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Další informace
Kontakt pro akcionáře a investory:
Vztahy s investory
Telefon: +420 955 532 155–6
+420 955 532 734
Fax: +420 224 229 315
E-mail: investor_relations@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-s-investory/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
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.

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 revidovány nebo
aktualizovány 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 jejich investičního rozhodnutí na základě informací uvedených v tomto dokumentu.
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Profil Skupiny Komerční banky

Profil Skupiny Komerční banky
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 2013
měla KB 44 862 akcionářů, z toho 39 807
fyzických osob z České republiky.

Dlouhodobé vzájemně přínosné vztahy
s klienty a dalšími partnery

Vytvářet hodnotu pro zákazníky, akcionáře
a zaměstnance

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.

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 vyplývající
z jejího postavení přední české finanční
instituce.

Komerční banka, a.s., (dále také „KB“
nebo „Banka“) je mateřskou společností
Skupiny KB (dále také „Skupina“) a je
součástí mezinárodní 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.

Vize a mise

Principy společenské odpovědnosti
Pravidla jednání
Komerční banka si je vědoma, že pouze
etický a bezúhonný 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 jeden ze základních
předpokladů pro úspěšný rozvoj společnosti
spočívá 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/cs/oministerstvu/spoluprace-s-institucemi/2005/
oecd-organizace-pro-hospodarskouspolup-11634.

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. Přijímá proto adekvátní
opatření, jež mají za cíl na jedné straně
eliminovat negativní vliv na prostředí,
a na straně druhé přispět k jeho ochraně
a zlepšení. 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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Strategie
KB rozvíjí model univerzálního bankovnictví.
Banka usiluje o budování dlouhodobých,
vzájemně výhodných vztahů se zákazníky,
které jí umožňují důkladně poznat potřeby
a očekávání zákazníků v jejich dynamice
a tomuto poznání průběžně přizpůsobovat
nabídku svých služeb. Strategie KB vyžaduje
vynikající znalost zákazníků, vysokou úroveň
poskytovaných služeb, provozní efektivnost
a obezřetné řízení rizik. Aktivity investičního
bankovnictví jsou zaměřeny především
na obsluhování zákazníků, obchodování
na vlastní účet je pouze doplňkovou aktivitou
a je omezeno konzervativními limity.
Ambicí Skupiny v drobném bankovnictví
je překonat tržní růst v oblastech
spotřebitelských půjček, hypoték a půjček
malým podnikům. KB si klade za cíl ochránit
depozitní základnu a dosahovat ziskového
růstu klientských aktiv pod správou, a to
především poskytováním poradenství
s přidanou hodnotou klientům a rozvojem
komplexního řešení dlouhodobého spoření
a investic.

V podnikových segmentech KB usiluje
o posílení postavení referenční banky
pro podniky a strategické spolupráce
s klienty, spolu s nárůstem podílu Skupiny
na celkovém objemu financování jednotlivých
klientů a na uspokojování jejich finančních
potřeb. Pozornost je věnována poskytování
služeb s vysokou přidanou hodnotou
korporátním zákazníkům včetně odborných
poradenských schopností vytvořených
v kompetenčních centrech pro vybrané
oblasti a odvětví.
KB pracuje v efektivním provozním modelu
s disciplinovaným řízením nákladů,
ve kterém je plánování výdajů úzce spojeno
s očekávaným vývojem výnosů.
Při řízení rizik Skupina usiluje o obezřetný
a vyvážený přístup ke všem typům
předpokládaných rizik. Řízení rizik zároveň
podporuje rozvoj obchodních aktivit
včetně udržitelného růstu úvěrových aktivit
a posilování tržní pozice Skupiny. Cílem je
zajistit ziskovost úvěrových a tržních aktivit
ve všech fázích hospodářského cyklu

a zároveň zachovat solidní strukturu aktiv se
silnými ukazateli likvidity a kapitálu.
Dlouhodobá spolehlivost a flexibilita KB
je zajištěna udržováním solidní kapitálové
výbavy a silné likviditní pozice, rovněž
při vědomí zvyšujících se regulatorních
požadavků. Kapitál a likvidita jsou základem
pro posilování postavení Komerční banky
na úvěrovém trhu a umožňují Bance případně
využít příležitosti k vybraným přínosným
akvizicím, pokud se takové příležitosti
v budoucnu naskytnou.
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Hlavní události prvního pololetí 2013
Leden
KB Penzijní společnost a.s. (KB Penzijní
společnost) otevřela od 1. ledna 2013
plnou nabídku fondů a investičních strategií
ve druhém a třetím pilíři reformovaného
penzijního systému ČR, a pokračuje rovněž
ve spravování transformovaného fondu.
Od začátku roku 2013 Komerční banka
nabídla možnost sjednat hypotéky
a spotřebitelské úvěry bez poplatku
za spravování úvěru.

Únor
Komerční pojišťovna a.s. (Komerční
pojišťovna) nabídla v rámci životního
pojištění Vital Invest nové zajištěné fondy
Certus a Certus 2, které garantují návratnost
investovaných prostředků ke dni splatnosti
fondu po 6 letech a nabízí potenciál
zhodnocení až 9,3 % ročně. Akciové investice
ve fondech směřují do sektoru potravinářství
a farmacie.
Společnost MasterCard vyhlásila KB
Korporátní kartu Komerční kartou roku 2012
v České republice. Nová KB Korporátní
karta představuje ucelené řešení pro
sledování služebních výdajů zaměstnanců,
jejich vyhodnocování a export do účetních
systémů.

Březen
KB představila nové KB Spořicí konto
Bonus Aktiv, které neváže úspory klientů
výpovědní lhůtou, jeho majitelé získají
atraktivní zhodnocení při zachování
okamžitého přístupu k vloženým penězům.
Vklady jsou úročeny dvousložkovou sazbou,
která je složená ze základní úrokové sazby
a bonusové sazby. Dosáhnout na zajímavý
bonus přitom není složité – stačí, když klient
používá svou platební kartu od KB k placení
u obchodníků.
S novým Programem KB Rodina si klienti
mohou zvolit libovolného partnera pro
společné čerpání odměn z konceptu
MojeOdměny. Při splnění podmínek

konceptu tak mohou oba zákazníci získat
zpět poplatky za vedení účtu, za výběry
z bankomatů, získávat finanční odměny
za svou aktivitu na účtech, nebo si spořit
na penzi.
KB zařadila do nabídky službu Transparentní
účet, která umožňuje klientům zveřejnit
na internetových stránkách KB náhled
účetních transakcí realizovaných na jejich
bankovním účtu. Novou službu ocení
zejména subjekty z neziskového či veřejného
sektoru, ale využívat ji může kterýkoliv klient
Komerční banky, a to zcela zdarma.
Již třetí rok v řadě byla KB Penzijní
společnost vyhlášena Nejlepším penzijním
fondem v České republice, letos pro rok
2013, a to opět magazínem World Finance
a rovněž finančním portálem Global Banking
& Finance Review.

Duben
Komerční banka zahájila financování
inovativních projektů svých klientů z řad
malých a středních podniků díky záruční
smlouvě, kterou uzavřela s Evropským
Investičním Fondem. Úvěry za výhodnějších
podmínek a s nižšími nároky na zajištění
v celkovém objemu až 2,5 miliardy Kč budou
moci klienti čerpat na širokou škálu inovací
– od vývoje nových technologií, výrobků
a služeb až po optimalizaci procesů.
Na výroční valné hromadě Komerční banky,
která se konala 24. dubna 2013, akcionáři
rozhodli vyplatit dividendu ve výši 8 742
milionů Kč, tedy 230 Kč na akcii, což
představuje 62,3 % konsolidovaného zisku
za rok 2012.
Akcionáři schválili zprávu představenstva
o podnikatelské činnosti banky za rok 2012,
roční finanční výkazy spolu s návrhem
na rozdělení zisku za rok 2012 a rovněž
odměny členů představenstva.
Valná hromada dále zvolila členy dozorčí rady
a členy výboru pro audit.

Členy dozorčí rady jsou pan Laurent Goutard
s účinností od 1. května 2013, pan Petr
Laube s účinností od 1. května 2013, pan
Jean-Luc Parer s účinností od 25. dubna
2013 a pan Giovanni Luca Soma s účinností
od 1. května 2013.
Členy výboru pro audit jsou pan Petr Laube
s účinností od 30. dubna 2013, pan JeanLuc Parer s účinností od 25. dubna 2013
a pan Giovanni Luca Soma s účinností od 25.
dubna 2013.
Výroční valná hromada znovu souhlasila
s nabýváním vlastních kmenových akcií
KB až do výše 10 % základního kapitálu –
v cenovém rozmezí 1 Kč až 6 000 Kč za kus.

Květen
Telefónica Czech Republic si vybrala
společnost ESSOX s.r.o. (ESSOX) pro
poskytování financování mobilních telefonů
pro své klienty. Klienti si tak mohou pořídit
na splátky a bez navýšení ceny jakýkoliv
mobilní telefon z nabídky O2 s dobou
splácení 24 měsíců.

Červen
Na svém zasedání dne 25. června 2013
zvolila dozorčí rada Komerční banky
pana Alberta Le Dirac’ha novým členem
představenstva s účinností od 2. srpna 2013.
Ve stejný den představenstvo Komerční
banky zvolilo pana Le Dirac´ha
předsedou představenstva a generálním
ředitelem Komerční banky s účinností
od 2. srpna 2013. Tato rozhodnutí
následovala po dřívějším oznámení pana
Henriho Bonneta o odstoupení z obou pozic
s účinností od 1. srpna 2013.
KB Flexibilní hypotéka získala ocenění Zlatá
Koruna pro nejlepší hypotéku na českém
trhu.

