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Mezinárodní skupina PPF  
spravuje aktiva v hodnotě  
více než 220 miliard Kč.
Tvoří ji finanční instituce (Česká 
pojišťovna a. s., Penzijní fond České 
pojišťovny, a. s., Home Credit a. s. aj.) 
a specializované společnosti  
zabývající se správou majetku.
PPF rozvíjí své aktivity v regionu  
střední a východní Evropy, střední 
Asie, v Číně a Vietnamu. 
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Petr Kellner
předseda představenstva PPF a. s.
generální ředitel PPF a. s.

Narodil se v roce 1964, v roce 1986 promoval na Vysoké 
škole ekonomické v Praze, obor ekonomika průmyslu. 
Patří mezi zakladatele skupiny PPF, v roce 1991 se stal 
předsedou představenstva a generálním ředitelem 
PPF investiční společnosti a. s. Od ledna 1998, kdy se 
manažerskou společností skupiny stala PPF a. s., stojí 
v jejím čele jako předseda představenstva a z této pozice 
řídí především strategický rozvoj a směřování celé skupiny 
PPF. V březnu 2006 byl časopisem FORBES zařazen jako 
první Čech mezi dolarové miliardáře.

život je příliš  
pestrý na to,  
abychom ho  
strávili  
monotónní prací
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Úvodní slovo

PPF je finanční skupina s patnáctiletou historií. Za tuto 

dobu se nám podařilo vybudovat společnost úspěšnou 

v oblasti finančních služeb pro drobné klienty. V souladu 

s jednou anglickou mutací názvu společnosti (Past, 

Present, Future) však nežijeme pouze naší minulostí. 

Všechny zkušenosti získané při transformaci ekonomiky 

v České republice analyzujeme a uplatňujeme je v projek-

tech spojených s expanzí na východní trhy. Česká pojišťov-

na a. s. je jednoznačnou jedničkou na českém trhu a rozvíjí 

své aktivity i v zahraničí, skupina Home Credit se kromě 

České republiky a Slovenska etabluje v Rusku a v Kazachs-

tánu a slibně se vyvíjejí i aktivity našich reprezentačních 

kanceláří v Číně a ve Vietnamu.

Poté, co jsme vybudovali nejsilnější domácí finanční sku-

pinu, věřím, že dosáhneme i dalšího cíle – transformace 

na silnou a flexibilní skupinu s mezinárodní působností 

spojenou s pozitivními výsledky a důvěrou.

Splnění tohoto cíle nebude snadné. Budeme muset 

i nadále nejen intenzivně pracovat, ale i hledat odvahu 

pro nová řešení a s tím související podstoupení určitých 

rizik. Této cesty se nebojíme, posiluje nás přesvědčení, že 

to je cesta správná, a pomáhá nám důvěra našich stávají-

cích partnerů a klientů.

Dosáhli jsme v uplynulém období dobrých výsledků, 

často však byla naše práce doprovázena určitým spě-

chem a pocitem chybějícího času. To se zřejmě nezmění, 

přesto si přeji, abychom se naučili přistupovat k novým 

úkolům a výzvám ne ve stresu z nedostatku času, ale 

právě naopak. Každý z nás by měl mít čas k uvědomění 

si, co je a co není podstatné, a k soustředění se na to, co 

je ve společném zájmu naší skupiny. Důležité je mít čas 

třeba i k tomu, abychom pohlíželi na krátkodobé cíle 

s dlouhodobou vizí. 

Děkuji zaměstnancům, našim partnerům a všem klientům 

společností skupiny PPF a přeji jim, aby měli co nejvíce 

času na správná rozhodnutí.

Petr Kellner 

předseda představenstva 
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SPOlEČ NOST U KaZaTEl HODNOTa

Skupina PPF Celkový objem spravovaných aktiv více než 220 mld. CZK  

 

Česká poisťovňa – Slovensko, a. s. aktiva 6,3 mld. SKK 
 hospodářský výsledek po zdanění 71 mil. SKK

Česká pojišťovna a. s. aktiva 131,6 mld. CZK 
 hospodářský výsledek po zdanění 4,6 mld. CZK

Česká pojišťovna ZDRaVÍ a. s. aktiva 0,5 mld. CZK 
  hospodářský výsledek po zdanění 45 mil. CZK

Česká pojišťovna Rusko aktiva 0,5 mld. RUB 
 hospodářský výsledek po zdanění 25 mil. RUB

ČP DIRECT, a. s. aktiva 70 mil. CZK 
  hospodářský výsledek po zdanění −  9 mil. CZK

ČP INVEST investiční společnost, a. s. aktiva 167 mil. CZK 
  hospodářský výsledek po zdanění −  5 mil. CZK

CP REINSURaNCE COMPaNY ltd aktiva 174,2 mil. CYP 
  hospodářský výsledek po zdanění 33,6 mil. CYP

eBanka, a. s. aktiva 17,3 mld. CZK 
  hospodářský výsledek po zdanění 11 mil. CZK

Home Credit a. s. aktiva 10,3 mld. CZK 
  hospodářský výsledek po zdanění 473 mil. CZK

Home Credit International a. s. aktiva 258 mil. CZK 
  hospodářský výsledek po zdanění − 9 mil. CZK

Home Credit Slovakia, a. s. aktiva 3,7 mld. SKK 
  hospodářský výsledek po zdanění 40 mil. SKK

Home Credit & Finance Bank o.o.o. aktiva 39,4 mld. RUB 
  hospodářský výsledek po zdanění 0,3 mld. RUB

PPF asset Management a. s. aktiva 276 mil. CZK 
  hospodářský výsledek po zdanění 114 mil. CZK 
  objem majetku ve správě 116,3 mld. CZK

Penzijní fond České pojišťovny, a. s. aktiva 26,5 mld. CZK 
  hospodářský výsledek po zdanění 967 mil. CZK

PPF banka a. s. aktiva 21 mld. CZK 
  hospodářský výsledek po zdanění 0,3 mld. CZK

PPF a. s. aktiva 690 mil. CZK 
  hospodářský výsledek po zdanění 30 mil. CZK

Vybrané ekonomické ukazatele 



Rok 2005 v PPF

Leden

Penzijní fond České pojišťovny, a. s.

Klientům, kteří mohli nárokovat daňové výhody, rozeslal 

Penzijní fond České pojišťovny, a. s., zdarma potvrzení 

o provedených platbách pro finanční úřad. 

Home Credit Finance a. s.

 Jediný akcionář Home Credit Finance a. s. společnost 

Česká pojišťovna a. s. schválil 27. ledna 2005 záměr reali-

zovat přeměnu Home Credit Finance a. s. rozdělením  

na dvě nové nástupnické společnosti.

 13. ledna 2005 společnost obsloužila svého miliontého 

zákazníka. 

ÚnOR

Češskaja strachovaja kompanija o.o.o.

 Byl zahájen prodej rublové varianty smíšeného životního 

pojištění.

 Společnost začala nabízet první produkty v rámci projektu 

s Home Credit & Finance Bank o.o.o.

 Byla dokončena 1. etapa převodu společnosti do stavu 

100% dceřiné společnosti České pojišťovny a. s.

Home Credit Slovakia, a. s.

 Na slovenský trh s elektronikou vstoupila aliance hele. 

Hele (home elektro) je sdružení nezávislých slovenských 

prodejců elektroniky. Prodejce sortimentu elektro se pod 

značkou „hele“ stává součástí celorepublikové sítě, záro-

veň je však zachována jeho původní identita. 

Home Credit & Finance Bank o.o.o.

 Banka vydala první emisi eurobondů v hodnotě 

150 mil. USD.

eBanka, a. s.

 eBanka, a. s., nabídla klientům trvalé vedení účtu bez 

paušálních poplatků a s jednotným výběrem ze všech 

bankomatů za 6,90 Kč.

BřeZen

eBanka, a. s.

 Zásluhou rozsáhlých investic do obchodní a marketingové 

expanze posílila banka svoji tržní pozici a od ledna 2005 

vykazuje kladný hospodářský výsledek.

Penzijní fond České pojišťovny, a. s.

 Na základě rozhodnutí valné hromady připsal penzijní 

fond svým klientům za rok 2004 zhodnocení ve výši 3,5 %.
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nové obchodní příležitosti   na zahraničních trzích

duBen

Skupina PPF

 Jan Blaško přebírá zodpovědnost za aktivity PPF v Číně. 

Jeho hlavním úkolem je vyhledávání a realizace nových 

obchodních příležitostí a využití zkušeností skupiny PPF 

z jiných trhů. 

Open Gate – Boarding School, osmileté gymnázium 
v Babicích

 Konalo se přijímací řízení, z 286 přihlášených uchazečů 

bylo přijato 112. 

Penzijní fond České pojišťovny, a. s.

 Počet klientů fondu překonal hranici 800 000. Zároveň se 

stal lídrem na českém trhu zaměstnaneckého penzijního 

připojištění – dosáhl počtu 174 000 klientů (s příspěvkem 

zaměstnavatele).

ČP InVeST investiční společnost, a. s.

 ČP INVEST investiční společnost, a. s., úspěšně ukončila 

přeměnu speciálních fondů na standardní. 

KVěTen

Home Credit & Finance Bank o.o.o.

 Banka úspěšně umístila emisi dluhopisů v hodnotě 

3 mld. RUB (107 mil. USD) na ruském trhu; získané pro-

středky byly použity k financování dalšího rozvoje společ-

nosti na ruském trhu.

PPF Asset Management a. s.

 Společnost PPF asset Management a. s. se stala na základě  

informací poskytovaných asociací pro kapitálový trh co 

do objemu spravovaných aktiv největším správcem aktiv 

v České republice. 

eBanka, a. s.

 Banka nabídla svým klientům v rámci Evropy unikátní 

službu, která umožní jednoduše zažádat o Spotřebitelský 

úvěr nebo Povolený debet přímo ze stránek jejich účtu 

na internetu. Klienti mohou tedy získat úvěr, aniž by 

museli navštívit pobočku.

ČeRVen

Skupina PPF

 Skupina uzavřela s firmou Sofinco S.a. smlouvu o prodeji 

svého 100% podílu ve společnosti ČP leasing.

 Zbyněk Babor převzal zodpovědnost za expanzi PPF 

do Vietnamu. 

 Ve spolupráci se Správou Pražského hradu zahájila sku-

pina PPF v jižních zahradách výstavu fotografií ladislava 

Sitenského pod názvem Maximální fotografie –  

Hrdinové z albionu. 
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Home Credit & Finance Bank o.o.o.

 Společnost úspěšně umístila druhou emisi eurobondů 

v hodnotě 275 mil. USD; poptávka po dluhopisech byla 

téměř dvojnásobná ve srovnání s plánovaným objemem 

emise.

Penzijní fond České pojišťovny, a. s.

 Došlo ke sloučení pražského provozu Penzijního fondu 

České pojišťovny, a. s., s brněnským provozem Nového 

ČP Penzijního fondu (bývalý aBN aMRO PF). Byl tak 

dokončen proces fúze obou společností.

ČeRVeneC

Home Credit Group

 Home Credit zaujímá přední pozice na všech klíčových trzích 

své působnosti, tj. v České republice, Slovenské republice 

a Ruské federaci. Objem jistiny poskytnuté společnost-

mi, které jsou členy skupiny Home Credit, vzrostl během 

 prvních šesti měsíců roku 2005 na rekordních 20 mld. Kč, 

což znamená 113% růst proti prvnímu pololetí roku 2004. 

Česká pojišťovna a. s.

 akcionáři České pojišťovny a. s. odsouhlasili na mimořádné 

valné hromadě přechod vlastnického práva ke všem 

akciím České pojišťovny a. s. na hlavního akcionáře. Hlavní 

akcionář poskytnul ostatním akcionářům protiplnění 

ve výši 21 288 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 

1 000 Kč, což bylo o cca 5 000 Kč více, než byla aktuální 

cena akcií České pojišťovny a. s. na BCPP. 

Home Credit Slovakia, a. s.

 K 31. červenci 2005 obsloužila společnost Home Credit 

Slovakia, a. s., 500 000 klientů. 

SRPen 

Skupina PPF

 Došlo k dokončení prodeje 100% podílu ve společnosti 

ČP leasing firmě Sofinco S.a. 

Home Credit a. s.

