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Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2006 

 
 
Raiffeisenbank a.s.  v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky � 
výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený předev�ím pozitivním vývojem v úvěrové oblasti. 
Banka rovně� dále pokračovala v roz�iřování produktové nabídky, zkvalitňování a 
zlep�ování poskytovaných slu�eb. Klienty aktuálně obsluhuje na 50 pobočkách 
rozmístěných rovnoměrně po celém území České republiky. 
 
Čistý zisk banky v prvním pololetí leto�ního roku dosáhl 283 milionů korun a oproti 174 
milionům v pololetí 2005 to představuje nárůst o 63 procent. Zisk banky před zdaněním 
dosáhl 378 milionů korun. Celková aktiva banky vzrostla od počátku roku o 5 procent na 
79,5 miliardy korun.  
 
Za nárůstem celkových aktiv je předev�ím pokračující silný růst v úvěrové oblasti. Poskytnuté 
úvěry v prvním pololetí vzrostly o 6,3 miliardy na 53,6 miliardy korun. Bance se výrazně 
daří předev�ím v poskytování půjček drobným klientům, nejvýrazněj�í je nárůst v oblasti 
hypotečních úvěrů. V prvním pololetí leto�ního roku poskytla Raiffeisenbank soukromým 
osobám hypoteční úvěry v celkovém objemu 4,2 miliardy korun, co� představuje meziroční 
nárůst o téměř 150 procent. 
 
Silný růst v oblasti hypotečních úvěrů způsobuje neustálé zkvalitňování a roz�iřování 
produktové nabídky. Po loňském zavedení hypotéky bez dolo�ení příjmu či úvěru 
kombinovaného s investičním �ivotním poji�těním banka představila celou řadu novinek i 
v leto�ním roce. Začala mj. poskytovat úvěry na nemovitosti v zahraničí, zjednodu�ila rovně� 
proces prokazování příjmů a více zpřístupnila financování dru�stevního bydlení pomocí 
hypoték. 
 
Celkové vklady banky od počátku roku stagnují na úrovni 48 miliard korun. Za tímto 
vývojem je předev�ím přesun vkladů obyvatelstva od spořicích účtů a termínovaných vkladů 
do mimobilančních forem spoření � předev�ím podílových fondů. Banka rovně� v prvním 
pololetí připravila dvě emise prémiového dluhopisu Garantinvest. První emise v objemu 100 
milionů korun byla vyprodána v průběhu jednoho týdne, objem druhé emise byl proto 
stanoven na 300 milionů. 
 
Banka i nadále pokračuje v řadě strategických projektů. Pokračovala v rekonfiguraci 
pobočkové sítě, zvy�ování efektivity prodeje na pobočkách a rozvoji sítě externích prodejců 
zaměřených předev�ím na prodej úvěrových produktů, jako jsou kreditní karty či 
spotřebitelské úvěry.  
 
Jako první banka ve střední a východní Evropě přistoupila Raiffeisenbank k syntetické 
sekuritizaci úvěrového portfolia. Tuto transakci v celkovém objemu 450 milionů euro 
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provedla společně s Raiffeisenbank Polska, operace umo�ní bance dal�í expanzi 
v poskytování úvěrů drobným klientům, malým a středním firmám i velkým korporacím. 
Celkový počet banky dále roste a přesáhl 170 tisíc (oproti zhruba 146 tisícům v pololetí 
2005). Příjmy banky z poplatků a provizí rostly výrazně pomalej�ím tempem, kdy� dosáhly 
366 milionů korun, co� oproti předchozím 337 milionům představuje nárůst o 9 procent. 
Čisté úrokové výnosy vzrostly o 28 procent na 1,065 miliardy korun. 
 
Pololetní výsledky potvrzují, �e banka směruje správným směrem.  Pevně věříme, �e ve 
zbytku roku i dal�ích letech budeme schopni výsledky dále zlep�ovat a uspět v tuhém 
konkurenčním boji. Současně chceme dále zvý�it kvalitu nabízených slu�eb, roz�iřovat a 
zlep�ovat produktovou nabídku tak, aby na�i klienti byli s vyu�itím slu�eb plně spokojeni.  
 
I nadále se budeme dále orientovat na klienty z řad fyzických osob, drobných podnikatelů, 
malých a středních firem, velkých podniků a v neposlední řadě i veřejných institucí a 
neziskového sektoru. Banka v�em nabídne kompletní ře�ení jejich finančních potřeb za 
vyu�ití nejmoderněj�ích distribučních prostředků tak, abychom kdykoliv po�adavky klientů 
plnili rychle, pohodlně a bezpečně.  
 