4

Komerční banka, a.s. — Pololetní zpráva 2013

Makroekonomický vývoj v prvním pololetí roku 2013

Makroekonomický vývoj
v prvním pololetí roku 2013
Makroekonomický obrázek první poloviny
roku byl z pohledu bankovního sektoru
velmi nepříznivý. Zklamáním byl zejména
vývoj v průběhu prvního čtvrtletí, kdy se
loňská recese ještě prohloubila. Dostupné
předběžné výsledky za druhé čtvrtletí
naznačovaly určitou stabilizaci. Tuzemská
ekonomika doplácela kvůli vysokému podílu
průmyslu na recesi v eurozóně i na slabou
tuzemskou poptávku. Klesající inflace
utvrzovala centrální banku v její politice
extrémně nízkých úrokových sazeb.
Nejdelší recese v historii pokračovala
i na počátku letošního roku, kdy česká
ekonomika spadla na své lokální dno.
Za celý loňský rok se reálný HDP snížil
o 1,2 %, v prvním čtvrtletí letošního roku
se meziroční pokles prohloubil na -2,4 %.
Za samotné první čtvrtletí si ekonomika
mezičtvrtletně pohoršila o 1,3 %. Přidaná
hodnota klesla kromě průmyslu ve všech
sektorech ekonomiky. Nutno ovšem
podotknout, že k výrazně horšímu výsledku
přispěly některé jednorázové faktory
v podobě velmi nepříznivého březnového
počasí či předzásobení tabákovými výrobky
v souvislosti se zvýšením jejich zdanění
od počátku letošního roku. Dočasný
charakter uvedených faktorů tak vylepšuje
vyhlídky pro další čtvrtletí letošního roku.
Nadějí na ukončení dlouhotrvající recese byla
i poptávková strana HDP za první čtvrtletí.
Oproti závěrečnému čtvrtletí loňského
roku byl totiž zaznamenán růst ve spotřebě
domácností i vlády, nepatrně vyšší byla
i investiční aktivita, pozitivní příspěvek
zaznamenaly čisté exporty. Za poklesem
ekonomického výkonu tudíž stály pouze
zásoby, které by tak ve zbytku roku měly
naopak působit pozitivně. Od druhého
čtvrtletí KB předpokládá mírné meziroční
přírůstky reálného HDP, které však
pravděpodobně nebudou stačit na vyrovnání
propadu ze začátku roku. V srpnu 2013 KB
předpokládá celoroční pokles reálného HDP
v průměru o 0,8 %.

Recese v eurozóně se podepsala
na snižování dynamiky zahraničního
obchodu, tedy meziročním poklesu poptávky
po českých exportech. Obdobně se
v důsledku slabé domácí poptávky snížily
dovozy. I když se ve druhé polovině roku
situace stabilizuje, celkové exporty si letos
polepší oproti loňskému roku minimálně.
Dovozy pak budou pravděpodobně dokonce
mírně nižší. Ve výsledku by se měla bilance
zahraničního obchodu zlepšit na nové
rekordní maximum, z pohledu příspěvku
k růstu reálného HDP bude však letos
vliv čistých exportů minimální. Významný
podíl na výsledcích českého průmyslu má
automobilový sektor, který v Evropě čelí
znatelnému snížení poptávky. Za leden až
květen zaznamenala průmyslová výroba
v reálném vyjádření pokles o 3,6 %.
Za nejdelší recesí v historii české ekonomiky
stojí zejména propad domácí poptávky,
letos by se však již měla situace stabilizovat.
V průběhu letošního prvního pololetí jsme
byli svědky zvyšující se spotřebitelské důvěry,
která se odrazila od loňského květnového
dna. K tomu bezesporu přispívá fakt, že
po několika letech bude ukončena série
úsporných opatření ve veřejných financích
a ve srovnání s loňským rokem se výrazným
způsobem snížila inflace s pozitivním
dopadem do reálných příjmů domácností.
Zatímco maloobchodní tržby v prvním
čtvrtletí byly ještě meziročně o 3,0 % níže,
v dubnu a květnu jsme již zaznamenali mírné
meziroční zlepšení.
Situace na trhu práce se dostává do fáze
stabilizace. Recese se projevovala
ve vzestupu podílu nezaměstnaných, který
v letošním únoru dosáhl historického maxima
8,1 %. Zvýšená nabídka pracovních míst
sezónního charakteru vedla ke snížení
podílu nezaměstnaných v průběhu jara až
k červnovým 7,3 %. Samotné druhé čtvrtletí
již přineslo po sezónním očištění první
známky stabilizace.

Fiskální situace se v prvním pololetí
letošního roku vyvíjela lépe, než se čekalo.
V kombinaci s pokračující recesí to vládě
umožnilo přehodnotit fiskální politiku k méně
restriktivnímu charakteru. Zejména zvýšení
DPH a efektivnější výběr daní od počátku
letošního roku se projevily v dosažení
nejnižšího schodku státního rozpočtu
za první pololetí od roku 2008, když bylo
vykázáno pasivum 31,5 mld. CZK. Za stejné
období loňského roku to přitom bylo
71,7 mld. CZK.
Inflace rychle klesala. Zatímco loňská
průměrná inflace činila 3,3 %, v polovině
roku 2013 dosahoval meziroční růst
spotřebitelských cen jen 1,6 %. Výrazné
zpomalení letos zaznamenaly pohonné
hmoty a regulované položky, nižší však byla
díky poklesu telefonních služeb i korigovaná
inflace. Dezinflační trend by měl pokračovat
i ve druhé polovině roku. Letošní průměrnou
inflaci odhadujeme na 1,5 %. Kumulace
spíše protiinflačních faktorů znamená, že
centrální banka drží a bude i nadále držet
svou měnověpolitickou sazbu na technické
nule (0,05 %).
Měnověpolitickým nástrojem se v prostředí
nulových úrokových sazeb stala koruna a tuto
roli bude hrát i nadále. Česká koruna již tři
kvartály v řadě proti euru oslabuje. To lze dát
do souvislosti s aktivitou centrálních bankéřů.
Již v září loňského roku guvernér Miroslav
Singer uvedl, že ve světle extrémně nízkých
úrokových sazeb a potřeby dalšího uvolnění
měnové politiky se nástrojem centrální
banky stane měnový kurz. Po listopadovém
snížení klíčové sazby ČNB na „technickou
nulu“ (0,05 %) jsme byli svědky úspěšných
snah centrálních bankéřů pomocí verbálních
intervencí korunu oslabit. KB vychází
z předpokladu, že centrální bankéři se budou
i ve druhé polovině roku snažit držet korunu
podhodnocenou. To by se postupně mělo
projevit i v podpoře exportů a následně
reálné aktivity v celé ekonomice.
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Přehled obchodních aktivit
Klienti a distribuční sítě

Finanční produkty a služby

Ke konci června 2013 obsluhovala Skupina
KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované
bázi). Samotná KB měla 1 587 000 klientů,
meziročně o 0,9 % méně, z toho 1 332 000
byli občané. Dalších 255 000 zákazníků bylo
z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně
obcí a sdružení). Modrá pyramida stavební
spořitelna, a.s. (Modrá pyramida) obsluhovala
586 000 zákazníků a penzijní připojištění
u KB Penzijní společnosti využívalo 563 000
občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo
266 000 aktivních klientů.

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých
Skupinou KB se dále zvýšil o 4,1 %
na 475,0 miliardy Kč. Všechny hlavní
kategorie úvěrování se zvýšily, kromě
úvěrů ze stavebního spoření, i když růst
spotřebitelských úvěrů byl jen mírný.

Klienti Komerční banky měli k dispozici
399 bankovních poboček (včetně jedné
v Bratislavě), 713 bankomatů a plnohodnotné
přímé bankovnictví podporované dvěma
telefonními centry. Počet klientů využívajících
alespoň jeden kanál přímého bankovnictví,
jako je internet nebo telefonní bankovnictví,
dosáhl 1 133 000 na konci června 2013,
což znamenalo 71,4 % z celkového počtu
klientů. Zákazníci využívali 1 581 000
aktivních platebních karet, z toho 205 000
kreditních. Počet aktivních kreditních karet
vydaných společností ESSOX dosáhl 141 000
a spotřebitelské financování od společnosti
ESSOX bylo dostupné v síti 2 900
obchodníků. Klienti Modré pyramidy měli
k dispozici 208 obchodních míst a 1 020
poradců. Společnost SG Equipment Finance
Czech Republic s.r.o. (SGEF) poskytovala
své leasingové služby prostřednictvím
devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou
na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.
Zaměstnanci
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců
Skupiny KB za první pololetí roku 2013
činil 8 624, z toho v samotné Bance 7 690.
To představuje meziroční pokles o 1,9 %,
respektive o 1,8 %. 50 zaměstnanců
z celkového počtu pracovalo na Slovensku
(ve slovenské pobočce KB a ve společnosti
SGEF) a zbývajících 8 574 pracovalo v České
republice.

1

V segmentu občané narostlo portfolio
hypoték občanům meziročně o 7,2 %
na 137,3 miliardy Kč. KB zjednodušila
proces poskytování hypoték, což vedlo
ke zvýšení konkurenceschopnosti hypoték
KB, a to bez jakéhokoli negativního vlivu
na ziskovost či standardy řízení rizik. Navíc
KB Flexibilní hypotéka získala ocenění Zlatá
Koruna pro nejlepší hypotéku na českém
trhu. Popularita hypoték částečně ovlivnila
poptávku po úvěrech ze stavebního spoření
a objem úvěrů poskytnutých Modrou
pyramidou tak poklesl o 6,8 % na 46,8
miliardy Kč. Poptávka po spotřebitelských
úvěrech byla kolísavá, v meziročním
srovnání objem spotřebitelských úvěrů (KB
a společnosti ESSOX) mírně vzrostl o 0,3 %
na 27,5 miliardy Kč.
Celkový objem úvěrů poskytnutých
Skupinou KB podnikům vzrostl o 5,0 %
na 258,5 miliardy Kč. Co se týče jednotlivých
typů úvěrů, financování vývozu rostlo
nejdynamičtěji hlavně díky zvýšení českého
vývozu do východní Evropy a Asie a rovněž
díky spolupráci KB s exportní pojišťovnou
EGAP. Celkový objem úvěrů poskytnutých
(středním a velkým) korporátním klientům
KB v České republice a na Slovensku vzrostl
o 5,3 % na 205,5 miliardy Kč. Úvěrování
podnikatelů a malých podniků vzrostlo
o 1,5 % na 28,6 miliardy Kč. V obtížném
prostředí oceňovali klienti výhody factoringu,
když zůstatek financování od společnosti
Factoring KB, a.s. (Factoring KB) vzrostl
o významných 33,3 % na 4,0 miliardy Kč.
Zůstatek úvěrového a leasingového
financování společnosti SGEF rostl
meziročně o 2,2 % na 20,4 miliardy Kč.

