TISKOVÁ ZPRÁVA
Bilance Oberbank za rok 2020:
Stabilní úroveň provozní činnosti umožňuje posílení vlastního kapitálu a podílu
základního kapitálu (tier I)
- firemní bankovnictví významně přispělo k dosaženým výnosům
- privátní klientela poptává ve vyšší míře financování bydlení
- nárůst objemu služeb i počtu klientů
- stabilní úvěrové portfolio
- ztráta z obchodních podílů, rizikové náklady a turbulence na trhu měly negativní
dopad
- výhled do budoucna je optimistický
v mil. EUR
Výnos z úroků
Výnos z provizí
Výnos z podílů
Rezervy na krytí rizik
Provozní náklady
Zisk před zdaněním
Zisk po zdanění
Vlastní kapitál

2020
336,9
170,7
-8,0
-41,8
-294,9
167,5
123,5
3.038,9

+/- %
-2,6
+4,7
>100
+2,1
-39,4
-42,8
+2,6

2019
345,8
163,0
29,7
-12,2
-288,9
276,2
216,1
2.960,5

2018
345,2
159,2
83,1
-25,6
-283,6
270,5
225,6
2.797,9

V Linci 22. března 2021
Oberbank AG zaznamenala v účetním období 2020 potěšující vývoj provozní činnosti. V oblasti
firemního bankovnictví došlo k nárůstu úvěrů. U privátní klientely nejvíce posílilo financování
bydlení a investiční produkty. Výnos z úroků ve výši 336,9 mil. eur se pohyboval na stabilní
úrovni, výnos z provizí vzrostl o 4,7 % na nové maximum ve výši 170,7 mil. eur.
Výnos z obchodních podílů oceněných podle vlastního kapitálu, rizikové náklady, vyšší
příspěvek na zajištění vkladů a nižší ocenění finančních investic v důsledku propadu trhů
způsobených pandemií stlačily zisk po zdanění o 42,8 % na 123,5 mil. eur.
Protiváhou poklesu zisku způsobeného externími faktory je dlouhodobé posilování vlastního
kapitálu o 2,6 % na více jak 3 mld. eur. Podíl základního kapitálu (tier I) ke konci roku 2020
činil 18,17 %.
„Vysoký podíl vlastního kapitálu dokládá odolnost Oberbank vůči riziku a představuje silnou
základnu pro financování firem. Vysoká úroveň vlastního kapitálu také dokládá schopnost
Oberbank růst vlastními silami a samostatně určovat směr budoucího vývoje,“ komentuje
potěšující vývoj generální ředitel Oberbank, Franz Gasselsberger. Poukazuje přitom na rating
A od společnosti Standard & Poors, který „potvrzuje fungující obchodní model Oberbank.“
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Provozní činnost
Objem komerčních úvěrů vzrostl o 454,6 mil. eur (+3,5 %) na 13,6 mld. eur. Potěšitelně se
vyvíjely nově přidělené úvěry, které zaznamenaly nárůst o 4,7 mld. eur, oproti 4,2 mld. eur v
roce 2019, což činí plus 9,8 %. Tahounem firemního bankovnictví byly překlenovací úvěry,
úvěry na pořízení nemovitosti, a především nová investiční pobídka „Investitionsprämie NEU“,
která zvedla velkou vlnu zájmu o financování.
V oblasti privátního financování prorazil objem nově přidělených úvěrů (1,1 mld. eur) poprvé
magickou hranici jedné miliardy. Celkový objem privátních úvěrů vzrostl o 6,8 % na 3,2 mld.
eur. Tahounem byly zejména úvěry na bydlení, jejichž objem zaznamenal přírůstek o 9,1 %
na 3,4 mld. eur. V krizi se investovalo především do bytů a rodinných domů pro vlastní bydlení
nebo pronájem. Zavedený lockdown způsobil, že vklady privátních klientů prudce narostly o
8 % na 6,2 mld. eur, přičemž velké oblibě klientů se těšilo zejména online spoření. Primární
vklady vzrostly v Oberbank o 8,9 % na 15,4 mld. eur.
V segmentu cenných papírů klienti využívali ve velké míře služeb našich poradců. Nepodléhali
panice, avšak zejména v březnu projevovali extrémní zájem. Prodejů se uskutečnilo málo, ale
celá řada klientů využila nízké kurzy k nákupům.
Zájem byl zejména o spravovaná portfolia: Čistý přírůstek aktiv do fondů činil 266,7 mil. eur. V
oblasti správy aktiv a poradenství zaznamenala Oberbank nárůst v počtu klientů i objemu aktiv.
Spravovaná aktiva klientů vzrostla na 32,1 mld. eur oproti 30,3 mld. eur v minulém roce.
COVID a vývoj rizika
V polovině března 2020 byla celá Oberbank převedena do krizového režimu. Nejprve byla
přijata opatření pro ochranu zaměstnanců, poté byly ochráněny interní systémy a současně
byly všechny dostupné kapacity vyhrazeny pro práci s klienty, aby se jim dostalo odpovídajícího
poradenství. Automaticky a bez formalit byly odloženy splátky všech úvěrů, aby byl získán čas
na zjištění skutečné potřeby likvidity a financování. Do konce dubna bylo vedeno přibližně 25
000 jednání s klienty a bylo rozhodnuto o 15 000 moratoriích na úvěry. Většina klientů zahájila
splácení již během podzimu. Během roku 2020 byly odloženy splátky úvěrů ve výši 1,6 mld.
eur, což činí 9,5 % našich úvěrů. Velká část z nich byla do konce roku vyřešena.
Rezervy na krytí rizik byly více než ztrojnásobeny z 12,2 mil. eur na 41,8 mil. eur, poté co se v
roce 2019 nacházely na historicky nejnižší úrovni. Ukazatel NPL, tedy podíl nesplácených
úvěrů na celkovém objemu úvěrů, činil ke konci roku 2020 2,05 %, a nachází se tak nadále na
velmi nízké úrovni. Úvěrové portfolio Oberbank se osvědčilo jako velmi stabilní.
Ztráta z obchodních podílů
Ztráta z obchodních podílů činila ke konci roku -8,0 mil. eur, přičemž v minulém roce byl
realizován zisk ve výši 29,7 mil. eur. Vliv na výsledek z ocenění obchodních podílů má vývoj
hospodaření a hodnoty společnosti Voestalpine, jejichž dopad se nepodařilo zcela
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vykompenzovat pozitivními výsledky sesterských bank.
Výhled
Oberbank hledí na budoucí vývoj ekonomiky s velkým optimismem. Zahájení hospodářského
oživení však závisí na proočkovanosti obyvatelstva.
Oberbank bude pokračovat v expanzi a v roce 2021 otevře nové filiálky (Tatabanyia,
Brandenburg a Jindřichův Hradec). V prvních měsících roku 2021 sledujeme známky
potěšitelného vývoje bankovního obchodu: růst firemních úvěrů, nižší úvěrové riziko a slibně
se rozvíjející služby.
Hospodářský výsledek za účetní období 2021 však bude do značné míry určován dalším
průběhem pandemie. Spolehlivou prognózu hospodářského výsledku celého roku tak nelze v
současné době učinit.
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