobecné provozní náklady

-2 103

-2 228

Čisté provozní výnosy

Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku

-888

-866

Provozní náklady

-6 325

-6 409

Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika a zdaněním

8 828

9 099

-776

-966

Tvorba opravných položek k cenným papírům

0

0

Tvorba opravných položek a rezerv k ostatním rizikům

-4

2

-780

-964

95

74

0

0

Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám

Tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika
Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech
Zisk z vyřazení společnosti z konsolidace
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění

-248

-259

Zisk před zdaněním

7 895

7 950

Daň z příjmů

-1 304

-1 457

Zisk za účetní období

6 591

6 493

205

183

Zisk připadající vlastníkům nekontrolního podílu
Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti
Zisk na akcii / Zředěný zisk na akcii (v Kč)

6 386

6 310

169,07

167,05

30. 6. 2014

30. 6. 2013

6 591

6 493

0

0

Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
(mil. Kč)
Zisk za účetní období
Položky, které nebudou odúčtovány přes výsledovku:
Přecenění plánu odměn při odchodu do důchodu, po odečtení daně
Položky, které mohou být následně odúčtovány přes výsledovku:
Zajištění peněžních toků
- čistý zisk/(ztráta) z reálné hodnoty, po odečtení daně

7 032

-4 817

- převod do čistého zisku/(ztráty), po odečtení daně

-1 625

-1 366

Kurzové rozdíly z přecenění čistých aktiv z investic v zahraničí
Čistý zisk/(ztráta) z realizovatelných finančních aktiv, po odečtení daně
Čistý zisk/(ztráta) z realizovatelných finančních aktiv, po odečtení daně (přidružená společnost)
Ostatní úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně
Úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně

0

0

545

-1 965

48

-36

6 000

-8 184

12 591

-1 691

Úplný výsledek připadající vlastníkům nekontrolních podílů

205

184

Úplný výsledek připadající vlastníkům mateřské společnosti

12 386

-1 875

Připojená příloha je nedílnou součástí této konsolidované výsledovky a výkazu o úplném výsledku.

14

Konsolidovaný výkaz o finanční situaci k 30. červnu 2014
(mil. Kč)

Pozn.

30. 6. 2014

31. 12. 2013

Hotovost a účty u centrálních bank

56 121

44 405

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

39 302

37 133

AKTIVA

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou
Realizovatelná finanční aktiva

4

Aktiva držená k prodeji

141 200

110

84
125 735

5

472 929

473 089

34

7

6

73 427

4 200

Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovaných položek
Finanční investice držené do splatnosti

18 249

77 159
112 823

Pohledávky za bankami
Úvěry a pohledávky za klienty

25 963

Daň z příjmů

192

82

24

36

3 363

3 280

Majetkové účasti

1 110

1 084

Nehmotný majetek

3 646

3 772

Hmotný majetek

7 638

7 872

Goodwill

3 752

3 752

877 593

863 980

Odložená daňová pohledávka
Náklady a příjmy příštích období a ostatní aktiva

Aktiva celkem
ZÁVAZKY
Závazky vůči centrálním bankám
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

1

1

19 801

17 530

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

12 939

12 262

Závazky vůči bankám

43 262

49 680

Závazky vůči klientům

656 518

649 158

Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovaných položek
Emitované cenné papíry

8

Daň z příjmů
Odložený daňový závazek
Výdaje a výnosy příštích období a ostatní pasiva
Rezervy
Podřízený dluh

9

327

-218

21 435

22 417

56

744

4 827

3 496

17 038

11 228

1 051

1 144

0

0

777 255

767 442

Základní kapitál

19 005

19 005

Emisní ážio, fondy, nerozdělený zisk, oceňovací rozdíly a zisk běžného období

78 374

74 654

Závazky celkem
VLASTNÍ KAPITÁL

Nekontrolní podíl

2 959

2 879

Vlastní kapitál celkem

100 338

96 538

Závazky a vlastní kapitál celkem

877 593

863 980

Připojená příloha je nedílnou součástí tohoto konsolidovaného výkazu o finanční situaci.
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Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu k 30. červnu 2014

(mil. Kč)
Zůstatek k 31. prosinci 2013
Účetní změny
Zůstatek k 1. lednu 2014

Základní
kapitál

Rezervní
a kapitálové
Přecenění
Přecenění
fondy plánu odměn
Zajištění čistých aktiv
a nerozdělený při odchodu peněžních
z investic
zisk* do důchodu
toků
v zahraničí