S vyloučením repo operací s klienty. Celkový objem závazků vůči zákazníkům narostl o 4,2 % na 606,9 miliardy Kč.

Konsolidovaný objem vkladů1 vzrostl
meziročně o 1,8 % na 591,0 miliardy Kč.
Vklady podniků vzrostly o 3,7 %
na 323,7 miliardy Kč. Vklady občanů v KB se
vlivem přesunu některých klientských vkladů
do nebankovních produktů (podílových
fondů a životního pojištění) snížily o 3,2 %
na 157,4 miliardy Kč. Vklady ve stavební
spořitelně Modrá pyramida vzrostly
meziročně o 0,9 % na 71,4 miliardy Kč.
Klientská aktiva v transformovaném fondu,
který je spravován KB Penzijní společností,
se navýšila o 9,8 % na 34,0 miliardy Kč. Tato
aktiva jsou nadále konsolidována v účetnictví
Skupiny KB.
Objem aktiv v nově vzniklých penzijních
fondech je po šesti měsících provozu nadále
malý. Technické rezervy v životním pojištění
v Komerční pojišťovně stouply o 20,4 %
na 31,3 miliardy Kč. Objemy v podílových
fondech v držení klientů KB (ve správě
IKS KB a Amundi) se zvýšily o 19,5 %
na 29,9 miliardy Kč.
Skupina Komerční banky i v první polovině
roku 2013 pokračovala v zavádění novinek
a zvýhodnění, které budou přínosem pro
klienty:
– v oblasti spoření na penzi
KB Penzijní společnost otevřela
od 1. ledna 2013 plnou nabídku fondů
a investičních strategií ve druhém a třetím
pilíři reformovaného penzijního systému
ČR a pokračuje rovněž ve spravování
transformovaného fondu. V úvodním roce
2013 nebude KB Penzijní společnost účtovat
poplatek za správu nově založených fondů
II. a III. pilíře a za změnu investiční strategie
v těchto fondech.
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– v oblasti úspor a investic
Nové KB Spořicí konto Bonus Aktiv neváže
úspory klientů výpovědní lhůtou, jeho majitelé
získají atraktivní zhodnocení při zachování
okamžitého přístupu k vloženým penězům.
Vklady jsou úročeny dvousložkovou sazbou,
která je složená ze základní úrokové sazby
a bonusové sazby, která je podmíněna
používáním platební karty od KB k placení
u obchodníků.
Komerční pojišťovna v rámci životního
pojištění Vital Invest nabídla nové zajištěné
fondy Certus a Certus 2, které garantují
návratnost investovaných prostředků
ke dni splatnosti fondu po 6 letech a nabízí
potenciál zhodnocení až 9,3 % ročně.
Akciové investice ve fondech směřují
do sektoru potravinářství a farmacie.
– v úvěrování
Od začátku roku 2013 Komerční banka
nabídla možnost sjednat hypotéky
a spotřebitelské úvěry bez poplatku
za spravování úvěru.
KB ve spolupráci se společností SGEF
představila klientům podnikajícím
v zemědělství Agroúvěr Bonus Plus
se zvýhodněným úročením.

ESSOX, dceřiná společnost Komerční banky,
vyhrála výběrové řízení společnosti Telefónica
Czech Republic na financování mobilních
telefonů v rámci služby O2 Mobil. Klienti si
tak mohou pořídit na splátky a bez navýšení
ceny jakýkoliv mobilní telefon z nabídky O2
s dobou splácení 24 měsíců.

smlouvě, kterou uzavřela s Evropským
Investičním Fondem. Úvěry za výhodnějších
podmínek a s nižšími nároky na zajištění
v celkovém objemu až 2,5 miliardy Kč
mohou klienti čerpat na širokou škálu inovací
– od vývoje nových technologií, výrobků
a služeb až po optimalizaci procesů.

– v denním bankovnictví
S novým Programem KB Rodina si klienti
mohou zvolit libovolného partnera pro
společné čerpání odměn z konceptu
MojeOdměny. Při splnění podmínek
konceptu tak mohou oba zákazníci získat
zpět poplatky za vedení účtu, za výběry
z bankomatů, získávat finanční odměny
za svou aktivitu na účtech, nebo si spořit
na penzi.

Vybraná ocenění

KB zařadila do nabídky službu Transparentní
účet, která umožňuje klientům zveřejnit
na internetových stránkách KB náhled
účetních transakcí realizovaných na jejich
bankovním účtu. Novou službu ocení
zejména subjekty z neziskového či veřejného
sektoru, ale využívat ji může kterýkoliv klient
Komerční banky, a to zcela zdarma.
– při podpoře podnikání klientů KB
Komerční banka nabídla financování
inovativních projektů svých klientů z řad
malých a středních podniků díky záruční

Již třetí rok v řadě byla KB Penzijní
společnost vyhlášena Nejlepším penzijním
fondem v České republice, letos pro
rok 2013, a to opět magazínem World
Finance a rovněž finančním portálem Global
Banking & Finance Review.
Společnost MasterCard vyhlásila KB
Korporátní kartu Komerční kartou roku 2012
v České republice. Nová KB Korporátní
karta představuje ucelené řešení pro
sledování služebních výdajů zaměstnanců,
jejich vyhodnocování a export do účetních
systémů.
Flexibilní hypotéka Komerční banky se stala
nejlépe hodnoceným hypotečním úvěrem
na českém trhu v letošním ročníku ocenění
Zlatá Koruna.
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Komentář ke konsolidovaným
finančním výsledkům
Komentované finanční údaje jsou
neauditovanými konsolidovanými výsledky
podle IFRS (Mezinárodních standardů
účetního výkaznictví).
Komerční banka i v prvním pololetí 2013
nadále podporovala spotřebitele, podniky
i obce rozvojem úvěrování. Objem úvěrů
poskytnutých klientům Skupiny KB vzrostl
meziročně o 4,1 % na 475,0 miliardy Kč.
Objem vkladů klientů2 stoupl o 1,8 %
na 591,0 miliardy Kč.
I přes nárůst obchodních výsledků KB
konsolidované výnosy meziročně poklesly
o 8,3 % na 15,5 miliardy Kč, a to částečně
díky několika jednorázovým položkám
zaúčtovaným v loňském roce. Pokles výnosů
očištěných o jednorázové položky o 4,9 % byl
způsoben velmi nízkými tržními úrokovými
sazbami, které omezovaly výnos z reinvestic
likvidity, přetrvávající nízkou aktivitou v české
ekonomice a velkou konkurencí. V tomto
prostředí se KB zaměřila na důsledné
řízení provozních nákladů a rozvoj provozní
efektivnosti. Provozní výdaje poklesly o 1,7 %
na 6,4 miliardy Kč. Kvalita portfolia aktiv
zůstala dobrá a náklady rizika se snížily
o 1,5 % na 1,0 miliardy Kč. Konsolidovaný
čistý zisk připadající na akcionáře poklesl
o 17,0 % na 6,3 miliardy Kč.
Komerční banka i nadále řídí konzervativně
svůj kapitál a likviditu. Skupina vykázala
jádrovou Tier 1 kapitálovou přiměřenost
podle standardů Basilej II ve výši 16,2 %.
Likvidita vykázaná poměrem čistých úvěrů
a depozit (bez zahrnutí klientských aktiv
v penzijních fondech) zůstala vynikající,
na 79,8 %.
Výsledovka
Celkové provozní výnosy v prvním
pololetí 2013 meziročně klesly o 8,3 %
na 15 508 milionů Kč. Tento pokles byl
ovlivněn několika jednorázovými položkami
zaúčtovanými v loňském roce. Mezi ně
patřil prodej podílu v Českomoravské

2

Bez zahrnutí repo operací s klienty.

