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Tisková zpráva 
 
Hospodářské výsledky banky Home Credit za 9 měsíců roku 
2013 podle IFRS: vysoká efektivita a vysoké výnosy za 
nových tržních podmínek 
 
Moskva 27. listopadu 2013:  Společnost Home Credit and Finance Bank (dále též jako 
„HCFB“, „banka Home Credit“ či „banka“) oznamuje konsolidované výsledky činnosti 
bank v Rusku a Kazachstánu za prvních devět měsíců roku 2013 podle Mezinárodních 
standardů IFRS. HCFB dosáhla ratingu Ba3 podle agentury Moody’s, BB podle agentury 
Fitch a její stoprocentně vlastněná dceřiná společnost Home Credit Bank (Kazachstán) 
získala rating agentury Fitch na úrovni BB-. 

 

„I přes náročnou situaci na trhu si naše banka udržuje vysokou míru efektivity a dobré výnosové 

ukazatele. Čistý zisk za devět měsíců dosáhl výše 9,4 mld. rublů a návratnost kapitálu činí 

23,8 %. 

 

Retailové bankovnictví v Rusku postupně vyzrává. Zpřísnění požadavků na klienty bank vede 

k vyhrocení soutěže o bonitní klienty. Jednou z hlavních konkurenčních výhod naší banky je 

schopnost rychle se měnit. Zkorigovali jsme náš podnikatelský model a klademe důraz na kvalitu 

služeb a úvěrového portfolia. Pustili jsme se do úsilí o zvýšení našeho podílu na trhu kreditních 

karet. Jedná se o „vyspělejší“ produkt, který má velké možnosti z hlediska segmentace klientů a 

uspokojování jejich potřeb. Tyto změny zvýší konkurenceschopnost naší banky v nových tržních 

podmínkách.“ 

  
Ivan Svítek,  

předseda představenstva HCFB 

 
HLAVNÍ VÝSLEDKY 

 Čistý zisk banky za devět měsíců roku 2013 činil 9,4 miliardy rublů, což je o 23 % 
méně než v odpovídajícím období minulého roku, a to především v souvislosti 
s obecným tržním trendem klesající kvality aktiv. Tento výsledek odpovídá 
očekáváním, která společnost HCFB ohlásila počátkem roku. Ve třetím čtvrtletí 
roku 2013 banka vydělala 1,8 mld. rublů. Banka vykazuje dobré výsledky z hlediska 
čisté procentní marže (19,6 %) a návratnosti průměrného vlastního kapitálu (ROAE), 
která dosáhla 23,8 %. Objem aktiv banky dosáhl 375,8 mld. rublů. 

 Provozní hospodářský výsledek za vykazované období odráží růst objemu 
byznysu a oproti výsledku za odpovídající období minulého roku (41,2 mld. rublů 
za 3 čtvrtletí roku 2012) se zvýšil o 63,9 % na 67,5 mld. rublů.  

 Celkové administrativní a další náklady se zvýšily o 54,8 % na 20,0 mld. rublů 
v souvislosti s rozvojem regionální sítě a zvyšováním počtu pracovníků o 34,0 % 
na více než 33 000 osob. I přesto se bance daří efektivně řídit náklady a dosahovat 
poměru nákladů k výnosům ve výši 29,6 % (2012: 32 %), což je jeden z nejlepších 
výsledků na trhu, a poměru nákladů k průměrným čistým úvěrům na úrovni 10,0 % 
(2012: 12,6 %). 
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 Hodnota čistého úvěrového portfolia za devět měsíců roku 2013 vzrostla o 22,2 % 
na 290,0 mld. rublů (237,3 mld. rublů v roce 2012). Objem poskytnutých úvěrů činil 
262,1 mld. rublů (185,9 mld. rublů ke třetímu čtvrtletí roku 2012). Hlavním motorem 
růstu úvěrového portfolia byly hotovostní úvěry, jejichž objem se zvýšil o 24,6 % oproti 
stejnému období předchozího roku. I tak se však ve druhém pololetí tempo růstu 
poskytovaných úvěrů snížilo, a to v důsledku zpřísnění požadavků na underwriting i 
zavedení nových regulačních opatření. Banka Home Credit poskytuje momentálně 
služby téměř 5,0 mil. aktivních klientů v Rusku a Kazachstánu prostřednictvím 1 172 
bankovních poboček, 8 051 mikropoboček a více než 88 000 prodejních míst a 1 323 
bankomatů. Ke dni 30. září 2013 měla banka celkem 28,5 milionu zákazníků. 