Realizovatelná
finanční
Nekontrolní
aktiva Celkem
podíl

Celkem včetně
nekontrolních
podílů

19 005

60 266

-9

8 181

5

6 211

93 659

2 879

0

0

0

0

0

0

0

0

96 538
0

19 005

60 266

-9

8 181

5

6 211

93 659

2 879

96 538

Vlastní akcie, ostatní

0

76

0

0

0

0

76

1

77

Výplata dividend

0

-8 742

0

0

0

0

-8 742

-126

-8 868
-8 791

Transakce s vlastníky

0

-8 666

0

0

0

0

-8 666

-125

Zisk za účetní období

0

6 386

0

0

0

0

6 386

205

6 591

Ostatní úplný výsledek
za účetní období,
po odečtení daně

0

48**

0

5 407

0

545

6 000

0

6 000

Úplný výsledek za účetní
období

0

6 434

0

5 407

0

545

12 386

205

12 591

19 005

58 034

-9

13 588

5

6 756

97 379

2 959

100 338

Zůstatek k 30. červnu 2014

Pozn.: * Rezervní a kapitálové fondy a nerozdělený zisk k 30. červnu 2014 zahrnují zákonný rezervní fond ve výši 3 621 mil. Kč (31. 12. 2013: 3 621 mil. Kč), ostatní fondy tvořené ze
zisku ve výši 1 049 mil. Kč (31. 12. 2013: 1 049 mil. Kč), emisní ážio a nakoupené vlastní akcie ve výši -407 mil. Kč (31. 12. 2013: -427 mil. Kč), zisk za účetní období ve výši
6 386 mil. Kč (31. 12. 2013: 12 528 mil. Kč) a nerozdělený zisk ve výši 47 385 mil. Kč (31. 12. 2013: 43 495 mil. Kč).
** Tato částka představuje zisk/(ztrátu) z přecenění realizovatelných finančních aktiv (dopad z konsolidace přidružené společnosti ekvivalenční metodou).

(mil. Kč)
Zůstatek k 31. prosinci 2012
Účetní změny
Zůstatek k 1. lednu 2013

Základní
kapitál

Rezervní
a kapitálové
Přecenění
Přecenění
fondy plánu odměn
Zajištění čistých aktiv
a nerozdělený při odchodu peněžních
z investic
zisk* do důchodu
toků
v zahraničí

Realizovatelná
finanční
Nekontrolní
aktiva Celkem
podíl

Celkem včetně
nekontrolních
podílů

19 005

56 411

0

14 271

3

8 118

97 808

2 769

0

-28

-11

0

0

0

-39

0

100 577
-39

19 005

56 383

-11

14 271

3

8 118

97 769

2 769

100 538

Vlastní akcie, ostatní

0

78

0

0

0

0

78

1

79

Výplata dividend

0

-8 742

0

0

0

0

-8 742

-271

-9 013
-8 934

Transakce s vlastníky

0

-8 664

0

0

0

0

-8 664

-270

Zisk za účetní období

0

6 310

0

0

0

0

6 310

183

6 493

Ostatní úplný výsledek
za účetní období,
po odečtení daně

0

-36**

0

-6 184

0

-1 965

-8 185

1

-8 184

Úplný výsledek za účetní
období

0

6 274

0

-6 184

0

-1 965

-1 875

184

-1 691

19 005

53 993

-11

8 087

3

6 153

87 230

2 683

89 913

Zůstatek k 30. červnu 2013

Pozn.: * Rezervní a kapitálové fondy a nerozdělený zisk k 30. červnu 2013 zahrnují zákonný rezervní fond ve výši 3 621 mil. Kč (31. 12. 2012: 3 854 mil. Kč), ostatní fondy tvořené ze zisku
ve výši 1 053 mil. Kč (31. 12. 2012: 793 mil. Kč), emisní ážio a nakoupené vlastní akcie ve výši -454 mil. Kč (31. 12. 2012: -478 mil. Kč), zisk za účetní období ve výši 6 310 mil. Kč
(31. 12. 2012: 13 954 mil. Kč) a nerozdělený zisk ve výši 43 463 mil. Kč (31. 12. 2012: 38 260 mil. Kč).
** Tato částka představuje zisk/(ztrátu) z přecenění realizovatelných finančních aktiv (dopad z konsolidace přidružené společnosti ekvivalenční metodou).

Připojená příloha je nedílnou součástí konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu.
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Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za období končící 30. června 2014
(mil. Kč)

30. 6. 2014

30. 6. 2013

PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
Přijaté úroky

13 663

14 324

Placené úroky

-4 840

-12 914

Přijaté poplatky a provize

4 209

4 414

Placené poplatky a provize

-862

-850

Čistý příjem z finančních operací

-526

7 637

Ostatní přijaté příjmy
Platby zaměstnancům, dodavatelům a ostatní platby
Provozní peněžní toky před změnou provozních aktiv a provozních pasiv

596

557

-5 772

-6 743

6 468

6 425

Pohledávky za bankami

12 499

-17 657

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

-2 303

10 675

Úvěry a pohledávky za klienty

-693

-6 997

Ostatní aktiva

-550

1 160

(Zvýšení)/snížení provozních aktiv

8 953

-12 819

Závazky vůči bankám

-7 493

-6 148

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

2 427

-1 962

Závazky vůči klientům

7 865

28 675

Ostatní pasiva

6 149

4 541

8 948

25 106

24 369

18 712

Zvýšení/(snížení) provozních pasiv
Čistá hotovost z provozních činností před zdaněním
Zaplacená daň z příjmů
Čistá hotovost z provozní činnosti