 17. srpna 2005 uzavřel Home Credit a. s. se syndikátem 

bank (aBN aMRO, ING Bank, CalYON BaNK CZECH 

REPUBlIC, HVB Bank, COMMERZBaNK aktiengesellschaft, 

BaWaG Bank CZ) syndikovaný úvěr s rámcem 3 mld. Kč 

k financování jednorázových úvěrů.

Česká pojišťovna a. s.

 Dohodu o spolupráci podepsala Česká pojišťovna a. s. 

s největší polskou pojišťovnou PZU. Oba pojišťovací domy 

si na jejím základě předávají zkušenosti týkající se produk-

tových řad, segmentace trhu a organizace prodeje. 

Home Credit Finance a. s.

 1. srpna 2005 rozhodl jediný akcionář, společnost Česká 

pojišťovna a. s., v rámci působnosti valné hromady o rozdě-

lení Home Credit Finance a. s. Vznikly dvě nové nástupnické 

společnosti – Home Credit a. s. a Home Credit Holding a. s.

 Společnost získala syndikovaný úvěr s rámcem 3 mld. Kč 

k financování spotřebitelských a hotovostních úvěrů.

nové obchodní příležitosti   na zahraničních trzích
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největší správce aktiv v   České republice

Home Credit Slovakia, a. s.

 O dva roky (do září 2007) byl prodloužen úvěrový rámec 

od Citibank a.s. v hodnotě 1 mld. SKK. 

Září

Skupina PPF

 Společnost PPF (CYPRUS) ltd prodala společnosti Česká 

produkční 2000, a. s., společnost HaRTIC, a. s. Ta je jedi-

ným společníkem Galaxie Sport s. r. o., která provozuje 

v ČR známý televizní sportovní kanál.

 ČSOB a skupina PPF spolu podepsaly Dohodu o narov-

nání, na jejímž základě by mělo dojít k urovnání všech 

vzájemných sporů. Předmětné spory pocházejí ze vztahů 

vzniklých za existence někdejší IPB v letech 1999–2000. 

Česká pojišťovna a. s.

 Česká pojišťovna a. s. a Česká pošta podepsaly dohodu 

o obchodním zastoupení. Na jejím základě bude pošta 

prodávat produkty České pojišťovny a. s. z oblasti životní-

ho a neživotního pojištění. 

Home Credit Slovakia, a. s.

 Home Credit Slovakia, a. s., je jedním ze zakladatelů 

sdružení SOlUS, jehož účelem je spolupráce a ochrana 

společných zájmů jeho členů. Spolupráce se týká zejména 

zabezpečení kvality pohledávek vzniklých z činnosti 

řádných členů sdružení a vytvoření společné databáze 

sdružení. Tato databáze shromažďuje údaje o spotřebite-

lích, kteří neplní povinnosti související s činností řádných 

členů sdružení. 

Open Gate – Boarding School, osmileté gymnázium 
v Babicích

 Svou činnost zahájila ve školním roce 2005/2006 první 

škola kolejního typu v České republice, Open Gate – 

Boarding School, osmileté gymnázium v Babicích.

říjen 

Skupina PPF

 Představenstvo skupiny PPF rozhodlo o budoucí výhrad-

ní orientaci PPF na Retail Financial Services (RFS), tedy 

poskytování služeb v oblasti pojišťovnictví, penzijního 

byznysu, spotřebitelských úvěrů a vybraných služeb retai-

lového bankovnictví.

Home Credit a. s.

 K 1. říjnu 2005 došlo k rozdělení společnosti Home Credit 

Finance a. s. do dvou nástupnických společností – Home 

Credit a. s. a Home Credit Holding a. s. 

Penzijní fond České pojišťovny, a. s.

 Penzijní fond České pojišťovny, a. s., přivítal klienta s pořa-

dovým číslem 850 000.
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LISTOPAd

eBanka, a. s.

 eBanka, a. s., vydala emisi hypotečních zástavních listů 

(HZl) v celkové jmenovité hodnotě 500 mil. Kč. 

PROSIneC

Skupina PPF

 Skupina PPF uzavřela historickou dohodu o strategické 

spolupráci s čínskou společností Changhong Electric Co. 

ltd z provincie Sichuan (Sečuan). Smyslem dohody o spo-

lupráci mezi PPF a sečuánskou Changhong Electric Co. je 

vzájemná pomoc při mezinárodní expanzi.

Česká pojišťovna a. s.

 Životní pojištění České pojišťovny a. s. DYNaMIK, které je 

na trhu od března roku 2003, uzavřelo již 750 000 klientů 

v České republice. 

 I Česká pojišťovna a. s. se přizpůsobuje evropskému sys-

tému a trendu bezhotovostních plateb. V roce 2005 se jí 

podařilo snížit počet transakcí placených složenkami o 13 %. 

Home Credit a. s.

 K 31. prosinci 2005 dosáhl objem financování revolvin-

gových úvěrů prostřednictvím sekuritizační transakce 

4,06 mld. Kč (navýšení v roce 2005 o 583 mil. Kč).

 Ratingový výbor CRa RaTING aGENCY (CRa), a. s., potvrdil 

2. prosince společnosti Home Credit a. s. ratingovou 

známku na úrovni Ba+/cza/czP-2, tedy na stejné úrovni 

jakou obdržel předchůdce společnosti Home Credit a. s. 

společnost Home Credit Finance a. s. v srpnu 2004.

 23. prosince 2005 se společnost Home Credit B.V. stala 

100% akcionářem Home Credit a. s.

Home Credit Slovakia, a. s.

 Ratingový výbor CRa RaTING aGENCY (CRa), a. s., udělil 

společnosti krátkodobý CRa rating na úrovni skP-2, 

potvrdil dlouhodobý mezinárodní CRa rating na úrovni Ba 

a dlouhodobý lokální na úrovni ska.

Home Credit & Finance Bank o.o.o.

 Home Credit & Finance Bank o.o.o. dokončila první sekuri-

tizační transakci rublových pohledávek v Rusku v celkové 

výši 291 mil. EUR. Tato transakce byla oceněna časopisem 

Euromoney jako „Deal of the Year“ a časopis Structured 

Finance International zvolil tuto transakci jako „Best 

Securitisation of Emerging Market assets“.

 Ratingová agentura Moody’s Interfax Rating agency 

udělila Home Credit & Finance Bank o.o.o. v prosinci 2005 

lokální rating na úrovni aa3.ru.

Home Credit Kazakhstan

 Mezinárodní skupina Home Credit vstoupila v polovině 

prosince 2005 na trh splátkového prodeje v Kazachstá-

nu. Do konce roku 2005 společnost poskytla občanům 

Republiky Kazachstán téměř 1 400 spotřebitelských úvěrů. 

největší správce aktiv v   České republice
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chcete-li, aby  
lidé kolem vás 
rostli, nesmí  
jim překážet  
vaše ješitnost

Mgr. jiří Šmejc
člen představenstva PPF a. s. 
výkonný ředitel PPF a. s. 

Narodil se v roce 1971, vystudoval Matematicko- 
-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor 
matematická ekonomie. V roce 1992 začal podnikat 
a v roce 1993 se stal jednatelem a ředitelem firmy PUPP 
Consulting s. r. o. V roce 1995 zastával pozici obchodního 
ředitele společnosti Middle Europe Finance s. r. o., která 
obchodovala s cennými papíry se zaměřením na akvizice. 
Do konce roku 2004 byl 34% vlastníkem skupiny TV NOVa. 
V roce 2004 vstoupil do skupiny PPF, kde se jako člen 
představenstva a výkonný ředitel podílel na řízení skupiny. 
Ve skupině PPF řídí správu aktiv a financování aktivit 
skupiny. V roce 2005 se stal 5% vlastníkem společnosti 
PPF Group N.V. a od podzimu 2005 je zodpovědný za řízení 
aktivit v Rusku. 
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Leden 

Skupina PPF

 Novým členem vrcholového vedení skupiny PPF zodpověd-

ným za HR a vztahy s veřejností se stal Evžen Hart.

 V rámci restrukturalizace započaté v létě roku 2005 byly 

ze spektra dosavadních aktivit skupiny PPF postupně 

vyčleňovány činnosti zabývající se Private Equity (PE). 

Od počátku roku 2006 se skupina PPF, řízená společností 

PPF Group N. V. se sídlem v Nizozemí, věnuje výhradně 

finančním službám pro retailové klienty.

Penzijní fond České pojišťovny, a. s.

 Potvrzení o daňových úlevách našlo ve svých poštovních 

schránkách 102 000 klientů. Tato potvrzení byla vystavena 

na celkovou částku převyšující tři čtvrtě miliardy korun.

BřeZen

PPF banka a. s.

 Byla ověřena účetní závěrka za rok 2005 a potvrzen čistý 

zisk ve výši 294,4 mil. Kč dle českých účetních standardů.

Česká pojišťovna a. s.

 Mezinárodní ratingová agentura Moody’s změnila ve svém 

novém hodnocení finanční a úvěrové pozice výhled Baa3 

ratingu finanční síly České pojišťovny a. s. ze stabilního 

na pozitivní.

 Pozitivní výhled ratingového hodnocení České pojišťov-

ny a. s. odráží podle Moody’s významný pokrok v řízení 

rizik, investic, v oblasti IT a likvidace pojistných událostí. 

Současná známka je rovněž podložena silnou tržní pozicí 

České pojišťovny a. s. a zdravou ziskovostí navzdory zvy-

šující se konkurenci na českém trhu. Důležitým faktorem 

působícím na výši ratingu je také pozitivní vliv probíhající 

restrukturalizace s cílem zvýšit transparentnost majitele 

České pojišťovny a. s.

Hlavní události roku 2006 do 31. 3. 2006
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PPF Group je mezinárodní finanční skupina zaměřující se 

na poskytování finančních služeb pro retailové klienty. Při 

rozvoji svého podnikání čerpá z mnohaletých zkušeností, 

které získala v dobách transformace nejprve českosloven-

ské a později české ekonomiky. Ty nyní může efektivně 

úročit v zemích, kde transformace hospodářství právě 

probíhá nebo se chystá. 

Společnost PPF a. s. je manažerskou společností skupiny 

PPF. Holdingové aktivity skupiny zastřešuje a jejich finan-

cování řídí společnost PPF Group N. V., která sídlí v Holand-

sku. 95 % této společnosti vlastní Petr Kellner, 5 % Jiří 

Šmejc. O dlouhodobých záměrech, strategii a rozvoji celé 

skupiny PPF rozhoduje představenstvo PPF a. s. 

MAKROeKOnOMICKé PROSTředí V ZeMíCH,  
Kde PůSOBíMe

V roce 2005 rozvíjela skupina PPF své aktivity v pěti 

zemích světa – v České republice, na Slovensku, v Rus-

ku, Kazachstánu a v Číně. Makroekonomická situace 

v jednotlivých regionech je pro činnost skupiny, zejména 

z hlediska zaměření jejích aktivit a zacílení na určitý typ 

klientů, stěžejní. 

Pozitivní ekonomický vývoj ČR 

Pro českou ekonomiku byl rok 2005 obdobím rychlého 

růstu, nízké inflace a posilujícího kurzu domácí měny. 

Vysoká výkonnost ekonomiky se odrazila v přiměřeném 

zvýšení hodnoty reálných příjmů, které spolu s rozma-

chem spotřebitelského úvěrování vedly ke zvýšené spo-

třebě domácností a k růstu maloobchodních tržeb. To vše 

přispělo k tomu, že se Česká republika začala v roce 2005 

výrazněji než v letech předchozích přibližovat vyspělým 

evropským zemím. 

na Slovensku stoupají mzdy a tržby

I slovenské ekonomice se v uplynulém roce dařilo. Nízká 

inflace se odrazila mimo jiné v nárůstu kupní síly obyva-

telstva – reálné mzdy se meziročně zvýšily o 6 % a vyšší 

příjmy následně přispěly ke zvýšení maloobchodních 

tržeb o 9 %. Příznivý vývoj Slovenska, především rychlý 

ekonomický růst a reforma veřejných financí, ovlivnily 

i vnímání země na mezinárodní scéně. Ratingová agentu-

ra Standard & Poor’s zvýšila rating dlouhodobých závazků 

Slovenska na stupeň a, což je nejlepší ohodnocení ve stře-

doevropském regionu.