U drobných klientů zůstává prioritou dal�í zpřístupňování úvěrů obyvatelstvu. Očekáváme 
pokračující růst zájmu o hypoteční a spotřebitelské úvěry a na tento růst chceme být 
připraveni. Klienti budou moci vybírat nejen ze �iroké nabídky produktů, ale budou moci 
získat rovně� kvalitní poradenství. V rámci nabídky malým a středním firmám budeme 
pokračovat v poskytování úvěrů tak, abychom umo�nili jejich dal�í rozvoj. Stejně tak budeme 
roz�iřovat nabídku pro velké korporátní klienty, kde se budeme zaměřovat předev�ím na 
střední firmy tohoto segmentu a na projektové či strukturované financování. 
 
Banka předpokládá dal�í roz�iřování pobočkové sítě, předev�ím v Praze a velkých městech. 
Ve druhém pololetí by rovně� měl začít proces vedoucí k postupné fúzi s eBankou. Dohodu 
o koupi eBanky uzavřela mateřská společnost Raiffeisen International na konci července, 
transakce je�tě podléhá schválení v�ech regulatorních orgánů v České republice a Rakousku. 
 
 
Raiffeisenbank a.s. 
�Lep�í slu�by ka�dý den� 
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Finanční výsledky Raiffeisenbank a.s. 

za 1. pololetí roku 2006 
 
 

Nekonsolidovaná rozvaha k 30.6.2006 
 
Následující tabulka uvádí nekonsolidované rozvahy Raiffeisenbank a.s. Údaje byly připraveny 
podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje nejsou auditované. 
 

tis. Kč AKTIVA 30.6.2006 30.6.2005

1 Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 2 383 841 1 196 597

Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 1 161 911 2 443 043
2 

přijímané centrální bankou k refinancování   

  v tom : a) vydané vládními institucemi 1 161 911 2 443 043

             b) ostatní 0 0

3 Pohledávky za bankami, za dru�stevními zálo�nami 19 705 557 23 419 242

       a) splatné na po�ádání 444 849 3 641 676

       b) ostatní pohledávky  19 260 708 19 777 566

4 Pohledávky za klienty, členy dru�stevních zálo�en 53 614 596 42 555 413

       a) splatné na po�ádání 241 332 177 597

       b) ostatní pohledávky 53 373 264 42 377 817

5 Dluhové cenné papíry 762 389 868 967

  v tom : a) vydané vládními institucemi 0 0

             b) vydané ostatními osobami 762 389 868 967

6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 130 788 136 521

7 Účasti s podstatným vlivem 283 276 273 276

  z toho: v bankách 258 088 258 088

8 Účasti s rozhodujícím vlivem 20885 0

  z toho: v bankách 0 0

9 Dlouhodobý nehmotný majetek 154 117 116 812

  z toho: a) zřizovací výdaje 0 0

              b) goodwill 0 0

10 Dlouhodobý hmotný majetek 287 732 351 186

  Z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost 138 267 161 318

11 Ostatní aktiva 899 716 1 362 247

12 Pohledávky za akcionáři a společníky 0 0

13 Náklady a příjmy pří�tích období 68 650 43 397

Aktiva celkem 79 473 458 72 766 701
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tis. Kč PASIVA 30.6.2006 30.6.2005

