
 
Kombinované výsledky agregují finanční výsledky čtyř právnických osob – Air Bank a.s., Benxy s.r.o. (Zonky), Home Credit a.s. a Home 
Credit Slovakia, a.s. – a jimi ovládaných společností podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Kombinované výsledky byly 
připraveny pouze pro informativní účely. Díky své povaze se kombinované výsledky týkají hypotetické situace, jako by Air Bank a.s., 
Benxy s.r.o., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. tvořily jednu účetně konsolidovanou skupinu. Kombinované výsledky nebyly 
auditovány ani jinak ověřeny auditorem. Společně jsou Air Bank a.s., Benxy s.r.o., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. v tomto 
sdělení označovány jako Skupina. Každá z těchto společností je nepřímo ovládaná společností Home Credit Group B.V., která je součástí 
skupiny PPF. 
 

 

Tisková zpráva 
 
Neauditované kombinované finanční výsledky skupiny Air Bank, kterou tvoří společnosti Air Bank 
a.s., Benxy s.r.o. (Zonky), Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s., za první pololetí roku 2021 
 
 
Skupině Air Bank meziročně vzrostl zisk o 25 % na 877 milionů 
korun. Firmy poskytly rekordní objemy spotřebitelských půjček i 
hypoték  
 
 
Shrnutí 
 

 
• Skupina Air Bank dosáhla v prvním pololetí roku 2021 čistého zisku ve výši 877 milionů korun 

a 19,5% návratnosti hmotného kapitálu (ROTE). 
 

• Navzdory ekonomickému dopadu Covid-19 dosahovala skupina Air Bank vynikajících 
obchodních výsledků a celkový počet aktivních klientů Skupiny vzrostl na 1,24 milionu. 
 

• Mobilní bankovnictví Air Bank si udrželo rychlý meziroční růst o 21 % na současných 676 
591 uživatelů a 24 % DAU (denní využití aplikace), což je více než dvojnásobek průměrného 
odhadu trhu. 
 

• Objemy nově poskytnutého financování Skupiny vzrostly meziročně o 37 % na 24 mld. korun 
s rekordními výsledky v řadě kategorií: spotřebitelské půjčky Air Bank (meziroční nárůst o 57 
%), spotřebitelské půjčky Zonky (meziroční nárůst o 43 %), hypotéky Air Bank (meziroční 
nárůst o 188 %). 
 

• Air Bank si nadále udržuje svou vedoucí pozici v digitálním bankovnictví. Počet transakcí 
v mobilním bankovnictví ve 2. čtvrtletí 2021 dosáhl 10 milionů, což představuje 43% nárůst 
proti stejnému období o rok dříve.   
 

• Celkové úvěrové portfolio skupiny Air Bank vzrostlo v první polovině roku 2021 o 4 % na 59,1 
miliardy korun. Na konci června 2021 činil celkový tržní podíl nezajištěných retailových úvěrů 
Skupiny 18 %. 
 

• V prvním pololetí roku 2021 se průměrný výnos aktiv a průměrné náklady financování po 
snížení základní sazby mírně snížily na 4,2 %, respektive 0,2 %. 
 

• Efektivní řízení úvěrových rizik umožnilo významně meziročně snížit ztráty ze znehodnocení 
na 2 bazické body, především díky konzervativní tvorbě opravných položek v loňském roce 
a pozitivnímu vývoji kvality úvěrového portfolia v roce letošním. 
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• Protože Skupina přísně kontroluje výdaje a současně rozšiřuje své portfolio, provozní 
náklady na průměrnou čistou půjčku klesly z 6,0 % v první polovině roku 2020 na 5,6 % 
v první polovině roku 2021. 
 

• Každá z jednotlivých společností Skupiny přispěla proporčně k dosažení finanční výsledků 
Skupiny.    
 

Praha, 16. srpna 2021 – Retailová banka Air Bank, digitální P2P platforma Zonky a poskytovatelé 
spotřebitelského financování Home Credit Česká republika a Home Credit Slovakia (dále jen 
„Skupina Air Bank“ nebo „Skupina“) dosáhly za prvních šest měsíců roku 2021 čistého zisku ve výši 
877 milionů korun, to znamená meziroční nárůst o 25 %. Pozitivní vliv na výši zisku měly především 
skvělé obchodní výsledky firem ze Skupiny.  
 
„Soustředíme se na to, co umíme, a je skvělé, že klienti tuto naši odlišnost na trhu vnímají. V plné 
síle se nám naše strategie zúročuje také v obchodní rovině, klienti naše služby využívají stále více. 
Navíc k nám pro naši maximální online dostupnost, uživatelskou jednoduchost a přívětivost v 
používání našich služeb přicházejí další noví klienti. Do budoucna to pro nás znamená velkou 
příležitost, že těmto klientům budeme schopni poskytovat další služby. Chceme ještě dál růst a 
máme vizi, jak být pro klienty lepší a efektivnější,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank a 
člen dozorčí rady společností Benxy, Home Credit a Home Credit Slovakia. 
 
