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PPF Group N.V. oznamuje své auditorem ověřené, 

konsolidované finanční výsledky k 30. 6. 2018 podle IFRS 

 

Celkový objem aktiv skupiny PPF dosáhl v polovině letošního roku téměř 38 miliard eur, 

čistý zisk činil 220 milionů eur. 

Hlavní ukazatele 

 Skupina PPF vygenerovala za první pololetí roku 2018 čistý zisk ve výši 220 milionů 

eur (k 30. 6. 2017 dosáhl čistý zisk 293 milionů eur).  

 Celková aktiva Skupiny ke konci pololetí činila 37,9 miliardy eur (38,2 k 31. 12. 2017). 

 K 30. 6. 2018 dosáhl vlastní kapitál připadající na akcionáře stejné výše jako na konci 

roku 2017, tedy 6,9 miliardy eur. 

 

Aktuální finanční výkazy jsou k dispozici na webových stránkách Skupiny na adrese: 

https://www.ppf.eu/cs/financni-vykazy 

  

místo: Amsterdam datum: 6. listopadu 2018 
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Poznámky pro editory 
 

PPF Group 

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes 

telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí 

v Evropě, Rusku, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši téměř 38 miliard 

eur (k 30. 6. 2018). 

 

Skupina PPF k 31. 12. 2017 zaměstnávala celosvětově 170 tisíc lidí. Společnosti v České 

republice evidovaly 9,4 tisíce zaměstnanců. Z toho české společnosti, které se významně 

podílejí na rozvoji zahraničních investic Skupiny (Home Credit International a.s., SOTIO 

a.s., PPF a.s.), zaměstnávaly loni v ČR více než 1 450 převážně vysoce kvalifikovaných 

pracovníků. 

 

Společnosti s majetkovou účastí skupiny PPF odvedly za rok 2017 v České republice daň 

z příjmu 2,1 miliardy korun. Dále zaplatily na sociálním a zdravotním pojištění za 

zaměstnance téměř 2,6 miliardy korun: státu tedy v roce 2017 společnosti s majetkovou 

účastí PPF odvedly celkem 4,7 miliardy korun. 
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