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Odchod z ruského bankovního trhu přinesl PPF ztrátu 
 

Skupina PPF vykázala v prvním pololetí roku 2022 auditovanou ztrátu 318 milionů eur (*) 

způsobenou zejména náklady spojenými s odchodem z ruského bankovního trhu. 

Telekomunikační společnosti O2, Yettel a CETIN, mediální holding CME či výrobce 

dopravních prostředků Škoda Group dosáhly v 1. pololetí letošního roku zisku. Stejně dobře 

si vedly banky ze skupiny PPF a poskytovatelé spotřebitelského financování pod značkou 

Home Credit v Evropě, střední Asii, v jižní a jihovýchodní Asii. Jediným trhem, kde přetrvávají 

problémy v důsledku proticovidových opatření, tak zůstává Čína. 

 

„Ztráta vyplývá ze stažení Home Creditu z ruského trhu. V tomto kontextu pro mě představuje 

spíše vyjádření dobrých mravů než neúspěch,“ řekl k výsledkům CEO skupiny PPF Jiří 

Šmejc. „I proto bych chtěl moc poděkovat všem manažerům, kteří v daném období naše firmy 

vedli. Díky jejich úsilí a erudici dosáhly ostatní sektory, ve kterých působíme, skvělých 

výsledků a celkovou ztrátu PPF dostaly na tak nízkou úroveň, jak jen to bylo možné." 

 

Skupina PPF realizovala v loňském a letošním roce několik klíčových transakcí, například 

prodej svého 40% podílu v MALL Group, 30% podílu v CETIN Group (při zachování 

majoritního kontrolního podílu), nebo prodej indonéského a filipínského Home Creditu – 

s celkovými výnosy více než 3 miliardy eur. Tato skutečnost skupině PPF umožňuje 

pokračovat v rozvojových plánech i připravovaných investicích. 

 

Hlavní finanční ukazatele (mil. eur) podle IFRS  

 30. 6. 2022 30. 6. 2021 Změna meziročně 

Celkové provozní výnosy 2 482 2 484 0 % 

Zisk (ztráta) (318) 188 Neuvedeno 

    

 
30. 6. 2022 31. 12. 2021 

Změna od 
začátku roku  

Aktiva celkem  40 128 42 186 -4,9 % 

Vlastní kapitál 9 040 9 128 -1 % 

Čísla v závorce znamenají ztrátu nebo pokles 
(*) přináležící vlastníkům mateřské společnosti 
 

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 40,13 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 70 000 

lidí (k 30. 6. 2022). 

Kontakt pro média: 

Leoš Rousek 

ředitel komunikace skupiny PPF 

T +420 224 174 214 

media@ppf.eu 

Praha                                 6. prosince 2022 

http://www.ppf.eu/