 Objem vkladů a běžných účtů fyzických osob od začátku roku vzrostl o 44,3 % na 
251,5 mld. rublů a činil 78,0 % celkových závazků banky. Poměr úvěrů ke vkladům 
se tak snížil ze 136,2 % ke dni 31. prosince až na 115,3 % ke konci prvního pololetí roku 
2013, což dokládá snižující se závislost na refinancování (tj. jinými finančními 
institucemi). 

 Podíl nesplácených úvěrů (NPL) v portfoliu banky se zvýšil na 9,9 % (oproti 6,5 % 
k 31. prosinci 2012) v důsledku tendence snižující se kvality aktiv na trhu. S cílem 
posílit stabilitu svého rychle rostoucího úvěrového portfolia banka uplatňuje 
konzervativní přístup k tvorbě opravných položek – míra krytí nesplácených úvěrů činí 
125,6 %. 

 Banka Home Credit si udržuje vysokou míru kapitalizace. Její ukazatel kapitálové 
přiměřenosti ke dni 30. září 2013 dosahoval 21,0 % (oproti 21,4 % ke konci roku 
2012). V říjnu banka vydala eurobondy v souvislosti s požadavky regulace podle 
standardu Basilej III v hodnotě 200 mil. dolarů. V listopadu Centrální banka Ruska 
zaregistrovala podřízený úvěr banky, který jí umožní začlenit tyto prostředky mezi 
zdroje dodatečného kapitálu a zvýšit ukazatel kapitálové přiměřenosti. 

Poznámka: Společnost HCFB v lednu 2013 nabyla 100 % akcií společnosti Home Credit Bank (Kazachstán), a 
proto výsledky této společnosti nebyly konsolidovány za 3. čtvrtletí roku 2012, avšak byly započteny do výsledků ke 
konci 3. čtvrtletí roku 2013. 

Finanční výkazy s výsledky za třetí čtvrtletí roku 2013 jsou k dispozici na adrese 

http://www.homecredit.net/. 
 
ZÁKLADNÍ FINANČNÍ UKAZATELE 

 
Rozvahové ukazatele (v mld. rublů)* 3. čtvrtletí 2013 2012 Změna v % 

Aktiva 375 806 337 816 11,2 

Čisté úvěrové portfolio 289 992 237 316 22,2 

Prostředky akcionářů  53 348 51 334 3,9 

 
Ukazatele výkazu zisků a ztrát, mld. rublů* 3. čtvrtletí 2013 3. čtvrtletí 2012 Změna v % 

Provozní výnosy 67 493 41 185 63,9 

Zisk před zdaněním 12 219 15 280 -20,0 

Čistý zisk 9 382 12 113 -22,5 

 
 
HLAVNÍ POMĚROVÉ UKAZATELE 
 

 Q3 2013 2012 Q3 2012 

Návratnost aktiv (ROAA)
1
 3,4 8,6 8,4 

Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)
2
  23,8 52,5 48,0 

Poměr nákladů k výnosům
3
 29,6 32,0 31,3 

Kapitálová přiměřenost v % 21,0 21,4 16,8 

http://www.homecredit.net/
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Podíl nesplácených úvěrů (NPL) v %
4
 9,9 6,5 6,3 

Koeficient nákladů na riziko
5
 17,7 11,4 12,4 

 
1) Ukazatel RoAA se vypočte jako roční procento vydělením čistého zisku průměrným zůstatkem celkových aktiv 

za stejné období. Z výpočtu ukazatele za rok 2012 byla aktiva kazašské banky Home Credit vyloučena, 
protože její akvizice se uskutečnila 31. prosince 2012, a banka se tudíž nepodílela na výnosech roku 2012. 

2) Ukazatel RoAE se vypočte vydělením čistého zisku za dané období průměrným zůstatkem vlastního kapitálu. 
Z výpočtu ukazatele za rok 2012 byla aktiva kazašské banky Home Credit vyloučena, protože její akvizice se 
uskutečnila 31. prosince 2012, a banka se tudíž nepodílela na výnosech roku 2012. 

3) Poměr nákladů k výnosům se vypočte vydělením všeobecných administrativních nákladů provozními výsledky. 
4) Při výpočtu podílu NPL se hrubý objem úvěrů, které jsou více než 90 dnů po splatnosti, vydělí celkovým 

hrubým objemem všech poskytnutých úvěrů.  
5) Ukazatel nákladů na riziko se vypočte tak, že ztráta ze snížení hodnoty se vydělí průměrným zůstatkem 

čistých úvěrů poskytnutých klientům, a to za rok. Z výpočtu ukazatele za rok 2012 bylo úvěrové portfolio 
kazašské banky Home Credit vyloučeno, protože její akvizice se uskutečnila 31. prosince 2012, a banka tak 
neměla vliv na ztráty v důsledku snížení hodnoty za rok 2012. 