záruční a rozvojové bance (ČMZRB)
a výnosy z úpravy dluhopisového portfolia
Penzijního fondu KB, která předcházela
jeho transformaci. Výnosy očištěné o vliv
jednorázových položek poklesly o 4,9 %,
navzdory rostoucímu objemu úvěrů
a vkladů, a to v důsledku velmi nízkých
tržních úrokových sazeb, utlumené aktivity
v české ekonomice a intenzivní konkurence
na bankovním trhu.
Čisté úrokové výnosy klesly o 4,2 %
na 10 586 milionů Kč. Rostoucí objemy
úvěrů a vkladů nevynahradily pokles výnosů
z reinvestování vkladů vlivem velmi nízkých
tržních úrokových sazeb. Úrokové výnosy byly
také ovlivněny odprodejem rizikovějších aktiv,
státních dluhopisů zemí jižní Evropy v roce
2012 a 2013. Čistá úroková marže, vypočtená
z úročených aktiv, klesla v prvním pololetí
2013 na 2,9 % ze 3,2 % o rok dříve.
Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly
o 0,9 % na 3 526 milionů Kč. Poplatky
z vkladových produktů a za transakce
byly nižší, neboť KB rozvíjela program
odměn klientům MojeOdměny a stagnace
ekonomiky vedla k nižší transakční aktivitě.
Výnosy z prodeje podílových fondů
a životního pojištění byly podpořeny růstem
objemu úspor klientů v těchto produktech.
Poplatky ze syndikovaných úvěrů se
meziročně zvýšily, na druhou stranu se
snížila poptávka po bankovních zárukách
v souladu s ekonomickým vývojem zejména
ve stavebnictví.
Čistý zisk z finančních operací poklesl
o 41,0 % na 1 325 milionů Kč. Pokles
byl způsoben zaúčtováním několika
jednorázových položek v loňském roce,
hlavně prodejem podílu KB v ČMZRB,
úpravou portfolia Penzijního fondu KB
a prodejem zbývajících částí řeckých
a portugalských státních dluhopisů. V prvním
pololetí 2013 KB zaznamenala malý
kapitálový zisk z prodeje italských státních
dluhopisů. Výnosy z operací pro klienty
mírně poklesly v důsledku nízkých výnosů

a nízké volatility na trhu české koruny. Čistý
zisk z cizoměnových plateb odráží nižší obrat
vývozu a dovozu a klesající průměrná rozpětí.
Celkové provozní náklady poklesly o 1,7 %
na 6 409 milionů Kč. V rámci toho personální
náklady klesly meziročně o 0,9 % na 3 315
milionů Kč při poklesu průměrného počtu
zaměstnanců o 1,9 % na 8 624. Všeobecné
administrativní náklady poklesly o 3,8 %
na 2 228 milionů Kč, když nejvíce úspor bylo
dosaženo v kategorii nákladů na poštovní
služby (díky přechodu na elektronické
výpisy z účtů) a v nákladech na marketing
a na telekomunikace. Naopak vyšší náklady
přineslo zavádění bezkontaktních platebních
karet a s tím spojené infrastruktury. Výše
nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení
a prodej dlouhodobých aktiv“ stoupla
o 1,4 %, když vyšší odpisy softwarových
aplikací byly jen částečně kompenzovány
nižšími odpisy budov a IT hardware.
Hrubý bankovní příjem za prvních šest
měsíců roku 2013 poklesl o 12,5 %
na 9 099 milionů Kč.
Náklady rizika se snížily o 1,5 %
na 964 milionů Kč. Kvalita úvěrového portfolia
Skupiny KB byla i nadále velmi dobrá jak
v segmentu drobného bankovnictví, tak
v segmentu podniků. Celkové náklady rizika
v relativním vyjádření dosáhly 41 bazických
bodů ve srovnání se 44 bazickými body
ve stejném období loňského roku.
Výnosy z majetkových účastí v přidružených
společnostech narostly o 23,3 %
na 74 milionů Kč. Podíl zisku klientů
transformovaného penzijního fondu dosáhl
výše 259 milionů Kč.
Daň z příjmu vzrostla o 7,4 %
na 1 457 milionů Kč.
Čistý zisk Skupiny KB za první pololetí
2013 poklesl o 16,0 % na 6 493 milionů Kč.
Z této částky náleželo 183 milionů Kč
držitelům menšinových podílů v dceřiných
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společnostech KB (+48,8 %) a zisk náležející
akcionářům Banky činil 6 310 milionů Kč, což
je o 17,0 % méně než v prvním pololetí 2012.
Čistý zisk pro akcionáře očištěný
o jednorázové položky poklesl meziročně
o 10,6 %.
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 2012, není-li
uvedeno jinak.
Objem celkových aktiv Skupiny KB
se k 30. červnu 2013 zvýšil o 1,1 %
na 795,8 miliardy Kč.
Pohledávky vůči bankám vzrostly o 18,2 %
na 75,8 miliardy Kč. Největší část této
položky představují půjčky poskytnuté
centrálním bankám jako součást reverzních
repo operací, které se zvýšily o 70,3 %
na 39,0 miliardy Kč a termínované
vklady u bank, které poklesly o 21,4 %
na 14,8 miliardy Kč.

Portfolio realizovatelných cenných papírů
kleslo o 4,4 % na 135,6 miliardy Kč.
Z objemu dluhových cenných papírů ve výši
135,4 miliardy Kč tvořila 94,9 miliardy Kč
hodnota českých státních dluhopisů
a 17,0 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů
vydaných cizími státy. Komerční banka
v průběhu druhého čtvrtletí prodala zbývající
část italských státních dluhopisů a ke konci
pololetí tak již Skupina KB nedržela žádné
dluhopisy zemí jižní Evropy. Objem cenných
papírů v portfoliu drženém do splatnosti
mírně klesl o 0,9 % na 3,3 miliardy Kč. Celé
toto portfolio je tvořeno dluhopisy.
Čistá účetní hodnota dlouhodobého
hmotného majetku poklesla o 2,0 %
na 7,8 miliardy Kč. Hodnota dlouhodobého
nehmotného majetku klesla o 2,9 %
na 3,8 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který
pochází především z akvizic Modré pyramidy
a společnosti SGEF, zůstala nezměněna
na 3,8 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou
proti účtům nákladů a výnosů klesla o 21,3 %
na 40,6 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno
vlastními obchodními pozicemi Skupiny KB.

Objem závazků vzrostl ve srovnání s koncem
roku 2012 o 2,9 % na 705,9 miliardy Kč.
Závazky vůči klientům se zvýšily o 4,8 %
na 606,9 miliardy Kč. Objem vydaných
cenných papírů vzrostl o 20,3 %
na 23,6 miliardy Kč. Likvidita Skupiny
vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit
dosáhla 79,8 % (bez odečtení aktiv klientů
v transformovaném fondu činila 75,4 %).

Celkové čisté úvěry a pohledávky stouply
o 1,3 % na 457,6 miliardy Kč. Hrubá
výše klientských úvěrů a pohledávek se
zvýšila o 1,3 % na 475,0 miliardy Kč. Podíl
standardních úvěrů v této sumě činil 92,0 %
(437,0 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů
byl 2,3 % (10,8 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod
zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné
a ztrátové) tvořil s objemem 27,2 miliardy Kč
5,7 % celého portfolia. Objem vytvořených
opravných položek dosáhl 18,5 miliardy Kč,
což je o 4,2 % více než na konci roku 2012.

Vlastní kapitál Skupiny KB klesl o 10,6 %
na 89,9 miliardy Kč. KB vyplatila 27. května
dividendu ve výši 8,7 miliardy Kč a tvorba
čistého zisku byla více než kompenzována
poklesem přecenění portfolia realizovatelných
cenných papírů a přecenění zajištění
peněžních toků, která obě představují
primárně reinvestice klientských vkladů,
a to vlivem zvýšení úrokových sazeb.
K 30. červnu 2013 držela KB 238 672
vlastních akcií, což představuje 0,63 %
základního kapitálu.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové
přiměřenosti na konci června 2013 činil
59,3 miliardy Kč, přičemž celý je tvořen
nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem.
Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, stejně
jako ukazatel jádrového Tier 1 podle
standardů Basilej II, dosahovaly vysoké
úrovně 16,2 %. Nárůst ukazatele oproti konci
prvního čtvrtletí je především důsledkem
zahrnutí nerozděleného zisku roku 2012
do regulatorního kapitálu, v návaznosti
na rozhodnutí valné hromady KB konané
v dubnu 2013 o rozdělení zisku roku 2012.
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu
za první pololetí 2013 dosáhla 13,6 %
a rentabilita průměrných aktiv 1,6 %.
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Očekávaný vývoj a hlavní rizika vývoje
ve druhém pololetí 2013
V základním scénáři očekává Komerční
banka, že se česká ekonomika bude
ve druhé polovině roku 2013 pomalu
zotavovat z předchozí recese. Nízká
inflace spotřebitelských cen, stabilizující
se míra nezaměstnanosti a ceny na trhu
nemovitostí, stejně jako dokončení vládních
úsporných opatření by měly podpořit zvýšení
důvěry spotřebitelů z nízkých úrovní, a tím
i poptávku domácností po zboží a službách.
Podniková sféra by měla těžit z velmi nízkých
úrokových sazeb, a především exportéři
rovněž ze slabšího kurzu české koruny.
Na agregátní úrovni si podnikový sektor
zachoval ziskovost i v období recese, a ani
míra využití kapacit nenaznačuje, že by
měly v českém hospodářství nadále klesat
fixní investice. Avšak v případě, že by došlo
k neočekávanému zhoršení v ekonomikách
hlavních obchodních partnerů České
republiky, nebo v evropském automobilovém
průmyslu, výhled pro české podniky by se
zkomplikoval.
Inflační výhled pro zbytek roku 2013
dostupný v polovině roku se pohyboval mírně
pod dvouprocentním cílem České národní
banky. Jelikož ČNB oznámila, že své sazby
ponechá na technické nule, dokud nebude
výrazný tlak na růst cen, KB nepředpokládá
růst dvoutýdenní repo sazby v roce 2013.
Nicméně, dlouhodobé tržní sazby začaly růst
z rekordně nízkých úrovní zaznamenaných
v létě 2013, a tento trend by měl ve druhém
pololetí pokračovat, ledaže by došlo
k podstatným změnám v monetární politice
hlavních centrálních bank, nebo k výrazným
změnám trendů ve světové nebo české
ekonomice oproti prvnímu pololetí.
Vývoj v příslušném regulatorním prostředí
bude převážně odrážet změny přijaté
na úrovni Evropské unie, včetně evropské
směrnice o kapitálových požadavcích
a pravidel pro krizové řízení bank. Další
zaváděné nebo projednávané změny se
týkají oblastí kapitálových trhů (včetně
revize směrnice o trzích finančních nástrojů
a návrhu na zavedení daně z finančních
transakcí), plateb a ochrany spotřebitelů.
Komerční banka očekává, že bude Českou

národní bankou klasifikována jako systémově
důležitá finanční instituce, z čehož může
pro KB vyplynout zvýšení požadavku
na úroveň vybavenosti kapitálem. Ačkoliv
situace na české politické scéně nebyla
v době přípravy této zprávy zcela jasná, KB
neočekává přijetí zásadních nových opatření
ve druhé polovině roku 2013. Na schválení
stále čekala část legislativy související
s novým občanským zákoníkem, která by
měla umožnit hladké zavedení účinnosti
občanského zákoníku od začátku roku 2014.

s rokem 2012 klesnou, a to i po očištění
o jednorázové položky, které navýšily
výsledek minulého roku. Pokles bude
částečně kompenzován snížením provozních
nákladů, neboť KB bude pokračovat
v zaměření na provozní efektivnost a přísnou
nákladovou disciplínu. V polovině roku 2013
zůstávala kvalita portfolia aktiv dobrá a objem
nově selhávajících úvěrů byl nízký. Náklady
rizika ve druhém pololetí by proto měly jen
mírně narůst oproti úrovním zaúčtovaným
za prvních šest měsíců.

