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Tisková zpráva  

 

Amsterdam, 27. října 2015  

 

PPF Group N.V. oznamuje své finanční výsledky za první pololetí 2015 

Celkový objem aktiv skupiny PPF se nadále pohybuje nad úrovní 21 miliard euro  

a vlastní kapitál se za letošní první půlrok zvýšil až na téměř 6 miliard euro. Čistý zisk 

skupiny PPF meziročně klesl na necelých 200 milionů euro. 

 

Hlavní ukazatele: 

 

Skupina PPF vygenerovala za první pololetí čistý zisk ve výši 198 milionů euro, za loňské 

první pololetí byl čistý zisk 297 milionů euro. 

Vlastní kapitál připadající na akcionáře k 30. červnu 2015 dosáhl 5,321 miliardy euro  

(k 31. 12. 2014 činil 4,879 miliardy euro). 

Celková aktiva skupiny ke konci pololetí činila 21,288 miliardy euro (k 31. 12. 2014 byla 

hodnota aktiv 21,893 miliardy euro). 

 

„V prvním pololetí jsme dokončili prodej našeho podílu v pojišťovacím holdingu GPH, a 

naopak dále investovali do tuzemských telekomunikací. Investice rovněž pokračují v 

biotechnologiích a v Home Creditu, kde rozšiřujeme aktivity v Asii a vstupujeme na 

americký trh, zatímco v Rusku banka Home Credit intenzívně uplatňuje opatření v 

reakci na pokles trhu a pokračuje v práci na snížení ztrátovosti. Naopak v ziskovosti se 

rekordně daří našim bankovním aktivům v ČR, tedy PPF bance a Air Bank,” 

komentovala ukazatele za první pololetí 2015 Kateřina Jirásková, finanční ředitelka 

skupiny PPF. 

 

Poznámky pro editory 

 

PPF Group 

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

telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, maloobchodní služby, nemovitosti až 

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

21,3 miliardy euro (k 30. 6. 2015). 
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Skupina PPF v České republice 

V České republice působí skupina PPF v oblasti bankovnictví a finančních služeb, v 

telekomunikacích, nemovitostech či biotechnologiích. Jak tradiční velké společnosti, 

tak nejmladší rozvíjené české firmy jako inovativní projekty Air Bank a SOTIO v Česku 

loni zaměstnávaly téměř 12 tisíc lidí. Z toho přibližně jeden tisíc míst bylo vytvořeno v 

tuzemských společnostech podílejících se na mezinárodní expanzi PPF. V roce 2014 

jenom na dani z příjmů odvedly v ČR společnosti s majetkovou účastí PPF 3,2 miliardy 

korun, na odvodech pak 2,3 miliardy korun. 

 

Kontakt: 

Radek Stavěl 

mluvčí skupiny PPF  

T: +420224174748, M: +420724875932  

Email: stavel@ppf.cz 


