Consolidated Profit and Loss Statement of Komerční banka, a.s. - IFRS (unaudited)
CZK million
v milionech Kč

FY 2016
Net interest income
Net fees & commissions
Income from financial operations
Other income
Net banking income
Personnel expenses
General administrative expenses
Depreciation, impairment and disposal of fixed assets
Total operating expenses
Gross operating income
Provision for loan losses
Provision for losses on securities
Provision for other risks expenses
Cost of risk
Net operating income
Net profit / (loss) from subsidiaries and associates
Profit/(loss) before income taxes
Income taxes
Profit/(loss) for the period before minority interest
Profit attributable to the Bank´s equity holders
Minority profit / (loss)
Net profit/(loss) per share (in CZK, annualized)*

Čisté úrokové výnosy
Čisté poplatky a provize
Čistý zisk / (ztráta) z finančních operací
Ostatní výnosy
Čisté provozní výnosy
Personální náklady
Všeobecné provozní náklady
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku
Provozní náklady celkem
Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek na ztráty z
úvěrů, investic a ostatní rizika a daní z příjmů

21 068
6 683
3 837
163
31 751
-7 029
-5 254
-1 743
-14 026

FY 2015
Restated
21 357
6 968
2 610
109
31 044
-6 793
-5 319
-2 240
-14 352

17 725

16 692

Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám
Tvorba opravných položek k cenným papírům
Tvorba rezerv a opravných položek k ostatním rizikům
Tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů,
investic a ostatní rizika

-1 843
0
25

-1 306
0
231

-1 818

-1 075

15 907
967
16 873
-2 799
14 074

15 617
153
15 770
-2 638
13 132

13 688

12 758

386
72,5

374
67,6

Zisk před výsledky z majetkových účastí daní z příjmů
Čistý zisk / (ztráta) z majetkových účastí
Zisk / (ztráta) před daní z příjmů
Daň z příjmů
Čistý zisk / (ztráta)
Zisk náležející osobám s podílem na vlastním kapitálu
Banky
Menšinový zisk / (ztráta)
Čistý zisk / (ztráta) na akcii (v CZK, anualizováno)

