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Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. a eBanky, a.s. k 30.6.2008 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 
První pololetí letošního roku bylo pro Raiffeisenbank a.s. (dále také jen „Raiffeisenbank“ nebo „Banka“) 
ve znamení finišující integrace s eBankou, a.s. (dále jen „eBanka“). Přes tento náročný proces se oběma 
bankám podařilo výrazně zvýšit své zisky, prodávat rekordní množství produktů a rozšiřovat klientskou 
základnu i pobočkovou síť. 
 
Raiffeisenbank a.s. v prvním pololetí dále zrychlila svůj růst i ziskovost. Zisk Banky meziročně vzrostl o 54 
procent a dosáhl 566,5 milionu korun. Po započtení výsledků eBanky hospodařila spojená banka se ziskem 
téměř 800 milionů korun, což představuje nárůst o více než 82 procent. Banka předpokládá, že ve zbytku 
roku i dalších letech bude schopna výsledky nadále zlepšovat. 
 
Celková aktiva spojené banky ke konci června dosáhla 168,8 miliardy korun (137,3 miliardy Kč 
Raiffeisenbank, 31,5 miliardy Kč eBanka), což je meziročně o třetinu více. Banka přitom rychle rostla ve 
všech oblastech důležitých pro její rozvoj. U běžných účtů se vlajkovou lodí rozvoje Banky stal účet eKonto, 
který je postaven na internetovém bankovnictví eBanky. Od počátku prodeje na podzim 2007 Banka 
prodala více než 50 tisíc nových účtů eKonto. Pokračuje i růst zájmu o spořící a investiční produkty, kde i přes 
pokles světových akciových trhů došlo ke zvýšené poptávce po akciových fondech. V úvěrové oblasti Banka 
dále posílila pozici v hypotékách a spotřebitelských úvěrech. Přes pokles českého hypotečního trhu se prodej 
hypoték zvýšil o 20 procent a momentálně má Raiffeisenbank na trhu s novými hypotékami přibližně 
20procentní podíl. Objem nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů se v prvním pololetí meziročně zvýšil o 
114% na 1,8 miliardy korun. 
 
Úvěry poskytnuté klientům tak v součtu za Raiffeisenbank i eBanku vzrostly o 40 procent na více než 130 
miliard korun, klientské vklady se zvýšily o 17 procent na 99 miliard Kč. Čisté úrokové výnosy přitom vzrostly 
meziročně o 37 procent na 2,5 miliardy Kč, výnosy z poplatků se zvýšily o 17 procent na 844 milionů Kč. 
 

O dosavadní úspěšnosti integrace svědčí mj. fakt, že i v tomto náročném procesu obě banky prodávaly 
rekordní množství produktů a zvyšovaly své zisky. Bance se dokonce podařilo zvyšovat počty klientů. Nejen, 
že neustále přicházeli noví klienti, ale především výrazně klesla odchodovost stávajících zákazníků. Podle 
údajů agentury TNS Aisa jsou klienti Raiffeisenbank a eBanky nejspokojenější na trhu, ani integrace na tomto 
faktu nic nezměnila. 
 
V prvním pololetí spojená banka dále rozšiřovala nabídku nových produktů. V oblasti hypoték začala nabízet 
mj. speciální úvěr určený např. na nákup družstevního bytu před převodem do soukromého vlastnictví či bytů 
od developerů. Rozšířila nabídku podílových fondů a vydala nové emise prémiových vkladů, ve větší míře 
rovněž začala nabízet služby osobního finančního plánování. 
 
Rozvoj nových produktů se projevil i ve výsledcích soutěže Zlatá koruna. Banka se na předních místech 
umístila v pěti kategoriích. Zvítězila v kategorii přímé bankovnictví a další ceny získala mj. za eKonto, 
hypotéky či Účelový úvěr. 
 