Rusko těží z rostoucí spotřeby obyvatel a z investic

Pro Rusko byl rok 2005 dalším v řadě po sobě jdoucích 

ekonomicky úspěšných let. 6,4% růst HDP se přičítá pře-

devším stoupající spotřebě domácností a nárůstu investič-

ní aktivity domácích i zahraničních subjektů. V prostředí 

rychle rostoucí ekonomiky se v některých teritoriích a od-

větvích výrazně zvyšovaly i příjmy domácností. Celkově 

se platy v ekonomické sféře vloni zvýšily o 23,9 %, což při 

průměrné inflaci 12,6 % představuje jejich reálný nárůst 

o 10,0 %. V rámci snižování mzdové diferenciace a ve sna-

ze přilákat kvalifikované pracovníky přistoupila vláda  

na výrazné zvýšení platů některých skupin státních  

Zpráva představenstva společnosti



22



23

kdybych se bál 
změny, nikdy 
bych neopustil 
mateřskou  
školku

Ing. Ladislav Chvátal
člen představenstva PPF a. s.
výkonný ředitel pro retailové bankovnictví 
a spotřebitelské financování (od 1. června 2005)

Narodil se v roce 1963, vystudoval Vysokou školu 
ekonomickou v Praze. Do PPF a. s. nastoupil v roce 
1994 na pozici ředitele marketingu a později převzal 
odpovědnost za řízení majetkových účastí celé 
skupiny PPF. V letech 1999–2001 zastával pozici 
výkonného ředitele PPF a. s. a v roce 2001 se stal členem 
představenstva PPF a. s. Od června 2002 je členem 
představenstva společnosti Česká pojišťovna a. s. 
s odpovědností za dceřiné společnosti, které působí 
v oblastech Retail Banking a Consumer Finance 
– eBanka, a. s., a skupina Home Credit. Ve skupině Home 
Credit zastává funkci předsedy představenstva a CEO 
s odpovědností za globální rozvoj oblasti spotřebitelského 
financování v regionech střední a východní Evropy a asie. 
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zaměstnanců, což nyní vede k tomu, že kupní síla lékařů, 

učitelů, ale i regionálních úředníků roste se značnou  

dynamikou. 

ekonomika Kazachstánu podpořena rostoucími cenami 
nerostných surovin

Kazachstán je podobně jako Rusko zemí s rychle rozvíjející 

se ekonomikou. Během posledních let profitoval zejmé-

na z rostoucích cen nerostných surovin. Díky rostoucím 

příjmům z prodeje ropy se v současné době zvyšuje životní 

úroveň obyvatel a země svými nadprůměrnými standardy 

láká ekonomické imigranty z celého regionu. Ekonomice 

Kazachstánu přinesl loňský rok především první na Rusku 

nezávislou exportní cestu pro vývoz ropy. 

Čínská ekonomika ve světové špičce   

Ekonomika v Číně roste podle posledních výsledků impo-

zantním sedmnáctiprocentním tempem a rozhodně nene-

chává nikoho na pochybách o tom, že Čína je skutečně 

světovým hráčem. Podle nominálního HDP je to v součas-

né době země s šestou největší ekonomikou světa.

FInAnCOVání SKuPIny PPF

Rozvoj skupiny PPF s sebou přinesl vyšší potřebu finanč-

ních zdrojů. Vzhledem k tomu, že o sobě skupina PPF 

poskytuje transparentní informace a má jednoznačně 

pozitivní historii splácení dluhového kapitálu, získala 

reputaci spolehlivého partnera na mezinárodních finanč-

ních trzích. V průběhu roku 2005 důvěra investorů a bank 

prokazatelně posílila – celkové limity pro čerpání exter-

ních zdrojů se zvýšily, a to i při trvale klesajících cenách 

financování. 

HOMe CRedIT – STRATeGIe FInAnCOVání

Strategie financování – nedílná součást strategie budou-
cího rozvoje skupiny Home Credit 

Strategie skupiny Home Credit je orientovaná na dosažení 

disciplinovaného a ziskového růstu a staví na čtyřech 

klíčových atributech: 

(i) jednoduchý a efektivní obchodní model; 

(ii) investice do rostoucích trhů; 

(iii) podpora silné diverzifikované finanční skupiny; 

(iv) zaměstnanci se špičkovou výkonností – naše nejcen-

nější aktivum. 

Celkovou strategii financování má na starosti specializo-

vaný tým PPF Group Funding. Cílem strategie je umožnit 

skupině Home Credit další disciplinovaný, udržitelný 

a ziskový růst v souladu s dlouhodobými strategickými 

cíli, které pro skupinu stanovili její akcionáři. Strategie 

financování skupiny PPF má za cíl podpořit budoucí růst 

skupiny Home Credit na trzích, kde Home Credit již působí 

nebo kam tato skupina plánuje v budoucnu vstoupit. 

spolehlivý partner   na mezinárodních trzích
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Činnost Group Fundingu podporuje efektivitu jednotli-

vých společností Home Credit a směřuje jejich obchodní 

standardy minimálně na úroveň považovanou za „Best 

Practice“. 

Strategie financování – podpora podnikatelské strategie 
skupiny Home Credit 

Disciplinovaný růst

V souladu s přijatou strategií růstu se skupina Home 

Credit snaží udržet a soustavně zvyšovat kvalitu finanč-

ního reportingu a celkově zveřejňovaných informací 

dle požadavků regulátorů, investorů, ratingových agentur, 

obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran. 

V tomto směru hodláme i nadále pravidelně, včasně 

a transparentním způsobem předkládat hospodářské 

výsledky jednotlivých společností v souladu s nejlepšími 

mezinárodními standardy finančního výkaznictví. Zároveň 

své investory zveme k pravidelnému dialogu s vrchol-

ným vedením skupiny Home Credit i jejích jednotlivých 

společností formou konferenčních hovorů, investorských 

dnů a dalších aktivit organizovaných naším oddělením pro 

vztahy s investory. 

Skupina PPF, jež je konečným vlastníkem skupiny Home 

Credit, si i nadále klade za cíl udržovat úroveň kapitálu 

všech společností na adekvátní úrovni. Skupina stanovila 

cílový ukazatel rizikově vážené kapitálové přiměřenosti 

na úrovni 20 % a hodlá udržovat kapitalizaci skupiny 

Home Credit a jejích jednotlivých společností dlouhodobě 

na této úrovni. 

Udržitelný růst

Dlouhodobě udržitelného růstu lze dosáhnout pouze 

vhodnou diverzifikací financování skupiny Home Credit 

a jejích společností. Cílem diverzifikace zdrojů financová-

ní je posílit stabilitu jednotlivých společností a tím i celé 

skupiny proti potenciální volatilitě jednotlivých segmentů 

finančního trhu, proti kolísajícím preferencím investorů či 

proti výkyvům jednoho geografického regionu. Naše snahy 

o diverzifikaci financování zohledňují jak požadavky mezi-

národních trhů, tak i místní specifika regionů, kde v součas-

nosti působíme nebo kam se chystáme expandovat. 

Snažíme se vytvořit z Home Creditu „preferovaného 

vypůjčovatele“, který je známý  svou transparentností, 

čestnými obchodními praktikami, schopností přizpůsobit 

se regionálním specifikům a vysokými standardy v infor-

mování investorů, partnerů a dalších zainteresovaných 

stran. 

Ziskový růst

abychom podpořili ziskový růst skupiny Home Credit, 

zaměřili jsme se na zajišťování flexibilních a stabilních 

finančních zdrojů získaných na základě dlouhodobého 

a oboustranně výhodného vztahu s našimi protistranami. 

Vysoce si ceníme podpory, které se nám dostává od inves-

torů a dalších partnerů. Flexibilní a stabilní financování 

je pro Home Credit stejně důležité jako adekvátní cena 

jednotlivých transakcí. 

spolehlivý partner   na mezinárodních trzích
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Seznam tržních transakcí organizovaných týmem Group Funding (k 31. prosinci 2005)

Home Credit a. s.
 
Měna Max. objem Čerpaná Splatnost Typ trhu Typ transakce Kupon/ Výnos distribuce Pozn.
 transakce  částka
 (miliony) (miliony)

CZK 300 300 02/2006 Domácí Úvěr  2MP+1,45% Bilaterální   Vánoční
         facilita

CZK 300 300 02/2006 Mezinárodní  Úvěr  2MP+1,5% Bilaterální  Vánoční 
        facilita

CZK 4 150 4 150 04/2006 Mezinárodní  aBS – senior P+1,5% Klub 

CZK 2 500 2 500 06/2006 Domácí Dluhopis  P+2,0% Veřejná 

CZK 3 000 1 170 08/2009 Domácí Syndikovaný úvěr 6MP+0,95% Klub

Home Credit Slovakia, a. s.
 
Měna Max. objem Čerpaná Splatnost Typ trhu Typ transakce Kupon/ Výnos distribuce Pozn.
 transakce  částka
 (miliony) (miliony)

CZK 1 051 1 051 05/2006 Domácí Podřízený úvěr 5.67% Bilaterální   Vnitro-
        skupinová 
        transakce

SKK 1 000 720 08/2007 Domácí Úvěr B+1.7% Bilaterální   

SKK 3 400 1 280 02/2008 Domácí Syndikovaný úvěr B+2.0% Klub 

SKK 100 47 02/2008 Domácí Kontokorent  Bilaterální   

Home Credit and Finance Bank o.o.o.
 
Měna Max. objem Čerpaná Splatnost Typ trhu Typ transakce Kupon/ Výnos distribuce Pozn.
 transakce  částka
 (miliony) (miliony)

USD 50 25 03/2006 Mezinárodní  Úvěr 3Ml+3% Bilaterální   Vánoční 
        facilita

USD 50 50 12/2006 (+180D) Mezinárodní  Syndikovaný úvěr 12Ml+2,25% Klub 

USD 150 150 02/2008 Mezinárodní  lPN 9,125% Veřejná 

USD 275 275 06/2008 Mezinárodní  lPN 8,625% Veřejná 

EUR 230 130 05/2010 Mezinárodní  aBS – senior (a-1) 1ME+2,5% Klub  *

EUR 33 13.5 05/2010 Mezinárodní  aBS – senior (a-2) 1ME+5,25% Klub  *

EUR 28 13 05/2010 Mezinárodní  aBS – mezzanine (B) 1ME+5,0% Klub  *

RUB 3 000 3 000 05/2010 Domácí Dluhopis  Variabilní  Veřejná 

RUB 3 000 3 000 09/2010 Domácí Dluhopis  Variabilní  Veřejná 

* Ocenění „Deal of Year“ časopisu Euromoney; Ocenění časopisu SFI za „Best Securitization of Emerging Market assets“
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Home Credit Kazakhstan

Společnost Home Credit Kazakhstan začala své služby 

nabízet teprve v prosinci 2005. Jakožto nová společnost je 

Home Credit Kazakhstan financována převážně ze zdrojů 

skupiny PPF nebo s její pomocí. 

SPRáVA AKTIV V RežII PPF ASSeT MAnAGeMenT A. S. 

Majetek společností skupiny PPF efektivně zhodno-

cuje PPF asset Management a. s., který ke konci roku 

2005 spravoval aktiva ve výši 116,3 mld. Kč (3,2 mld. Kč 

na zaměstnance), což je o téměř 10 % více než v roce 2004. 

Tento růst byl podpořen jak dobrými výsledky zhodnoce-

ní spravovaných aktiv na jedné straně, tak i navýšením 

majetku stávajících klientů a akvizicí nových klientů 

na straně druhé. 

Mezi nejvýznamnější klienty PPF asset Management a. s. 

patří především institucionální investoři ze skupiny 

PPF – poskytovatelé penzijního připojištění, zajišťovny 

a pojišťovny – ze zemí Evropské unie. Během roku 2005 

pokračoval proces uzavírání smluv o obhospodařování 

s novými společnostmi skupiny PPF.

PPF asset Management a. s. nabízí svým klientům inves-

tice do portfolií v různých světových měnách s různým 

rizikovým profilem a tomu i odpovídajícím výnosem. 

Roční zhodnocení svěřených prostředků za rok 2005 se 

u akciových portfolií pohybovalo v rozmezí 3 % až 31 % 

(nejvyšší hodnoty dosáhla portfolia s vysokým podílem 

českých akcií) a u peněžních, dluhopisových a smíšených 

portfolií v rozmezí 2 % až 15 %. 

Úspěchy společnosti v roce 2005 se promítly i do hospo-

dářského výsledku, který dosáhl 113,6 mil. Kč dle českých 

účetních standardů, což je téměř o 50 % více než v roce 

2004. V přepočtu tak na jednoho zaměstnance připadá 

3,8 mil. Kč (2,8 mil. Kč v roce 2004). 

