Consolidated Statement of Income of Komerční banka, a.s. - IFRS
CZK million
v milionech Kč

9M 2020

9M 2019

(unaudited)
(unaudited)
(neauditováno) (neauditováno)
Interest income
Interest expense
Net interest income
Net fee and commission income
Net profit/(loss) on financial operations
Dividend income
Other income
Net operating income
Personnel expenses
General and administrative expenses
Depreciation, amortisation and impairment of operating assets
Total operating expenses
Operating profit
Impairment losses
Net gain from loans and advances transferred and written off
Cost of risk
Income from share of associated undertakings
Profit/(loss) attributable to exclusion of companies from consolidation
Gain on a bargain purchase
Net profits on other assets
Profit before income taxes
Income taxes
Net profit for the period
Profit attributable to the Non-controlling owners
Profit attributable to the Group’s equity holders
Earnings per share/diluted earnings per share (in CZK, annualized)

Výnosy z úroků
Náklady na úroky
Čisté úrokové výnosy
Čistý výnos z poplatků a provizí
Čistý zisk / (ztráta) z finančních operací
Výnosy z dividend
Ostatní výnosy
Čisté provozní výnosy
Personální náklady
Všeobecné provozní náklady
Odpisy, amortizace a znehodnocení majetku
Provozní náklady celkem
Provozní zisk
Ztráty ze znehodnocení
Čistý zisk z prodeje a odpisu úvěrů a pohledávek
Náklady na riziko
Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech
Zisk/ ztráta z vyřazení z konsolidace
Zisk z výhodné koupě
Čisté zisky z ostatních aktiv
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk za účetní období
Zisk připadající vlastníkům nekontrolního podílu
Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti
Zisk na akcii/Zředěný zisk na akcii (v Kč, anualizované)

28,817
-12,718
16,099
3,860
2,218
5
164
22,346
-5,814
-3,660
-1,959
-11,433
10,913
-3,524
117
-3,407
192
-41
0
-5
7,652
-1,475
6,177
95
6,082
42.94

32,455
-14,786
17,669
4,441
2,177
4
146
24,437
-5,822
-3,595
-1,807
-11,224
13,213
-45
373
328
215
55
0
16
13,827
-2,530
11,297
236
11,061
78.09

Consolidated Statement of Comprehensive Income of Komerční banka, a.s. - IFRS

CZK million
v milionech Kč

Net profit for the period

Zisk za účetní období

Items that will not be reclassified to the Statement of Income
Remeasurement of retirement benefits plan, net of tax
Revaluation of equity securities at FVOCI option*, net of tax

Položky, které nebudou odúčtovány do výkazu zisku a ztráty
Přecenění plánu odměn při odchodu do důchodu, po odečtení daně
Přecenění kapitálových nástrojů ve FVOCI option*, po odečtení daně

Items that may be reclassified subsequently to the Statement of Income
Cash flow hedging
– Net fair value gain/(loss), net of tax
– Transfer to net profit/(loss), net of tax
Hedge of a foreign net investment
Foreign exchange difference on translation of a foreign net investment
Revaluation of debt securities at FVOCI**, net of tax
Impairment of debt securities at FVOCI**, net of tax
Revaluation of debt securities at FVOCI** (associated undertakings), net of tax
Other income from associated undertakings
Other comprehensive income for the period, net of tax
Total comprehensive income for the period, net of tax
Comprehensive income attributable to the Non-controlling owners
Comprehensive income attributable to the Group’s equity holders

Položky, které mohou být následně odúčtovány do výkazu zisku a ztráty
Zajištění peněžních toků
– čistý zisk/(ztráta) z reálné hodnoty, po odečtení daně
– převod do čistého zisku/(ztráty), po odečtení daně
Zajištění čistých aktiv z investic v zahraničí
Kurzové rozdíly z přecenění čistých aktiv z investic v zahraničí
Přecenění dluhových nástrojů ve FVOCI**, po odečtení daně
Znehodnocení dluhových nástrojů ve FVOCI**, po odečtení daně (přidružené společnosti)
Přecenění dluhových nástrojů ve FVOCI**, po odečtení daně (přidružené společnosti)
Ostatní výnosy (přidružená společnost)
Ostatní úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně
Úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně
Úplný výsledek připadající vlastníkům nekontrolních podílů
Úplný výsledek připadající vlastníkům mateřské společnosti