Vedení KB očekává, že tempo růstu
úvěrového portfolia KB zůstane podobné
jako v první polovině roku 2013. Hypotéky
by měly nadále přispívat největším podílem
k růstu celého portfolia. Na druhou stranu
ovšem preference klientů dávaná hypotékám
bude stále negativně ovlivňovat vývoj
objemu úvěrů v Modré pyramidě. Dynamika
spotřebitelského financování by se mohla
začít pomalu zlepšovat, pokud se potvrdí
zlepšování v agregátní spotřebitelské důvěře.
Předpokládá se, že úvěry podnikům budou
také růst, přičemž financování exportu,
akvizic a dále faktoring by měly být relativně
rychlejšími součástmi podnikového úvěrování.

Komerční banka je nadále dobře připravena
čelit případnému zhoršení ve vývoji
hospodářství a nadále podporovat své
klienty poskytováním úvěrů, poradenství
a dalších finančních služeb. To je umožněno
především díky pevným a dlouhodobým
vztahům KB se zákazníky, robustní rozvaze,
kapitálové přiměřenosti podstatně převyšující
regulatorní minima, a díky vynikající zásobě
likvidity. Vedení banky očekává, že provoz
Skupiny KB vytvoří v roce 2013 dostatečný
zisk pro pokrytí kapitálových potřeb Skupiny
a pro výplatu dividend.

Růst objemu vkladů pravděpodobně mírně
zpomalí oproti poměrně svižnému tempu
prvního pololetí. Lepšící se úrovně důvěry
by mohly změnit sklon hlavně podnikových
klientů posilovat své rezervy na bankovních
účtech. Zároveň individuální zákazníci
budou hledat příležitosti pro získání
lepšího výnosu využitím nebankovních
spořicích a investičních produktů, což může
vést k částečnému přesunu prostředků
z bankovních vkladů do podílových fondů,
životního pojištění a penzijního spoření.
Finanční výkonnost Skupiny KB budou
i ve druhé polovině roku 2013 zatěžovat
nízké tržní úrokové sazby, které omezují
výnos z reinvestice depozit, stále poměrně
utlumená aktivita v české ekonomice, která
ovlivňuje příjem za transakce a poptávku
po úvěrech, a tlak konkurence na ceny
finančních služeb a dosahovaná rozpětí.
Celkové výnosy proto v roce 2013 ve srovnání
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Spřízněné strany
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 2013 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
úvěry, vklady, derivátové obchody a jiné typy
transakcí. Tyto transakce jsou uzavírány
na základě běžných obchodních podmínek
a za obvyklé tržní ceny.
Vztahy vůči přidruženým společnostem
Vklady přijaté od přidružené společnosti
Komerční pojišťovny, a. s., Skupinou
představovaly 687 mil. Kč. Kladná reálná
hodnota finančních derivátů činila
1 094 mil. Kč a záporná reálná hodnota
finančních derivátů činila 39 mil. Kč.
Nákladové úroky z finančních derivátů činily
478 mil. Kč a výnosové úroky z finančních
derivátů činily 604 mil. Kč. Úroky placené
z vkladů představovaly 55 mil. Kč, poplatky
placené činily 31 mil. Kč a poplatky přijaté
činily 143 mil. Kč. Ostatní pohledávky,
závazky, výnosy a náklady vůči Skupině byly
k 30. červnu 2013 nevýznamné.

Vztahy vůči společnostem skupiny Société Générale
Mezi hlavní pohledávky za společnostmi skupiny Société Générale patří:
(mil. Kč)
ALD Automotive s.r.o.
SGBT Luxembourg
Succursale Newedge UK
SG Express bank
Rosbank
SG Bruxelles
SG Private Banking (Suisse) SA
Belrosbank
SGA Société Générale Acceptance N. V.
SG London
SG Paris
SG Istanbul
BRD Romania
SG Orbeo
SG EQUIPMENT FINANCE SA
Lyxor International Asset Management
SG Warsaw
Celkem

30. 6. 2013
2 902
19
9
3
110
20
1
13
3 125
152
10 907
186
9
0
4
11
652
18 123

31. 12. 2012
2 848
0
5
3
87
20
2
11
3 142
262
18 038
0
3
0
0
0
499
24 920

Mezi hlavní závazky ke společnostem skupiny Société Générale patří:
(mil. Kč)
Lyxor International Asset Management
SG Consumer Finance d.o.o.
SG Cyprus Ltd.
BRD Romania
ESSOX SK s.r.o.
SG New York
SG Private Banking (Suisse) SA
SG Amsterdam
SGBT Luxembourg
SG Paris
SG EQUIPMENT FINANCE SA
Pema Praha
SG Warsaw
Splitska Banka
Credit du Nord SA
SG Lisabon
SG Frankfurt
Inter Europe Conseil
SG Zurich
Celkem

30. 6. 2013
11
1
52
19
11
8
97
31
2 428
8 624
4
19
84
0
5
0
61
2
0
11 457

31. 12. 2012
0
0
0
1
25
2
100
42
3 213
15 758
0
19
26
2
6
90
1
2
1
19 288
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Hlavní pohledávky a závazky vůči
společnostem skupiny Société Générale
zahrnovaly zejména zůstatky běžných
a kontokorentních účtů, nostro a loro
účtů, poskytnuté úvěry, úvěry a vklady
na mezibankovním trhu a dále dluhopisy
pořízené v primárních emisích neurčené
k obchodování a emitované dluhopisy.
K 30. červnu 2013 Skupina dále vykazovala
vůči skupině Société Générale podrozvahové
pohledávky v nominální hodnotě
197 938 mil. Kč a podrozvahové závazky
v nominální hodnotě 196 446 mil. 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 2013 evidovala
i jiné pohledávky a závazky za společnostmi
skupiny Société Générale, které však byly
svou výší nevýznamné.

V období do 30. června 2013 Skupina
realizovala vůči skupině Société Générale
celkové výnosy ve výši 14 003 mil. Kč
a celkové náklady výši 14 623 mil. Kč.
Položky výnosů představovaly výnosové
úroky z dluhopisů vydaných Société
Générale Paris, výnosy z mezibankovních
depozit, poplatky z operací s cennými papíry,
výnosové úroky ze zajišťovacích derivátů
a zisk z finančních operací. Položky nákladů
tvořily náklady na mezibankovní depozita,
ztráta z finančních operací, nákladové úroky
ze zajišťovacích derivátů a náklady související
s poskytnutím manažerských, poradenských
a softwarových služeb.
Skupina v období od 1. ledna 2013
do 30. června 2013 nerealizovala žádné
významné náklady ani výnosy vůči ostatním
společnostem skupiny Société Générale.

Pohledávky vůči členům představenstva,
dozorčí rady a výboru ředitelů
V oblasti poskytnutých úvěrů a vydaných
záruk Banka k 30. červnu 2013 evidovala
úvěrové pohledávky ve výši 9 mil. Kč
poskytnuté členům představenstva, dozorčí
rady a výboru ředitelů. V průběhu prvního
pololetí roku 2013 došlo k novému čerpání
úvěrů ve výši 3 mil. Kč. Splátky úvěrů
v prvním pololetí roku 2013 činily 2 mil. Kč.
Zvýšení stavu úvěrů je ovlivněno nástupem
nového člena dozorčí rady a nového člena
výboru ředitelů s úvěry ve výši 3 mil. Kč.
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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 první pololetí 2013
a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční
situace, podnikatelské činnosti a výsledků
hospodaření Banky a Skupiny.
Praha, 26. srpna 2013

Jménem představenstva podepsali:

Albert Le Dirac‘h
Předseda představenstva
a generální ředitel

Pavel Čejka
Člen představenstva
a náměstek generálního ředitele
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Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2013
(v souladu s IFRS)
Konsolidovaná výsledovka a konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
za období končící 30. červnem 2013
Konsolidovaná výsledovka

(mil. Kč)
Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Výnosy z dividend
Čisté úrokové a podobné výnosy
Čistý výnos z poplatků a provizí
Čistý zisk z finančních operací
Ostatní výnosy
Čisté provozní výnosy
Personální náklady
Všeobecné provozní náklady
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku
Provozní náklady
Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika a zdaněním
Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám
Tvorba opravných položek k cenným papírům
Tvorba opravných položek a rezerv k ostatním rizikům
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
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk za účetní období
Zisk náležející vlastníkům nekontrolního podílu
Zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti
Zisk na akcii / Zředěný zisk na akcii (v Kč)

30. 6. 2013
16 254
-5 670
2
10 586
3 526
1 325
71
15 508
-3 315
-2 228
-866
-6 409
9 099
-966
0
2
-964
74
0
-259
7 950
-1 457
6 493
183
6 310
167,05

Po úpravě
30. 6. 2012
18 420
-7 366
1
11 055
3 558
2 246
56
16 915
-3 346
-2 317
-854
-6 517
10 398
-965
0
-14
-979
60
0
-396
9 083
-1 356
7 727
123
7 604
201,28
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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
– převod do čistého zisku, po odečtení daně
Kurzové rozdíly z přecenění čistých aktiv z investic v zahraničí
Zisky a ztráty z realizovatelných finančních aktiv, po odečtení daně
Zajištění peněžních toků připadající na nekontrolní podíl po odečtení daně
Zisky a ztráty 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
Úplný výsledek náležející vlastníkům mateřské společnosti
Úplný výsledek náležející vlastníkům nekontrolních podílů

