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Přehled ukazatelů

Výsledky hospodaření v mil. € 2014  2013 ±

Úrokový výsledek 372,9 335,6 11,1 %

Rezerva na rizika z úvěrů  -78,0 -70,6 10,5 %

Výnosy z provizí  119,3 114,6 4,1 %

Administrativní náklady -236,9 -231,0 2,6 %

Hospodářský výsledek před zdaněním 157,6 141,7 11,2 %

Hospodářský výsledek po zdanění  136,5 122,4 11,5 %

Rozvahové údaje v mil. € 2014 2013 ±

Bilanční součet 17.774,9 17.531,8 1,4 %

Pohledávky za klienty  12.276,2 11.713,3 4,8 %

Primární zdroje 12.288,6 12.250,4 0,3 %

 Z toho spořicí vklady 3.098,5 3.352,1 -7,6 %

 Z toho upsané závazky včetně podřízeného kapitálu  2.295,0 2.224,4 3,2 %

Vlastní kapitál 1.534,1 1.421,0 8,0 %

Spravované prostředky klientů 23.441,9 22.787,5 2,9 %

Započitatelné vlastní prostředky v mil. € 1) 2014 2013 ±

Základní kapitál (tier I) 1.306,9  

Základní kapitál 1.385,2 1.320,6 4,9 %

Vlastní zdroje 1.874,4 1.824,8 2,7 %

Podíl základního kapitálu (tier I) 10,95 %  

Podíl základního kapitálu 11,61 % 12,30 % -0,69 bodu 

Podíl vlastních zdrojů 15,70 % 17,00 % -1,30 bodu 

Firemní ukazatele  2014 2013 ±

Návratnost vlastního kapitálu před zdaněním
(výnosnost vlastního kapitálu)

 10,68  % 10,31 % 0,37 % bodu

Návratnost vlastního kapitálu po zdanění 9,25 % 8,91 % 0,34 % bodu

Cost-Income-Ratio (poměr náklady/výnosy)  50,14 % 52,11 % -1,97 % bodu

Risk-Earning-Ratio (úvěrové riziko / výsledek z úroků) 20,92 % 21,05 % -0,13 % bodu

Zdroje  2014 2013 ±

Vážený průměrný počet zaměstnanců    2.004 2.001 3

Počet poboček     156 150 6

Akcie Oberbank  2014 2013 2012

Počet kmenových akcií  25.783.125 25.783.125 25.783.125

Počet preferenčních akcií  3.000.000 3.000.000 3.000.000

Nejvyšší kurz kmenových/preferenčních akcií v € 50,35 / 38,11 48,50 / 38,70 48,10 / 39,75

Nejnižší kurz kmenových/preferenčních akcií v € 48,45 / 37,00 47,60 / 37,50 47,00 / 38,10

Závěrkový kurz kmenových/preferenčních akcií v € 50,35 / 37,81 48,50 / 37,75 48,00 / 38,60

Tržní kapitalizace v mil. € 1.411,6 1.363,7 1.353,4

Výsledek na akcii podle IFRS v € 4,75 4,26 3,87

Dividenda na akcii v € 0,55 0,50 0,50

Poměr kurzu a zisku u kmenových akcií 10,6 11,4 12,4

Poměr kurzu a zisku u preferenčních akcií 8,0 8,9 10,0

1) Od 1. 1. 2014 aplikace nařízení (EU) č. 575/2013 (Basel III), srovnání s předchozím rokem je možné pouze v omezené míře.
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Profil společnosti

Historie

Založení a první desetiletí
Dne 13. dubna 1869 bylo v Linci rozhodnuto o založení „Akciové společnosti společně s jejími společníky“, která se 
měla jmenovat „Banka pro Horní Rakousko a Salcburk“ a měla mít sídlo v Linci. Jako datum založení byl stanoven           
1. červenec 1869.
V roce 1920 získala banka zemi Horní Rakousko za svého akcionáře, v roce 1921 se pak akcionářem stala Bayerische 
Vereinsbank. V roce 1929 se banka Creditanstalt für Handel und Gewerbe (CA) stala většinovým vlastníkem 
Oberbank.

Poválečná doba
V roce 1945 kromě ústředí v Linci a hlavní pobočky v Salcburku existovalo ještě jedenáct dalších obchodních poboček 
banky. Již v roce 1946 udělila Rakouská národní banka bance Oberbank povolení obchodovat s devizami, v roce 1949 
byla jmenována bankou Marshallova plánu (ERP bankou). Od roku 1955 se Oberbank při zaměření na obchodní 
model univerzální banky začala intenzivně rozvíjet. Získání privátní klientely, přijímání vkladových úspor a poskytová-
ní malých úvěrů byly základem toho, že Oberbank dnes díky obchodu s firmami a privátními klienty stojí na dvou 
stejně silných stabilních pilířích.

Skupina 3 bank
Po druhé světové válce rozdělila banka CA své většinové podíly v Oberbank AG, v Bank für Kärnten AG (dnes BKS 
Bank AG) a v Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV). Po jedné třetině si podržela banka CA sama, 
zbývající podílové účasti byly odevzdány vždy oběma dalším bankám. Z původního pouhého kapitálového propojení 
Oberbank, BKS a BTV se rozvinula úzká a přátelská spolupráce, která je vyjádřena společným vystupováním jako 
skupiny tří bank. Kde je možné dosáhnout synergií, tři banky úzce spolupracují; společně vlastněné firmy jako společ-
nost DREI-BANKEN-EDV (elektronické zpracování dat), Drei-Banken Versicherungs-Aktiengesellschaft (pojišťovna)  
a 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft (investiční společnost) jsou zvlášť úspěšné.
Ve společné dceřiné společnosti ALPENLÄNDISCHE GARANTIE-GESELLSCHAFT (ALGAR) zajišťují tři banky rizika 
velkých úvěrů. Tato spolupráce však neomezuje jejich samostatné vystupování na trhu.

Kotování na Vídeňské burze
Vstup Oberbank a jejích sesterských bank do obchodování na burze dne 1. července 1986 byl jedním z předpokladů 
pro to, aby se tři banky trvale vymanily z vlivu CA a mohly sledovat samostatnou strategii. Dnes podíly v Oberbank 
vlastní kromě obou sesterských bank také UniCredit Bank Austria, Wüstenrot, Generali, ale i samotní zaměstnanci, 
okolo 19 % kmenových akcií je rozptýleno mezi drobnými vlastníky.

Oberbank dnes: „Regionální banka v srdci Evropy“
V 70. letech 20. století uhájená volnost poboček pro banky umožnila Oberbank, aby rozšířila své působení i mimo svůj 
původní region Horní Rakousko / Salcburk. Od roku 1985 řídí Oberbank vlastní filiálky v Dolním Rakousku, od roku 
1988 ve Vídni, od roku 1990 v Bavorsku, od roku 2004 v České republice, od roku 2007 v Maďarsku a od roku 2009 
na Slovensku.
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Profil společnosti

Síť podílových účastí Oberbank

Do trvalých podílových účastí vstupuje Oberbank jen tehdy, když slouží k zajištění rozhodovacích ústředí a pracov-
ních míst domácích společností, přispívají k zajištění funkce domovské banky, nebo když činnost firmy, ve které má 
být podílová účast pořízena, představuje „prodloužení“ klíčového obchodování banky (obchodování s nemovitostmi, 
společnost investičních fondů).