-2 071

-1 515

22 298

17 197

118

83

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
Přijaté dividendy
Nákup finančních investic držených do splatnosti

-3 553

0

Splatnost finančních investic držených do splatnosti*

2 603

102

Nákup realizovatelných finančních aktiv

-5 642

-12 689

Prodej a splatnost realizovatelných finančních aktiv*

5 182

17 245

Nákup hmotného a nehmotného majetku

-273

-594

Prodej hmotného a nehmotného majetku

0

1 081

Nákup majetkové účasti
Čistá hotovost z investiční činnosti

0

0

-1 565

5 228

-8 616

-8 609

-126

-270

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI
Vyplacené dividendy
Dividendy zaplacené nekontrolním podílům
Emitované cenné papíry

0

0

Splacené cenné papíry*

-1 499

3 669

0

1 801

Splacení podřízeného dluhu*
Čistá hotovost z finanční činnosti

-10 241

-3 409

Čisté zvýšení/(snížení) hotovosti a peněžních ekvivalentů

10 492

19 016

Hotovost a peněžní ekvivalenty na začátku období

43 365

26 391

Kurzové rozdíly k hotovosti a peněžním ekvivalentům na začátku období
Hotovost a jiné likvidní prostředky na konci

5

29

53 862

45 436

Pozn.: * Obsahuje také přijaté a placené kupony.

Připojená příloha je nedílnou součástí tohoto konsolidovaného výkazu o peněžních tocích.

17

Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014

Příloha konsolidované účetní závěrky k 30. červnu 2014

1.	Události v období do 30. 6. 2014
Výplata dividendy za rok 2013
V souladu s usnesením valné hromady Komerční banky, a.s. (dále jen „Banka“) ze dne 30. dubna 2014 Banka na dividendách za rok 2013
rozdělila 8 742 mil. Kč (ve výši 230 Kč na jednu akcii před zdaněním) ze zisku roku 2013 a zbytek byl ponechán v nerozděleném zisku minulých
let. Dále Skupina vyplatila dividendy držitelům nekontrolních podílů společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. ve výši 126 mil. Kč.
Změny v majetkových účastech v roce 2014
V květnu 2014 došlo ke snížení vlastního kapitálu ve společnosti Bastion European Investments S.A. o 2,9 mil. EUR (83 mil. Kč). Na tomto
snížení se podílela pouze Banka jako majoritní akcionář společnosti Bastion European Investments S.A.
V červnu 2014 Banka navýšila vlastní kapitál KB Penzijní společnosti, a.s. o 220 mil. Kč ve formě zvýšení ostatních kapitálových fondů.
Konsolidovaná účetní závěrka k 30. červnu 2014 je sestavena na základě současných nejlepších odhadů a vedení Skupiny se domnívá, že
účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Skupiny a jejího výsledku hospodaření s využitím všech příslušných a dostupných
informací k datu sestavení závěrky.
Sezonnost a neobvyklé položky
Hlavní činnosti Skupiny nepodléhají významným sezonním vlivům a v prvním pololetí roku 2014 nedošlo k žádné neobvyklé transakci.

2.	Základní účetní pravidla
Tyto konsolidované účetní výkazy nebyly auditovány ani prověřovány auditorem. Zveřejněné informace jsou v rozsahu standardu
IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví.

3.	Informace o segmentech
Retailové
bankovnictví

Korporátní
bankovnictví

Investiční
bankovnictví

Ostatní

Celkem

(mil. Kč)

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Čisté úrokové a podobné výnosy

6 261

6 267

3 484

3 420

64

58

804

841

10 613

10 586

Čistý výnos z poplatků a provizí

2 233

2 396

1 098

1 048

-22

-22

92

104

3 401

3 526

413

404

537

590

122

212

5

119

1 077

1 325

Čistý zisk/(ztráta) z finančních operací
Ostatní výnosy
Čisté provozní výnosy

40

54

-8

-6

67

103

-37

-80

62

71

8 947

9 121

5 111

5 052

231

351

864

984

15 153

15 508

Vzhledem ke specifičnosti bankovních činností jsou představenstvu Banky (neboli vedoucímu pracovníkovi s rozhodovací pravomocí)
poskytovány informace o ostatních výnosech, tvorbě opravných položek, odpisech a dani z příjmů pouze pro vybrané segmenty. Z uvedeného
důvodu tyto informace nejsou pro segmenty vykazovány.
Jelikož většina výnosů segmentů pochází z úroků a představenstvo Banky při hodnocení výkonnosti segmentů a rozhodování o rozdělování
zdrojů na segmenty primárně vychází z čistého úrokového výnosu, jsou úroky za segmenty vykázány v čisté výši, tj. snížené o úrokové náklady.
Ceny, za které jsou uzavírány operace mezi segmenty, vycházejí z transferových úrokových sazeb reprezentujících aktuální tržní úrokové
prostředí, včetně likviditní komponenty reflektující existující příležitosti finanční zdroje získávat a investovat.
Většina výnosů Skupiny (více jak 98 %) pochází z území České republiky.
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4.	Realizovatelná finanční aktiva
Realizovatelná finanční aktiva zahrnují:
30. 6. 2014
(mil. Kč)
Akcie a podílové listy
Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
Dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou

Reálná hodnota

Cena pořízení*

31. 12. 2013
Reálná hodnota

Cena pořízení*

2

2

2

2

53 046

48 530

118 595

108 872

24 111

23 293

22 603

22 222

Dluhopisy celkem

77 157

71 823

141 198

131 094

Realizovatelná finanční aktiva

77 159

71 825

141 200

131 096

30. 6. 2014

31. 12. 2013

42 127

98 198

Pozn.: * Pro akcie a podílové listy se jedná o cenu pořízení, pro dluhopisy se jedná o amortizovanou cenu pořízení.

Realizovatelné dluhopisy zahrnují v reálné hodnotě dle emitenta:
(mil. Kč)
Dluhopisy vydané
- státními institucemi v České republice
- státními institucemi v zahraničí
- finančními institucemi v České republice
- finančními institucemi v zahraničí
- ostatními subjekty v České republice
- ostatními subjekty v zahraničí
Celkem realizovatelné dluhopisy

8 648

17 384

21 030

20 757

3 424

3 375

842

499

1 086

985

77 157

141 198

V průběhu prvního pololetí roku 2014 Skupina nakoupila dluhopisy v celkovém nominálním objemu 5 404 mil. Kč. Z toho dluhopisy vydané
státními institucemi v České republice v Kč činily 3 780 mil. Kč. Objem dluhopisů vydaných státními institucemi v zahraničí byl 45 mil. EUR
(v korunovém ekvivalentu 1 234 mil. Kč), dluhopisy vydané finančními institucemi v zahraničí činily 3 mil. EUR (v korunovém ekvivalentu
90 mil. Kč) a dluhopisy vydané ostatními institucemi v České republice činily 300 mil. Kč.
V průběhu období došlo k řádnému splacení dluhopisů v celkovém nominálním objemu 1 023 mil. Kč a 115 mil. EUR, tj. celkem v korunovém
ekvivalentu 4 182 mil. Kč. Z toho 1 023 mil. Kč tvořily dluhopisy vydané státními institucemi v České republice, 95 mil. EUR (v korunovém
ekvivalentu 2 599 mil. Kč) dluhopisy vydané státními institucemi v zahraničí a 20 mil. EUR (v korunovém ekvivalentu 560 mil. Kč) dluhopisy
vydané finančními institucemi v zahraničí.
V průběhu prvního pololetí roku 2014 Skupina prodala státní dluhopisy České republiky v nominálním objemu 8 mil EUR (v korunovém
ekvivalentu 220 mil. Kč).
V průběhu prvního pololetí roku 2013 Skupina nakoupila dluhopisy v nominálním objemu 11 530 mil. Kč. S výjimkou dluhopisu vydaného
Českou Exportní Bankou v objemu 115 mil. EUR, v korunovém ekvivalentu 2 984 mil. Kč, byl celý objem tvořený dluhopisy vydanými státními
institucemi v České a Slovenské republice. Objem státních dluhopisů vydaných Českou republikou byl 5 892 mil. Kč a objem dluhopisů
vydaných Slovenskou republikou byl 102 mil. EUR, tj. v korunovém ekvivalentu 2 654 mil. Kč.
V období došlo k řádnému splacení dluhopisů v celkovém nominálním objemu 7 345 mil. Kč a 40 mil. EUR, tj. celkem v korunovém ekvivalentu
8 373 mil. Kč. Z toho 6 345 mil. Kč tvořily dluhopisy vydané státními institucemi v České republice, 1 000 mil. Kč představovaly dluhopisy
Evropské investiční banky, 20 mil. EUR dluhopisy vydané státními institucemi v zahraničí a 20 mil. EUR dluhopisy vydané finančními institucemi
v zahraničí.
V průběhu prvního pololetí roku 2013 Skupina prodala Italské státní dluhopisy v nominálním objemu 7 470 mil Kč. Čistý dopad prodeje
na hospodářský výsledek Skupiny dosáhl zisku 64 mil Kč a je vykázán na řádku Čistý zisk z finančních operací.
Reklasifikace vybraných dluhopisů držených v portfoliu realizovatelných finančních aktiv
V průběhu prvního čtvrtletí roku 2014 Skupina přezkoumala účetní zachycení vybraných dluhopisů vydaných vládními institucemi držených
v portfoliu Realizovatelných finančních aktiv (dále jen „AFS“), které Skupina hodlá držet do jejich splatnosti. Skupina usoudila, že jsou splněny
veškeré regulatorní a účetní požadavky, stejně jako i vnitřní limity, pro vykázání dluhopisů v nominálním objemu 56 596 mil. Kč v portfoliu
Finančních investic držených do splatnosti (dále jen „HTM“), a rozhodla se reklasifikovat příslušné dluhopisy z AFS do HTM. Dluhopisy byly
reklasifikovány ve své reálné hodnotě. Příslušné nerealizované zisky a ztráty ve vlastním kapitálu ve výši 5 011 mil. Kč jsou ponechány v ostatním
úplném výsledku. Tato přecenění budou následně amortizována v průběhu zbývající doby životnosti dluhopisů.
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5.	Úvěry a pohledávky za klienty
Úvěry a pohledávky za klienty zahrnují:
(mil. Kč)
Úvěry klientům

