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Český bankovní sektor byl v prvním pololetí letošního roku výrazně zasažen finanční a hospodářskou krizí. Raiffeisenbank 
a.s. (dále také jen „Raiffeisen“ nebo „Banka“) již ve druhé polovině roku 2008 přijala první opatření, která mají za následek 
dopady krize tlumit a tato opatření se odrazila ve faktu, že bance se v prvním pololetí úspěšně podařilo krizi čelit.

Raiffeisen se od počátku letošního roku soustředí kromě standardních obchodních aktivit na tři základní priority: snižování 
nákladů, efektivní řízení rizik a rigorózní vymáhání dluhů. Tyto priority přinesly své úspěchy: přes pokračující růst se Bance 
podařilo snížit provozní náklady o 2,5% na 2,16 miliardy českých korun. Banka si přitom stanovila několik priorit, na kterých 
nechce šetřit: mzdové náklady, náklady na vzdělávání zaměstnanců či marketing, úspory hledá ve všech ostatních typech 
provozních nákladů.

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek dosáhly v prvním pololetí výše 1 028,4 milionu Kč, což představuje mezi-
roční nárůst o 82 procent. Nárůst kromě zhoršené ekonomické situace odráží i konzervativní přístup Banky k tvorbě opravných 
položek a řízení úvěrových rizik.

Tyto dva faktory spolu s pokračujícím růstem provozních výnosů přispěly k nárůstu čistého zisku Banky. Banka v prvním pololetí 
vytvořila čistý zisk ve výši 995,1 milionu korun, což představuje meziroční nárůst o 25 procent. Na zisku se přitom nejvíce 
podílí nárůst úrokových výnosů o 22 procent na 3,1 miliardy Kč. Naopak příjmy z poplatků a provizí meziročně klesly o deset 
procent na 756 milionů Kč.

Banka v prvním pololetí dále posílila svůj kapitál. Po navýšení základního kapitálu na konci loňského roku se letos kapitál 
Banky rozrostl o nerozdělený zisk z loňského roku (zhruba 2/3 z loňského zisku 1,4 miliardy Kč Banka použila na posílení 
kapitálu). Kapitálová přiměřenost Banky ke konci června vzrostla na 11,76 procenta, což bance dává dostatečnou kapitálovou 
sílu pro překonání současné nepříznivé situace.

Celková aktiva Banky meziročně vzrostla o čtyři procenta na 175,5 miliardy českých korun. Růst vkladů byl přitom silnější 
než růst úvěrového portfolia. Poskytnuté úvěry meziročně vzrostl o osm procent na 140,6 miliardy Kč, vklady klientů se přitom 
zvýšily o 13 procent na 112,1 miliardy Kč. 

Výhled pro zbytek roku je méně optimistický. Navzdory přetrvávající ekonomické krizi nebude Banka nijak měnit dosavadní 
strategii a předpokládá i nadále zachování růstu, byť o něco nižším tempem než v minulých letech.  V příštích měsících lze 
čekat další zhoršení dopadů ekonomické krize a zvýšení nákladů na úvěrové riziko napříč trhem. 

V prvním pololetí Banka pokračovala v rozšiřování produktové nabídky i pobočkové sítě. Otevřela několik nových poboček, 
především v Praze, nové pobočky bude otevírat i nadále, jednou z nejbližších bude např. pobočka Banky na pražském Hlav-
ním nádraží. Z nových produktů lze jmenovat např. nový typ podnikatelského účtu eKonto Mikro Prémium, kde podnikatelé 
kromě vedení účtu a dalších služeb mohou získat zdarma i transakce. Novinkou jsou rovněž zvýhodněné „zelené“ úvěry pro 
žadatele o dotace z programu „Zelená úsporám“. U depozit Banka pokračuje ve vydávání nových emisí zajištěných cenných 
papírů, prémiových vkladů a dluhopisů, představila rovněž nový spořící účet Efektkonto.

