Tisková zpráva
Amsterdam, 7. listopadu 2017

PPF Group N.V. oznamuje své finanční výsledky za první pololetí 2017
V prvním pololetí letošního roku zvýšila skupina PPF celkový objem svých aktiv, a to na
téměř 35 miliard eur. Čistý zisk skupiny PPF vzrostl ve srovnání se stejným obdobím
loňského roku o 18 %.
Hlavní ukazatele:


Skupina PPF vygenerovala za první pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 293
milionů eur (k 30. 6. 2016 dosáhl čistý zisk 248 milionů eur)



Celková aktiva Skupiny činila ke konci pololetí 34,762 miliardy eur (27,041 mld.
eur k 31. 12. 2016)



Vlastní kapitál připadající na akcionáře k 30. 6. 2017 činil 6,548 miliardy eur (k
31. 12. 2016 činil 6,361 mld. eur).

„V prvním pololetí se především významně navýšila bilanční suma Skupiny. Nejvíce
k tomu přispěla pokračující expanze Home Creditu a růst bilanční sumy PPF banky.
V ostatních oborech, kde je Skupina aktivní, byl vývoj dle našeho očekávání stabilní. Počet
zaměstnanců společností skupiny PPF v letošním prvním pololetí překročil historickou
hranici 150 tisíc lidí,“ komentovala aktuální výsledky finanční ředitelka Kateřina
Jirásková.
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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 dosahující téměř 35 miliard eur (k 30. 6. 2017).
Společnosti s majetkovou účastí skupiny PPF odvedly za rok 2016 v České republice daň z příjmu
2,2 miliardy korun. Tím by se podle posledního žebříčku Ministerstva financí zařadily mezi pět
největších plátců daně z příjmu v ČR. Dále zaplatily na sociálním a zdravotním pojištění za
zaměstnance téměř 1,7 miliardy korun: státu tedy v roce 2016 společnosti s majetkovou účastí PPF
odvedly celkem 3,9 miliardy korun.
Skupina PPF k 30. 6. 2017 zaměstnávala celosvětově 155 tisíc lidí. Společnosti v České republice
evidovaly 8,8 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 1350 převážně vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Kontakt:
Zuzana Migdalová
mluvčí skupiny PPF
T: +420 224 174 410
M: +420 602 125 255
E-mail: mluvci@ppf.eu
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