30. 6. 2014

31. 12. 2013

489 927

489 305

Směnky

309

302

Forfaity

837

1 458

491 073

491 065

Dluhopisy

743

461

Ostatní pohledávky za klienty

188

101

492 004

491 627

-7 347

-7 125

Hrubá částka úvěrů a pohledávek za klienty bez dluhopisů a ostatních pohledávek za klienty

Hrubá částka úvěrů a pohledávek za klienty
Opravné položky a rezervy k úvěrům za klienty
- fyzické osoby
- právnické osoby*

-11 709

-11 395

Opravné položky k úvěrům za klienty

-19 056

-18 520

Opravné položky k ostatním pohledávkám za klienty
Opravné položky k úvěrům a ostatním pohledávkám za klienty
Celkem úvěry a pohledávky za klienty

-19

-18

-19 075

-18 538

472 929

473 089

Pozn. * V této položce jsou zahrnuty i opravné položky k úvěrům poskytnutým fyzickým osobám podnikatelům.

Úvěrové portfolio Skupiny k 30. červnu 2014 (bez ostatních pohledávek za klienty a dluhopisů) zahrnuje následující rozdělení do kategorií:
Hrubá
částka

Použité
zajištění

Nekryté
riziko

Standardní

453 951

208 507

Sledované

9 910

3 760

Nestandardní

6 314

3 179

(mil. Kč)

Pochybné

Opravné
položky

Zůstatková
hodnota

Opravné
položky

245 444

0

453 951

0%

6 150

-894

9 016

15%

3 135

-1 476

4 838

47%

2 058

822

1 236

-962

1 096

78%

Ztrátové

18 840

1 230

17 610

-15 724

3 116

89%

Celkem

491 073

217 498

273 575

-19 056

472 017

Úvěrové portfolio Skupiny k 31. prosinci 2013 (bez ostatních pohledávek za klienty a dluhopisů) zahrnuje následující rozdělení do kategorií:
Hrubá
částka

Použité
zajištění

Nekryté
riziko

Standardní

453 974

205 790

Sledované

9 570

3 778

Nestandardní

7 048

3 369

(mil. Kč)

Pochybné

Opravné
položky

Zůstatková
hodnota

Opravné
položky

248 184

0

453 974

0%

5 792

-844

8 726

15%

3 679

-1 482

5 566

40%

2 048

674

1 374

-943

1 105

69%

Ztrátové

18 425

1 148

17 277

-15 251

3 174

88%

Celkem

491 065

214 759

276 306

-18 520

472 545
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Rozložení úvěrů (bez ostatních pohledávek za klienty a dluhopisů) dle sektorů je následující:
(mil. Kč)

30. 6. 2014

31. 12. 2013

16 476

17 254

Těžba a dobývání

4 232

4 863

Chemický a farmaceutický průmysl

5 960

6 639

Hutnictví

9 389

9 039

Výroba motorových vozidel

3 813

5 113

Výroba ostatních strojů

9 431

9 524

Výroba elektrických a elektronických zařízení

3 456

3 237

Potravinářství a zemědělství

Ostatní zpracovatelský průmysl
Elektrárenství, plynárenství a vodárenství

8 922

8 601

26 853

26 285

Stavebnictví

10 347

9 865

Maloobchod

11 884

10 473

Velkoobchod

29 045

29 086

Ubytování a pohostinství
Doprava, telekomunikace a sklady

1 000

1 014

19 603

21 918

Peněžnictví a pojišťovnictví

19 916

18 780

Nemovitosti

32 338

32 858

Veřejná správa

34 714

35 539

23 091

22 898

Občané

Ostatní odvětví

220 603

218 079

Úvěry klientům celkem

491 073

491 065

6.	Finanční investice držené do splatnosti
Finanční investice držené do splatnosti obsahují:
30. 6. 2014
(mil. Kč)

Vykazovaná hodnota

31. 12. 2013

Cena pořízení*

Vykazovaná hodnota

Cena pořízení*

Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou

73 427

72 277

4 200

4 071

Finanční investice držené do splatnosti

73 427

72 277

4 200

4 071

Pozn.: *Jedná se o amortizovanou cenu pořízení.