Podíly na sesterských bankách BKS a BTV jsou nejdůležitější majetkové účasti Oberbank. Se stavební spořitel-
nou Wüstenrot AG, akciovou společností Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (Rakouská 
obchodní banka) nebo s CEESEG AG (mateřskou společnostní Wiener Börse AG – Vídeňské burzy, a. s.) 
vlastní Oberbank navíc podíly v dalších společnostech, s nimiž úzce spolupracuje v operativním obchodě.

Jako strategický partner drží Oberbank kromě jiného trvalé podíly ve společnosti Voestalpine  AG  (7,75 %),    
v Energie AG Oberösterreich (4,131 %),  v akciové společnosti Lenzing Aktiengesellschaft (5,22 %), v LINZ 
TEXTIL HOLDING AG (6,22 %) a v Gasteiner Bergbahnen Aktiengesellschaft (32,62 %). 
V říjnu 2014 prodala Oberbank největší část svých podílů ve společnosti AMAG (původně 5,01 %) společnos-
ti B&C Industrieholding GmbH a snížila tak svůj vlastní podíl přibližně na 0,1 %.
Ve společnosti B&C získala společnost AMAG spolehlivého a dlouhodobě zaměřeného klíčového akcionáře, 
který má nyní i kapitálovou většinu. Oberbank zůstává se společností nadále spojena prostřednictvím 
syndikátní smlouvy s B&C.

Fond „Oberbank Opportunity Fonds“ vstupuje do podílových účastí v rámci financování Private-Equity.

V oblasti nemovitostí má Oberbank majetkové účasti ve společnostech založených ke zřizování nebo provozu 
vlastních nemovitostí; v ojedinělých případech také ve společnostech, které jsou jako nositelé bytové výstav-
by důležitými partnery v otázkách jejího financování.

V leasingové části koncernu jsou sdružené tuzemské i zahraniční leasingové společnosti Oberbank, jakož           
i společnosti k financování jednotlivých projektů klientů nebo projektů Oberbank.

Ostatní majetkové účasti zahrnují majetkové účasti ve společnostech, které jsou aktivní mimo ústřední 
obchod Oberbank a poskytují služby blízké bankovnictví (společnost DREI-BANKEN-EDV, zajištění vkladů 
bank a bankéřů) nebo mají v oblasti působnosti Oberbank zvláštní regionální význam (různá technologická 
nebo zřizovatelská centra).

Strategie a obchodní model

Hodnoty jako spolehlivost, stabilita a solidnost jsou odjakživa základem bankovního obchodu. Oberbank na tomto 
základě formulovala osm strategických cílů tvořících rámec jejího úspěšného rozvoje.

Nejvyšší cíl: zajištění samostatnosti a nezávislosti Oberbank.
Pouze dosažením tohoto cíle je zajištěno, že jednání banky Oberbank může vyváženě respektovat zájmy klientů, 
zaměstnanců i akcionářů.

Kvalita poradenství
Oberbank definuje klienty z hospodářské sféry – v první řadě průmyslové a středně velké podniky – a privátní klienty 
jako rovnocenné pilíře. V obchodu s firemní klientelou dokazuje Oberbank svou vysokou kompetenci v zahraničí          
a zejména know-how v otázkách investičního financování a alternativních forem financování, jako jsou equity kapitál 
a mezaninový kapitál.



Profil společnosti

Při transakcích se soukromou klientelou vykazuje Oberbank zvláštní kompetence v oblasti poradenských služeb, jako 
je Private Banking, a dále v oblasti správy majetku nebo financování bydlení.

Organický růst
Oberbank organicky roste díky zakládání filiálek. Cílem expanze je podpora stávajících klientů a účast na velkém 
růstovém potenciálu v atraktivních regionech díky akvizici nové klientely. Ke konci roku 2014 řídí Oberbank 156 
filiálek, které jsou rozloženy takto: 51 filiálek v Horním Rakousku a 16 v Solnohradsku, 31 v Dolním Rakousku a Vídni, 
58 filiálek v Německu, České republice, Maďarsku a na Slovensku.

Řízení rizik
Oberbank vstupuje pouze do rizik, která může zvládnout vlastními silami. Podnikatelské riziko je nutné stabilizovat na 
nízké úrovni: Risk-Earning-Ratio (poměr riziko/zisk) musí být dlouhodobě nižší než 25 %, podíl opravných položek 
pod 0,7 %.

Zajištění likvidity
Oberbank se od nepaměti snaží, aby mohla refinancovat úvěry klientů vklady od klientů a jinými dlouhodobými 
prostředky refinancování. Kromě toho existují vysoké likvidní rezervy ve formě cenných papírů, resp. úvěrových 
pohledávek, které lze refinancovat. Navíc jsou otevřené linky financování v široké síti bank a institucionálních investo-
rů.

Žádný obchod na vlastní účet odloučený od obchodní klientely
Oberbank neprovozuje žádný významný obchod na vlastní účet odloučený od obchodní klientely. Oddělení Global 
Financial Markets poskytuje služby hlavně v managementu úrokového a měnového rizika pro klienty i pro manage-
ment aktiv/pasiv a management likvidity banky.

Personální rozvoj
Systematickým dalším vzděláváním zaměřeným na potřeby Oberbank důsledně rozvíjí odbornou způsobilost                 
a sociální kompetenci svých zaměstnanců. Systém řízení MbO a pevně dané výkonové standardy zajišťují orientaci      
a pravidelnou zpětnou vazbu.

Štíhlé procesy
Efektivní úprava všech procesů, štíhlé podnikové struktury, průběžné projekty racionalizace a přesunutí zdrojů ze 
správy do prodeje umožňují průběžné zlepšování výnosnosti a nepřetržitě dobré ukazatele rentability.

„Strategie 2020“
Aby byla co nejlépe vybavena i pro příští výzvy, spustila Oberbank na podzim roku 2014 projekt „Strategie 2020“.        
V rámci tohoto projektu budou do poloviny roku 2015 zpracovány směrnice, podle nichž bude Oberbank v příštích 
letech postupovat.
Strategie a obchodní model Oberbank se v posledních těžkých letech osvědčily a ukázaly se jako velmi rezistentní 
proti krizi. Proto není v Oberbank, na rozdíl od celé řady jiných bank, nutné nastavovat nový směr. Nová strategie 
nepředstavuje žádnou revoluci, spíše se jedná o evoluci, s jejíž pomocí má být zajištěn veskrze úspěšný vývoj, jenž 
probíhal v minulých letech, i pro budoucnost.
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Zaměstnanci

Podstatným a trvale udržitelným faktorem úspěchu Oberbank je kompetentnost a angažovanost zaměstnanců. 
Soustředíme se na cílenou podporu a profesionální rozvoj personálu jako ústřední klíčové faktory pro trvale udržitel-
ný úspěch firmy.