 

 
KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO INVESTORY A ANALYTIKY: 
 
Bulat Zogdojev 
Zástupce ředitele odboru finančních trhů 
Home Credit and Finance Bank  
Тel.: +7 (985) 774 3118  
E-mail: Bulat.Zogdoev@homecredit.ru 

 
KONTAKT PRO MÉDIA: 
 
Iren Škarovskaja 
Vedoucí oddělení strategické komunikace 
Home Credit and Finance Bank  
Тel.: +7 (910) 401 1549 

E-mail: press@homecredit.ru 

David Sahula 
Manažer komunikace skupiny 
Home Credit B.V. 
Tel.:  +420 2241 74485 
E-mail: david.sahula@homecredit.eu 
 
 

POZNÁMKY O SPOLEČNOSTI: 
 
Otevřená akciová společnost Home Credit and Finance Bank [rating Moody’s Ba3, Fitch BB] 

se zaměřuje na poskytování bankovních služeb individuálním klientům v Rusku a Kazachstánu. 

HCFB nabízí svým klientům širokou škálu úvěrových produktů a bankovních služeb. Klientelu 

banky tvoří celkem 28,5 mil. osob. Produkty a služby jsou poskytovány ve více než 88 000 

partnerských prodejen v Rusku a Kazachstánu. Ke dni 30. září 2013 tvořilo distribuční síť banky 

9 223 poboček různých formátů a 1 323 bankomatů na celém území Ruska a Kazachstánu. 

 

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.ru  

 

Home Credit B.V. („HCBV“) je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování 

prostřednictvím řady kanálů ve střední a východní Evropě (CEE) a Společenství nezávislých 

států (SNS), se silným postavením v Asii. Společnost byla založena v roce 1997 a zaměřuje se 

na osm hlavních trhů spotřebitelského financování v České republice, na Slovensku, v Ruské 

federaci, Bělorusku, Kazachstánu, Číně, Indii a Indonésii, a aktivně buduje pilotní projekt 

poskytování spotřebitelského financování na Filipínách
*
. Hlavním předmětem podnikání HCBV je 

poskytování spotřebitelského financování a úvěrů kvalifikovaným individuálním zákazníkům na 

mailto:press@homecredit.ru
mailto:david.sahula@homecredit.eu
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masovém trhu (úvěry v místech prodeje - POS, hotovostní úvěry, revolvingové úvěry, kreditní 

karty a úvěry na auta). S rozšiřováním byznysu HCBV ke svým službám výběrově přidává 

retailové depozitní služby a správu běžných účtů pro zákazníky na trzích, kde je držitelem 

bankovní licence. Celkem 47 600 jejích zaměstnanců dosud obsloužilo 36,2 milionu zákazníků 

prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě zahrnující 134 119 prodejních míst, úvěrových 

kanceláří, poboček a zastoupení na poštách. Celková aktiva HCBV ke dni 30. září 2013 dosáhla 

9,91 miliardy eur. Akcionáři Home Credit B.V. jsou PPF Group N.V. s 86,6% podílem a EMMA 

OMEGA LTD, investiční holdingová společnost vlastněná Jiřím Šmejcem, s 13,4% podílem. 

 

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.homecredit.net  

 

Skupina PPF („PPF“) investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes 

pojišťovnictví, nemovitosti, oblast energetiky, těžbu nerostných surovin, zemědělství a 

maloobchod až po biotechnologie. Působnost PPF sahá ze střední a východní Evropy přes 

Rusko až do Asie. Skupina vlastní aktiva ve výši 22,1 miliardy eur (údaj ke dni 30. června 2013). 

 

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.ppf.eu  

___________________ 

*) Home Credit B.V. rovněž uzavřela smlouvy s PPF Group N.V. týkající se budoucí akvizice 

100% obchodního podílu v těchto společnostech: Home Credit Consumer Finance Co., Ltd. 

[Čína], CF Commercial Consulting (Beijing) Co. Ltd. [Čína] a PPF Vietnam Finance Company 

Limited [Vietnam]. Dokončení transakce je podmíněno získáním povolení od příslušných 

regulačních orgánů v Číně a Vietnamu. Proto tyto tři subjekty nebyly ke dni 30. září 2013 

v účetnictví konsolidovány. 

 

http://www.homecredit.net/
http://www.ppf.eu/