* Revaluation of equity securities at fair value through other comprehensive income option
** Revaluation of debt securities at fair value through other comprehensive income

* Přecenění kapitálových nástrojů s volbou reálné hodnoty vykázané do ostatního úplného výsledku
** Přecenění dluhových nástrojů v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku.

9M 2020

9M 2019

(unaudited)
(neauditováno)

(unaudited)
(neauditováno)

6,177

11,297

0
46

0
105

194
-235
-51
63
-226
3
57
0
-149
6,028
103
5,925

292
-368
-2
3
129
1
30
0
190
11,487
238
11,249

Consolidated Statement of Financial Position of Komerční banka, a.s. - IFRS

CZK million
v milionech Kč

Assets

Aktiva

Cash and current balances with central banks
Financial assets at fair value through profit or loss - trading
Other assets at fair value through profit or loss
Financial assets at fair value through profit or loss
Positive fair value of hedging financial derivatives
Financial assets at fair value through other comprehensive income
Financial assets at amortised cost
Revaluation differences on portfolios hedge items
Current tax assets
Deferred tax assets
Prepayments, accrued income, and other assets
Investments in associates
Intangible assets
Tangible assets
Goodwill
Assets held for sale
Total assets

Hotovost a účty u centrálních bank
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty - k obchodování
Ostatní aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do Ostatního úplného výsledku
Finační aktiva v naběhlé hodnotě
Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově přeceňovaných položek
Daň z příjmů
Odložená daňová pohledávka
Náklady a příjmy příštích období a ostatní aktiva
Majetkové účasti v přidružených společnostech
Nehmotný majetek
Hmotný majetek
Goodwill
Aktiva držená k prodeji
Aktiva celkem

Liabilities and equity

Závazky a vlastní kapitál

Amounts due to central banks
Financial liabilities at fair value through profit or loss
Negative fair value of hedging financial derivatives
Financial liabilities at amoritsed cost
Revaluation differences on portfolios hedge items
Current tax liabilities
Deferred tax liabilities
Accruals and other liabilities
Provisions
Subordinated debt
Total liabilities
Share capital
Share premium, funds, retained earnings, revaluation, and net profit for the period
Non-controlling interest
Total equity
Total liabilities and equity

Závazky vůči centrálním bankám
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou
Finační závazky v naběhlé hodnotě
Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově přeceňovaných položek
Daň z příjmů
Odložený daňový závazek
Výdaje a výnosy příštích období a ostatní závazky
Rezervy
Podřízený dluh
Závazky celkem
Základní kapitál
Emisní ážio, fondy, nerozdělený zisk, oceňovací rozdíly a zisk za účetní období
Nekontrolní podíl
Vlastní kapitál celkem
Závazky a vlastní kapitál celkem

30 Sep 2020

31 Dec 2019

(unaudited)
(neauditováno)

(audited)
(auditováno)

47,764
37,466
581
315
20,734
41,458
1,087,493
447
896
68
4,556
1,471
6,452
9,970
3,752
109
1,263,532
30 Sep 2020
2
28,204
10,682
1,075,836
13,076
41
755
15,766
1,764
2,726
1,148,852
19,005
92,476
3,199
114,680
1,263,532

17,744
22,904
494
0
9,996
36,204
963,401
-374
30
70
5,176
1,255
6,018
10,528
3,752
136
1,077,334
31 Dec 2019
1
23,725
10,283
921,725
-4,105
363
840
11,976
1,345
2,546
968,699
19,005
86,535
3,095
108,635
1,077,334