 

 
Kombinované finanční výsledky v mil. Kč 30. 6. 2021 30. 6. 2020 Meziroční 

změna 
Provozní výnosy 2 765 2 820 - 2 % 

Provozní náklady 1 633 1 677 - 3 % 

Ztráty ze znehodnocení  5 238 - 98 % 

Čistý zisk 877 702 + 25 % 

Návratnost hmotného kapitálu – ROTE v % 19,5 15,8 + 3,8 p. b. 

    

Aktiva celkem 148 311 131 797 + 13 % 
  
 
Air Bank 
 
Air Bank je nejrychleji a nejvíce rostoucí neobankou a jednou z mála na světě, které se podařilo 
dosáhnout jak rozsahu, tak ziskovosti. Prostřednictvím svých digitálních kanálů nabízí celou řadu 
produktů retailového bankovnictví. 
 
Air Bank jen za prvních šest měsíců letošního roku poskytla v objemu více hypoték než za celý 
loňský rok a rekordní prodeje zaznamenala i v oblasti půjček. Bance se dál dařilo získávat také nové 
klienti. Jejich počet v prvním pololetí vzrostl na 894 659 klientů.  
 
První pololetí bylo v Air Bank také ve znamení spuštění zcela nových inovativních služeb, mezi které 
se řadí například bankovní identita nebo první hlasové ovládání bankovní aplikace v českém jazyce. 
Banka zároveň podstatně rozšířila nabídku služeb pro investory. Klienti, kteří mají zájem 
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zhodnocovat své úspory, si mohou prostřednictvím mobilní aplikace My Air nově sjednat také Zonky 
Rentiéra nebo službu Portu – moderní robo-advisor platformu pro investování do ETF.  
 
Air Bank od začátku kalendářního roku získala mimo jiné ocenění ve finanční soutěži Zlatá koruna. 
Odborná porota zvolila hned dvě služby banky za novinky roku – hlasové ovládání mobilní aplikace 
(1. místo) a přihlašování do internetového bankovnictví QR kódem (3. místo). Prvenství v kategorii 
nejlepší online aplikace si odneslo mobilní bankovnictví My Air a půjčka od Air Bank byla zvolena za 
nejlepší bankovní úvěr. 
 
Vybrané ukazatele Air Bank k 30. červnu 2021:  

• Počet klientů                                       894 659 
• Podíl nových žádostí o půjčku online                     77 % 
• Počet uživatelů mobilní aplikace (My Air)           676 591 
• Počet uživatelů plateb chytrými hodinkami/mobilních plateb 419 954 
• Podíl online transakcí             99 % 

 
 
Zonky (Benxy) 
 
Zonky je výhradně online platforma pro peer-to-peer půjčky, která spojuje zájemce o půjčku a 
investory. Nabízí digitální onboarding a žádné papírování, což umožňuje a podporuje neustálý růst 
zákaznické základny.  
 
Zonky v uplynulém pololetí překonalo milník 100tisíc poskytnutých půjček a březen 2021 se co do 
objemu nově poskytnutých úvěrů stal nejlepším měsícem v historii firmy. První pololetí roku 2021 je 
také druhým pololetím v řadě, za které společnost Benxy vykazuje ziskové hospodaření.  
 
Půjčka od Zonky byla v letošním roce zvolena odbornou porotou v soutěži Zlatá koruna jako nejlepší 
nebankovní úvěr. 
 
Vybrané ukazatele Zonky k 30. červnu 2021:  

• Počet dlužníků                                        42 336 
• Počet investorů        47 529 
• Počet smluv zpracovaných online         100 % 

 
 
 
Home Credit ČR/Slovakia 
 
Home Credit je největší a nejdůvěryhodnější nebankovní společnost pro spotřebitelské financování 
a nabízí financování v místě prodeje, kreditní karty, spotřebitelské půjčky, půjčky na auta a 
mikroúvěry. Společnost Home Credit CZ loni získala třetí místo v Indexu odpovědného půjčování, 
který pravidelně sestavuje a zveřejňuje nevládní organizace Člověk v tísni. 
 
Home Credit v Česku posílil v oblasti hotovostních půjček. Slovenský Home Credit zaznamenal 
meziroční nárůst zejména ve financování nákupu ojetých vozidel. 
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I v letošním roce se Home Credit společně s Air Bank se svými půjčkami do 5 tisíc korun umístily na 
prvních třech příčkách Indexu odpovědného úvěrování pro mikroúvěry, který pravidelně sestavuje 
nevládní organizace Člověk v tísni. 
 
Vybrané ukazatele Home Credit k 30. červnu 2021:  

• Počet klientů                                       267 899 
• Počet aktivních uživatelů aplikace HC za měsíc       66 974 

 
 
IMPORTANT DISCLAIMERS 
 
Toto sdělení není nabídkou cenných papírů ani nabídkou na odkup cenných papírů. Toto sdělení nesmí být 
šířeno ve státech, ve kterých je takové jednání zakázáno právními předpisy, ani nesmí být do takových států 
a/nebo z takových států zasíláno. Toto sdělení není doporučením ve vztahu k žádnému cennému papíru.  
 
Žádná ze společností uvedených v tomto sdělení není povinna aktualizovat informace obsažené v tomto 
sdělení, vyjma případů, kdy by to bylo vyžadováno právními předpisy. Některé informace uvedené v tomto 
sdělení byly získány od třetích stran a takové informace nebyly nezávisle ověřovány. 
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