Cíl: Soustředíme se na získávání zaměstnanců, jejich rozvoj a pozitivní vztah (vazbu) k firmě.
Oberbank využívá akce vzdělávacích zařízení, média a platformy, jako jsou XING a Kununu, aby získala pozici atraktiv-
ního zaměstnavatele. Moderní software pro nábor zaměstnanců a nejvyšší kvalita náborového procesu jsou zárukou, 
že Oberbank najde vhodné zaměstnance. Profesionální „onboarding“ od šanonu pro nové zaměstnance až po plán 
školení podporuje integraci nových zaměstnanců.
Díky cílené podpoře nástupců a kariérního růstu se Oberbank daří obsazovat většinu klíčových pozic zaměstnanci      
z vlastních řad. Díky systému řízení MbO a pevně daným výkonnostním standardům se zaměstnanci a vedoucí 
pracovníci snadno orientují a mají zajištěnou pravidelnou zpětnou vazbu.
Pozitivní pracovní klima se projevuje v dlouhé průměrné době zaměstnání (13 let); mimořádně dobrá míra fluktuace 
se v monitorovaném roce znovu zlepšila a činí pouhých 5,73 %.

Cíl: vzdělávání a školení
Oberbank klade zvláštní důraz na odborné a osobní vzdělávání a soustavné školení svých zaměstnanců. V roce 2014 
činily investice do této oblasti více než 1,5 mil. €.
Vysoké standardy a certifikace ve třech akademiích „Privátní klientela“, „Firemní klientela“ a „Vedoucí pracovníci“ 
tvoří základ pro systematické učení zaměřené na potřeby. Kromě prezenčních školení se jako doplněk využívají 
e-learningové kurzy a webináře, které slouží k podpoře celoživotního vzdělávání.
V roce 2014 byl s velkým úspěchem spuštěn projekt Cross Learning, který přesahuje hranice jednotlivých zemí              
a slouží k internímu transferu know-how a ke zprostředkování nejlepší praxe. Důležitými tématy soustavného 
vzdělávání byly v roce 2014 také praní špinavých peněz, podvody a dodržování pravidel, jakož i FATCA.
Díky spolupráci s uznávanými vzdělávacími zařízeními, jako jsou KMU-Forschung Austria, Management                      
Akademie & Consulting GmbH, LIMAK Austrian Business School, Frankfurt School of Finance and Management          
a s Vyšší odbornou školou Kufstein zahrnuje nabídka vzdělávání ty nejvyšší standardy.

Cíl: kultura řízení
Cílem Oberbank je neustálé zlepšování řídicí kompetence zaměstnanců. Na základě výkonnostních standardů MbO 
pro vedoucí pracovníky se rozvoj vedoucích pracovníků, jejich školení a hodnocení důsledně zaměřuje na kulturu 
řízení. Kromě akademie pro vedoucí pracovníky byl v roce 2014 kladen velký důraz na individuální rozvojové plány 
pro nově jmenované vedoucí pracovníky.

„Akcie zdraví“
Podpora zdraví a bezpečnosti zaměstnanců je součástí firemní kultury Oberbank. Pracovníci jsou důsledně seznamo-
váni s tím, jak mohou ovlivnit své vlastní zdraví. Opatření a programy jsou zaměřené na pohyb, stravu a mentální 
kondici. Určité části těchto programů mohou využívat také partnerky a partneři zaměstnanců Oberbank, což se 
setkává s velmi kladnou odezvou. Tradičně velmi nízká míra nemocnosti v Oberbank činila v roce 2014 pouze 2,7 %.

„Budoucnost žen 2020“
Důležitým zájmem Oberbank je skutečně realizovaná rovnost příležitostí pro všechny zaměstnance. Pravidelně 
zpracovávaná a zástupcům zaměstnanců předkládaná zpráva o příjmech odkrývá, že v oblasti mezd nejsou žádné 
diskriminační rozdíly. Ani v roce 2014 nenastaly žádné případy, které by musela prověřit komise pro rovné zacházení.



Profil společnosti

Na začátku roku 2014 byla zřízena funkce zmocněnce pro ženy jako určité spojky a kontaktní osoby pro rodinná               
a ženská témata. Úspěšně pokračovaly činnosti jako snídaně pro znovu nastupující zaměstnance, síťové a sportovní 
akce, seminář „Ženy před oponou“ a účast na programu Cross Mentoring země.
Důsledné vytváření výhodných rámcových podmínek pro zaměstnance s rodinnými závazky bylo vyznamenáno 
obnovením certifikace „audit berufundfamilie“ (audit kariéra a rodina), cenou za podporu rodiny, kterou uděluje 
země Horní Rakousko, a také 3. místem v zemské rodinné soutěži „Felix Familia“.
Pružná pracovní doba, péče o prázdninách, možnost práce „na telefonu“, aktivní plánování mateřské dovolené                
a finanční podpora na péči o děti – to jsou příklady opatření, která zaměstnanci velmi rádi využívají.

Řízení osobních rizik
Pro řízení směrodatných osobních rizik (dostupnost personálu, pracovní právo, zaměstnanecká praxe, konflikty mezi 
zaměstnanci, chybné chování zaměstnanců) jsou tato systematicky evidována a vyhodnocována v rámci hodnocení 
provozních rizik. Na základě tohoto odhadu se zpracovávají opatření, která mají eliminovat nebo minimalizovat 
nebezpečí a rizika. Na úrovni procesů působí interní kontrolní systém, který sleduje koncernová revize.

Stav zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v uplynulém obchodním roce 2014  stoupl.
V souladu se strategií růstu Oberbank nadále posilovala své působení na domácích a zahraničních expanzních trzích 
tím, že založila osm poboček a vytvořila 32 dalších pracovních míst.
Současně byly optimalizací všech interních procesů a využitím synergií a přirozené fluktuace důsledně sledovány cíle 
v oblasti optimalizace nákladů a úspor. Na základě organizačních a personálních rámcových podmínek se proces 
průběžně monitoruje a řídí a odvozují a realizují se nutná opatření.

Odpovědné jednání

Oberbank se výslovně hlásí k tomu, že při všech strategických a operativních úvahách zohledňuje ekologické a sociální 
aspekty svého jednání. Právě v bankovním sektoru se zásady jako spolehlivost, stabilita a solidnost prokázaly jako 
hodnoty, s nimiž je nutné zacházet velmi obezřetně, protože důvěra klientů, zaměstnanců a dalších společenských 
skupin má největší význam.

Důslednost veškerého jednání
Oberbank může být ekonomicky úspěšná jen tehdy, když bude mít na zřeteli svou společenskou zodpovědnost. 
Představenstvo proto pečlivě stanovilo příslušná opatření, aby se komplexně dbalo na společenskou zodpovědnost     
a aby byla zajištěna trvalá udržitelnost obchodního modelu.

Ekonomická zodpovědnost
Jen zodpovědné hospodaření umožňuje Oberbank, aby jako trvalý prvek zakotvila v ekonomické struktuře svých 
regionů, jednala s praktickým prospěchem pro společnost a vytvářela trvalou nadhodnotu.
Oberbank se výslovně hlásí k trvale udržitelnému hospodaření: Strategie, obchodní politika, plánování cílů a systém 
odměňování explicitně zohledňují dlouhodobý výsledek společnosti a trvale udržitelný rozvoj stanovují jako hlavní 
zásadu podnikatelského jednání.
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Profil společnosti

Ekologická zodpovědnost
Šetrné zacházení se všemi zdroji je součástí společenské zodpovědnosti, proto Oberbank při svých činnostech, 
realizovaných procesech a u svých produktů usiluje o co možná nejvyšší snášenlivost pro životní prostředí. Zejména 
v oblasti řízení budov a energetického managementu, u služebních cest a v nákupní politice jsou stanoveny ekologic-
ky zodpovědné akcenty, které zajišťují dlouhodobé snižování nákladů.