Kromě toho společnost nadále pracovala na harmonizaci 

svých aktivit s požadavky nově platného českého a evrop-

ského práva – tento proces bude dále pokračovat i v roce 

2006.
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Skupina PPF zahájila v létě 2005 restrukturalizaci, jejímž 

cílem je výlučné zaměření skupiny PPF na služby pro 

drobnou klientelu, konkrétně poskytování služeb v oblasti 

pojišťovnictví, penzijního připojištění, spotřebitelské-

ho financování, retailového bankovnictví, správy aktiv 

a kolektivního investování. 

Dále došlo k centralizaci strategických funkcí, jakými jsou 

treasury, controlling, trading, risk management, asset 

management a financování. To přispívá k zefektivnění 

finančního a provozního řízení a také posiluje transpa-

rentnost jednotlivých společností i celé skupiny PPF.

Finanční služby pro drobnou klientelu

Stěžejní oblast činnosti skupiny PPF je možné rozdělit 

do dvou hlavních sekcí – pojišťovnictví a spotřebitelské 

financování spojené s vybranými službami retailového 

bankovnictví. Jednotlivé firmy skupiny PPF, které poskytují 

služby drobným klientům, jsou uvedené a blíže popsané 

v následujícím přehledu. 

POjIŠťOVnICTVí

Česká pojišťovna a. s.

Česká pojišťovna a. s. je univerzální pojišťovnou – před-

mětem jejího podnikání jsou pojišťovací a zajišťovací 

činnosti. S přibližně 13 miliony uzavřených pojistných 

smluv je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. 

Společnost dále vykonává veškeré činnosti spojené se svý-

mi majetkovými účastmi v jiných právnických subjektech. 

Při svém podnikání využívá synergických efektů vznika-

jících uvnitř konglomerátu společností České pojišťovny 

a skupiny PPF. Hodlá dále expandovat ve střední a východ-

ní Evropě a Kazachstánu.  

Představenstvo společnosti
 

předseda Ing. ladislav Bartoníček, MBa

místopředseda Milan Maděryč

členové Mgr. Jiří Šmejc

 JUDr. Jan Ježdík

 Ing. ladislav Chvátal

www.cpoj.cz

Česká poisťovňa – Slovensko, a. s.

Česká poisťovňa – Slovensko, a. s., působí na slovenském 

trhu 14 let. Nabízí široké portfolio produktů a služeb 

z oblasti životního a neživotního pojištění. Je třetí nejsil-

nější univerzální pojišťovnou na Slovensku nabízející své 

produkty a služby v 50 městech jednak vlastní obchodní 

sítí a také ve spolupráci s makléřskými společnostmi.

Představenstvo společnosti
 

předseda JUDr. Jan Ježdík

místopředseda Ing. antonín Nekvinda

členové JUDr. lenka Pěnčíková

 Ing. Stanislav Polešovský

www.cps.sk

Restrukturalizace skupiny PPF
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Česká pojišťovna Rusko

Česká pojišťovna Rusko působí na ruském pojistném trhu 

od roku 2003. V souladu s novou ruskou legislativou 

získala společnost v lednu 2006 novou licenci jako životní 

pojišťovna se širokou škálou produktů životního pojištění. 

Společnost dále nabízí úrazové pojištění ke spotřebitel-

ským úvěrům Home Credit & Finance Bank o.o.o.  

Při rozvoji distribuční sítě dává důraz na budování své 

vlastní sítě; ke konci roku 2005 společnost disponovala sítí 

192 agentů a současně spolupracovala s 19 brokerskými 

společnostmi. Kromě toho využívala 1 187 prodejních míst 

Home Credit & Finance Bank o.o.o. 

Představenstvo společnosti
 

předseda Michal Hauser

členové Ing. Ivo Foltýn, MBa

 JUDr. Jiří Rudolf 

www.czins.ru

Česká pojišťovna ZdRAVí a. s.

Česká pojišťovna ZDRaVÍ a. s. se specializuje na komerč-

ní soukromé zdravotní pojištění a je jeho největším 

poskytovatelem v ČR. Jejími zakládajícími společnost-

mi byly v roce 1993 Česká pojišťovna a. s. a Vereinte 

Krankenversicherung, od které Česká pojišťovna a. s. podíl 

v roce 1997 odkoupila a stala se tak stoprocentním akcio-

nářem České pojišťovny ZDRaVÍ a. s.

Představenstvo společnosti
 

předseda Ing. Přemysl Gistr

členové Mgr. Ivana Majerechová

 Ing. Jaromír Kohout

www.cpzdravi.cz

Penzijní fond České pojišťovny, a. s.

Počtem klientů největší penzijní fond v České republice 

využívá potenciál plynoucí z velikosti svého klientského 

kmene, objemu spravovaných aktiv a širokého spektra 

distribučních kanálů. Mezi hlavní důvody vysoké poptávky 

po soukromém penzijním připojištění dlouhodobě patří 

všeobecně známá výnosnost spoření determinovaná 

státní podporou, vzrůstající míra zapojení zaměstnavatelů 

a rostoucí osvěta týkající se důsledků neřešené důchodové 

reformy. 

Představenstvo společnosti
 

předseda Ing. Ivo Foltýn, MBa

místopředseda Ing. Tomáš Matoušek, MBa

členové Ing. Václav Šrajer, MBa

 Ing. Petr Kopecký

 Ing. Tomáš Machanec

www.pfcp.cz
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ještě důležitější  
než dělat věci 
správně je dělat 
správné věci

Ing. Ladislav Bartoníček, MBA
člen představenstva PPF a. s. 
výkonný ředitel pro pojišťovnictví a penzijní fondy  
(od 1. června 2005)

Narodil se v roce 1964, vystudoval České vysoké učení 
technické v Praze, fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 
nastoupil do PPF investiční společnosti a. s. jako výkonný 
ředitel a v roce 1993 absolvoval The Rochester Institute 
of Technology, Rochester, New York. Od roku 1996 působí 
na pozici generálního ředitele České pojišťovny a. s. 
Od června 2000 je předsedou představenstva České 
pojišťovny a. s.
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zvyšování efektivnosti    finančního řízení

SPOTřeBITeLSKé FInAnCOVání A VyBRAné SLužBy 
ReTAILOVéHO BAnKOVnICTní 

V rámci aktivit skupiny PPF má v této oblasti nejvýraznější 

podíl skupina Home Credit. Skupina působí v České repub-

lice, ve Slovenské republice, v Ruské federaci a od prosince 

2005 také v Kazachstánu. 

Home Credit a. s.

Home Credit a. s. působí na českém trhu spotřebitelského 

financování od roku 1997. Díky diverzifikované síti dis-

tribučních kanálů, segmentovanému portfoliu produktů 

a aktivnímu přístupu ke klientskému kmenu patří mezi 

lídry na trhu spotřebitelského financování a vykazuje 

stabilní růst. 

Představenstvo společnosti
 

předseda Ing. Miloš Stibor 

místopředseda Ing. Milan Dočkal 

člen Mgr. Martin Vetýška

www.homecredit.net; www.homecredit.cz

Home Credit Slovakia, a. s.

V roce 2005 završil Home Credit Slovakia, a. s., šest let svého 

působení ve Slovenské republice. Za toto období se stal  

jedním z lídrů slovenského trhu spotřebitelského financo-

vání mezi nebankovními subjekty. V rámci rozvoje obchod-

ních aktivit se společnost zaměřovala na analýzu možností 

další práce s klientskou databází, a to na základě detailněj-

šího členění produktů. Výsledkem je intenzivní zaměření 

komunikace společnosti na jednotlivé segmenty klientů. 

Představenstvo společnosti
 

předseda Ing. Miloš Stibor

členové Mgr. Michal Jonák

 Mgr. Martin Vetýška

www.homecredit.net; www.homecredit.sk

Home Credit & Finance Bank o.o.o.

Home Credit & Finance Bank o.o.o. působí na ruském trhu 

spotřebitelského financování od roku 2002. Na konci roku 

2005 byl podíl HCFB na trhu úvěrů poskytovaných v místě 

prodeje na úrovni 26 %. Svým klientům banka nabízí 

širokou paletu úvěrových produktů s různými kreditními 

podmínkami. Ke konci roku 2005 nabízela Home Credit 

& Finance Bank o.o.o. své produkty v téměř 21 000 prodej-

ních místech; regionální síť banky se skládá z 57 regionál-

ních poboček v Ruské federaci. V roce 2004 Home Credit 

& Finance Bank o.o.o. začala aktivně nabízet stávajícím 

klientům revolvingové úvěry vydávané na bázi plastiko-

vých karet.

Představenstvo společnosti
 

předseda Ing. Stanislav Staněk

místopředseda Ing. Robert Potáč

členové Ing. ladislav Chvátal

 Ing. Zdeněk Štika 

www.homecredit.net; www.homecredit.ru
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eBanka, a. s.

eBanka, a. s., nabízí komplexní finanční služby v rozsa-

hu univerzální banky s důrazem na využívání přímého 

bankovnictví. V roce 2005 banka završila svůj tříletý 

transformační plán, jehož cílem bylo vybudovat z malé 

internetové banky moderní univerzální banku s jasně 

definovanou cílovou skupinou – fyzické osoby s příjmem 

nad 15 tisíc Kč a malé a střední firmy. Současně banka 

postupně budovala svou obchodní síť jak pro občany, tak 

pro firemní klientelu a zároveň doplnila a modernizovala 

své portfolio produktů a služeb postavených na nejlepším 

přímém bankovnictví na českém trhu. Počátkem roku 

2005 se stala bankou ziskovou.

Představenstvo společnosti
 

předseda Ing. luboš Černý

místopředseda Ing. Petr Pištělák

členové Mgr. alexandr Borecký, MBa

 Petr Řehák

 Mgr. Martin Kolouch

www.ebanka.cz

SPOLeČnOSTI POSKyTujíCí SeRVIS SKuPIně PPF 

PPF Asset Management a. s.

Je investičním centrem pro celou skupinu PPF. PPF asset 

Management a. s. poskytuje služby související s inves-

tičním poradenstvím a správou majetku pro jednotlivé 

společnosti skupiny, zejména pro finanční instituce.

Představenstvo společnosti
 

členové Ing. Kateřina Jirásková

 Mgr. Ing. Petr Dobiáš, Ph.D. 

www.ppf.cz

PPF banka a. s. 

V souladu se strategií skupiny se podílí na řízení expanze 

skupiny PPF v regionu střední a východní Evropy. Je hlavním 

obchodním místem celé skupiny pro obchodování na finanč-

ních trzích, zajišťování finančních zdrojů na dluhových 

a kapitálových trzích a řízení vztahů s finančními instituce-

mi. Vedle aktivit v rámci skupiny se PPF banka a. s. i nadále 

zaměřuje na poskytování finančních a investičních služeb 

subjektům samosprávy, městům, obcím a krajům a korpo-

rátní klientele, zejména středně velkým firmám s českým 

kapitálem. Strategickým akcionářem PPF banky a. s. je hlavní 

město Praha, se kterým banka úspěšně spolupracuje již 

mnoho let. 

Představenstvo společnosti
 

předseda Mgr. Petr Milev

místopředseda Ing. Pavel langr, CIa

člen Bc. František Dombek

www.ppfbanka.cz

Pozn.: Údaje jsou k 31. 12. 2005.

zvyšování efektivnosti    finančního řízení
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Milan Maděryč
člen představenstva PPF a. s.
výkonný ředitel pro lidské zdroje a vnější vztahy  
(od 1. června 2005 do 1. ledna 2006)

Narodil se v roce 1955, je absolventem SPŠ sl. Brno 
a postgraduálního studia při Vysokém učení technickém 
v Brně. Od roku 1980 pracoval v oddělení technického 
a investičního rozvoje v ZPS, a. s., Zlín, později jako vedoucí 
divize Trading. V současné době je místopředsedou 
představenstva společnosti Česká pojišťovna a. s.

držet slovo  
je stejná  
samozřejmost 
jako dýchat 
vzduch
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Vlastnická struktura

Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou strukturu 

již několik let umístěnou převážně v Nizozemí. Důvodem 

k situování klíčových holdingových společností právě 

sem je zejména to, že tato země má ve srovnání s Českou 

republikou mnohem pružnější a transparentnější systém 

fungování a vymahatelnosti práva. Kromě toho je tato 

forma podobně jako u obdobných typů mezinárodních 

skupin vnímána pozitivně i ze strany orgánů státního 

dozoru a regulace v těch státech, ve kterých společnosti 

skupiny PPF působí. 