Finanční investice držené do splatnosti jsou ve výši 65 701 mil. Kč (2013: 4 006 mil. Kč) emitovány státními institucemi v České republice
a ve výši 7 726 mil. Kč (2013: 194 mil. Kč) státními institucemi v zahraničí.
V prvním pololetí roku 2014 Banka nakoupila dluhopisy v nominálním objemu 2 740 mil. Kč a 13,5 mil. EUR, tj. celkem v korunovém ekvivalentu
3 111 mil. Kč. Z toho 2 740 mil. Kč tvořily dluhopisy vydané státními institucemi v České republice, 371 mil. Kč dluhopisy vydané státními
institucemi v zahraničí. V prvním pololetí roku 2014 došlo k řádnému splacení dluhopisů vydanými státními institucemi v České republice
v celkovém nominálním objemu 25 mil. EUR, tj. celkem v korunovém ekvivalentu 687 mil. Kč.
V průběhu prvního čtvrtletí roku 2014 byly reklasifikovány vybrané dluhopisy v nominálním objemu 56 596 mil. Kč vydané vládními institucemi
držených v portfoliu Realizovatelných finančních aktiv do portfolia Finančních investic držených do splatnosti. Dluhopisy byly reklasifikovány
ve své reálné hodnotě. Příslušné nerealizované zisky a ztráty ve vlastním kapitálu ve výši 5 011 mil. Kč jsou ponechány v ostatním úplném
výsledku. Tato přecenění budou následně amortizována v průběhu zbývající doby životnosti dluhopisů.
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7.	Dluhopisy vydané státními institucemi v zahraničí
Dluhopisy vydané státními institucemi v zahraničí v portfoliu realizovatelných cenných papírů a v portfoliu cenných papírů držených
do splatnosti k datu 30. 6. 2014:
Amortizovaná cena pořízení

Reálná hodnota

Realizovatelné
cenné papíry

Cenné papíry
držené
do splatnosti

Polsko

1 194

2 738

3 932

1 307

2 792

4 099

Slovensko

5 374

4 723

10 097

5 903

4 866

10 769

EIB

1 438

(mil. Kč)
Země emitenta

Celkem

Realizovatelné
cenné papíry

Cenné papíry
držené
do splatnosti

Celkem

1 250

0

1 250

1 438

0

ESFS

0

0

0

0

0

0

Francie

0

192

192

0

200

200

7 818

7 653

15 471

8 648

7 858

16 506

Celkem

Dluhopisy vydané státními institucemi v zahraničí v portfoliu realizovatelných cenných papírů a v portfoliu cenných papírů držených
do splatnosti k datu 31. 12. 2013:
Amortizovaná cena pořízení

Reálná hodnota

Realizovatelné
cenné papíry

Cenné papíry
držené
do splatnosti

Celkem

Realizovatelné
cenné papíry

Cenné papíry
držené
do splatnosti

Polsko

5 431

0

5 431

5 930

0

5 930

Slovensko

8 840

0

8 840

9 452

0

9 452

EIB

1 250

0

1 250

1 436

0

1 436
566

(mil. Kč)
Země emitenta

561

0

561

566

0

0

193

193

0

198

198

16 082

193

16 275

17 384

198

17 582

ESFS
Francie
Celkem

Celkem

Dluhopisy vydané státními institucemi v zahraničí v portfoliu finančních aktiv vykázané v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty:
(mil. Kč)
Země emitenta
Polsko
Slovensko
EIB
Celkem dluhopisy

30. 6. 2014

31. 12. 2013

Reálná hodnota

Reálná hodnota

64

66

2 334

1 268

82

0

2 480

1 334

8.	Emitované cenné papíry
Emitované cenné papíry zahrnují hypoteční zástavní listy v hodnotě 21 435 mil. Kč. Skupina vydává veřejně obchodovatelné hypoteční zástavní
listy s cílem získat finanční prostředky na refinancování hypotečních úvěrů.
Dluhopisy jsou dle zbytkové doby splatnosti rozděleny následovně:
(mil. Kč)

30. 6. 2014

31. 12. 2013

0

0

jeden až pět let

13 741

14 862

pět až deset let

1 022

1 011

do jednoho roku

deset až dvacet let

0

0

dvacet až třicet let

6 672

6 544

21 435

22 417

Celkem dluhopisy

V průběhu prvního pololetí roku 2014 Skupina nakoupila zpět hypoteční zástavní listy a dluhopisy v celkovém nominálním objemu 1 303 mil. Kč.
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Výše uvedené dluhopisy zahrnují následující dluhopisy vydané Skupinou:
Úroková sazba