Zodpovědnost při vytváření produktů
I na straně výrobků se Oberbank pokouší dostát své odpovědnosti za životní prostředí. Zákazníci 3 Banken-Generali 
Investment-Gesellschaft mají možnost investovat své finanční prostředky do ekologického a etického fondu. Fond     
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds investuje do podniků, které se hlásí k důslednému hospodaření. Jako jeho kritéria byly 
definovány čistá a obnovitelná energie, energetická účinnost, zdraví, voda, důsledná spotřeba, důsledná mobilita           
a rovněž služby pro životní prostředí a vzdělání.

Sociální zodpovědnost
Dalším důležitým kritériem je pro Oberbank práce se sociálními tématy.
Díky finanční a organizační podpoře mohou hospodářský výsledek Oberbank využívat i osoby a skupiny, které jsou 
poněkud znevýhodněné.
Kromě toho vnímá Oberbank jako cennou část své společenské odpovědnosti také podporu kulturních aktivit.

Opatření k podpoře žen (§ 234b odst. 2 Z 2 UGB)
Ke dni 31. prosinci 2014 bylo v Oberbank (vč. leasingu) zaměstnáno 80 žen ve vedoucích funkcích, což odpovídá 
podílu 20,2 % (2013: 73 žen, resp. 20,2 %). Oberbank v roce 2010 zahájila projekt „Budoucnost žen 2020“ s cílem 
zdvojnásobit podíl žen ve vedoucích funkcích ve společnosti do roku 2020. Součástí projektu je kromě jiného péče    
o  děti o prázdninách v měsíci srpnu, cílené plánování kariéry pro ženy nebo časově a organizačně flexibilní moduly 
opětovného nástupu.
V rámci tohoto projektu Oberbank usilovala také o certifikaci jako podnik přátelský k rodině a po auditu provedeném 
certifikovaným odborným znalcem dne 14. dubna 2011 ke dni 5. červnu 2011 obdržela základní certifikát „Audit 
berufundfamilie“ vystavený spolkovým ministerstvem pro hospodářství, rodinu a mládež na dobu tří let. V roce 2014 
byla tato státní značka kvality po externí evaluaci provedené společností TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich 
GmbH prodloužena na další tři roky.
Další opatření realizovaná v praxi se od nynějška externě vyhodnocují každý rok. Tím se má v Oberbank položit 
základní kámen k tomu, aby v budoucnosti bylo více žen s příslušnou kvalifikací ve vedoucích pozicích a aby tyto ženy 
byly vhodné i pro budoucí obsazování mandátů v představenstvu.
V roce 2014 se podařilo zvýšit podíl žen v dozorčí radě ze 7 % (zastoupení kapitálu), resp. 14 % (zastoupení zaměst-
nanců) na 33 % v obou případech zastoupení. Tímto byla překročena plánovaná cílová míra zastoupení 25 %.

Praní špinavých peněz
Opatření k zabránění praní špinavých peněz byla i v obchodním roce 2014 zvláštním úkolem banky Oberbank. 
Systémově podporovaná kontrola nápadných transakcí, kontrola embarga i nových obchodních vztahů s politicky 
exponovanými osobami byly plněny v souladu se zákonnými směrnicemi.
Zaměstnancům bylo v časovém období, kterého se zpráva týká, poskytnuto odpovídající školení k tématům praní 
špinavých peněz a financování terorismu, takže případné transakce, popř. obchodní případy zatížené rizikem bylo 
možné včas rozeznat. Pokud se objevily podezřelé transakce, byl v případě potřeby navázán kontakt s institucí pro 
oznamování praní špinavých peněz. V měsíčních zprávách bylo vedení společnosti informováno o aktivitách                      
k zabránění praní špinavých peněz.
Na podzim 2014 se konaly speciální roadshows pro všechny zaměstnance v centrálních odděleních.
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Vztahy s investory

Akcie a struktura akcionářů
Obchodní politika a podnikatelské cíle Oberbank se nastavují tak, aby byly trvale udržitelné a dlouhodobé, a jsou 
jasně komunikovány směrem k veřejnosti.
Nejvyšší prioritu má zachování nezávislosti. Tento cíl je zajištěn vysokou výnosností, rozumnou rizikovou politikou, 
spojením se samostatnými regionálními bankami BKS Bank AG a Bank für Tirol und Vorarlberg AG a s akcionáři, kteří 
mají zájem na nezávislosti Oberbank.
Jednotliví akcionáři Oberbank AG nemohou sami přímo ani nepřímo ovládnout tuto společnost. Mezi BKS, BTV            
a Wüstenrot Genossenschaft byla uzavřena syndikátní dohoda, jejímž cílem je zajištění samostatnosti Oberbank. 
Dalším stabilizujícím prvkem ve struktuře akcionářů je podíl zaměstnanců, kteří syndikovali svá hlasovací práva               
a k zastupování svých zájmů zmocnili družstvo zaměstnanců Oberbank. Protože se management a zaměstnanci 
Oberbank hlásí k Oberbank, upevňuje se nezávislost, stejně jako dlouholeté kooperace se spolehlivými partnery, 
jakými jsou Wüstenrot nebo Generali.

Možnost volby pro investory: kmenová a/nebo preferenční akcie
Investoři mohou volit mezi kmenovou akcií Oberbank a preferenční akcií Oberbank. Na rozdíl od kmenové akcie 
preferenční akcie písemně nezaručuje žádná hlasovací práva, ale naopak poskytuje dodatečnou výplatu minimální 
dividendy 6 % z podílového základního kapitálu (9 mil. €). Pro oba druhy akcií byla nakonec stanovena stejně vysoká 
dividenda. Na základě upuštění od hlasovacího práva se však preferenční akcie ve srovnání s kmenovou akcí kotuje      
s kurzovým disážiem, z něhož se vypočítává vyšší výnosová míra dividendy.

Kmenová akcie dosáhla v roce 2014 svého historického maxima
Kmenová akcie Oberbank dosáhla dne 22. 12. 2014 s kurzem 50,35 € historického maxima. Preferenční akcie zazna-
menala dne 4. 2. 2014 s kurzem 38,11 € své kurzové maximum v monitorovaném roce.
Celkový roční výkon v roce 2014 (vývoj kurzu a dividendy) činil u kmenových akcií +4,86 %, u preferenčních akcií 
+1,51 %. Kapitalizace Oberbank AG na burze činila ke konci roku 2014 1.411,6 mil. €, na konci předchozího roku to 
bylo 1.363,7 mil. €.

