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PPF dosáhla v prvním pololetí 2021 zisku. Podnikání Skupiny pokračuje 
v zotavení z následků pandemie 
  
PPF Group N.V. zaznamenala v prvním pololetí roku 2021 čistý zisk ve výši  
208 milionů eur, v porovnání se ztrátou 384 milionů eur ve stejném období loňského 
roku. Výsledky podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) svědčí o tom,  
že PPF překonala negativní dopad pandemie na své podnikání z roku 2020. 

Hlavní ukazatele: 

• Konsolidovaný auditovaný čistý zisk PPF za první pololetí 2021 byl 208 milionů eur. 
Ve stejném období loňského roku vykázala Skupina ztrátu 384 milionů eur. 

• Celková aktiva Skupiny k 30. 6. 2021 dosáhla 40,3 miliardy eur, což představuje 
nárůst oproti částce 39,7 miliardy eur ke dni 31. 12. 2020. 

• Vlastní kapitál skupiny PPF připadající na akcionáře k 30. 6. 2021 činil 8,6 miliardy 
eur (7,9 miliardy eur k 31. 12. 2020). 

„Výsledky PPF za první pololetí ukazují, že Skupina je schopna překonat okamžité, 
ale i déletrvající dopady pandemie na byznys, a to díky oborové a geografické 
diverzifikaci svého portfolia. PPF je v zisku už dvě po sobě jdoucí pololetí, a tak je 
připravena realizovat další transakce a zároveň dál investovat do existujících aktiv. 
Pandemie nejvíce zasáhla náš byznys spotřebitelského financování, proto mě těší, 
že na většině trhů, kde působí Home Credit, včetně Česka a Slovenska, se nám 
podařilo udržet dlouhodobou ziskovost,“ uvedla Kateřina Jirásková, finanční 
ředitelka a členka řídicího výboru PPF. 
 
Poznámka pro editory: 
Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes 
telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii  
a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 40,3 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 80 000 
lidí (k 30. 6. 2021). 
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