1 Závazky vůči bankám, dru�stevním zálo�nám 14 984 276 6 308 929

  v tom: a) splatné na po�ádání 1 200 445 2 715 718

            b) ostatní závazky 13 783 831 3 593 212

2 Závazky vůči klientům, členům dru�stevních zálo�en 48 103 317 49 533 071

       v tom: a) splatné na po�ádání 31 414 876 34 945 669

            b) ostatní závazky 16 688 441 14 587 401

3 Závazky z dluhových cenných papírů 7 931 918 7 812 944

  v tom: a) emitované dluhové cenné papíry 7 929 041 7 705 520

            b) ostatní závazky z dluhových cen. papírů 2 877 107 424

4 Ostatní pasiva 3 252 188 4 437 929

5 Výnosy a výdaje pří�tích období 22 497 14 420

6 Rezervy 27 831 47 105

  v tom: a) na důchody a podobné závazky 0 0

            b) na daně 0 0

            c) ostatní   27 831 47 105

7 Podřízené závazky 1 372 053 1 263 401

8 Základní kapitál 2 500 000 2 500 000

  z toho: a) splacený základní kapitál 2 500 000 2 500 000

              b) vlastní akcie 0 0

9 Emisní á�io 0 0

10 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 110 636 92 061

  v tom: a) povinné rezervní fondy 110 636 92 061

             b) ostatní rezervní fondy 0 0

             c) ostatní fondy ze zisku 0 0

11 Rezervní fond na nové ocenění 0 0

12 Kapitálové fondy  117 817 117 817

13 Oceňovací rozdíly -185 13

  z toho: a) z majetku a závazků -185 13

              b) ze zaji�ťovacích derivátů 0 0

              c) z přepočtu účastí 0 0

14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 767 517 464 692

15 Zisk nebo ztráta za účetní období 283 593 174 319

Pasiva celkem 79 473 458 72 766 701
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Nekonsolidovaná podrozvaha k 30.6.2006 
 
Následující tabulka uvádí nekonsolidované podrozvahy Raiffeisenbank a.s. Údaje byly 
připraveny podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje nejsou auditované. 
 

tis. Kč  PODROZVAHA 30.6.2006 30.6.2005

  Podrozvahová aktiva   
1 Poskytnuté přísliby a záruky 14 518 037 13 745 940

2 Poskytnuté zástavy 0 0

3 Pohledávky ze spotových operací 1 513 903 2 924 450

4 Pohledávky z pevných termínových operací 253 479 780 205 499 165

5 Pohledávky z opcí 8 338 258 8 513 020

6 Odepsané pohledávky 18 314 19 418

7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k ulo�ení 0 0

8 Hodnoty předané k obhospodařování 0 0
  Podrozvahová pasiva   
1 Přijaté přísliby a záruky 28 989 740 22 667 447

2 Přijaté zástavy 54 785 378 50 512 406

3 Závazky ze spotových operací 2 245 285 2 876 580

4 Závazky z pevných termínových operací 253 417 015 205 518 489

5 Závazky z opcí 8 325 673 8 513 020

6 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k ulo�ení 9 901 500 9 610 586

7 Hodnoty převzaté k obhospodařování 2 324 669 1 839 839

 



______________________________________________________________________________Pololetní zpráva 2006 

________________________________________________________________________________________
Raiffeisenbank a.s. 

7

 

Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát k 30.6.2006 
 
Následující tabulka uvádí nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Raiffeisenbank a.s. Údaje 
byly připraveny podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje nejsou 
auditované. 
tis. 
Kč 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 30.6.200630.6.2005

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 588 959 1 301 384
  v tom: úroky z dluhových cenných papírů 23 959 19 675

2 Náklady na úroky a podobné náklady -523 994 -466 750

  v tom: náklady na úroky z dluhových cenných papírů -106 157 -113 794

  Čistý výnos z úroků 1 064 965 834 634
3 Výnosy z akcií a podílů 17 459 16 997

  a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 16 250 16 250

  b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 0 0

  c) výnosy z ostatních akcií a podílů 1 209 747

4 Výnosy z poplatků a provizí 479 582 412 800

5 Náklady na poplatky a provize -112 957 -76 236

6 Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 216 769 153 085

7 Ostatní provozní výnosy 10 916 11 619

8 Ostatní provozní náklady -28 883 -22 154

9 Správní náklady -1 004 383 -878 754

  z toho:  

  a) náklady na zaměstnance -532 889 -463 957

    aa) mzdy a platy -388 345 -335 733

    ab) sociální a zdravotní poji�tění -131 989 -111 569

  b) ostatní správní náklady -484 050 -431 453

10 Pou�ití rezerv a opravných polo�ek k hmotnému a nehmotnému majetku 0 0

11 Odpisy, tvorba rezerv a opravných polo�ek k hmotnému a nehmotnému majetku -92 859 -96 902

12 Rozpu�tění opravných polo�ek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve 
odepsaných pohledávek 

247 129 230 779

13 Odpisy, tvorba a pou�ití opravných polo�ek a rezerv k pohledávkám a zárukám -425 103 -395 134

14 Rozpu�tění opravných polo�ek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0 0

15 Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba  a pou�ití 
opravných polo�ek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 

0 0

16 Rozpu�tění ostatních rezerv 0 0

17 Tvorba a pou�ití ostatních rezerv 5 213 34 344

18 Zisk nebo ztráta za účetní období z bě�né činnosti před zdaněním 377 848 225 078
19 Mimořádné výnosy 0 0

20 Mimořádné náklady 0 0
21 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 0 0
22 Daň z příjmů  -94 255 -50 759
23 Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0 0

24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 283 593 174 319
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