Ukazatele akcií Oberbank     

   2014 2013 2012

   

Počet kmenových akcií  25.783.125 25.783.125 25.783.125

Počet preferenčních akcií  3.000.000 3.000.000 3.000.000

Nejvyšší kurz kmenových/preferenčních akcií v € 50,35 / 38,11 48,50 / 38,70 48,10 / 39,75

Nejnižší kurz kmenových/preferenčních akcií v € 48,45 / 37,00 47,60 / 37,50 47,00 / 38,10

Závěrkový kurz kmenových/preferenčních akcií v € 50,35 / 37,81 48,50 / 37,75 48,00 / 38,60

Tržní kapitalizace v mil. €  1.411,6 1.363,7 1.353,4

Výsledek na akcii podle IFRS v € 4,75 4,26 3,87

Dividenda na akcii v €  0,55 0,50 0,50

Poměr kurzu a zisku u kmenových akcií 10,6 11,4 12,4

Poměr kurzu a zisku u preferenčních akcií 8,0 8,9 10,0

Kmenová akcie se od 1. července 1986 kotuje na vídeňské burze. Od té doby její hodnota neustále roste: Akcionáři, 
kteří v roce 1986 upsali akcii Oberbank a podíleli se na všech navýšeních kapitálu, při zohlednění výplat dividend 
dosáhli před odpočtem daně z výnosu kapitálu míry výnosu průměrně 8,35 % ročně.
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Vztahy s investory

Atraktivní ocenění, konstantní dividenda
Výsledek na akcii oproti roku 2013 značně vzrostl ze 4,26 na 4,75 €. Na základě závěrkových kurzů roku 2014 se počítá 
poměr kurz/zisk (KGV) ve výši 10,6 pro kmenovou akcii a 8,0 pro preferenční akcii.
135. řádné valné hromadě, která bude zasedat 19. 5. 2015, bude předložen návrh na výplatu dividendy 0,55 € za 
každou oprávněnou akcii, což je o 5 centů více než v minulém roce.

BUDAPESTStruktura akcionářů Oberbank podle hlasovacích práv k 31. 12. 2014

1 Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck  18,51 %  

2 BKS Bank AG, Klagenfurt  18,51 %  

3 Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen. m. b. H., Salzburk

  

5,13 %  

4 Generali 3 Banken Holding AG, Vídeň  2,21 %  

5 Majetkové účasti zaměstnanců  3,82 %  

6 CABO Beteiligungsgesellschaft m. b. H., Vídeň  32,54 %  

7 Drobní akcionáři  19,28 %  
7

6

5
4

3

2

1

Základní kapitál Oberbank se dělí na 25.783.125 kmenových kusových akcií znějících na majitele a na 3.000.000 
preferenčních akcií znějící na majitele bez hlasovacího práva. Největším jednotlivým akcionářem Oberbank je CABO 
Beteiligungsgesellschaft m.b.H., 100% koncernová dceřiná společnost UniCredit Bank Austria. Rozptýlené drobné 
vlastnictví kmenových akcií Oberbank v rozsahu okolo 19 % (26,8 % vč. preferenčních akcií) drží podniky, institucio-
nální investoři a soukromí akcionáři.

Finanční kalendář 2015

Zveřejnění roční účetní uzávěrky v novinách Wiener Zeitung  26.3. 2015

Rozhodný den k prokázání akcií Oberbank 9.5. 2015

Valná hromada 19.5. 2015

Den rozhodný pro výplatu dividend vlastníkům akcií 22.5. 2015

Den výplaty dividend 27.5. 2015

Zveřejnění čtvrtletních zpráv  

1. čtvrtletí  22.5. 2015

1. pololetí  21.8. 2015

1.–3. čtvrtletí  27.11. 2015
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Koncernová uzávěrka

Oberbank vykazuje za obchodní rok 2014 vynikající výnosy.
Hospodářský výsledek před zdaněním vzrostl o 11,2 % na 157,6 mil. €. Hospodářský výsledek po zdanění i přes 
daňové náklady, které jsou ve srovnání s minulým rokem o 9,7 % vyšší, vzrostl o 11,5 % na 136,5 mil. €.

Výsledek z úroků vzrostl o 11,1 % na 372,9 mil. €.
Důvodem je výsledek z úvěrů ve výši 313,9 mil. €, tedy o 9,4 % vyšší, a vyšší přínos majetkových účastí Equity na 
hospodářském výsledku, tento přínos vzrostl o 21,0 % na 59,0 mil. €.

Pro všechna rozpoznatelná rizika byla učiněna dostatečná opatření k jejich preventivnímu zajištění.
Kromě preventivních zajištění u jednotlivých rizik existuje opravná položka k hodnotě portfolia dle IAS 39. Včetně 
odpisů pohledávek činilo řízení úvěrového rizika v obchodním roce 2014 78,0 mil. € po 70,6 mil.  € v předchozím roce. 
To způsobilo nárůst podílu opravných položek z 0,60 % na 0,64 %.

Výsledek z provizí vzrostl v obchodním roce 2014 o 4,1 % na 119,3 mil. €.
Provize v platebním styku vzrostly o 2,9 % na 42,6 mil. €, v obchodu s cennými papíry o 5,6 % na 38,0 mil. €. Také 
provize z úvěrových obchodů výrazně vzrostly (24,1 mil. €, +5,6 %), zatímco výnosy z obchodů s devizami a valutami 
klesly o 1,6 % na 10,4 mil. €.

Koncernový výkaz zisků a ztrát

 
Koncernový výkaz zisků a ztrát

2014 2013 ± v tis. €  ± v  %

V tis. €

1. Úroky a podobné výnosy 483.085 481.329 1.756 0,4

2. Úroky a podobné náklady -169.162 -194.485 25.323 -13,0

3. Výnosy ze společností oceněných at Equity 58.994 48.758 10. 236 21,0

Výsledek z úroků 372.917 335.602 37.315 11,1

4. Zajištění rizik z úvěrů -78.027 -70.634 -7.393 10,5

5. Výnosy z provizí 132.486 127.002 5.484 4,3

6. Náklady na provize -13.176 -12.379 -797 6,4

Výsledek z provizí 119.310 114.623 4.687 4,1

7. Výsledek z obchodů 5. 274 5.144 130 2,5

8. Administrativní náklady -236.931 -230.995 -5.936 2,6

9. Ostatní provozní výsledky -24.952 -12.070 -12.882 > 100,0

a) Výsledek z finančního majetku FV/PL -12.800 11.913 -24.713 > -100,0

b) Výsledek z finančního majetku AfS -3.893 -17.351 13.458 -77,6

c) Výsledek z finančního majetku HtM -498 0 -498

d) Jiný provozní výsledek -7.761 -6.632 -1.129 17,0

Hospodářský výsledek před zdaněním 157.591 141.670 15.921 11,2

10. Daně z příjmu a výnosu -21.120 -19. 255 -1.865 9,7

Hospodářský výsledek po zdanění 136.471 122.415 14.056 11,5

Připočtení podílníkům mateřské společnosti 136.605 122.375 14. 230 11,6

Připočtení menšinovým podílům -134 40 -174 > -100,0
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Koncernová uzávěrka

Výsledek z obchodů
Výsledek z obchodů zahrnuje výsledek účetní knihy obchodů s cennými papíry, s deriváty, obchodní účetní knihy            
i výsledek obchodů s devizami, valutami a drahými kovy. V obchodním roce 2014 byl výsledek obchodů s částkou      
5,3 mil. € o 2,5 % nižší než v předchozím roce.

Správní náklady
V obchodním roce 2014 byly správní náklady s částkou 236,9 mil. € o 2,6 % vyšší než v předchozím roce. Personální 
náklady vzrostly o 3,4 % na 145,0 mil. €, věcné náklady o 2,1 % na 80,8 mil. €. Odpisy s částkou 11,1 mil. € byly o 3,8 % 
nižší než v předchozím roce. 
Cost-Income-Ratio byl s 50,1 % nadále jasně lepší než na rakouském celkovém trhu.