 

Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž 

úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající  

se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V.  

se sídlem v amsterdamu. Tato společnost je jediným 

akcionářem společnosti Česká pojišťovna a. s. ( jejím 

prostřednictvím ovládá i další společnosti skupiny České 

pojišťovny) a zároveň je majoritním akcionářem  

společnosti PPF a. s., která je manažerskou společností 

celé skupiny PPF.
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VRCHOLOVý MAnAGeMenT SKuPIny PPF

Petr Kellner  
předseda představenstva PPF a. s. 

generální ředitel PPF a. s.

Mgr. jiří Šmejc 
člen představenstva PPF a. s. 

výkonný ředitel PPF a. s. 

Ing. Ladislav Chvátal 
člen představenstva PPF a. s.  

výkonný ředitel pro retailové bankovnictví  

a spotřebitelské financování  

(od 1. června 2005)

 

Ing. Ladislav Bartoníček, MBA  
člen představenstva PPF a. s. 

výkonný ředitel pro pojišťovnictví a penzijní fondy  

(od 1. června 2005)

Milan Maděryč 
člen představenstva PPF a. s. 

výkonný ředitel pro lidské zdroje a vnější vztahy  

(od 1. června 2005 do 1. ledna 2006)

Ing. Kamil Ziegler 
výkonný ředitel pro finanční řízení  

skupiny PPF a prokurista PPF a. s. 

Ing. Aleš Minx 
místopředseda dozorčí rady PPF a. s. 

výkonný ředitel PPF a. s.  

(do 31. května 2005)

evžen Hart 
výkonný ředitel pro lidské zdroje a komunikaci PPF Group 

(od 1. ledna 2006)

Organizační struktura 
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VRCHOLOVý MAnAGeMenT  
SKuPIny ČeSKé POjIŠťOVny

Ing. Ladislav Bartoníček, MBA 
generální ředitel

Mgr. jiří Šmejc 
náměstek pro investiční politiku

judr. jan ježdík 
náměstek pro neživotní pojištění

Ing. Tomáš Machanec, MBA 
náměstek pro životní pojištění

Ing. Petr Kopecký 
náměstek pro obchod a marketing

Ing. Lubomír Bušek, MBA 
náměstek pro finanční řízení a lidské zdroje

Ing. jiří Huml, MA 
náměstek pro informační technologie

Ing. Miroslav Matocha 
náměstek pro underwriting a zajištění

Rndr. Marie Kovářová, Ph.d. 
náměstkyně pro klientský servis

VRCHOLOVý MAnAGeMenT  
SKuPIny HOMe CRedIT

Ing. Ladislav Chvátal 
výkonný ředitel pro retailové bankovnictví  

a spotřebitelské financování 

Ing. Pavel Pfauser 
finanční ředitel

Ing. Pavel Plachký 
ředitel obchodní strategie

Ing. Renata Kapicová 
ředitelka marketingu

Ing. Václav Špáňa 
provozní ředitel

Mgr. Pavel Teplý 
ředitel řízení rizik

Ing. Pavel janský 
ředitel informačních techologií

Andrea Gulová 
ředitelka lidských zdrojů 

(do 31. července 2006)

Ing. Petr janák 
ředitel lidských zdrojů 
(od 1. srpna 2006)

jasné   strategické rozhodování
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eBanka, a. s.

Ing. Luboš Černý 
generální ředitel 

Ing. Petr Pištělák 
výkonný ředitel oblasti Marketing a produkty 

Mgr. Alexandr Borecký, MBA 
výkonný ředitel oblasti Riziko

Petr řehák 
výkonný ředitel oblasti Obchod

Mgr. Martin Kolouch 
výkonný ředitel oblasti Finance 

jaroslav Kafka 
výkonný ředitel oblasti Provoz a IT

VRCHOLOVý MAnAGeMenT  
OSTATníCH SPOLeČnOSTí SKuPIny

PPF banka a. s.

Ing. Petr Milev 
generální ředitel 

Bc. František dombek 
ředitel divize obchodní 

Ing. Pavel Langr, CIA 
ředitel divize provoz a IT 

Ing. Petr jirásko 
ředitel divize finanční trhy 

Ing. Pavel Hrdina 
ředitel divize finanční řízení

Bohuslav Samec 
ředitel divize vypořádání obchodu

Ing. Robert Potáč 
ředitel divize financování skupiny PPF

PPF Asset Management a. s.

Mgr. Ing. Petr dobiáš, Ph.d. 
zástupce výkonné ředitelky Ing. Kateřiny Jiráskové

jasné   strategické rozhodování



40



41

kdo má malé  
cíle, ničeho  
nedosáhne

Ing. Kamil Ziegler
výkonný ředitel pro finanční řízení skupiny PPF 
a prokurista PPF a. s.

Narozen v roce 1962, vystudoval Vysokou školu 
ekonomickou v Praze, fakultu obchodní. Je absolventem 
Southwestern Graduate School of Banking at Southern 
Methodist University. Zastával řadu významných funkcí 
v bankovním sektoru, od výkonného a finančního ředitele 
Komerční banky, a. s., přes náměstka generálního ředitele 
a člena představenstva České spořitelny a. s., generálního 
ředitele a předsedu bankovní rady Konsolidační banky 
Praha s.p.ú. až po funkci předsedy představenstva 
a generálního ředitele Raiffeisenbank a. s. Do skupiny PPF 
nastoupil v dubnu 2004 a je zde odpovědný za finanční 
řízení. V červnu 2005 byl jmenován prokuristou PPF a. s. 
V současné době zastává také funkci viceprezidenta Klubu 
finančních ředitelů České republiky.
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Lidé v týmu PPF

PPF a. s. staví na profesionálním přístupu, loajalitě 

a odbornosti svých zaměstnanců. 

Vytváříme prostředí, které motivuje k dlouhodobému 

optimálnímu výkonu.

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2005 vzrostl proti  

stejnému datu předchozího roku téměř o 100 % – ze 115 

na 229. Průměrný věk zaměstnanců činí necelých 34 let 

a z celkového počtu tvoří 40,61 % ženy. Držíme tradičně 

vysokou úroveň kvalifikace – 76 % zaměstnanců má vyso-

koškolské vzdělání. 

 

Výběr těch nejlepších – základ úspěchu

Rozsáhlá mezinárodní expanze skupiny PPF klade na úsek 

lidských zdrojů velké nároky. Je potřeba vytvořit a udržet 

takovou firemní kulturu, která bude činit PPF atraktiv-

ním zaměstnavatelem pro ty nejlepší odborníky v oboru 

finančnictví a pojišťovnictví. Kromě vyhledávání špič-

kových manažerů na trzích v Evropě i asii běží již třetím 

rokem v PPF interní projekt Talent Management Pool, 

jehož cílem je rozpoznat a připravit manažery s velkým 

potenciálem. Jsme přesvědčeni, že se tito manažeři 

mohou stát klíčem k budoucím úspěchům firmy. 
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Vrcholové vedení PPF a. s.

Ing. Silvie Goldscheiderová 
ředitelka interního auditu

Ing. jiří Hák  
ředitel pro fúze a akvizice

Ing. Ondřej Chaloupecký  
ředitel daňového řízení skupiny

Mgr. Lubomír Král  
ředitel právního úseku

Ing. david Minol  
ředitel výkaznictví a účetnictví skupiny

Ing. Václav Šrajer, MBA  
ředitel analýz 

Ing. Kateřina Čiháková  
finanční ředitelka 

jiří Hájek, MCC  
ředitel marketingu a komunikace

Ing. jaromír Mrkva  
ředitel pro kontroling a finanční plánování

Ing. Taťána Panýrová  
personální ředitelka 

Mgr. Tomáš Soóky  
ředitel strategických nákupů 

Mgr. Lenka Šafránková  
ředitelka provozního oddělení

Ing. Ondřej Tyrpekl  
ředitel informačních systémů

Ing. Zbyněk Babor  
ředitel zastoupení PPF ve Vietnamu

Ing. jan Blaško, MBA  
ředitel zastoupení PPF v Číně

Pozn.: Údaje k 1. 8. 2006
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kdyby bylo 
všechno  
dokonalé,  
nebylo by  
co zlepšovat

Ing. Aleš Minx
místopředseda dozorčí rady PPF a. s.
výkonný ředitel PPF a. s. (do 31. května 2005)

Narodil se v roce 1964. Je absolventem Vysoké školy 
ekonomické v Praze, fakulty výrobně-ekonomické. 
V letech 1987–1992 pracoval v podniku Pal a. s. jako 
vedoucí finančního odboru. Do PPF nastoupil v roce 1992, 
kde do června 2001 zastával pozici finančního ředitele. 
Od července 2001 do 31. května 2005 byl výkonným 
ředitelem společnosti PPF a. s.
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motivace k dlouhodobým   optimálním výkonům 

Ocenění za rok 2005 

SKuPInA PPF

V soutěži o nejlepší kalendář roku se kalendář PPF umístil 

na druhém místě.

ČP InVeST InVeSTIČní SPOLeČnOST, a. s.
 

Zlatý měšec 2005 – třetí místo v hlasování veřejnosti 

o nejoblíbenější finanční instituci – sekce investiční  

společnosti.

 Ocenění Nadace Jedličkova ústavu za poskytovanou péči 

při správě nadačního jmění.

 Dva z podílových fondů spravovaných společností ČP 

INVEST investiční společnost, a. s., dosáhly podle hodno-

cení agentury CRa Rating agency a informačního serveru 

Peníze.cz nejvyššího možného scoringu – pěti hvězdiček. 

Jednalo se o dluhopisový Fond korporátních dluhopisů 

a akciový Fond ropného a energetického průmyslu.

PenZIjní FOnd ČeSKé POjIŠťOVny, a. s.
 

Penzijní fond České pojišťovny, a. s., se umístil na prvním 

místě mezi penzijními fondy v žebříčku CZECH TOP 100.

 Penzijní fond České pojišťovny, a. s., se stal Penzijním 

fondem roku 2005, když zvítězil ve své kategorii v rámci 

soutěže MasterCard Banka roku 2005.

 Penzijní fond České pojišťovny, a. s., obhájil 1. místo v kate-

gorii penzijních fondů ankety Zlatý měšec 2005 o nejob-

líbenější finanční instituce pořádané finančním serverem 

Měšec.cz.

ČeSKá POjIŠťOVnA a. s.

 V roce 2005 se Česká pojišťovna a. s. se svým produktem 

DYNaMIK umístila v hlasování veřejnosti na druhém 

místě v soutěži o nejoblíbenější finanční produkt Zlatá 

koruna 2005.

 Kampaň na Klientský servis České pojišťovny a. s. získala 

jednu z nejprestižnějších cen v oblasti reklamy. Byla jí 

udělena Stříbrná Effie za efektivní reklamní kampaň 

v kategorii služby, kam jsou zařazeny všechny finanční 

instituce.

 Česká pojišťovna a. s. obhájila vítězství v kategorii 

Pojišťovna roku 2005 v soutěži MasterCard Banka roku. 

Druhé místo získala za produkt DYNaMIK v oblasti 

životního pojištění. V segmentu kapitálových životních 

pojištění tento produkt získal prvenství a potvrdil tak svoji 

výjimečnou pozici na trhu. 

 Česká pojišťovna a. s. byla v soutěži Reader’s Digest Výběr 

zvolena nejdůvěryhodnější značkou v kategorii pojišťoven 

na českém trhu.

 Podle hlasování odborné poroty se nejlepší finanční rekla-

mou za rok 2005 ve čtvrtém ročníku finančního serveru  
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Měšec.cz stal TV spot České pojišťovny a. s. nazvaný 

„Kdyby něco, jsem v pojišťovně“.

eBAnKA, a. s.
 

V soutěži o nejlepší bankovní produkty na českém trhu 

Zlatá koruna 2005 obsadil Osobní účet eBanky, a. s., ve své 

kategorii druhé místo a získal Stříbrnou korunu. 

 Již potřetí v řadě obsadila eBanka, a. s., první místo 

ve Velkém testu internetového bankovnictví společnosti 

Fincentrum. Podle nezávislé studie finančního serveru 

Měšec se eBanka, a. s., stala bankou s nejlépe zabezpeče-

ným internetbankingem. 