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

30. 6. 2013
6 493

Po úpravě
30. 6. 2012
7 727

0

-11

-4 818
-1 366
0
-1 965
1
-36
-8 184
-1 691
-1 875
184

1 869
-876
2
2 410
1
32
3 427
11 154
11 030
124
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Konsolidovaný výkaz o finanční situaci k 30. červnu 2013
(mil. Kč)
AKTIVA
Hotovost a účty u centrálních bank
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou
Realizovatelná finanční aktiva
Aktiva držená k prodeji
Pohledávky za bankami
Úvěry a pohledávky za klienty
Přecenění portfoliově zajišťovaných položek
Finanční investice držené do splatnosti
Daň z příjmů
Odložená daňová pohledávka
Náklady a příjmy příštích období a ostatní aktiva
Majetkové účasti
Nehmotný majetek
Hmotný majetek
Goodwill
Aktiva celkem
PASIVA
Závazky vůči centrálním bankám
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům
Přecenění portfoliově přeceňovaných položek
Emitované cenné papíry
Daň z příjmů
Odložený daňový závazek
Výdaje a výnosy příštích období a ostatní pasiva
Rezervy
Podřízený dluh
Závazky celkem
Základní kapitál
Emisní ážio, fondy, nerozdělený zisk, oceňovací rozdíly a zisk běžného období
Nekontrolní podíl
Vlastní kapitál celkem
Závazky a vlastní kapitál celkem

Připojená příloha je nedílnou součástí tohoto konsolidovaného výkazu o finanční situaci.

Pozn.

5

6
7

9

10

30. 6. 2013

Po úpravě
31. 12. 2012

45 780
40 627
18 350
135 580
45
75 781
457 551
-38
3 293
22
31
2 469
929
3 798
7 838
3 752
795 808

28 057
51 593
26 068
141 791
86
64 111
451 547
0
3 322
20
34
3 577
971
3 913
7 994
3 752
786 836

1
17 243
9 869
27 776
606 859
-240
23 616
735
3 494
15 575
967
0
705 895
19 005
68 225
2 683
89 913
795 808

1
19 589
11 246
38 902
579 067
16
19 624
622
5 473
10 742
1 016
0
686 298
19 005
78 764
2 769
100 538
786 836
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Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu k 30. červnu 2013

(mil. Kč)
Zůstatek
k 31. prosinci 2012
Účetní změny
Zůstatek k 1. lednu 2013
Vlastní akcie, ostatní
Výplata dividend
Transakce s vlastníky
Zisk za účetní období
Ostatní úplný výsledek
za účetní období,
po odečtení daně
Úplný výsledek za účetní
období
Zůstatek
k 30. červnu 2013
Pozn.:

Základní
kapitál

Rezervní
a kapitálové
fondy
a nerozdělený
zisk*

Přecenění
plánu odměn
při odchodu
do důchodu

Zajištění
peněžních
toků

Přecenění
čistých aktiv
z investic
v zahraničí

Realizovatelná
finanční aktiva

19 005
0
19 005
0
0
0
0

56 411
-28
56 383
78
-8 742
-8 664
6 310

0
-11
-11
0
0
0
0

14 271
0
14 271
0
0
0
0

3
0
3
0
0
0
0

0

-36**

0

-6 184

0

6 274

0

19 005

53 993

-11

Celkem

Nekontrolní
podíl

Celkem včetně
nekontrolních
podílů

8 118
0
8 118
0
0
0
0

97 808
-39
97 769
78
-8 742
-8 664
6 310

2 769
0
2 769
1
-271
-270
183

100 577
-39
100 538
79
-9 013
-8 934
6 493

0

-1 965

-8 185

1

-8 184

-6 184

0

-1 965

-1 875

184

-1 691

8 087

3

6 153

87 230

2 683

89 913

*	Rezervní a kapitálové fondy a nerozdělený zisk zahrnují zákonný rezervní fond, ostatní fondy tvořené ze zisku, emisní ážio, nakoupené vlastní akcie, čistý zisk za období
a nerozdělený zisk. Nerozdělený zisk k 30. 6. 2013 činí 43 463 mil. Kč a zákonný rezervní fond 3 621 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 2011
Účetní změny
Zůstatek k 1. lednu 2012
Vlastní akcie, ostatní
Výplata dividend
Transakce s vlastníky
Zisk za účetní období
Ostatní úplný výsledek
za účetní období,
po odečtení daně
Úplný výsledek za účetní
období
Zůstatek
k 30. červnu 2012

Základní
kapitál

Rezervní
a kapitálové
fondy
a nerozdělený
zisk*

Přecenění
plánu odměn
při odchodu
do důchodu

Zajištění
peněžních
toků

Přecenění
čistých aktiv
z investic
v zahraničí

Realizovatelná
finanční aktiva

19 005
0
19 005
0
0
0
0

48 368
-29
48 339
59
-6 082
-6 023
7 604

0
0
0
0
0
0
0

9 760
0
9 760
0
0
0
0

2
0
2
0
0
0
0

0

32**

-11

993

0

7 636

-11

19 005

49 952

-11

Celkem

Nekontrolní
podíl

Celkem včetně
nekontrolních
podílů

2 082
0
2 082
0
0
0
0

79 217
-29
79 188
59
-6 082
-6 023
7 604

2 633
0
2 633
1
-144
-143
123

81 850
-29
81 821
60
-6 226
-6 166
7 727

2

2 410

3 426

1

3 427

993

2

2 410

11 030

124

11 154

10 753

4

4 492

84 195

2 614

86 809

Pozn.: *	Rezervní a kapitálové fondy a nerozdělený zisk zahrnují zákonný rezervní fond, ostatní fondy tvořené ze zisku, emisní ážio, nakoupené vlastní akcie, čistý zisk za období
a nerozdělený zisk. Nerozdělený zisk činí k 30. 6. 2012 38 207 mil. Kč a zákonný rezervní fond 3 854 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. červnem 2013
(mil. Kč)
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
Přijaté úroky
Placené úroky
Přijaté poplatky a provize
Placené poplatky a provize
Čistý příjem z finančních operací
Ostatní přijaté příjmy
Platby zaměstnancům, dodavatelům a ostatní platby
Provozní peněžní toky před změnou provozních aktiv a provozních pasiv
Pohledávky za bankami
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Úvěry a pohledávky za klienty
Ostatní aktiva
(Zvýšení)/snížení provozních aktiv
Závazky vůči bankám
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Závazky vůči klientům
Ostatní pasiva
Zvýšení/(snížení) provozních pasiv
Čistá hotovost z provozních činností před zdaněním
Zaplacená daň z příjmů
Čistá hotovost z provozní činnosti
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
Přijaté dividendy
Nákup finančních investic držených do splatnosti
Splatnost finančních investic držených do splatnosti*
Nákup realizovatelných finančních aktiv
Prodej a splatnost realizovatelných finančních aktiv*
Nákup hmotného a nehmotného majetku
Prodej hmotného a nehmotného majetku
Nákup majetkové účasti
Čistá hotovost z investiční činnosti
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI
Vyplacené dividendy
Dividendy zaplacené nekontrolním podílům
Emitované cenné papíry
Splacené cenné papíry*
Splacení podřízeného dluhu*
Čistá hotovost z finanční činnosti
Čisté zvýšení/(snížení) hotovosti a peněžních ekvivalentů
Hotovost a peněžní ekvivalenty na začátku období
Kurzové rozdíly k hotovosti a peněžním ekvivalentům na začátku období
Úprava hotovosti a peněžních ekvivalentů na začátku období z důvodu akvizice
Hotovost a jiné likvidní prostředky na konci období

Po úpravě
30. 6. 2012

30. 6. 2013
14 324
-12 914
4 414
-850
7 637
557
-6 743
6 425
-17 657
10 675
-6 997
1 160
-12 819
-6 148
-1 962
28 675
4 541
25 106
18 712
-1 515

15 866
-6 770
4 484
-889
1 949
457
-5 790
9 307
1 565
-8 086
-6 238
-1 209
-13 968
188
-1 059
20 878
3 153
23 160
18 499
-1 340
17 197

83
0
102
-12 689
17 245
-594
1 081
0

17 159
1
0
102
-16 740
14 016
-1 849
3
0

5 228
-8 609
-270
0
3 669
1 801

-4 467
-5 982
-144
224
-185
-6 002

-3 409
19 016
26 391
29
0

Pozn.: * Obsahuje také přijaté a placené kupony.