Vynikající vývoj výsledku před zdaněním a po něm
Při zohlednění preventivních zajištění rizika v úvěrových obchodech byl ve srovnání s předchozím rokem vykázaný 
hospodářský výsledek před zdaněním o 11,2 % vyšší v částce 157,6 mil. €.
Daně z příjmů a výnosů byly s částkou 21,1 mil. € o 9,7 % nižší než v předchozím roce.
Z toho vyplývá hospodářský výsledek po zdanění ve výši 136,5 mil. €, čímž byla hodnota předchozího roku překonána 
o 11,5 %.
Cizí podíly na hospodářském výsledku činí -134 tis. €, tím koncernový hospodářský výsledek v koncernu Oberbank 
činí 136,6 mil. € (+11,6 %).
Počet vydaných akcií Oberbank AG je 28.783.125 kusů. Výsledek na akcii činil v roce, za který se podává zpráva,
4,75 € (4,26 € v předchozím roce).

Analýza důležitých daňových ukazatelů
Return on Equity (RoE) před zdaněním díky velmi dobrému vývoji hospodářského výsledku před zdaněním vzrostl      
z 10,31 % na 10,68 %, po zdanění z 8,91 % na 9,25 %.
Výsledek podle IFRS na akcii vzrostl ze 4,26 € na 4,75 €.
Cost-Income-Ratio byl v roce 2014 opět vynikající a činil 50,14 %. Risk-Earning-Ratio se i přes vyšší zajištění rizik 
zlepšil z 21,05 % na 20,92 %.

Koncernový výkaz zisků a ztrát

Ukazatele společnosti podle IFRS     

   2014 2013

   

Return on Equity před zdaněním (míra výnosnosti vlastního kapitálu)   10,68 % 10,31 %

Return on Equity po zdanění   9,25 % 8,91 %

IFRS výsledek na každou akcii v €  4,75 4,26

Cost-Income-Ratio (koeficient náklady/výnosy)   50,14 % 52,11 %

Risk-Earning-Ratio (úvěrové riziko / výsledek z úroků)  20,92 % 21,05 %
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Pohledávky za peněžními ústavy klesly v roce 2014 o 13,7 % na 1.461,0 mil. €.

Pohledávky za klienty se podařilo zvýšit o 4,8 % na 12.276,2 mil. €. Zatímco pohledávky vůči tuzemským klientům 
vzrostly o 3,2 % na 7.596,2 mil. €, zvýšily se pohledávky vůči zahraničním klientům o 7,5 % na 4.680,1 mil. €.

Nárůst zajištění rizika o 9,0 % na 474,4 mil. € vyplývá ze salda přiřazení a rozpuštění jednotlivých opravných 
položek a z opravných položek portfolia dle IAS 39.

Finanční investice klesly v roce 2014 o 4,7 % na 3.650,4 mil. € a dělí se následovně: investiční majetek At Fair Value 
241,2 mil. €, Available for Sale 726,4 mil. €, Held to Maturity 2.051,5 mil. €, podíly ve firmách oceněných at Equity 
631,3 mil. €.

Ve zbývajících aktivech je souhrn rezervy hotovosti, obchodních aktiv, nehmotného investičního majetku, investič-
ního majetku a ostatních aktiv. Obchodní aktiva vzrostla o 45,4 % na 56,6 mil. €, nehmotný investiční majetek klesl 
o 21,9 % na 1,6 mil. €. Hmotný investiční majetek se zvýšil o 7,9 % na 254,6 mil. €, ostatní aktiva (např. kladné tržní 
hodnoty derivátů v bankovním účetnictví, zálohové platby na a za leasingové smlouvy, které ještě nevstoupily            
v platnost, ostatní pohledávky leasingových společností, latentní daňové pohledávky a účetní položky časového 
rozlišení) se zvýšila o 43,4 % na 401,8 mil. €.

Koncernová rozvaha / aktiva

Aktiva  

31.12. 2014 31.12. 20131) ± V tis. € ± in % 31.12. 2013 2)

V tis. €

1. Hotovostní rezerva 147.009 174.599 -27.590 -15,8 174.599

2. Pohledávky za peněžními ústavy 1.460.988 1.692.787 -231.799 -13,7 1.692.787

3. Pohledávky za klienty 12. 276. 238 11.713. 262 562.976 4,8 11.713. 262

4. Zajištění rizik -474.410 -435.327 -39.083 9,0 -396. 201

5. Obchodní aktiva 56.649 38.964 17.685 45,4 38.964

6. Finanční investice 3.650.387 3.829.359 -178.972 -4,7 3.829.359

 a) Finanční majetek FV/PL 241. 238 249.924 -8.686 -3,5 249.924

 b) Finanční majetek AfS 726.363 780.504 -54.141 -6,9 780.504

 c) Finanční majetek HtM 2.051.487 2. 227.199 -175.712 -7,9 2. 227.199

 d) Podíly v podnicích Equity 631. 299 571.732 59.567 10,4 571.732

7. Nehmotný investiční majetek 1.558 1.994 -436 -21,9 1.994

8. Hmotný investiční majetek 254.643 236.039 18.604 7,9 236.039

 a) Nemovitosti držené jako finanční investice 101.568 92.750 8.818 9,5 92.750

b) Jiný hmotný investiční majetek 153.075 143. 289 9.786 6,8 143. 289

9. Jiná aktiva 401.824 280.123 121.701 43,4 280.123

 a) Odložená daň 64.138 49.013 15.125 30,9 49.013

b) Kladné tržní hodnoty uzavřených derivátů
     bankovní knihy

 202.066 113.851 88. 215 77,5 113.851

c) Ostatní 135.620 117. 259 18.361 15,7 117. 259

Aktiva celkem 17.774.886 17.531.800 243.086 1,4 17.570.926

 V rámci prvního použití IFRS 11 proběhla úprava výsledků předchozího roku (viz poznámka 2).
 Hodnoty zveřejněné k 31.12.2013. 
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Koncernová uzávěrka
Koncernová rozvaha / pasiva

 
Pasiva   

31.12. 2014 31.12. 20131) ± V tis. € ± v % 31.12. 2013 2)

V tis. €

1. Závazky vůči peněžním ústavům 3. 252.390 3. 238.957 13.433 0,4 3. 238.957

2. Závazky vůči klientům 9.993.608 10.026.006 -32.398 -0,3 10.026.006

3. Upsané závazky 1.580.642 1.592.867 -12. 225 -0,8 1.592.867

4. Rezervy 383.012 352. 275 30.737 8,7 391.401

5. Ostatní pasiva 316.781 269.173 47.608 17,7 269.173

a) Pasiva z obchodů 55.372 37. 281 18.091 48,5 37. 281

 b) Daňové dluhy 8.752 4.496 4. 256 94,7 4.496

 ba) Běžný daňový dluh 4.918 159 4.759 >100,0 159

 bb) Odložený daňový dluh 3.834 4.337 -503 -11,6 4.337

 c) Záporné tržní hodnoty uzavřených derivátů
     bankovní knihy

43.459 45.847 -2.388 -5,2 45.847

d) Ostatní 209.198 181.549 27.649 15,2 181.549

6. Druhořadý kapitál 714.376 631.551 82.825 13,1 631.551

7. Vlastní kapitál 1.534.077 1.420.971 113.106 8,0 1.420.971

a) Vlastní podíl 1.530.839 1.418.011 112.828 8,0 1.418.011

b. Menšinový podíl 3. 238 2.960 278 9,4 2.960

 Pasiva celkem 17.774.886 17.531.800 243.086 1,4 17.570.926

 1) V rámci prvního použití IFRS 11 proběhla úprava výsledků předchozího roku (viz poznámka 2).
2) Hodnoty zveřejněné k 31.12.2013. 

