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Tisková zpráva  

 

místo: Praha, Česká republika datum: 9. září 2015 

 
PPF banka v pololetí s rekordním ziskem 

“PPF banka dosáhla za první pololetí 2015 svého historicky nejlepšího výsledku 
hospodaření, když její čistý zisk vzrostl meziročně o víc jak polovinu na 826 milionu 
korun. Za výrazným nárůstem stojí zejména růst zisku z obchodování s cennými papíry a 
zlepšující se rizikový profil portfolia,“ uvedl k výsledkům Petr Jirásko, generální ředitel 
společnosti PPF banka a.s. 

Vybrané ukazatele za první pololetí 2015: 

• Čistý zisk po zdanění za první polovinu roku 2015 dosáhl 826 mil. Kč, což je o 302 
milionů více (58 %), než ve srovnatelném období minulého roku.  

• Bilanční suma k 30. 6. 2015 v porovnání s koncem roku 2014 mírně poklesla na 105 
miliard korun (-3 %). 

• Úvěry klientům činily za sledované období 30 miliard Kč a vklady přesáhly 74 miliard 
korun. 

Komentář: 

PPF bance se podařilo dosáhnout rekordního čistého zisku i přes prostředí extrémně 

nízkých úrokových sazeb a vysoké konkurence na českém bankovním trhu, které vedly 

k poklesu úrokových marží a k poklesu čistých úrokových výnosů. Naopak na růstu 

výsledku se podílel zejména zisk z finančních operací (314 mil. CZK v porovnání  

s -69 mil. CZK v pololetí loňského roku). Pozitivní vliv mělo také rozpuštění opravných 

položek. 

Mírný pokles celkové bilanční sumy o 3 % byl způsoben zejména snížením vkladů u bank 

o 8,5 mld. Kč. Naproti tomu narostly pohledávky za klienty o 6,5 mld. Kč, za růstem stojí 

zejména zvýšení objemu repo úvěrů poskytnutých MFČR. Vzrostl také objem cenných 

papírů, který byl realizován převážně na státních dluhopisech přijímaných centrální 

bankou k refinancování. 
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PPF banka v prvním pololetí 2015 dále posílila svoji kapitálovou vybavenost. Kapitálová 

přiměřenost v prvním pololetí vzrostla o 2,3 % na 17,05 %, a pohybuje se tak 

v bezpečném pásmu. Výrazně převyšuje minimální úroveň danou regulací.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROAE) v prvním pololetí 2015 vzrostla na 27,4 %, tzn. na 

vysoce nadprůměrnou úroveň. Výrazný růst zaznamenala i rentabilita celkových aktiv. 

V prvním pololetí se zlepšila i efektivnost hospodaření Banky měřená poměrovým 

ukazatelem cost/ income ratio, který poklesl na 27,9 % z 35 % v prvním pololetí 2014. 

Poznámky pro editory 

PPF banka a.s. je nedílnou součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Poskytuje 

služby municipálním a korporátním klientům, stejně jako investiční služby, zejména 

obchodování s finančními instrumenty na českých a mezinárodních trzích. PPF banka je 

pověřena výkonem centrální treasury banky pro skupinu PPF a je zodpovědná za řízení 

struktury bilance všech společností skupiny, a to zajišťováním finančních zdrojů na 

dluhových a kapitálových trzích i financování jednotlivých společností skupiny. Banka je 

zároveň hlavním obchodním místem celé skupiny pro uskutečnění operací na finančních 

trzích. 

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

telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti, maloobchodní služby, pojišťovnictví až po 

zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva ve výši 

21,9 miliardy EUR (k 31. 12. 2014). 

V České republice kromě nedávné akvizice v telekomunikacích působí skupina PPF v 

oblasti bankovnictví a finančních služeb, v realitách či biotechnologiích. Jak tradiční 

velké společnosti, tak nejmladší rozvíjené české firmy jako inovativní projekty Air Bank 

a SOTIO, v Česku loni zaměstnávali 12 tisíc lidí. Z nich více než 1 tisíc míst bylo 

vytvořeno v tuzemských centrálách zahraničních poboček díky mezinárodní expanzi 

PPF. 

Kontakt:  

Radek Stavěl  

mluvčí skupiny PPF  

T: +420224174748, 
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M: +420724875932 

E: stavel@ppf.cz 