Raiffeisenbank a eBanka dokončily právní fúzi k 7. červenci letošního roku. Od té doby vystupují pod 
jednotnou značkou Raiffeisenbank a využívají jeden bankovní kód 5500. Bankovní kód eBanky 2400 tedy 
k 7. červenci 2008 zanikl. Banka o tomto kroku kromě svých klientů informovala i ostatní peněžní ústavy a 
zhruba tisícovku nebankovních institucí, jako jsou např. energetické společnosti, pojišťovny či mobilní 
operátoři. Klientů z řad soukromých osob se tato změna nijak výrazně nedotkne, Banka jim automaticky 
změní veškeré trvalé příkazy či inkasa.  
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Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. a eBanky, a.s. k 30.6.2008 

_____________________________________________________________________________                        _ 
 
 
Platby, které budou po 7. červenci 2008 zasílány na původní kód eBanky, budou automaticky přesměrovány 
na nové číslo účtu. Toto přechodné období bude trvat půl roku, tedy až do počátku roku 2009. Mění se 
rovněž vzhled poboček eBanky, které jsou postupně „přebarvovány“ do barev Raiffeisenbank. Tato přeměna 
by měla být dokončena v polovině srpna. Ve druhé fázi budou pobočky v následujících měsících postupně  
 
přeměněny do nového moderního vzhledu platného pro celou skupinu Raiffeisen ve střední a východní 
Evropě. Česká republika je první zemí, kde se budou tyto nové pobočky budovat. Banka přitom bude otevírat 
i zcela nové pobočky a cílově jich chce mít přibližně 130 oproti současným 105 obchodním místům. 
 
Spojená banka se chce při poskytování svých služeb zaměřit především na domácnosti s nadprůměrnými 
příjmy žijící v městech nad 50 tisíc obyvatel. Těmto klientům chce nabídnout nejen základní služby, ale i 
následné poradenství, např. v oblasti hypotečních úvěrů či finančního plánování. Kromě toho bude rozvíjet 
služby i pro podnikatele a velké firemní klienty. 
 
Další expanzi a krytí úvěrových potřeb klientů má Banka zabezpečenu od svých akcionářů zdroji ve výši 
dosahující téměř 70 miliard korun. Tato suma ve spojení s nárůstem primárních vkladů pokryje naši expanzi 
nejméně na příští tři roky. Částka je tvořena kombinací navýšení základního jmění, podřízeného dluhu a 
úvěrové linky. Akcionáři rovněž reinvestují 80% vytvořeného zisku zpět do rozvoje Banky. 
 
I v prvním pololetí Raiffeisenbank dále pokračovala ve svých sponzoringových aktivitách zaměřených 
především na oblasti vzdělání a charity. Letos spolupracovala mj. se studentskou soutěží Junior Achievement, 
UNHCR či řadu škol od mateřských až po vysoké. 
 
 
 
 
 

Raiffeisenbank a.s. 
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Finanční výsledky Raiffeisenbank a.s. za 1. pololetí roku 2008 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Rozvaha 
 
Následující tabulky uvádí nekonsolidovanou rozvahu společnosti Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2008 a 
31.12.2007. Všechny uváděné údaje jsou v tisících. Údaje byly připraveny podle mezinárodních účetních 
standardů (IAS/IFRS). Údaje za období končící 31.12.2007 jsou auditované. Údaje k 30.6.2008 nejsou 
auditované. 
 
Rozvaha  - AKTIVA                                                                           tis. Kč 30.6.2008 31.12.2007 

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 6 374 489 5 475 645 
Finanční aktiva k obchodování 2 762 194 1 573 851 
 Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou 2 076 267 1 015 317 
 Kapitálové nástroje k obchodování 24 043 19 526 
 Dluhové cenné papíry k obchodování 661 884 539 008 
 Pohledávky k obchodování 0 0 
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty 1 038 685 1 148 617 
 Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 265 755 284 299 
 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 772 930 864 317 
 Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0 0 
 Realizovatelná finanční aktiva 343 382 
 Kapitálové nástroje realizovatelné 343 382 
 Dluhové cenné papíry realizovatelné 0 0 
 Pohledávky realizovatelné 0 0 
Úvěry a jiné pohledávky 125 991 122 106 883 451 
 Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 0 0 
 Pohledávky 125 991 122 106 883 451 
Finanční investice držené do splatnosti 0 0 
 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0 0 
 Pohledávky držené do splatnosti 0 0 
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 0 0 
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 0 
Hmotný majetek 292 078 277 964 
 Pozemky, budovy a zařízení 292 078 277 964 
 Investice do nemovitostí 0 0 
Nehmotný majetek 279 381 216 114 
 Goodwill 0 0 
 Ostatní nehmotný majetek 279 381 216 114 
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. 339 114 359 999 
Daňové pohledávky 40 278 35 523 
 Pohledávky ze splatné daně 0 0 
 Pohledávky z odložené daně 40 278 35 523 
Ostatní aktiva 207 972 790 931 
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0 0 