Závazky vůči peněžním ústavům se v roce 2014 téměř nezměnily (+0,4 %) a činily 3.252,4 mil. €.

Primární prostředky zůstaly stabilní a činily 12.288,6 mil. € (+0,3 %). Zde zahrnuté závazky vůči zákazníkům ve výši 
9.993,6 mil. € (-0,3 %) zůstaly rovněž téměř beze změny na úrovni minulého roku. Spořicí vklady klesly o 7,6 % na 
3.098,5 mil. €, v první řadě kvůli nižším úrokům a s tím spojené nižší míře spoření v celém Rakousku. Ostatní 
závazky naopak vzrostly o 3,3 % na 6.895,1 mil. €. Upsané závazky byly o 0,8 % nižší a činily 1.580,6 mil. €, rozvaho-
vá položka Druhořadý kapitál činila 714,4 mil. € a byla o 13,1 % vyšší než v roce minulém.

Zvýšení vlastního kapitálu o 8,0 % na 1.534,1 mil. € lze vysvětlit především vysokou dotací do rezervních fondů 
možnou díky velmi dobré situaci ve výnosech.

Ve zbývajících pasivech se vykazují rezervy a ostatní pasiva. Rezervy vzrostly celkem o 8,7 % na 383,0 mil. €. Skládají 
se hlavně z rezerv na odstupné a penzijních rezerv (235,9 mil. €) a z rezerv na úvěrové obchody (81,3 mil. €).

Ostatní pasiva se zvýšila o 17,7 % na 316,8 mil. €. V této položce jsou evidované záporné tržní hodnoty derivátů       
v bankovní knize, ostatní krátkodobé rezervy, ostatní závazky leasingové části koncernu i účetní položky časového 
rozlišení.
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Koncernová uzávěrka
Vlastní prostředky koncernu

Započitatelné vlastní prostředky podle části 2 nařízení (EU) č. 575/2013 1)

31.12. 20142) 31.12. 20133) ± V tis. € 4)

V tis. €

Upsaný kapitál 84.549 -86.349 -1.800

Rezervní kapitálové fondy 194.746 194.746 0

Rezervní fondy ze zisku 1. 248.435 959.846 288.589

Podíly jiných společníků 0 3.015 -3.015

Kumulovaný jiný výsledek -13.078  -13.078

Opravné položky podléhající dohledu -40.778 0 -40.778

Srážky z položek základního kapitálu (Tier I) -166.989 -2.360 -164.629

Základní kapitál (Tier I) 1.306.885

20.000 0 20.000

63. 200 79.000 -15.800

Srážky z položek základního kapitálu (Tier I) -4.892 0 -4.892

Doplňující základní kapitál 78.308   

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 1.385.193 1.320.596 64.597

Započitatelné doplňkové kapitálové nástroje 409.195 454.034 -44.839

Jmenovitý kapitál preferenční akcie podle ÜRL 1.800 0 1.800

15.800 0 15.800

Položky doplňkového kapitálu podle národních realizačních opatření 76.306 161.009 -84.703

Obecné úpravy úvěrového rizika 0 8.000 -8.000

Srážky z položek doplňkového kapitálu -13.893 -39.500 25.607

Doplňkový kapitál 489. 208 583.543 -94.335

Započitatelný kapitál Tier III  778  -778

Srážkové položky podílů v KI/FI  -80.146 80.146

VLASTNÍ PROSTŘEDKY 1.874.401 1.824.771 49.630

Celková riziková částka podle článku 92 CRR

Úvěrové riziko 10.982.467 10.726.897 255.570

Tržní riziko, riziko z realizace a riziko CVA 62.476 7.063 55.413

Provozní riziko 890. 231 0 890. 231

Celková riziková částka 11.935.174 10.733.960 1.201.214

Kvóty vlastních prostředků podle článku 92 CRR

Kvóta základního kapitálu Tier I 10,95 %  Neuvádí se  

Kvóta základního kapitálu 11,61 % 12,30 % -0,70 % bodu 

Kvóta celkového kapitálu 15,70 % 17,00 % -1,30 % bodu 

Zákonem požadovaná kvóta vlastních prostředků podle ÜRL v %

Kvóta základního kapitálu Tier I 4,00%   

Kvóta základního kapitálu 5,50% 4,00 %  

Kvóta celkového kapitálu 8,00% 8,00 %  

Zákonné požadavky na vlastní prostředky podle ÜRL v tis. €

Základní kapitál Tier I 477.407   

Základní kapitál 656.435   

Celkový kapitál 954.814 926.643 28.171

Volné složky kapitálu

Základní kapitál Tier I 829.478   

Základní kapitál 728.758   

Celkový kapitál 919.587 898.128 21.459

1) S výhradou schválení dozorčí radou dne 23. března 2015. 
2) Od 1. 1. 2014 aplikace nařízení (EU) č. 575/2013 (Basel III). 

3) Do 31. 12. 2013 stanovení podle Basel II. 
4) Srovnání s předchozím rokem je možné pouze omezeně.

Kapitálové nástroje AT1 podle ÜRL

Kapitálové nástroje AT1 podle národních realizačních opatření

Kapitálové nástroje AT1
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Zpráva podle segmentů

Hospodářský výsledek v segmentu firemní klientela klesl v roce 2014 o 13,4 % na 109,8 mil. €.

Výsledek z úroků zaznamenal nárůst o 4,6 % na 238,1 mil. €. Výsledek z provizí vzrostl v roce 2014 o 5,7 % na 63,3 mil €.

Zajištění rizika se velmi výrazně zvýšilo o 57,1 % na 72,8 mil. €.

Správní náklady zaznamenaly nárůst o 3,7 % na 120,6 mil. €, ostatní provozní výnosy zůstaly ve výši 1,8 mil. € přibližně 
na úrovni minulého roku.

RoE v sekci firemní klientely poklesl o 2,5 % bodu na 12,1 %, Cost-Income-Ratio se zlepšil o 0,4 % bodu na 39,8 %.

Ke konci roku 2014 využilo naše služby přibližně 44 000 firem, 6 500 firem se podařilo získat jako nové klienty.