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

-12 089
603
14 642
3
0

45 436

15 248
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Příloha konsolidované účetní závěrky k 30. červnu 2013
1	Události v období do 30. 6. 2013
Výplata dividendy za rok 2012
V souladu s usnesením valné hromady Komerční banky, a.s., (dále jen „Banka“) ze dne 24. dubna 2013 Banka na dividendách za rok 2012
rozdělila 8 742 mil. Kč (tj. 230 Kč na jednu akcii před zdaněním) ze zisku roku 2012 a zbytek byl ponechán v nerozděleném zisku minulých let.
Dále Skupina vyplatila dividendy držitelům nekontrolních podílů ve výši 271 mil. Kč (ESSOX s.r.o.: 211 mil. Kč; SG Equipment Finance Czech
Republic s.r.o. 60 mil. Kč).
Změny v majetkových účastech v roce 2013
V květnu 2013 došlo ke snížení vlastního kapitálu ve společnosti Bastion European Investments S.A. o 2,7 mil. EUR (77 mil. Kč). Na tomto snížení
se podílela pouze Banka jako majoritní akcionář společnosti Bastion European Investments S.A. Snížení vlastního kapitálu bylo plánované.
Na základě nové právní úpravy, vydané dne 28. prosince 2011, byla v České republice provedena změna důchodového systému. Podle zákona
č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření, byla 1. ledna 2013 transformována stoprocentní dceřiná společnost Penzijní fond Komerční
banky, a.s., na společnost KB Penzijní společnost, a.s., se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00, Praha 5 a základním kapitálem
ve výši 300 mil. Kč.
Nejistota na kapitálových trzích
V první polovině roku 2013 přetrvávaly dopady z globální finanční a ekonomická krize, zejména ve zvýšené nejistotě na kapitálových trzích
způsobené problémy některých států Evropské unie. Skupina by tudíž mohla být i v následujícím období vystavena vyššímu riziku zejména
ve vztahu k nejistotě spojené s oceněním, možným snížením hodnoty aktiv, podmíněnými závazky a budoucím vývojem na trzích. Tato
potenciální rizika mohou mít dopad na účetní závěrku Skupiny v budoucnosti.
Konsolidovaná účetní závěrka k 30. červnu 2013 je sestavena na základě současných nejlepších odhadů a vedení Skupiny se domnívá, že
účetní závěrka podává nejvěrnější a nejpoctivější obraz finanční pozice Skupiny a jejího výsledku hospodaření s využitím všech příslušných
a dostupných informací k datu sestavení závěrky.
Sezónnost a neobvyklé položky
Hlavní činnosti Skupiny nepodléhají významným sezónním vlivům a v prvním pololetí roku 2013 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.
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3	Reklasifikace
Od 1. ledna 2013 Skupina upravila vykazování některých položek ve výkazech z titulu revize standardu IAS 19, či zpřesnění vykazování
uvedených položek. Údaje za rok 2012 byly přepočteny v souladu s vykazováním běžného účetního období. Rekonciliace příslušných kategorií
jsou zobrazeny v níže uvedených tabulkách.
Rekonciliace kategorií výsledovky za období končící 30. červnem 2012:
Vykázáno
2012
11 044
3 580
-3 347
-2 328

Čisté úrokové a podobné výnosy
Čistý výnos z poplatků a provizí
Personální náklady
Všeobecné provozní náklady

Po úpravě
2012
11 055
3 558
-3 346
-2 317

Reference
1, 3
1, 2, 3
4
2

1.	Výnosy z pokut za předčasné výběry vkladů ve výši 1 mil. Kč byly reklasifikovány z kategorie Čistý výnos z poplatků a provizí do kategorie
Čisté úrokové a podobné výnosy;
2.	Poplatky za poskytované bankovní služby ve výši 11 mil. Kč byly reklasifikovány z kategorie Všeobecné provozní náklady do kategorie
Čistý výnos z poplatků a provizí;
3.	Výnosy z úroků z prodlení ve výši 10 mil. Kč byly reklasifikovány z kategorie Čistý výnos z poplatků a provizí do kategorie Čisté úrokové
a podobné výnosy;
4.	Dopad aplikace revidovaného standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky představuje snížení Personálních nákladů o 1 mil. Kč.

Rekonciliace kategorií výkazu o finanční pozici k 31. prosinci:

Odložený daňový závazek
Rezervy
Rezervní a kapitálové fondy a nerozdělený zisk

Vykázáno
2011
3 097
1 067
60 212

Po úpravě
2011
3 090
1 103
60 183

Vykázáno
2012
5 482
968
78 803

Po úpravě
2012
5 473
1 016
78 764

Reference
1
1
1

1.	Dopad aplikace revidovaného standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky představuje zvýšení Rezerv o 48 mil. Kč (2011: 36 mil. Kč),
snížení Odloženého daňového závazku o 9 mil. Kč (2011: 7 mil. Kč) a v kategorii Rezervní a kapitálové fondy a nerozdělený zisk snížení
Nerozděleného zisku o 28 mil. Kč (2011: 29 mil. Kč), snížení Přecenění plánu odměn při odchodu do důchodu, po odečtení daně
v ostatním úplném výsledku o 11 mil. Kč (2011: 0 mil. Kč.) a zvýšení Zisku za účetní období o 1 mil. Kč (2011: 0 mil. Kč).
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4	Informace o segmentech

(mil. Kč)
Čisté úrokové a podobné výnosy
Čistý výnos z poplatků a provizí
Čistý zisk/(ztráta) z finančních operací
Ostatní výnosy
Čisté provozní výnosy

Retailové
bankovnictví
2013
2012
6 267
6 515
2 396
2 488
404
703
54
52
9 121
9 758

Korporátní
bankovnictví
2013
2012
3 420
3 232
1 048
1 177
590
763
-6
-26
5 052
5 146

Investiční
bankovnictví
2013
2012
58
9
-22
-28
212
333
103
70
351
384

2013
841
104
119
-80
984

Ostatní
2012
1 299
-79
447
-40
1 627

2013
10 586
3 526
1 325
71
15 508

Celkem
2012
11 055
3 558
2 246
56
16 915

Od 1. ledna 2013 Skupina upravila způsob alokace výnosů produktů Investičního bankovnictví mezi jednotlivé segmenty. Údaje za rok 2012 byly
přepočteny v souladu s vykazováním běžného období.
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.

5	Realizovatelná finanční aktiva
Realizovatelná finanční aktiva zahrnují:
(mil. Kč)
Akcie a podílové listy
Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
Dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou
Dluhopisy celkem
Realizovatelná finanční aktiva

Reálná hodnota
2
113 838
21 740
135 578
135 580

30. 6. 2013
Cena pořízení*
2
103 682
21 287
124 969
124 971

Reálná hodnota
2
122 911
18 878
141 789
141 791

31. 12. 2012
Cena pořízení*
2
109 001
18 238
127 239
127 241

30. 6. 2013

31. 12. 2012

95 084
17 012
20 907
1 026
590
959
135 578

96 859
24 251
17 057
2 522
502
598
141 789

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
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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.

6

Úvěry a pohledávky za klienty

Úvěry a pohledávky za klienty zahrnují:
(mil. Kč)
Úvěry klientům
Směnky
Forfaity
Hrubá částka úvěrů a pohledávek za klienty bez dluhopisů a ostatních pohledávek za klienty
Dluhopisy
Ostatní pohledávky za klienty
Hrubá částka úvěrů a pohledávek za klienty
Opravné položky a rezervy k úvěrům za klienty
– fyzické osoby
– právnické osoby*
Opravné položky k úvěrům za klienty
Opravné položky k ostatním pohledávkám za klienty
Opravné položky k úvěrům a ostatním pohledávkám za klienty
Celkem úvěry a pohledávky za klienty

30. 6. 2013
472 258
349
1 915
474 522
451
1 081
476 054

31. 12. 2012
466 439
421
1 776
468 636
461
200
469 297

-6 901
-11 584
-18 485
-18
-18 503
457 551

-6 794
-10 939
-17 733
-17
-17 750
451 547

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

Úvěrové portfolio Skupiny k 30. červnu 2013 (bez ostatních pohledávek za klienty a dluhopisů) zahrnuje následující rozdělení do kategorií:
(mil. Kč)
Standardní
Sledované
Nestandardní
Pochybné
Ztrátové
Celkem

Hrubá částka
436 537
10 785
6 451
2 127
18 622
474 522

Použité zajištění
203 868
4 570
3 244
717
1 226
213 625

Nekryté riziko
232 669
6 215
3 207
1 410
17 396
260 897

Opravné položky Zůstatková hodnota
0
436 537
-1 068
9 717
-1 403
5 048
-972
1 155
-15 042
3 580
-18 485
456 037

Opravné položky
0%
17 %
44 %
69 %
86 %
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Úvěrové portfolio Skupiny k 31. prosinci 2012 (bez ostatních pohledávek za klienty a dluhopisů) zahrnuje následující rozdělení do kategorií:
(mil. Kč)
Standardní
Sledované
Nestandardní
Pochybné
Ztrátové
Celkem

Hrubá částka
430 523
11 121
6 450
2 569
17 973
468 636

Použité zajištění
196 175
4 587
3 251
720
1 136
205 869

Nekryté riziko
234 348
6 534
3 199
1 849
16 837
262 767

Opravné položky Zůstatková hodnota
0
430 523
-806
10 315
-1 317
5 133
-1 099
1 470
-14 511
3 462
-17 733
450 903

Opravné položky
0%
12 %
41 %
59 %
86 %

Pozn.: *	Nominální hodnota zajištění stanovená na základě interních pravidel Banky (např. ocenění nemovitosti interním odhadcem, aktuální hodnota ručení, tržní hodnota cenného
papíru apod.).
**	Nominální hodnota zajištění krácená koeficientem zohledňující časovou hodnotu peněz, náklady na prodej zajištění, riziko poklesu cen na trhu, riziko insolvence apod.
***	Použitá hodnota zajištění je diskontovaná hodnota zajištění snížená do aktuální výše zůstatku zajišťované expozice.

Rozložení úvěrů (bez ostatních pohledávek za klienty a dluhopisů) dle sektorů je následující:
(mil. Kč)
Potravinářství a zemědělství
Těžba a dobývání
Chemický a farmaceutický průmysl
Hutnictví
Výroba motorových vozidel
Výroba ostatních strojů
Výroba elektrických a elektronických zařízení
Ostatní zpracovatelský průmysl
Elektrárenství, plynárenství a vodárenství
Stavebnictví
Maloobchod
Velkoobchod
Ubytování a pohostinství
Doprava, telekomunikace a sklady
Peněžnictví a pojišťovnictví
Nemovitosti
Veřejná správa
Ostatní odvětví
Občané
Úvěry klientům celkem

30. 6. 2013
16 500
3 624
5 548
9 304
4 846
9 230
3 396
9 699
22 736
10 902
12 198
28 269
1 090
18 490
21 321
28 232
35 423
22 497
211 217
474 522

31. 12. 2012
17 595
1 482
6 009
9 649
2 941
8 518
3 638
9 208
21 925
10 792
12 519
28 137
1 056
19 462
21 713
28 023
34 228
22 088
209 653
468 636

Vykazovaná hodnota
3 322
3 322

31. 12. 2012
Cena pořízení*
3 211
3 211

7	Finanční investice držené do splatnosti
Finanční investice držené do splatnosti obsahují:
(mil. Kč)
Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
Celkem cenné papíry do splatnosti

Vykazovaná hodnota
3 293
3 293

30. 6. 2013
Cena pořízení*
3 201
3 201

Pozn.: *	Jedná se o amortizovanou cenu pořízení.