 Ocenění se dostalo i kvalitnímu klientskému servisu eBan-

ky, a. s., a to v podobě Zlatého dukátu, který uděluje také 

finanční server Měšec. 

 Z prestižní soutěže MasterCard Banka roku 2005 si 

eBanka, a. s., v závěru roku odnesla dvě prvenství: v kate-

gorii Účet roku 2005 a v kategorii Nejdynamičtější banka 

roku 2005. eBanka, a. s., tak získala dvě z celkových pěti 

bankovních ocenění, která se v tomto ročníku soutěže 

MasterCard Banka roku 2005 udělovala.

HOMe CRedIT SLOVAKIA, a. s.

Společnost Home Credit Slovakia, a. s., se umístila na dru-

hém místě v soutěži finančních produktů Zlatá minca 

2005. Ocenění odborné poroty v kategorii Nákup na splát-

ky získal produkt Spotřebitelský úvěr.

HOMe CRedIT & FInAnCe BAnK o.o.o.

První sekuritizační transakce rublových pohledávek v Rus-

ké federaci v celkové výši 291 milionů EUR byla oceněna 

časopisem Euromoney jako „Deal of the Year“; časopis 

Structured Finance International zvolil tuto transakci jako 

„Best Securitisation of Emerging Market assets“.

motivace k dlouhodobým   optimálním výkonům 
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kdo chce,  
hledá způsob, 
kdo nechce,  
hledá důvod

evžen Hart
výkonný ředitel pro lidské zdroje a komunikaci PPF Group  
(od 1. ledna 2006)

Narodil se v roce 1958, vystudoval v Praze SEŠ a DaMU – 
obor produkce (absolvoval v roce 1981). V roce 1982 působil 
v Krajském divadle v Kolíně, od roku 1983 v Ústřední 
redakci televizních novin Československé televize. V roce 
1992 nastoupil do reklamní agentury Young & Rubicam, 
z account managera se záhy stal obchodním ředitelem. 
V roce 1993 přešel do reklamní agentury BBK advertising 
na místo obchodního a posléze generálního ředitele 
a společníka. V roce 2000 po prodeji BBK skupině Ogilvy 
byl jmenován generálním ředitelem české pobočky 
Ogilvy. Od 1. ledna 2006 působí v Ogilvy Group jako non 
executive chairman a přichází do vrcholového  
vedení PPF, kde zodpovídá za lidské zdroje a komunikaci. 



aktivní podpora rozvoje   kulturního života

Filantropie skupiny PPF 

Cílem PPF je být dlouhodobým partnerem výjimečných 

kulturních či charitativních projektů. Jsme aktivní  

v oblasti charity a zejména kultury, kde podporujeme 

významné projekty a značnou měrou tak přispíváme 

k rozvoji kulturního života v České republice. Nechceme 

však být partnerem pasivním, proto nejenže projekty sami 

vyhledáváme, ale také nabízíme nápady, jak je kontinuál-

ně rozvíjet. 

PPF AKTIVníM PARTneReM ČeSKé KuLTuRy

Spojení s kulturou vyplývá z tradice naší firmy, z jejího 

postavení a z historie aktivit na českém trhu. Jako partneři 

české kultury můžeme prostřednictvím podporovaných 

projektů účinně prezentovat firemní filozofii PPF a náš 

vlastní přístup a postoj k české společnosti. Velmi aktivní 

je podpora zejména v oblasti českého divadla a české 

fotografie, kam ročně investujeme desítky milionů korun. 

Nepřinášíme do projektů pouze finanční prostředky. 

Vystupujeme vždy jako iniciativní a dlouhodobý partner 

české kultury, který projekty rozvíjí a usiluje o budování 

jejich dlouhodobé tradice. 

Letní shakespearovské slavnosti 

Již sedmý rok je PPF generálním partnerem letních  

shakespearovských slavností. Jedná se o divadelní festival, 

který probíhá v letních měsících v magickém prostředí  

Nejvyššího purkrabství Pražského hradu. Unikátní  

myšlenka mnohdy netradičního ztvárnění nestárnoucích 

děl světoznámého dramatika Williama Shakespeara se 

setkala s velkým ohlasem české veřejnosti. 

Shakespearovský festival pod širým nebem zapustil 

kořeny nejen na nádvoří Nejvyššího purkrabství Pražského 

hradu, ale i v Brně a Bratislavě. Záštitu nad festivalem 

převzal v roce 2005 prezident republiky Václav Klaus.

Maximální fotografie

letní kulturní sezonu opět obohatila originální výstava 

Maximální fotografie. Ve spolupráci se Správou Pražského 

hradu jsme uspořádali v jižních zahradách výstavu 

fotografií ladislava Sitenského pod názvem Maximální 

fotografie – Hrdinové z albionu. Jednalo se o 27 velkofor-

mátových fotografií ladislava Sitenského aplikovaných 

na skleněných panelech. Fotografie vznikly během půso-

bení autora u 312. československé stíhací perutě a poté 

na Inspektorátu československého letectva ve válečném 

londýně. 

V roce 2006 se uskuteční v areálu Pražského hradu  

třetí ročník Maximální fotografie. Výstava je věnována 

fotografiím Jana lukase a tematickému cyklu  

NEW YORK – POMPEJE. 
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Ateliér josefa Sudka

PPF ve své podpoře často přichází s vlastními návrhy, jak 

českou kulturu obohatit. Takovým případem byla i obnova 

ateliéru Josefa Sudka na pražském Újezdě v roce 2000. 

PPF se stala nejen organizátorem obnovy ateliéru v jeho 

původní podobě, ale i investorem jeho rekonstrukce 

a následného provozu. Díky PPF se z chátrajícího ateliéru 

nejproslulejšího českého fotografa Josefa Sudka stala 

významná galerie, která má své nezastupitelné místo 

v pražském kulturním životě.

Jsou zde představována fotografická díla nejen českých 

klasiků, ale i současných fotografů, zahraničních umělců 

i začínajících tvůrců, mimo jiné Josefa Sudka, Františka 

Drtikola, Emily Medkové, Jana lukase, Ivana Pinkavy, 

Jaroslava Roslera či Gabiny Fárové. 

Péče, kterou věnujeme galerii ateliér Josefa Sudka, 

má pevnou vazbu na naši vlastní sbírkovou činnost. 

Dlouhodobě budujeme sbírku uměleckých fotogra-

fií „Fotograf v zahradě“, která je zaměřena na českou 

výtvarnou fotografii 20. století, ale zahrnuje i fotografie 

nejaktuálnější.

žižkovské divadlo járy Cimrmana

Nesporným unikátem českého divadelnictví je mystifi-

kující poetika Divadla Járy Cimrmana. Tvorba Smoljaka 

a Svěráka spojená s tímto divadlem trvá již 39 let a počet 

jejich bezvýhradných obdivovatelů stále roste. Cimrmani 

zde hrají nejen své osvědčené kusy, které mají na reper-

toáru již desítky let, ale i díky naší podpoře bylo Žižkovské 

divadlo místem již několika premiér nových kusů tohoto 

originálního souboru.

POMOC děTeM 

PIPAn

Již od roku 1998 podporujeme mateřskou školu pro  

sluchově postižené děti – PIPaN. Jde o školu pro neslyšící,  

kde se důsledně praktikuje paralelní dvojjazyčná  

výuka ve znakovém i mluveném a psaném českém jazyce. 

Základní ideou školy je umožnit malým dětem s těžkým 

sluchovým postižením spontánní psychický rozvoj s využi-

tím obou jazyků. Skupina PPF jí poskytuje finanční pomoc 

pro základní úpravy, nákupy vybavení a ozdravné pobyty 

dětí. Uvědomujeme si, že jako společnost, která cítí odpo-

vědnost za společenské dění v České republice, musíme 

pomáhat zejména těm nejpotřebnějším – dětem.

aktivní podpora rozvoje   kulturního života
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InVeSTICe dO VZděLání

Open Gate – Boarding School, osmileté gymnázium

V rámci aktivit zaměřených na oblast podpory vzdělávání 

se skupina PPF rozhodla podpořit činnost Nadace Educa, 

projekt Open Gate – Boarding School. 

Open Gate – Boarding School, osmileté gymnázium 

v Babicích, je nestátní gymnázium zaměřené na výuku 

živých jazyků a je postaveno na principech školy kolejní-

ho typu s možností ubytování a stravování. Ve škole se 

vyučuje podle vlastních učebních dokumentů schválených 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky. Součástí osnov je intenzivní výuka angličtiny 

včetně výuky pěti předmětů v tomto jazyce. Na závěr 

studia absolvují děti z angličtiny zkoušku, kterou uznávají 

zahraniční univerzity, takže budou moci studovat v zahra-

ničí. Kromě angličtiny si děti mohou vybrat z pěti dalších 

jazyků.

S myšlenkou založit školu kolejního typu pro nadané 

a chytré děti a prostřednictvím Nadace Educa přispívat 

na studium dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí 

přišli před osmi lety manželé Renáta a Petr Kellnerovi. 

Nadace poskytuje až 100% finanční podporu dětem se 

studijními předpoklady, které vyrůstají v dětských domo-

vech, rodinách pěstounské péče nebo v rodinách sociál-

ně slabších. Rozpočet pokryje veškeré studijní náklady 

na školní potřeby, stravu, ubytování, zájmovou činnost, 

oblečení do školy a částečně dopravu. Předpokladem pro 

získání příspěvku nadace je úspěšné složení přijímacích 

zkoušek a přijetí ke studiu. 
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finanční část
neKOnSOLIdOVAné VýKAZy VyBRAnýCH SPOLeČnOSTí SKuPIny
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ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM  689 824  542 610

dlouhodobý majetek  438 462  431 554

Dlouhodobý nehmotný majetek   24 894  30 374

Dlouhodobý hmotný majetek  44 555  28 319

Dlouhodobý finanční majetek  369 013  372 861

Oběžná aktiva  248 489  105 562

Zásoby  762   704

Dlouhodobé pohledávky  32 – 

Krátkodobé pohledávky  230 478  78 635

Krátkodobý finanční majetek  17 217  26 223

Časové rozlišení  2 873  5 494

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM  689 824  542 610

Vlastní kapitál  539 653  509 119

Základní kapitál  420 000  420 000

Kapitálové fondy  34 894  34 346

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  9 294  6 901

Výsledek hospodaření minulých let  45 479   18

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/−)  29 986  47 854

Cizí zdroje  145 546  33 209

Rezervy  13 663 –

Dlouhodobé závazky  2 701 –

Krátkodobé závazky  129 182  33 209

Časové rozlišení  4 625   282

PPF a. s.
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

   

 2005 2004   

Tržby za prodej zboží 76  343    

Náklady vynaložené na prodané zboží 76  343    

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 555 876  197 976    

Výkonová spotřeba 221 235  75 214    

Přidaná hodnota 334 641  122 762    

Osobní náklady 275 676  111 569    

Daně a poplatky 436  317    

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 22 137  11 611    

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 372  1 094    

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 911  339  

Ostatní provozní výnosy 7 719  1 988  

Ostatní provozní náklady 31 393  310  

Provozní výsledek hospodaření 13 179  1 698  

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 11 802  19 653  

Prodané cenné papíry a podíly 4 908  5 674  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku –  4 569  

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti − 1 562  − 238  

Výnosové úroky 27 949  29 473  

Nákladové úroky 11  30  

Ostatní finanční výnosy 484  155  

Ostatní finanční náklady 3 707  2 228  

Finanční výsledek hospodaření 33 171  46 156  

Daň z příjmů za běžnou činnost 16 364  –  

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 29 986  47 854  

Výsledek hospodaření za účetní období (+/−) 29 986  47 854  
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PPF banka a. s.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM 20 903 585 12 718 339

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 275 862 104 638

Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 662 011 537 645

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 11 497 540 6 714 409

Pohledávky za klienty – členy družstevních záložen 7 811 945 4 774 580

Dluhové cenné papíry 306 008 279 240

akcie, podílové listy a ostatní podíly 12 140 2 500

Účasti s rozhodujícím vlivem 121 959 60 965

Dlouhodobý nehmotný majetek 104 088 92 769

Dlouhodobý hmotný majetek 44 021 40 473

Ostatní aktiva 42 981 74 942

Náklady a příjmy příštích období 25 030 36 178

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM 20 903 585 12 718 339

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 913 204 19 253

Závazky vůči klientům – členům družstevních záložen 12 295 712 6 830 129

Závazky z dluhových cenných papírů 5 294 171 4 225 319

Ostatní pasiva 518 058 92 084

Výnosy a výdaje příštích období 12 848 9 448

Rezervy − 7 577

Podřízené závazky 266 876 267 796

Základní kapitál 769 004 500 021

Emisní ážio 411 545 −

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 90 678 58 923

Oceňovací rozdíly − 4 −

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 37 075 605 021

Zisk nebo ztráta za účetní období 294 418 102 768
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