Segment firemní klientela

2014 2013 ± v %

V mil. € 

Výsledek z úroků 238,1 227,7 4,6 %

Zajištění rizika v úvěrových obchodech -72,8 -46,3 57,1 %

Výsledek z provizí 63,3 59,9 5,7 %

Výsledek z obchodů -0,1 -0,1 -1,5 %

Správní náklady -120,6 -116,3 3,7 %

Ostatní provozní výsledky 1,8 1,8 -1,2 %

Mimořádný hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek před zdaněním 109,8 126,7 -13,4 %

Podíl na hospodářském výsledku před zdaněním 69,7 % 89,4 % -19,7% bodu

Ø ekvivalent úvěrového a tržního rizika (zákon o bankovnictví) 8. 299,5 8. 298,2 0,0 %

Majetek segmentu 9.468,9 9. 219,1 2,7 %

Dluhy segmentu 6.572,6 6.387,0 2,9 %

Ø přiřazený vlastní kapitál 910,8 867,3 5,0 %
Return on Equity před zdaněním (RoE) 12,1 % 14,6 % -2,5% bodu
Cost-Income-Ratio 39,8 % 40,2 % -0,4% bodu

Přehled obchodních transakcí v roce 2014 v segmentu firemní klientela
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Zpráva podle segmentů

Segment privátní klientela

2014 2013 ± v %

V mil. € 

Výsledek z úroků 55,4 56,4 -1,8 %

Zajištění rizika v úvěrových obchodech 0,7 -0,4 >-100,0 %

Výsledek z provizí 56,1 54,8 2,3 %

Výsledek z obchodů 

Správní náklady -84,2 -84,3 -0,1 %

Ostatní provozní výsledky -0,9 2,4 >-100,0 %

Mimořádný hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek před zdaněním 27,1 28,9 -6,3 %

Podíl na hospodářském výsledku před zdaněním 17,2 % 20,4 % -3,2% bodu

Ø ekvivalent úvěrového a tržního rizika (zákon o bankovnictví) 1. 261,7 1. 209,1 4,4 %

Majetek segmentu 2.387,6 2.157,6 10,7 %

Dluhy segmentu 4.951,7 5.126,7 -3,4 %

Ø přiřazený vlastní kapitál 138,5 126,4 9,6 %
Return on Equity před zdaněním (RoE) 19,6 % 22,9 % -3,3% bodu
Cost-Income-Ratio 76,1 % 74,2 % 1,9% bodu

Hospodářský výsledek v sekci privátní klientela klesl v roce 2014 o 6,3 % na 27,1 mil. €.

Výsledek z úroků klesl o 1,8 % na 55,4 mil. €, zatímco výsledek z provizí vzrostl o 2,3 % na 56,1 mil €.

V oblasti zajištění rizik bylo díky rozpouštění oprávek docíleno výnosu 0,7 mil. €, v minulém roce to byly náklady       
0,4 mil. €.

Správní náklady klesly o 0,1 % na 84,2 mil. €.

RoE v sekci privátní klientely poklesl o 3,3 % bodu na 19,6 %, Cost-Income-Ratio vzrostl o 1,9 % bodu na 76,1 %.

Ke konci roku 2014 obsluhovala Oberbank přibližně 290 000 privátních klientů, přibližně 18 500 se v roce 2014 
podařilo získat jako nové klienty.

Přehled obchodních transakcí v roce 2014 v segmentu privátní klientela
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Zpráva podle segmentů

Výsledek z úroků vzrostl v segmentu finanční trhy o 54,1 % na 79,4 mil. €, přičemž ke zlepšení přispěl jak operativní 
výsledek z úroků, tak výsledek at Equity.

V oblasti zajištění rizik došlo oproti předchozímu roku ke snížení z 23,9 mil. € na 6,0 mil. €.

Výsledek z obchodů vzrostl o 2,5 % na 5,3 mil. €, saldo nákladů u ostatního provozního výsledku vzrostlo na 28,3 mil. €.

Hospodářský výsledek v segmentu finanční trhy se výrazně zvýšil z 13,7 mil. € na 44,6 mil. €.

RoE vzrostl o 6,8 % bodu na 10,4 %, Cost-Income-Ratio se zlepšil o 3,2 % bodu na 10,5 %.

Přehled obchodních transakcí v roce 2014 v segmentu finanční trhy 

Segment finanční trhy

2014 2013 ± v  %

V mil. € 

Operativní výsledek z úroků 20,4 2,8 >100,0 %

At Equity 59,0 48,8 21,0 %

Hospodářský výsledek z úroků 79,4 51,5 54,1 %

Zajištění rizika v úvěrových obchodech -6,0 -23,9 -75,0 %

Výsledek z provizí 0 0

Výsledek z obchodů 5,3 5,2 2,5 %

Správní náklady -5,9 -6,0 -0,7 %

Ostatní provozní výsledky -28,3 -13,2 >100,0 %

Mimořádný hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek před zdaněním 44,6 13,7 >100,0 %

Podíl na hospodářském výsledku před zdaněním 28,3 % 9,7 % 18,6% bodu

Ø ekvivalent úvěrového a tržního rizika (zákon o bankovnictví) 3.888,0 3.636,4 6,9 %

Majetek segmentu 5. 260,4 5.676,0 -7,3 %
Dluhy segmentu 5.606,1 5.433,9 3,2 %
Ø přiřazený vlastní kapitál 426,7 380,1 12,3 %
Return on Equity před zdaněním (RoE) 10,4 % 3,6 % 6,8% bodu
Cost-Income-Ratio 10,5 % 13,7 % -3,2% bodu

V segmentu ostatní jsou zahrnuty výnosy a náklady – především režijní náklady v oblasti věcných a personálních nákladů 
a nákladové odpisy, jejichž rozdělení, resp. přiřazení do jiných segmentů se nejeví smysluplné.

Hospodářský výsledek před zdaněním činil v roce 2014 v segmentu ostatní 23,9 mil. €.

Segment ostatní
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Hesensko – Durynsko
D-90443 Nürnberg, Zeltnerstraße 1
Thomax Clajus
Tel. +49/(0)911/72367, provolba 11
thomas.clajus@oberbank.de

POBOČKA ČESKÁ REPUBLIKA
CZ-12000 Praha 2, nám. I. P. Pavlova 5
Dipl.-Ing. Robert Pokorný, MBA LL.M.
Tel. +420/2/241901, provolba 12
robert.pokorny@oberbank.cz

POBOČKA MAĎARSKO
H-1062 Budapest, Váci út 1–3
Mag. Peter Szenkurök
Tel. +36/(06)1/29829, provolba 37
peter.szenkuroek@oberbank.hu

POBOČKA SLOVENSKO
SK-821 09 Bratislava, Prievozská 4/A
Mag. Yvonne Janko
Tel. +421/(0)2/581068, provolba 10
yvonne.janko@oberbank.sk



Vyloučení odpovědnosti
Tato zpráva obsahuje údaje a prognózy, které se vztahují k budoucímu rozvoji banky Oberbank. Tato vyjádření vztažená na budoucnost se obvykle opisují pojmy jako 
„odhadovat“, „očekávat“, „plánovat“, „počítat s čím“, „mít za cíl“ atd. Prognózy představují odhady provedené na základě informací, které byly k dispozici ke dni 31. prosince 
2014. Pokud nenastanou předpoklady, které jsou základem prognóz, mohou se skutečné výsledky odlišovat od očekávaných. S touto zprávou není spojené žádné 
doporučení k nákupu nebo prodeji akcií Oberbank AG.

Impressum
Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linec
Tel. +43/(0)732/7802, provolba 0
Telefax +43/(0)732/78 58 10
SWIFT: OBKLAT2L
Směrový kód banky: 15000
Internet: www.oberbank.at
Identifikační číslo Rakouské národní banky: 54801
DVR: 0019020
FN: 79063w, Zemský soud v Linci
DIČ: ATU22852606
ISIN kmenová akcie Oberbank: AT0000625108
ISIN preferenční akcie Oberbank: AT0000625132
Tisk: Estermann-Druck, 4971 Aurlzmünster
Výtvarné zpracování: yesyes.grafikdesign, Linec
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