Finanční investice držené do splatnosti jsou ve výši 3 105 mil. Kč emitovány státními institucemi v České republice a ve výši 188 mil. Kč státními
institucemi v zahraničí.
V průběhu prvního pololetí roku 2013 nedošlo k žádnému nákupu, prodeji ani splacení dluhopisů v rámci tohoto portfolia.
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8

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. 2013:
(mil. Kč)

Země emitenta
Itálie
Polsko
Slovensko
EIB
ESFS
Francie
Celkem

Realizovatelné
cenné papíry
0
5 221
8 918
1 250
531
0
15 920

Amortizovaná cena pořízení
Cenné papíry
držené
do splatnosti
Celkem
0
0
0
5 221
0
8 918
0
1 250
0
531
183
183
183
16 103

Reálná hodnota
Realizovatelné
cenné papíry
0
5 653
9 420
1 403
536
0
17 012

Cenné papíry
držené
do splatnosti
0
0
0
0
0
191
191

Celkem
0
5 653
9 420
1 403
536
191
17 203

Dluhopisy vydané státními institucemi v zahraničí v portfoliu realizovatelných cenných papírů a v portfoliu cenných papírů držených
do splatnosti k datu 31. 12. 2012:
(mil. Kč)

Země emitenta
Itálie
Polsko
Slovensko
EIB
Francie
Celkem

Realizovatelné
cenné papíry
7 580
5 545
5 950
3 279
0
22 354

Amortizovaná cena pořízení
Cenné papíry
držené
do splatnosti
Celkem
0
7 580
0
5 545
0
5 950
0
3 279
177
177
177
22 531

Reálná hodnota
Realizovatelné
cenné papíry
7 907
6 223
6 578
3 543
0
24 251

Cenné papíry
držené
do splatnosti
0
0
0
0
189
189

Celkem
7 907
6 223
6 578
3 543
189
24 440

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

30. 6. 2013
Reálná hodnota
0
5
98
1 793
1 896

31. 12. 2012
Reálná hodnota
13
0
129
2 361
2 503
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9	Emitované cenné papíry
Emitované cenné papíry zahrnují hypoteční zástavní listy v hodnotě 23 616 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)
do jednoho roku
jeden až pět let
pět až deset let
deset až dvacet let
dvacet až třicet let
Celkem dluhopisy

30. 6. 2013
0
15 804
1 025
0
6 787
23 616

31. 12. 2012
0
13 370
400
0
5 854
19 624

V průběhu prvního pololetí roku 2013 Skupina nakoupila zpět hypoteční zástavní listy a dluhopisy v celkovém nominálním objemu 6 mil. Kč
a navýšila vydaný nominální objem hypotečních zástavních listů celkově o 3 047 mil. Kč.
Výše uvedené dluhopisy zahrnují následující dluhopisy vydané Skupinou:
Název dluhopisu
HZL Komerční banky, a.s.,
CZ0002000565
HZL Komerční banky, a.s.,
CZ0002000664
HZL Komerční banky, a.s.,
CZ0002001456

HZL Komerční banky, a.s.,
CZ0002001753
HZL Komerční banky, a.s.,
CZ0002002801
HZL Komerční banky, a.s.,
CZ0002003064
Celkem dluhopisy

30. 6. 2013
mil. Kč

31. 12. 2012
mil. Kč

2. srpna 2015

2 195

2 200

21. října 2005

21. října 2015

11 855

11 169

CZK

30. listopadu 2007

30. listopadu 2037

2

0

CZK

21. prosince 2007

21. prosince 2037

6 785

5 855

2,55 %

CZK

21. prosince 2012

21. prosince 2022

1 025

400

6M PRIBOR plus 50 bps

CZK

14. března 2013

14. března 2018

1 754
23 616

0
19 624

30. 6. 2013
528
439
0
967

31. 12. 2012
524
482
10
1 016

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

Měna

Datum vydání

Datum splatnosti

CZK

2. srpna 2005

4,40 %
4,14 % pro první jedno 3M
výnosové období, poté
příslušná referenční sazba*
minus 0,20 %
Sazba úrokový swap prodej
v CZK na 10 let plus 150 bps

CZK

Pozn.: Hodnota 3M PRIBIDu k 30. červnu 2013 byla 14 bps. (k 31. prosinci 2012 byla 18 bps).
Hodnota úrokového swapu CZK prodej průměr na 10 let k 30. červnu 2013 byla 193 bps. (k 31. prosinci 2012 byla 137 bps)

10	Rezervy
Rezervy zahrnují:
(mil. Kč)
Rezervy ze smluvních závazků
Rezervy na ostatní úvěrové závazky
Rezerva na restrukturalizaci
Celkem rezervy

Stav rezervy ze smluvních závazků ke konci minulého období byl upraven vzhledem k revizi standardu IAS 19 o 48 mil. Kč
(viz bod 3 Reklasifikace).
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V prvním pololetí 2013 Skupina upravila výši restrukturalizační rezervy v souvislosti s projektem reorganizace distribuční sítě. Změna výše rezervy
zahrnuje rozpuštění a čerpání rezervy na krytí nákladů vynaložených v prvním pololetí 2013 a je vykázána ve výsledovce v kategorii Personální
náklady.
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. 2013
344
95
439

31. 12. 2012
409
73
482

Kurzový rozdíl
0
0
2
0
2

Zůstatek
na konci období
161
2
365
0
528

Pohyby rezerv ze smluvních závazků:
(mil. Kč)
Odměny při odchodu do důchodu
Věrnostní a jubilejní odměny
Ostatní rezervy ze smluvních závazků
Rezervy na restrukturalizaci
Celkem

11

Zůstatek
na začátku období
160
2
362
10
534

Přírůstky
5
0
22
0
27

Úbytky
-6
0
-21
-10
-37

Časové rozlišení
2
0
0
0
2

Potenciální pohledávky a závazky

Soudní spory
Skupina k 30. červnu 2013 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 279 mil. Kč. Skupina
rovněž vytvořila rezervu ve výši 46 mil. Kč na náklady spojené s případným zaplacením příslušenství žalované částky.
Skupina k 30. červnu 2013 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
Přijaté směnky, akcepty a indosamenty
Přísliby úvěrů a nevyčerpané úvěrové rámce
Nečerpané úvěrové přísliby
Nevyčerpané kontokorentní rámce a debety běžných účtů
Nevyčerpané limity rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb
Otevřené odběratelské/importní akreditivy nekryté
Stand by akreditivy nekryté
Potvrzené dodavatelské/exportní akreditivy
Budoucí možné a neodvolatelné závazky celkem

30. 6. 2013
36 756
9 414
0
12 353
49 455
34 571
11 902
566
555
258
155 830

31. 12. 2012
35 235
10 296
0
17 802
46 309
32 809
9 516
517
551
131
153 166
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Rozložení potenciálních závazků dle sektorů je následující:
(mil. Kč)
Potravinářství a zemědělství
Těžba a dobývání
Chemický a farmaceutický průmysl
Hutnictví
Výroba motorových vozidel
Výroba ostatních strojů
Výroba elektrických a elektronických zařízení
Ostatní zpracovatelský průmysl
Elektrárenství, plynárenství a vodárenství
Stavebnictví
Maloobchod
Velkoobchod
Ubytování a pohostinství
Doprava, telekomunikace a sklady
Peněžnictví a pojišťovnictví
Nemovitosti
Veřejná správa
Ostatní odvětví
Občané
Celkem potenciální závazky

30. 6. 2013
7 637
2 336
2 338
4 482
1 934
7 648
2 213
3 628
13 028
32 367
3 991
11 146
466
8 464
6 707
4 620
7 688
17 634
17 503
155 830

31. 12. 2012
6 674
1 588
2 065
5 191
874
8 246
2 126
4 364
13 878
32 963
4 110
12 452
493
7 262
5 781
2 976
9 699
16 873
15 551
153 166

Většina potenciálních závazků pochází z území České republiky.

12	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:
(mil. Kč)
Finanční aktiva
Hotovost a účty u centrálních bank
Pohledávky za bankami
Úvěry a pohledávky za klienty
Finanční investice držené do splatnosti
Finanční pasiva
Závazky vůči centrálním bankám a bankám
Závazky vůči klientům
Emitované cenné papíry

Vykazovaná hodnota

30. 6. 2013
Reálná hodnota

Vykazovaná hodnota

31. 12. 2012
Reálná hodnota

45 780
75 781
457 551
3 293

45 780
76 055
469 309
3 534

28 057
64 111
451 547
3 322

28 057
64 361
464 388
3 775

27 777
606 859
23 616

27 848
606 944
26 120

38 903
579 067
19 624

38 936
579 179
21 360
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13

Převody mezi úrovněmi ocenění reálnou hodnotou

V průběhu prvního pololetí 2013 nebyly uskutečněné žádné převody mezi jednotlivými úrovněmi.

14	Události po konci vykazovacího období
Nedošlo k žádné významné události po rozvahovém dni.
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Rating
Ratingové hodnocení k 30. červnu 2013
Ratingová agentura
Standard & Poor‘s
Fitch Ratings
Moody’s Investors Service

Dlouhodobé závazky
AA
A*
A22

* k 26. srpnu na stupni A-

Struktura akcionářů
Hlavní akcionáři Komerční banky k 30. červnu 2013

Société Générale S.A.

60,35 %

Ostatní

39,65 %

Krátkodobé závazky
A-1
F1
Prime-1