Pokles příjmů z poplatků o deset procent mj. odráží pokračující snižování či rušení některých poplatků. V únoru Banka např. 
zrušila poplatek za informační zprávy zasílané emailem, tedy např. zprávy o pohybech na účtu či provedení transakce. K dal-
ším výrazným změnám došlo od 1. července, kdy Banka zrušila některé velmi citlivé poplatky, jako je např. poplatek za nad-
měrný vklad hotovosti či poplatek za blokaci karty. Banka rovněž navýšila bonus placený klientům eKonta na 20 Kč měsíčně.

Výše zmíněná snaha o snižování nákladů se netýká ani charitativních aktivit Banky. Raiffeisen se v letošním roce stala bankov-
ním partnerem nadace Pomozte dětem, v letošním roce spolu se svými zaměstnanci Banka přispěla částkou přes půl milionu 
korun. Banka rovněž dále rozšiřuje charitativní rozměr svého účtu eKonto. 

Klientům splňujícím věrnostní podmínky Banka každý měsíc na účet připíše určitý bonus (od července 2009 je tato částka 
zdvojnásobena na 20 Kč). Klient má možnost se tohoto bonusu vzdát ve prospěch jedné ze tří charitativních organizací (Po-
mozte dětem, Český červený kříž, Konto Bariéry). Ročně tak Banka na charitu přispěje částkou v řádu stovek tisíc korun.

Další prioritou je rovněž péče o své zaměstnance. Raiffeisen se letos v únoru stala jednou z prvních firem v České republice, 
která pro děti svých zaměstnanců zřídila mateřskou školku. Cílem je usnadnit rodičům skloubení jejich profesního i soukromého 
života.

Úspěšný vývoj Banky v prvním pololetí odráží celá řada nových ocenění. Banka byla vyhlášena „Nejlepší bankou v České 
republice“ v anketě prestižního mezinárodního časopisu Global Finance. V produktové soutěži Zlatá koruna získala Raiffeisen 
letos tři první místa v kategoriích hypotéky, přímé bankovnictví a podnikatelské účty.

Raiffeisenbank a.s.
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Rozvaha

Následující tabulka uvádí nekonsolidovanou rozvahu Raiffeisenbank a.s. k 30. 6. 2009 a 31. 12. 2008. Všechny uváděné úda-
je jsou v tisících Kč. Údaje byly připraveny podle Mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje končící k  31.  12.  2009 
jsou auditované. Údaje k 30.  6.  2009 nejsou auditované.

Rozvaha  - AKTIVA                                                 tis. Kč 30.6.2009 31.12.2008

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 050 410 24 115 502

Finanční aktiva k obchodování 3 152 555 6 906 080

  Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou 2 449 933 6 345 129

  Kapitálové nástroje k obchodování 8 800 13 992

  Dluhové cenné papíry k obchodování 693 822 546 959

  Pohledávky k obchodování 0 0

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty 5 817 642 3 309 063

 Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 251 576 246 661

 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 5 566 066 3 042 402

 Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0 0

 Realizovatelná finanční aktiva 522 194 516 493

 Kapitálové nástroje realizovatelné 522 194 516 493

 Dluhové cenné papíry realizovatelné 0 0

 Pohledávky realizovatelné 0 0

Úvěry a jiné pohledávky 145 830 793 143 040 394

 Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 0 0

 Pohledávky 145 830 793 143 040 394

Finanční investice držené do splatnosti 9 246 408 0

 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 9 246 408 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 747 289 671 614

 Pozemky, budovy a zařízení 747 289 671 614

 Investice do nemovitostí 0 0

Nehmotný majetek 704 340 628 982

 Goodwill 0 0

 Ostatní nehmotný majetek 704 340 628 982

Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. 81 026 81 026

Daňové pohledávky 0 46 314

 Pohledávky ze splatné daně 0 0

 Pohledávky z odložené daně 0 46 314

Ostatní aktiva 387 907 2 888 505

AKTIVA CELKEM 175 540 563 182 203 973
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Rozvaha – PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL                                  tis. Kč 30.6.2009 31.12.2008

