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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 
 

Oberbank s nejlepším výsledkem v historii  

nad úrovní předkrizového stavu 
 

- Vynikající provozní výsledky a výkonnost vlastního kapitálu jako hnací síla růstu 

- Nárůst vlastního kapitálu o 9,2 % – podíl základního kapitálu činí 18,7 % 

- Zvýšení dividendy 

 
v mil. eur podle IFRS 2021 +/- v % 2020 2019 

Zisk z úroků 346,1 +2,7 336,9 345,8 

Zisk z provizí 192,0 +12,5 170,7 163,0 

Zisk z podílů 100,1 - -8,0 29,7 

Rezervy na krytí rizik -35,7 -14,6 -41,8 -12,2 

Zisk před zdaněním 281,9 +68,3 167,5 276,2 

Zisk po zdanění 234,6 +90,0 123,5 216,1 

Vlastní kapitál 3.317,9 +9,2 3.038,9 2.960,5 

Podíl základního kapitálu 18,66 +0,5%-P 18,17 17,92 

Poměr nákladů a výnosů 49,68 -8,8%-P 58,49 50,04 

Zaměstnanci (FTE) 2.152 - 2.168 2.150 

 
Linec/Vídeň, 5. dubna 2022 

 
Na burze obchodovaná společnost Oberbank AG se sídlem v Linci uzavřela rok 2021 s 

nejlepším výsledkem v historii a překonala výsledek z roku 2019, který předcházel pandemii 

COVID-19. Důvodem potěšujícího nárůstu ve všech oblastech byl skvělý výsledek provozní 

činnosti v segmentu firemního bankovnictví, vynikající privátní bankovnictví a obvyklý dobrý 

výsledek z kapitálových investic. 

 
Čisté úrokové výnosy vzrostly o 2,7 % na 346,1 mil. eur, čisté výnosy z provizí se zvýšily o 

12,5 % na 192,0 mil. eur a výsledek hospodaření s vlastním kapitálem činil 100,1 mil. eur. 

Rizikové rezervy bylo možné ve srovnání s předcházejícím rokem snížit. Zisk před zdaněním 

se zvýšil o 68,3 % na 281,9 mil. eur, zatímco zisk po zdanění byl o 90,0 % vyšší než v roce 

2020 a činil 234,6 mil. eur. 

 
„Rok 2021 se vyznačoval velkým objemem provozní činnosti“, shrnuje Franz Gasselsberger, 

generální ředitel Oberbank, a pokračuje: "Podařilo se nám posílit vlastní kapitál a zvýšit podíl 

základního kapitálu na 18,6 %. To znamená, že jsme dobře připraveni na budoucnost a 

můžeme pokračovat v růstu vlastními silami." 

 
Nejdůležitější provozní události 

Provozní činnost Oberbank se v roce 2021 vyznačovala růstem. Objem úvěrů se zvýšil o 

6,7 % (1,2 mld. eur) na 18,4 mld. eur. Tento vývoj odráží dynamický růst v roce 2021, 

zejména u malých a středních podniků. 
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Nejvýraznější růst u komerčních úvěrů zaznamenaly expanzní trhy v Německu (+18,2 %) a v 

České republice, na Slovensku a v Maďarsku (+11,9 %). Díky úspěchům na těchto trzích se 

rozšiřuje základna pro zisk a kvalitativní růst. To má vliv nejen na objem úvěrů, ale také na 

výnosy ze služeb. 

 
V důsledku vysoké likvidity firemních klientů a zvýšeného sklonu soukromých osob ke 

spoření vzrostly primární fondy o 13,0 % na 17,4 mld. eur. To vedlo k nárůstu bilanční sumy 

o 12,7 % na 27,5 mld. eur. 

 
Výrazný růst ekonomiky a dynamický rozvoj akciových trhů vedly k vysoké poptávce po 

službách Oberbank. Čisté výnosy Oberbank z poplatků a provizí se v roce 2021 zvýšily o 

12,5 % na 192,0 mil. eur. Představují tak 55 % čistých výnosů z úroků, čímž se v průběhu 

posledních let staly druhým významným zdrojem příjmů. 

 
Ukazuje se, že kompetentní poradenství se odráží i ve výnosech. Koncept Oberbank jako 

univerzální banky zaměřené na růst a zisk, poskytující veškeré služby z jedné ruky, 

dlouhodobě přináší ovoce. 

 
Zvýšená aktivita našich klientů v oblasti cenných papírů a růst cen vedly k rekordním 

objemům na klientských účtech. 