AKTIVA CELKEM 137 325 656 116 762 476 
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Finanční výsledky Raiffeisenbank a.s. za 1. pololetí roku 2008 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Rozvaha – PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL                                             tis. Kč 30.6.2008 31.12.2007 
Závazky celkem 129 768 207 109 618 423 
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám 0 0 
Finanční závazky k obchodování 2 783 716 1 140 129 
 Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou 2 760 157 1 140 129 
 Závazky z krátkých prodejů 23 559 0 
 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování 0 0 
 Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období 0 0 
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 0 0 
 Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z 0 0 
 Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0 0 
 Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0 0 
 Finanční závazky v naběhlé hodnotě 123 443 422 106 793 647 
 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 103 233 230 86 371 455 
 Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst. 29 345 029 14 074 046 
 Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst. 73 853 065 72 262 805 
 Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné 35 136 34 605 
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 17 280 183 17 183 137 
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě 2 930 009 3 239 055 
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 0 0 
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 0 0 
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 0 
Rezervy 299 724 287 224 
Daňové závazky 0 0 
 Závazky ze splatné daně 0 0 
 Závazky z odložené daně 0 0 
Ostatní závazky 3 241 344 1 397 424 
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0 0 
Vlastní kapitál celkem 7 557 449 7 144 053 
 Základní kapitál 4 889 000 4 889 000 
 Emisní ážio 0 0 
 Další vlastní kapitál 0 0 
 Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly (188) (188) 
 Rezervní fondy 177 754 138 747 
 Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období 1 924 427 1 336 345 
 Vlastní akcie 0 0 
 Zisk (ztráta) za běžné účetní období 566 456 780 149 
Závazky a vlastní kapitál celkem 137 325 656 116 762 476 
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Finanční výsledky Raiffeisenbank a.s. za 1. pololetí roku 2008 

______________________________________________________________________________________      _  
 
Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát  
 

Následující tabulka uvádí nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2008 a 
30.6.2007. Všechny uváděné údaje jsou v tisících. Údaje byly připraveny podle mezinárodních účetních 
standardů (IAS/IFRS). Údaje nejsou auditované. 
 
 
 
Výkaz zisků a ztrát                                                                                 tis. Kč 30.6.2008 30.6.2007 
Zisk z finanční  a provozní činnosti 3 002 667 2 256 462 
Úrokové výnosy 3 511 388 2 294 668 
Úrokové náklady (1 551 215) (852 231) 
Výnosy z dividend 24 905 16 788 
Výnosy z poplatků a provizí 665 376 544 919 
Náklady na poplatky a provize (136 212) (113 442) 
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z 83 023 (6 208) 
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků  k obchodování (454 052) 410 799 
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z (44 648) (2 267) 
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví  0 (37 363) 
Kurzové rozdíly 956 918 37 128 
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji (18 274) 1 326 
Ostatní provozní výnosy 32 919 13 739 
Ostatní provozní náklady (67 461) (51 393) 
Správní náklady (1 627 848) (1 422 371) 
Náklady na zaměstnance (949 315) (671 381) 
Ostatní správní náklady (678 533) (750 989) 
Odpisy (82 359) (79 997) 
Tvorba rezerv (105 278) (12 303) 
Ztráty ze znehodnocení (465 458) (248 759) 
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z (465 458 (248 759) 
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 0 0 
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 0 0 
Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 0 0 
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0 0 
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním 721 725 493 033 
Náklady na daň z příjmů (155 268) (126 103) 
Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění 566 456 366 930 
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 0 0 
Zisk nebo ztráta po zdanění 566 456 366 930 
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Finanční výsledky eBanky, a.s. za 1. pololetí roku 2008 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Rozvaha 
 
Následující tabulky uvádí nekonsolidovanou rozvahu společnosti eBanka, a.s. k 30.6.2008 a 31.12.2007. 
Všechny uváděné údaje jsou v tisících. Údaje byly připraveny podle mezinárodních účetních standardů 
(IAS/IFRS). Údaje nejsou auditované.  
 