Měna

Datum vydání

Datum
splatnosti

30. 6. 2014
mil. Kč

31. 12. 2013
mil. Kč

HZL Komerční banky, a.s.,
CZ0002000565

3M PRIBID minus větší z hodnot 10
bps nebo 10 % hodnoty 3M PRIBID

CZK

2. srpna 2005

2. srpna 2015

610

1 910

HZL Komerční banky, a.s.,
CZ0002000664

4,40 %

CZK

21. října 2005

21. října 2015

11 369

11 191

HZL Komerční banky, a. s.,
CZ0002001753

Sazba úrokový swap prodej v CZK
na 10 let plus 150 bps

CZK

21. prosince 2007

21. prosince 2037

6 672

6 544

HZL Komerční banky, a.s.,
CZ0002002801

2,55 %

CZK

21. prosince 2012

21. prosince 2022

1 022

1 011

HZL Komerční banky, a.s.,
CZ0002003064

6M PRIBOR plus 50 bps

CZK

14. března 2013

14. března 2018

1 762

1 761

21 435

22 417

Název dluhopisu

Celkem dluhopisy
Pozn.: Hodnota 3M PRIBIDu k 30. červnu 2014 byla 4 bps.
Hodnota 6M PRIBORu k 30. červnu 2014 byla 42 bps.
Hodnota úrokového swapu CZK prodej průměr na 10 let k 30. červnu 2014 byla 133 bps.

9.	Rezervy
Rezervy zahrnují:
30. 6. 2014

31. 12. 2013

Rezervy ze smluvních závazků

(mil. Kč)

545

573

Rezervy na ostatní úvěrové závazky

506

571

Rezerva na restrukturalizaci
Celkem rezervy

0

0

1 051

1 144

Účelem rezerv na ostatní úvěrové závazky je zajistit pokrytí kreditních rizik spojených s vydanými úvěrovými závazky. Rezervy ze smluvních
závazků představují zejména rezervy na existující smluvní potenciální závazky, právní spory, ukončení nájemních smluv, rezervy na jubilejní
odměny a rezervy na odměny při odchodu do důchodu.
Rezerva na ostatní úvěrové závazky byla určena k pokrytí uvedených rizik takto:
(mil. Kč)
Rezerva na podrozvahové závazky
Rezerva na nevyčerpané rámce
Celkem

30. 6. 2014

31. 12. 2013

439

385

67

186

506

571
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Pohyby rezerv ze smluvních závazků a rezervy na restrukturalizaci:
(mil. Kč)

Plán odměn při
odchodu do důchodu

1. ledna 2014

Věrnostní
Ostatní rezervy
a jubilejní odměny ze smluvních závazků

Rezervy
na restrukturalizaci

Celkem
573

160

3

410

0

Přírůstky

4

0

22

0

26

Úbytky

-5

-1

-49

0

-55

Časové rozlišení

1

0

0

0

1

Přecenění

0

0

0

0

0

Kurzový rozdíl

0

0

0

0

0

160

2

383

0

545

Věrnostní
Ostatní rezervy
a jubilejní odměny ze smluvních závazků

Rezervy
na restrukturalizaci

Celkem
534

30. června 2014

(mil. Kč)

Plán odměn při
odchodu do důchodu

1. ledna 2013

160

2

362

10

Přírůstky

5

0

22

0

27

Úbytky

-6

0

-21

-10

-37

Časové rozlišení

2

0

0

0

2

Přecenění

0

0

0

0

0

Kurzový rozdíl

0

0

2

0

2

161

2

365

0

528

30. června 2013

10.	Potenciální pohledávky a závazky
Soudní spory
Skupina k 30. červnu 2014 posoudila soudní spory vedené proti Skupině. Na základě posouzení portfolia jednotlivých významných sporů
z hlediska rizika možné prohry sporu a částek, které jsou předmětem sporu, Skupina vykazuje rezervu na tyto spory ve výši 288 mil. Kč. Skupina
rovněž vytvořila rezervu ve výši 52 mil. Kč na náklady spojené s případným zaplacením příslušenství žalované částky.
Skupina k 30. červnu 2014 posoudila soudní spory vedené Skupinou proti jiným subjektům. Podle informací Skupiny mohou některé subjekty
žalované Skupinou podat protižalobu. Skupina se bude ve všech případných soudních sporech bránit a na základě stanoviska interních
i externích právních poradců se domnívá, že žádný uplatněný nárok nebude mít výrazný dopad na její finanční pozici. Ve spojitosti s těmito
záležitostmi Skupina nevytvořila žádnou rezervu.
Potenciální závazky:
(mil. Kč)
Neplatební záruky včetně jejich příslibů
Platební záruky včetně jejich příslibů
Přísliby úvěrů a nevyčerpané úvěrové rámce

30. 6. 2014

31. 12. 2013

37 128

40 593

8 791

12 894

16 267

12 869

Nečerpané úvěrové přísliby

42 121

44 075

Nevyčerpané kontokorentní rámce a debety běžných účtů

13 485

14 067

Nevyčerpané limity rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb

13 146

8 740

Otevřené odběratelské / importní akreditivy nekryté
Stand by akreditivy nekryté
Potvrzené dodavatelské / exportní akreditivy
Budoucí možné a neodvolatelné závazky celkem