   

 2005 2004   

Výnosy z úroků a podobné výnosy 654 339 566 793

 z toho: úroky z dluhových cenných papírů 41 988 68 584

Náklady na úroky a podobné náklady − 265 861 − 255 229

 z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů − 65 736 − 66 304

Výnosy z poplatků a provizí 214 425 66 105

Náklady na poplatky a provize − 52 771 − 104 259

Zisk nebo ztráta z finančních operací 8 991 6 588

Ostatní provozní výnosy 4 007 20 776

Ostatní provozní náklady − 5 360 − 32 984

Správní náklady − 235 706 − 191 198

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku − 42 626 − 27 429

Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 19 095 2 631

Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám − 34 572 − 11 466

Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 76 074 40 964

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 340 035 81 292 

Daň z příjmů  − 45 617 21 476

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 294 418 102 768
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PPF Asset Management a. s.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM 275 742 186 848

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 16 8

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 253 362 165 216

 v tom: splatné na požádání 253 362 165 216

Pohledávky za klienty – členy družstevních záložen 12 738 10 505

Dlouhodobý nehmotný majetek 3 055 1 180

Dlouhodoby hmotný majetek 1 616 2 123

Ostatní aktiva 416 338

Náklady a příjmy příštích období 4 539 7 478

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM 275 742 186 848

Závazky vůči klientům – členům družstevních záložen  32 2 574

Ostatní pasiva 16 076 20 907

Rezervy 24 099 26 328

Základní kapitál 52 000 52 000

 z toho: splacený základní kapitál 52 000 52 000

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 5 774 1 971

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z přechozích období 64 185 6 994

Zisk nebo ztráta za účetní období 113 576 76 074
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

   

 2005 2004   

Výnosy z úroků a podobné výnosy 2 069 951

Výnosy z poplatků a provizí 247 569 233 190

Náklady na poplatky a provize − 296 − 7 967

Zisk nebo ztráta z finančních operací − 273 − 136

Ostatní provozní výnosy 34 1880

Ostatní provozní náklady − 1 128 − 18 157

Správní náklady − 92 562 − 100 429

v tom: a) náklady na zaměstnance − 44 232 − 39 101

 z toho: aa) mzdy a platy − 31 221 − 27 703

  ab) sociální a zdravotní péče − 10 927 − 9 695

 b) ostatní správní náklady − 48 330 − 61 328

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku − 1 425 − 1 072

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 153 988 108 260

Daň z příjmů  − 40 412 − 32 186

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 113 576 76 074



Česká pojišťovna a. s.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM 131 558 244 122 081 382

Nehmotný majetek 1 425 055 1 033 232

Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech 16 728 599 12 532 494

Provozní a ostatní hmotný majetek 3 970 050 4 392 025

Investiční majetek 3 230 699 3 551 067

Finanční aktiva k prodeji 1 779 769 1 500 761

Finanční aktiva držená do splatnosti 1 870 728 2 121 056

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 67 897 066 69 001 216

Úvěry a pohledávky 25 357 831 20 816 600

Podíl zajistitelů na závazcích z pojištění 7 888 762 5 523 890

Odložená daňová pohledávka 427 040 481 789

Ostatní aktiva 56 670 56 646

aktivní časové rozlišení 676 888 951 037

Peníze a peněžní ekvivalenty 249 087 119 569

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM 131 558 244 122 081 382

Základní kapitál 2 980 963 2 980 963

Kapitálové fondy 4 094 378 4 172 423

Nerozdělené hospodářské výsledky 13 787 834 8 811 539

Vlastní kapitál celkem 20 863 175 15 964 925

Závazky z pojištění 87 652 105 83 609 666

Finanční závazky z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti 1 065 924 753 259

Podřízené závazky 2 500 000 2 500 000

Závazky z emitovaných cenných papírů 4 068 190 4 051 833

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtu nákladů nebo výnosů 511 817 1 632 009

Závazky vůči bankám 264 910 238 687

Rezervy 2 275 839 2 286 915

Závazky 9 971 765 7 762 558

Odložený daňový závazek 1 030 739 1 375 397

Ostatní závazky 38 635 38 008

Pasivní časové rozlišení 1 315 145 1 868 125

Cizí zdroje celkem 110 695 069 106 116 457

60
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví

   

 2005 2004   

Hrubé zasloužené pojistné 39 967 689 39 644 524

Zasloužené pojistné postoupené zajistitelům − 12 422 952 − 11 142 891

Zasloužené pojistné, očištěné 27 544 737 28 501 633

Příjmy z majetkových účastní z dceřiných a přidružených společností a společných podniků 1 524 364 − 27 396

Úrokové a obdobné výnosy 2 641 998 4 115 427

Ostatní výnosy z finančních aktiv 4 482 584 3 691 193

Výnosy z investičního majetku 297 525 204 421

Výnosy z poplatků a provizí 244 623 268 815

Ostatní výnosy 891 251 658 018

Výnosy celkem 37 627 082 37 412 111

Náklady na pojistná plnění − 28 850 782 − 28 941 875

Podíl zajistitelů na nákladech na pojistná plnění 6 540 514 6 355 315

Náklady na pojistná plnění, očištěné − 22 310 268 − 22 586 560

Dávky z investičních smluv − 312 666 − 311 630

Úrokové a obdobné náklady − 345 209 − 305 108

Ostatní náklady na finanční aktiva − 220 856 − 170 170

Náklady na investiční majetek − 650 763 − 828 335

Pořizovací náklady a ostatní provozní náklady − 6 007 583 − 9 010 828

Náklady na poplatky a provize − 341 107 − 307 930

Ostatní náklady − 1 601 141 − 1 506 147

náklady celkem − 31 789 593 − 35 026 708

Hospodářský výsledek před zdaněním 5 837 489 2 385 403

Daň z příjmů − 1 196 213 − 521 280

Hospodářský výsledek po zdanění 4 641 276 1 864 123

Vážený průměrný počet akcií 2 980 963 2 980 963

Výnos na jednu akcii (CZK) 1 557 625
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Česká pojišťovna ZdRAVí a. s.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM 503 877 419 992

Dlouhodobý nehmotný majetek 551 390

Finanční umístění (investice) 391 152 309 595

Dlužníci 94 596 92 967

Ostatní aktiva 8 281 4 896

Přechodné účty aktiv 9 297 12 144

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM 503 877 419 992

Vlastní kapitál 195 747 150 680

Technické rezervy 186 168 215 490

Rezervy na ostatní rizika a ztráty 8 608 –

Věřitelé 108 311 52 496

Přechodné účty pasiv 5 043 1 326
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

   

 2005 2004   

TeCHnICKý ÚČeT K nežIVOTníMu POjIŠťění

Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění 122 869 218 392

Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu 11 424 10 384

Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 14 979 14 015

Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění 43 258 135 514

Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/−) 3 723 14 312

Čistá výše provozních nákladů 32 363 23 078

Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 18 126 17 907

Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/−) – 3 232

Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění 51 802 48 748

 

 2005 2004   

neTeCHnICKý ÚČeT

Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění 51 802 48 748

Výnosy z finančního umístění (investic) 53 447 36 226

Náklady na finanční umístění (investice) 33 518 20 718

Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění 11 424 10 384

Ostatní výnosy 1 033 1 284

Ostatní náklady 2 251 2 791

Daň z příjmů z běžné činnosti 13 834 − 5 149

Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění 45 255 57 514

Mimořádné náklady – 10 201

Mimořádný zisk nebo ztráta – − 10 201

Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách 14 17

Zisk nebo ztráta za účetní období 45 241 47 296
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Česká pojišťovna Rusko

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících RUB) dle ruských účetních standardů

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM 501 372 125 673

Dlouhodobý nehmotný majetek 43 48

Dlouhodobý hmotný majetek 11 067 9 272

Podíl zajišťovatelů na technických rezervách 3 913 1 725

Pohledávky z operací přímého pojištění 15 708 3 080

Ostatní krátkodobé pohledávky 3 844 2 436

Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně  417 245 94 829

Materiál a zásoby 6 039 3 315

Odložená daňová pohledávka  43 513 10 746

Ostatní aktiva – 222

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM 501 372 125 673

Vlastní kapitál    

Základní kapitál 86 668 86 668

Kapitálové fondy 27 27

Zisk/ztráta minulých účetních období  39 805 14 461

Technické rezervy  

Rezerva pojistného životních pojištění  54 641 20 310

Rezerva na nezasloužené pojistné  228 187 46

Rezerva na pojistná plnění  26 465 1

Závazky  

Závazky z operací přímého pojištění  58 229 2 079

Závazky z operací zajištění 2 039 1 000

Ostatní závazky včetně daní a sociálního zabezpečení  5 311 1 081
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících RUB) dle ruských účetních standardů

   

 2005 2004   

TeCHnICKý ÚČeT K žIVOTníMu POjIŠTění

Předepsané pojistné   

Předepsané hrubé pojistné  82 286  45 870 

Pojistné postoupené zajistitelům − 5 844  − 3 045 

Ostatní výnosy 772  – 

Změna rezervy pojistného životních pojištění  

Hrubá výše změny rezerv pojistného životních pojištění  − 34 331  − 15 685 

Podíl zajišťovatelů na změně rezervy pojistného životních pojištění  2 182  1 032 

náklady na pojistná plnění   

Hrubá výše nákladů na pojistná plnění − 3 940  − 982 

Podíl zajistitelů na nákladech na pojistná plnění  1 433  507 

Čistá výše provozních nákladů  − 29 613  − 16 980 

Mezisoučet, zůstatek (výsledek) technického účtu k životnímu pojištění  12 945  10 717  

 2005 2004   

TeCHnICKý ÚČeT K nežIVOTníMu POjIŠTění

Předepsané pojistné   

Předepsané hrubé pojistné  425 549  59 

Pojistné postoupené zajistitelům − 56  − 29 

Změna rezervy na nezasloužené pojistné   

Hrubá výše změny rezervy na nezasloužené pojistné − 228 141  − 46 

Podíl zajistitelů na změně rezervy na nezasloužené pojistné − 3  18 

Změna rezerv pojistného neživotního pojištění   

Hrubá výše změny rezerv pojistného neživotního pojištění − 26 464  − 1 

Podíl zajistitelů na změně rezerv pojistného neživotního pojištění 9  1 

náklady na pojistná plnění    

Hrubá výše nákladů na pojistná plnění − 964  – 

Čistá výše provozních nákladů − 254 888  – 

Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění  − 84 958  2  

 2005 2004   

neTeCHnICKý ÚČeT

Výnosy z finančních umístění (investic) 3 672  2 406 

Správní režie  − 68 195  − 60 299 

Ostatní výnosy  –  210 

Ostatní náklady  − 3 827  − 2 120 

Nerealizované zisky  133 069  120 050 

Nerealizované ztráty  − 129  − 49 

Zisk/ztráta před zdaněním  − 7 423  70 917 

Odložená daňová pohledávka  32 767  10 746 

Pokuty –  − 154 

Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění  25 344  81 509 
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ČP dIReCT, a. s.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM   69 891  75 146

dlouhodobý majetek  2 216  4 638

Dlouhodobý nehmotný majetek  1 411  4 190

Dlouhodobý hmotný majetek   805   448

Oběžná aktiva  67 611  70 304  

Krátkodobé pohledávky  3 783   165

Krátkodobý finanční majetek  63 828  70 139

Časové rozlišení   64   204

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM  69 891  75 146

Vlastní kapitál  65 123  74 101

Základní kapitál  80 000  80 000

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  –  2 835

Výsledek hospodaření minulých let − 5 899 − 1 726

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–) − 8 978 − 7 008

Cizí zdroje  4 761  1 045

Rezervy   62   119

Krátkodobé závazky  4 699   926

Časové rozlišení    7 –
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

   