 
Vysoké výnosy z kapitálových investic, nízké rezervy na krytí rizik, náklady pod 
kontrolou 

Výsledek z ocenění obchodních podílů Oberbank v roce 2021 činil 100,1 mil. eur. K dobrému 

vývoji přispěla nejen společnost voestalpine AG, ale také sesterské banky. Příspěvek k zisku 

společnosti v roce 2021 tak byl opět na obvykle dobré úrovni. 

 
V neposlední řadě se díky dobrému hospodářskému vývoji a také podpůrným opatřením 

vlády podařilo snížit tvorbu rizikových rezerv. V roce 2021 bylo do rezerv přiděleno 35,7 mil. 

eur, což je o 14,6 % méně než v roce 2020. Míra nesplácených úvěrů činí 1,96 %, což je v 

mezinárodním srovnání velmi dobrá hodnota. 

 
Provozní náklady se v roce 2021 zvýšily o 6,3 % na 313,6 milionu eur. Počet zaměstnanců 

se mírně snížil o 16, tj. o 0,7 %, na celkových 2.152 zaměstnanců. Nárůst provozních 

nákladů je způsoben zejména dotací do zaměstnanecké nadace. Poměr nákladů a výnosů v 

roce 2021 činil 49,68 %. 

 
Čistý zisk na historickém maximu 

Čistý zisk před zdaněním ve výši 281,9 mil. eur byl o 68,3 % vyšší než v předchozím roce, a 

tedy předčil i hodnotu před vypuknutím coronavirové krize. Zisk po zdanění vzrostl dokonce o 

90,0 % na 234,6 mil. eur. To znamená, že rok 2021 byl dosud nejlepším rokem v historii 

Oberbank. 

 
Zisk na akcii téměř dvojnásobný, návrh na zvýšení dividendy 

Zisk na akcii se podařilo téměř zdvojnásobit: V roce 2020 činil 3,52 eura na akcii a v roce 

2021 vzrostl na 6,66 eura na akcii. V souladu s tím bude valné hromadě navrženo zvýšení 

dividendy za rok 2021 z 0,75 eura na akcii na 1 euro na akcii. 
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Podíl základního kapitálu 18,7 % – vlastní kapitál zvýšen o 9,2 % 

V roce 2021 stejně jako v předchozích letech došlo k další konsolidaci vlastních zdrojů 

banky. Vlastní kapitál podle IFRS vzrostl o 9,2 % na 3.317,9 mil. eur. Výsledkem je podíl 

základního kapitálu ve výši 18,66 % (v roce 2020 činila 18,17 %) a podíl celkového kapitálu 

ve výši 20,71 %. 

 
Tím se Oberbank řadí mezi nejlépe kapitalizované banky v Rakousku a zaujímá přední místo 

ve srovnání s bankami pod přímým dohledem ECB. 

 
Udržitelnost 

Oberbank si v rámci strategického řízení udržitelnosti stanovila ambiciózní cíle. Největší 

výzvou je zde dekarbonizace úvěrového portfolia. 

 
Řízení udržitelného rozvoje Oberbank získalo v roce 2021 špičkový rating, čímž se 

Oberbank zařadila mezi 10 % nejlepších evropských bank. Zpráva o udržitelnosti za rok 

2021 byla podrobena dobrovolnému externímu auditu. 

 
Milníky pro rok 2022: 

- Školení našich poradců pro firemní klientelu, aby byli schopni na toto téma vést 

jednání. 

- Získávání relevantních informací od našich klientů v rámci výročních rozhovorů 

zaměřených na udržitelnost. 

- Přezkoumání firemního financování z hlediska environmentální udržitelnosti ve 

smyslu EU taxonomie 

 
Výhled 

Výhled nebo prognóza na celý rok není v současné době možná. Existují různé scénáře, jako 

je ukrajinská krize, růst cen, inflace, měnová politika a vývoj úrokových sazeb, stejně jako 

měnící se dodavatelské řetězce, které ovlivňují ekonomiku po celém světě. 

 
V prvním čtvrtletí roku 2022 se zvýšila poptávka po financování a od konce února byl 

zaznamenán růst vkladů. Riziková situace se zatím nemění, ale je pečlivě sledována. 

Oberbank neposkytla žádné úvěry bankám ani společnostem v Rusku nebo na 

Ukrajině. 

 
Bez ohledu na současnou krizi bude expanze v Německu důsledně pokračovat. V roce 2022 

byly otevřeny pobočky v Kolíně nad Rýnem, Düsseldorfu a Chotěbuzi. Další pobočky v 

Kasselu a Magdeburku se plánují a jejich provoz by měl být zahájen ještě letos. 

 

 
Kontakt pro další informace: Tiskový odbor Oberbank AG 

Gerhard Braun 

gerhard.braun@oberbank.at 
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