 
 
Rozvaha  - AKTIVA                                                                         tis. Kč 30.6.2008 31.12.2007 
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 4 085 134 5 513 413 
Finanční aktiva k obchodování 22 149 1 808 215 
 Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou 22 149 16 521 
 Kapitálové nástroje k obchodování 0 0 
 Dluhové cenné papíry k obchodování 0 1 791 694 
 Pohledávky k obchodování 0 0 
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty 0 0 
 Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 0 0 
 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 0 0 
 Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0 0 
Realizovatelná finanční aktiva 641 714 
 Kapitálové nástroje realizovatelné 641 714 
 Dluhové cenné papíry realizovatelné 0 0 
 Pohledávky realizovatelné 0 0 
Úvěry a jiné pohledávky 26 800 354 18 709 599 
 Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 0 0 
 Pohledávky 26 800 354 18 709 599 
Finanční investice držené do splatnosti 0 0 
 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0 0 
 Pohledávky držené do splatnosti 0 0 
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 0 0 
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 0 
Hmotný majetek 259 923 287 889 
 Pozemky, budovy a zařízení 259 923 287 889 
 Investice do nemovitostí 0 0 
Nehmotný majetek 244 293 255 285 
 Goodwill 0 0 
 Ostatní nehmotný majetek 244 293 255 285 
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. 0 0 
Daňové pohledávky 43 470 75 666 
 Pohledávky ze splatné daně 0 0 
 Pohledávky z odložené daně 43 470 75 666 
Ostatní aktiva 39 171 63 832 
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0 0 
AKTIVA CELKEM  31 495 135 26 714 614 
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Finanční výsledky eBanky, a.s. za 1. pololetí roku 2008 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Rozvaha – PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL                                      tis. Kč 30.6.2008 31.12.2007 
Závazky celkem 29 947 294 25 396 862 
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám 0 0 
Finanční závazky k obchodování 36 707 27 047 
 Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou 36 707 27 047 
 Závazky z krátkých prodejů 0 0 
 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování 0 0 
 Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období 0 0 
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 0 0 
 Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z 0 0 
 Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0 0 
 Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0 0 
 Finanční závazky v naběhlé hodnotě 28 131 746 24 648 268 
 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 25 181 168 21 695 215 
 Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst. 131 391 104 152 
 Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst. 24 943 236 21 473 208 
 Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné 106 541 117 856 
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 2 639 377 2 606 338 
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě 311 201 346 715 
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 0 0 
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 0 0 
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 0 
Rezervy 170 507 208 886 
Daňové závazky 0 0 
 Závazky ze splatné daně 0 0 
 Závazky z odložené daně 0 0 
Ostatní závazky 1 608 333 512 662 
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0 0 
Vlastní kapitál celkem 1 547 841 1 317 751 
Základní kapitál 1 184 500 1 184 500 
Emisní ážio 0 0 
Další vlastní kapitál 0 0 
Fondy  z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly (117) (43) 
Rezervní fondy 11 529 0 
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období 121 766 (97 284) 
Vlastní akcie 0 0 
Zisk (ztráta) za běžné účetní období 230 163 230 579 
PASIVA CELKEM 31 495 135 26 714 614 
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Finanční výsledky eBanky, a.s. za 1. pololetí roku 2008 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát  
 
Následující tabulka uvádí nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát společnosti eBanka, a.s. k 30.6.2008 a 
30.6.2007. Všechny uváděné údaje jsou v tisících. Údaje byly připraveny podle mezinárodních účetních 
standardů (IAS/IFRS). Údaje nejsou auditované. 
 
 
 
Výkaz zisků a ztrát                                                                          tis. Kč 30.6.2008 30.6.2007 
Zisk z finanční  a provozní činnosti 909 379 754 021 
Úrokové výnosy 728 378 465 847 
Úrokové náklady (181 964) (88 330) 
Výnosy z dividend 0 37 
Výnosy z poplatků a provizí 451 817 412 896 
Náklady na poplatky a provize (137 201) (127 730) 
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z (15 661) (18 169) 
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků  k obchodování (11 141) 32 182 
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0 0 
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví 0 0 
Kurzové rozdíly 108 639 80 871 
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji 484 18 
Ostatní provozní výnosy 27 154 17 387 
Ostatní provozní náklady (61 106) (20 987) 
Správní náklady (428 069) (565 475) 
Náklady na zaměstnance (239 409) (338 439) 
Ostatní správní náklady (188 660) (227 036) 
Odpisy (80 530) (111 848) 
Tvorba rezerv (15 105) 31 734 
Ztráty ze znehodnocení (99 996) (25 838) 
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z (99 996) (25 838) 
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 0 0 
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 0 0 
Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 0 0 
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0 0 
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním 285 679 82 595 
Náklady na daň z příjmů (55 516) (11 000) 
Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění 230 163 71 595 
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 0 0 
Zisk nebo ztráta po zdanění 230 163 71 595 
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