Závazky celkem 163 374 029 170 598 781

 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám 0 28 003

 Finanční závazky k obchodování 3 706 651 3 905 877

  Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou 3 680 887 3 905 877

  Závazky z krátkých prodejů 25 763 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 155 123 078 163 872 269

   Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 135 479 056 139 650 569

   Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst. 23 340 406 27 333 731

   Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst. 112 105 544 112 283 168

   Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné 33 106 33 671

  Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 15 527 834 19 897 591

  Podřízené závazky v naběhlé hodnotě 4 116 188 4 324 109

  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 470 507 642 840

 Daňové závazky 0 0

  Závazky ze splatné daně 0 0

  Závazky z odložené daně 0 0

Ostatní závazky 4 063 193 2 149 792

Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0 0

Vlastní kapitál celkem 12 166 534 11 605 192

  Základní kapitál 6 564 000 6 564 000

  Emisní ážio 0 0

  Další vlastní kapitál 0 0

  Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly 221 160 220 427

  Rezervní fondy 247 794 177 754

  Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období 4 138 472 3 242 221

  Vlastní akcie 0 0
  Zisk (ztráta) za běžné účetní období 995 108 1 400 790
Závazky a vlastní kapitál celkem 175 540 563 182 203 973
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Výkaz zisku a ztráty

Následující tabulka uvádí nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty Raiffeisenbank a.s. k  30.6.2009 a 30.6.2008. Údaje byly 
připraveny podle Mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje nejsou auditované a jsou uvedeny v tisících Kč.

Výkaz zisků a ztrát                                                                      tis. Kč 30.6.2009 30.6.2008

Zisk z finanční  a provozní činnosti 4 400 730 3 002 667

Úrokové výnosy 4 608 561 3 511 388

Úrokové náklady (1 541 870) (1 551 215)

Výnosy z dividend 22 442 24 905

Výnosy z poplatků a provizí 1 076 031 665 376

Náklady na poplatky a provize (319 721) (136 212)

Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z 9 475 83 023

Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků  k obchodování (3 417 304) (454 052)

Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z (64 190) (44 648)

Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví 0 0

Kurzové rozdíly 4 074 923 956 918

Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji 6 600 (18 274)

Ostatní provozní výnosy 26 896 32 919

Ostatní provozní náklady (81 112) (67 461)

Správní náklady (1 998 897) (1 627 848)

Náklady na zaměstnance (1 165 421) (949 315)

Ostatní správní náklady (833 476) (678 533)

Odpisy (165 179) (82 359)

Tvorba rezerv 35 622 (105 278)

Ztráty ze znehodnocení (1 028 369) (465 458)

Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z (1 028 369) (465 458)

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 1 243 907 721 725

Náklady na daň z příjmů (248 799) (155 268)

Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění 995 108 566 456

Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 0 0

Zisk nebo ztráta po zdanění 995 108 566 456

Pozn. Finanční údaje uvedené v nekonsolidovaném Výkazu zisků a ztrát v mezitimní účetní závěrce nejsou plně srovnatelné. Finanční údaje Raiffeisenbank 

a.s. k 30.6.2008 zachycují finanční data Raiffeisenbank a.s. před fúzí se společností eBanka a.s. Finanční údaje k 30.6.2009 představují finanční výsledky 

po fúzi sloučením s eBankou a.s. Fúze byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 7.7.2008. 
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Raiffeisenbank a.s. 
Hvězdova 1716/2b  
140 78 Praha 4   
IČ: 49240901   

Tel.: +420 234 401 111   
Fax: +420 234 402 111
e-mail: info@rb.cz
internet: www.rb.cz
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