Regulatorní informace

Komerční banka mění návrh dividend, aby
podpořila stabilizační opatření České národní
banky, výhled pro rok 2020 dává do revize
Praha, 23. března 2020 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen KB nebo
Banka) oznamuje v souladu se čl. 7 odst. 3 písm. i) Podmínek přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Prime
Market Burzy cenných papírů Praha:
I.
16. března 2020 oznámila Česká národní banka několik opatření na zmírnění dopadů situace provázející
epidemii nemoci Covid-9 včetně toho, že „ČNB v současné situaci očekává, že se banky vzhledem k vysoké
nejistotě ohledně dalšího ekonomického vývoje s okamžitou platností zdrží do doby odeznění akutních i
dlouhodobějších důsledků epidemie nového koronaviru jakékoli výplaty dividend či jiných kroků, které by mohly
ohrozit odolnost jednotlivých bank.“
II.
Kapitálová vybavenost Komerční banky je robustní i ve světle negativních ekonomických důsledků
způsobených současnou epidemií, a s velkou rezervou přesahuje regulatorní požadavky.
K 31. prosinci 2019 dosahoval kapitál Skupiny Komerční banky pro výpočet kapitálové přiměřenosti výše
86,6 mld. Kč a kapitálová přiměřenost dosahovala 19,7 %. Tato výše regulatorního kapitálu už je po odečtení
o částku tzv. očekávané dividendy v objemu 11 mld. Kč podle původního návrhu představenstva dozorčí radě
publikovaného 6. února 2020, který byl následně upraven 23. března 2020. Velikost jádrového Tier 1 kapitálu
dosáhla 84,1 mld. Kč a ve vztahu k objemu rizikově vážených aktiv to bylo 19,1 %, rovněž po odečtení
očekávané dividendy.
Aktuální souhrnná výše kapitálových požadavků KB činí přibližně 17,4 % v poměru ke konsolidovanému
objemu rizikově vážených aktiv. Minimální úroveň kmenového kapitálu Tier 1 činila přibližně 13,4 %.
III.
S cílem naplnit uvedené opatření a při vědomí odpovědnosti KB zabránit jakémukoliv zvýšení systémového
rizika v české ekonomice, rozhodlo dnes představenstvo navrhnout dozorčí radě ponechat celý čistý zisk
vytvořený v roce 2019 na účtu nerozděleného zisku. KB má v úmyslu, jakmile se zdravotní a ekonomická
situace vrátí do normálu, vrátit kapitálovou rezervu managementu (tj. objem dobrovolné rezervy nad rámec
regulatorních kapitálových požadavků) zpět na přiměřenou úroveň.
IV.
Komerční banka dále oznamuje, že v důsledku významných negativních ekonomických důsledků opatření
přijatých s cílem omezit šíření choroby Covid-19 by investoři nadále neměli spoléhat na výhled obchodních a
finančních výsledků KB pro rok 2020, který byl prezentován 6. února 2020 spolu s oznámením výsledků za
rok 2019. Banka v současné době přehodnocuje předpoklady pro aktualizovaný výhled. Očekává se, že
zpomalení ekonomické aktivity povede k nižšímu počtu transakcí klientů a menší poptávce po úvěrech. Pokles
úrokových sazeb na trhu ovlivní čistý úrokový výnos. V důsledku toho budou příjmy v roce 2020 nižší, než se
původně očekávalo. Provozní výdaje obsáhnou přijatá opatření a úpravy provozu banky související s ochranou
zdraví a usnadněním práce na dálku. Nicméně zvýšení celkových provozních nákladů nebude významné.
Náklady na riziko budou vyšší s tím, jak se zhoršené makroekonomické prostředí negativně projeví na
rizikovém profilu úvěrového portfolia. Bude potřeba vytvořit opravné položky k expozicím, kterým bude
poskytnuta doba odkladu splátek podle platné nabídky KB klientům, a vliv bude mít i procyklický model tvorby
opravných položek podle účetního standardu IFRS 9. Banka předpokládá, že část nově vytvořených
opravných položek by mohla být později opět rozpuštěna, jakmile se mimořádná ekonomická situace
normalizuje.
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