24

821

719

2 430

1 982

300

169

134 489

136 108

Rozložení potenciálních závazků dle sektorů je následující:
30. 6. 2014

31. 12. 2013

Potravinářství a zemědělství

(mil. Kč)

7 502

9 041

Těžba a dobývání

1 055

2 315

Chemický a farmaceutický průmysl

2 988

2 771

Hutnictví

4 237

4 194

Výroba motorových vozidel

1 155

2 101

Výroba ostatních strojů

6 891

7 008

Výroba elektrických a elektronických zařízení

1 727

2 270

Ostatní zpracovatelský průmysl

1 779

2 247

Elektrárenství, plynárenství a vodárenství

9 224

7 501

Stavebnictví

30 813

32 081

Maloobchod

2 806

3 937

Velkoobchod

7 413

7 881

Ubytování a pohostinství
Doprava, telekomunikace a sklady

370

323

6 201

5 587
2 229

Peněžnictví a pojišťovnictví

4 674

Nemovitosti

1 714

2 511

Veřejná správa

4 885

5 547

Ostatní odvětví

19 808

19 718

Občané

19 247

16 846

134 489

136 108

Celkem potenciální závazky

Většina potenciálních závazků pochází z území České republiky.

11.	Odhadovaná reálná hodnota aktiv a pasiv
V následující tabulce jsou uvedeny vykazované hodnoty a reálné hodnoty finančních aktiv a pasiv, které nejsou ve výkazu o finanční situaci
vykázány v reálné hodnotě:
30. 6. 2014
(mil. Kč)

Vykazovaná
hodnota

Reálná hodnota

31. 12. 2013
Vykazovaná
hodnota

Reálná hodnota

Finanční aktiva
56 121

56 121

44 405

44 405

Pohledávky za bankami

Hotovost a účty u centrálních bank

112 823

112 126

125 735

125 760

Úvěry a pohledávky za klienty

472 929

485 896

473 089

485 883

73 427

76 284

4 200

4 523

Finanční investice držené do splatnosti
Finanční pasiva
Závazky vůči centrálním bankám

1

1

1

1

Závazky vůči bankám

43 262

43 256

49 680

49 671

Závazky vůči klientům

656 518

656 556

649 158

649 229

21 435

21 487

22 417

23 078

Emitované cenné papíry
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V následující tabulce je uvedena hierarchie reálných hodnot finančních aktiv a finančních závazků, které nejsou ve výkazu o finanční situaci
vykázány v reálné hodnotě:
30. 6. 2014
(mil. Kč)

Reálná
hodnota

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

31. 12. 2013
Reálná
hodnota

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Finanční aktiva
Hotovost a účty u centrálních bank

56 121

0

0

56 121

44 405

0

0

44 405

Pohledávky za bankami

112 126

0

0

112 126

125 760

0

0

125 760

Úvěry a pohledávky za klienty

485 896

0

0

485 896

485 883

0

0

485 883

76 284

76 284

0

0

4 523

4 523

0

0

Finanční investice držené do splatnosti
Finanční závazky

1

0

0

1

1

0

0

1

Závazky vůči bankám

Závazky vůči centrálním bankám

43 256

0

0

43 256

49 671

0

0

49 671

Závazky vůči klientům

656 556

0

0

656 556

649 229

0

0

649 229

21 487

0

0

21 487

23 078

0

0

23 078

Emitované cenné papíry

12.	Převody mezi úrovněmi ocenění reálnou hodnotou
V průběhu prvního pololetí 2014 nebyly uskutečněné žádné převody mezi jednotlivými úrovněmi.

13.	Události po konci vykazovacího období
Nedošlo k žádné významné události po rozvahovém dni.
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Rating
Ratingové hodnocení k 31. červenci 2014:
Ratingová agentura
Standard & Poor’s
Fitch Ratings
Moody’s Investors Service

Dlouhodobé závazky
A
AA2

Krátkodobé závazky
A-1
F1
Prime-1

Struktura akcionářů
Základní kapitál Komerční banky činí 19 004 926 000 Kč a je rozdělen na 38 009 852 kmenových akcií přijatých k obchodování na evropském
regulovaném trhu, každá s nominální hodnotou 500 Kč. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.
K 30. červnu 2014 činil počet akcionářů KB 42 567 právnických a fyzických osob. KB držela 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 %
základního kapitálu.
The Bank of New York ADR Department je s povolením České národní banky držitelem akcií, ke kterým byly vydány Globální depozitní certifikáty
(GDR), jež jsou ve vlastnictví většího počtu zahraničních investorů.
Největší akcionáři Komerční banky, a.s. s podílem na základním kapitálu vyšším než 3 %, stav k 30. 6. 2014:
Akcionář
Société Générale, S.A.
Chase Nominees Limited
Nortrust Nominees Limited

Podíl na základním kapitálu (%)
60,35
5,45
4,58
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