 2005 2004   

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  6 841  3 131

Výkonová spotřeba  8 912  3 148

Přidaná hodnota − 2 071 − 17

Osobní náklady  3 579  5 619

Daně a poplatky   914   23

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  3 171  3 850

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu   8   492

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu –     282

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období − 66 − 11

Ostatní provozní výnosy   6   129

Ostatní provozní náklady   391   75  

Provozní výsledek hospodaření − 10 046 − 9 234

Výnosy z krátkodobého finančního majetku   411 –  

Výnosové úroky   701  1 141

Ostatní finanční náklady   44   23

Finanční výsledek hospodaření  1 068  1 118

Daň z příjmů za běžnou činnost –   − 1 108

Výsledek hospodaření za běžnou činnost − 8 978 − 7 008

Výsledek hospodaření za účetní období (+/–) − 8 978 − 7 008  
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ČP InVeST investiční společnost, a. s.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM  167 418   170 759  

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank  2   56 

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami  21 402   24 061 

 a) splatné na požádání  2 402   2 060 

 b) ostatní pohledávky   19 000   22 001 

Dluhové cenné papíry  132 446   133 122 

v tom:  a) vydané vládními institucemi –  – 

 b) vydané ostatními osobami  132 446   133 122 

akcie, podílové listy a ostatní podíly  1 269   2 971 

Dlouhodobý nehmotný majetek  980   1 703 

Dlouhodobý hmotný majetek  2 123   2 644 

Ostatní aktiva  7 749   5 661 

Náklady a příjmy příštích období  1 447   541

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM  167 418   170 759

Ostatní pasiva  10 632   8 317 

Výnosy a výdaje příštích období  3   50 

Rezervy  1 208   1 208 

Základní kapitál  91 000   91 000 

Emisní ážio  

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku  32 964   33 862 

Kapitálové fondy   10 006   10 006 

Oceňovací rozdíly  519   – 

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období  26 316   41 916 

Zisk nebo ztráta za účetní období − 5 230  − 15 600  
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

   

 2005 2004   

Výnosy z úroků a podobné výnosy  5 852   6 403 

 z toho: úroky z dluhových cenných papírů  5 456   5 966 

Náklady na úroky a podobné náklady − 4   − 17 

Náklady na poplatky a provize − 532  − 575 

Zisk nebo ztráta z finančních operací − 198   126 

Ostatní provozní výnosy  56 941   49 176 

Ostatní provozní náklady − 42 511  − 45 508 

Správní náklady − 22 525  − 24 126 

Odpisy, tvorba  a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku − 2 249  − 3 083 

Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem  –   380 

Ztráty z převodu účastí s rozhodujícícm a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek  

k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem  –  − 376 

Tvorba a použití ostatních rezerv  –   2 000 

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním  – 5 226  – 15 600 

Daň z příjmů  − 4     –   

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění – 5 230  – 15 600   
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CP Reinsurance Company Ltd

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících CYP) dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM  174 195  100 335

Hmotný majetek 13  15 

Nehmotný majetek 7  11 

Finanční aktiva:  

 Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtu nákladů nebo výnosů 77 820  86 516 

 akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem oceňované reálnou hodnotou  

 proti účtu nákladů nebo výnosů 7 437              –

Náklady příštích období 8  5 

Pohledávky za podniky ve skupině 27 754  4 172 

Daňové pohledávky 626  –

Peněžní prostředky 60 530  9 616   

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM 174 195  100 335

Základní kapitál 24 000  8 000 

Výsledek hospodaření minulých let 43 797  26 215 

Vlastní kapitál celkem 67 797  34 215 

Podřízené závazky – 3 151 

Odložený daňový závazek 303  131 

Závazky a technické rezervy 106 072  62 031 

Závazky vůči podnikům ve skupině 13  –

Záporná reálná hodnota derivátů 10  14 

Daňové závazky            – 793 

Závazky celkem 106 398  66 120   
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících CYP) dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví

   

 2005 2004   

Zasloužené pojistné 181 494 113 224

Výnosy z finančního umístění 4 813 1 291

Nerealizované kurzové zisky 1 717 1 305

Výnosy 188 024 115 820

Náklady na pojistná plnění −  105 771 − 66 800

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy − 45 374 − 17 921

Správní režie − 235 − 199

Investiční náklady − 720 − 153

Ztráta z derivátových operací − 27 − 14

Provozní zisk před náklady z financování 35 897 30 733

Finanční výnosy 1 396 –

Finanční náklady − 15 − 53

Finanční výsledek hospodaření 1 381 − 53

Zisk před zdaněním 37 278 30 680

Daň z příjmu − 3 696 − 4 465   

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 33 582 26 215   
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Penzijní fond České pojišťovny, a. s.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM 26 465 601 21 742 736  

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank   76   35

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami  807 569 1 397 807

Dluhové cenné papíry 22 550 770 18 537 040

akcie, podílové listy a ostatní podíly 2 132 108 1 053 103

Dlouhodobý nehmotný majetek  12 085  15 002

Dlouhodobý hmotný majetek  25 046  44 691

Ostatní aktiva  366 972  265 915

Náklady a příjmy příštích období  570 975  429 143

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM 26 465 601 21 742 736

Ostatní pasiva 24 595 893 20 211 242

Výnosy a výdaje příštích období  2 567  3 131

Rezervy  13 696  14 803

Základní kapitál  213 700  213 700

Emisní ážio  50 000  50 000

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku  152 543  122 419

Kapitálové fondy   245 567  245 567

Oceňovací rozdíly  123 299  144 552

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období  101 000  30 297

Zisk nebo ztráta za účetní období  967 336  707 025  
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

   

 2005 2004   

Výnosy z úroků a podobné výnosy  724 644  564 084

 z toho: úroky z dluhových cenných papírů 692 330 527 533

Náklady na úroky a podobné náklady – − 204

Výnosy z akcií a podílů  19 088  46 311

Výnosy z poplatků a provizí  1 099  1 168

Náklady na poplatky a provize − 199 175 − 165 485

Zisk nebo ztráta z finančních operací  606 825  457 431

Ostatní provozní výnosy  27 404  12 018

Ostatní provozní náklady − 25 482 − 4 645

Správní náklady − 169 364 − 179 067

Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku –   700

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku − 17 446 − 19 724

Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám − 615 − 2 344

Tvorba a použití ostatních rezerv   358 − 3 218  

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění  967 336  707 025   
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Česká poisťovňa – Slovensko, a. s.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících SKK) dle slovenských účetních standardů

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM 6 309 288 3 259 957

Nehmotný majetek 254 511 19 720

Finanční umístění (investice) 3 518 109 1 315 968

Finanční umístění jménem pojištěných 682 168 372 935

Pohledávky 1 032 917 1 081 352

Ostatní aktiva 49 728 63 924

Účty časového rozlišení 771 855 406 058

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM 6 309 288 3 259 957

Vlastní kapitál 732 965 400 841

Technické rezervy 3 108 675 1 052 909

Technická rezerva na krytí rizika z investování finančních prostředků jménem pojištěných 682 168 373 837

Rezervy 441 373

Závazky 1 664 944 1 352 765

Účty časového rozlišení 120 095 79 232 
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících SKK) dle slovenských účetních standardů

   

 2005 2004   

TeCHnICKý ÚČeT K nežIVOTníMu POjIŠTění

Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění 1 048 733 1 056 028

Převedený výsledek finančního umístění z netechnického účtu 29 225 43 321

Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 11 391 74 491

Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění 547 923 552 517

Čistá výše provozních nákladů 338 187 292 473

Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 109 653 334 714

Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/–) 14 755 –

Mezisoučet, zůstatek (výsledek) technického účtu k neživotnímu pojištění 108 341 − 5 864 

 2005 2004   

TeCHnICKý ÚČeT K žIVOTníMu POjIŠTění

Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění 747 277 472 697

Výnosy z finančního umístění (investic) 35 661 9 994

Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) 58 524 32 322

Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 2 440 6 062

Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění 127 746 28 032

Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/–) 440 785 239 626

Čistá výše provozních nákladů 255 449 215 503

Náklady na finanční umístění (investice)  8 009 762

Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) 1 750 25 096

Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 20 778 7 651

Mezisoučet, zůstatek (výsledek) technického účtu k životnímu pojištění − 10 615 4 405 

 2005 2004   

neTeCHnICKý ÚČeT

Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění 108 341 − 5 864

Výsledek technického účtu k životnímu pojištění  − 10 615 4 405

Výnosy z finančních investic 663 402 225 285

Přírůstky hodnoty finančních investic 2 228 10 730

Náklady na finanční umístění 618 461 212 683

Úbytky hodnoty finančního umístění 841 4 357

Převedený výsledek z finančního umístění − 29 225 –

Ostatní výnosy 30 133 32 097

Ostatní náklady 37 373 32 614

Ostatní daně a poplatky 1 608 2 193

Daň z příjmů z běžné činnosti 34 832 8 675

Výsledek hospodaření z běžné činnosti po zdanění 71 149 6 131

Výsledek hospodaření za účetní období  71 149 6 131
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Home Credit a. s.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM 10 303 999  10 189 523   

Peníze a peněžní ekvivalenty 631 446 806 309 

Pohledávky za bankami a finančními institucemi 1 267 513 1 241 473 

Půjčky zákazníkům 7 850 757 7 723 365 

Majetek, vybavení a nehmotný majetek 50 091  53 717 

Pohledávky z daně z příjmu 20 155 13 409 

Odložená daňová pohledávka 51 530 55 610 

Ostatní aktiva 432 507 295 640 

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM 10 303 999  10 189 523

Závazky vůči bankám a ostatním finančním institucím 2 249 782  1 891 093 

Vydané dluhové cenné papíry 6 619 107  7 273 588 

Ostatní závazky 291 144  353 774 

Závazky celkem 9 160 033  9 518 455 

Základní kapitál 300 000  300 000 

Ostatní kapitálové fondy 344 068  344 068 

Statutární rezervní fond 27 000  27 000 

Nerozdělené zisky 472 898  –

Vlastní jmění celkem 1 143 966  671 068    
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví

   

  2005   

Úrokové výnosy  2 279 238 

Úrokové náklady  − 368 778 

Čisté úrokové výnosy  1 910 460 

Výnosy z poplatků a provizí  248 973 

Nákladové poplatky a provize  − 441 213 

Čisté náklady na poplatky a provize  − 192 240 

Ostatní provozní výnosy  200 054 

Provozní výnosy  1 918 274 

Čistá tvorba opravných položek  − 456 454 

Čisté náklady související s pojištěním úvěrového rizika  − 428 484 

Všeobecné provozní náklady  − 510 507 

Provozní náklady   – 1 395 445 

Hospodářský výsledek před zdaněním  522 829 

Daň z příjmů  −  49 931 

Hospodářský výsledek po zdanění  472 898  
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Home Credit International a. s.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM  257 598  237 287

dlouhodobý majetek   78 315  104 391

Dlouhodobý nehmotný majetek   36 140  46 858

Dlouhodobý hmotný majetek    42 175  57 533

Oběžná aktiva   164 166  117 275

Dlouhodobé pohledávky  1 877 –  

Krátkodobé pohledávky  136 900  83 508

Krátkodobý finanční majetek  25 389  33 767

Časové rozlišení  15 117  15 621

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM   257 598  237 287

Vlastní kapitál  − 3 359  5 634

Základní kapitál   1 000  1 000

Kapitálové fondy   − 8 –  

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku    232   78

Výsledek hospodaření minulých let   4 402  1 469

Výsledek hospodaření běžného účetního období − 8 985  3 087

Cizí zdroje   260 789  230 525

Rezervy  1 006   140

Dlouhodobé závazky  2 979  201 647

Krátkodobé závazky   256 804  28 738

Časové rozlišení   168  1 128 
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

   

 2005 2004   

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  245 873  223 389

Výkonová spotřeba  99 621  72 813

Přidaná hodnota  146 252  150 576

Osobní náklady  77 446  87 653

Daně a poplatky   366   404

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  55 548  45 406

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu   5 201   694

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu  3 411   692

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období  1 006 –  

Ostatní provozní výnosy   464  110 753

Ostatní provozní náklady  1 360  110 843

Provozní výsledek hospodaření  12 780  17 025

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů –    6 113

Prodané cenné papíry a podíly –    6 850

Výnosové úroky   414  1 354

Nákladové úroky  15 500  11 277

Ostatní finanční výnosy  2 179   656

Ostatní finanční náklady  7 666  3 235

Finanční výsledek hospodaření − 20 573 − 13 239

Daň z příjmů za běžnou činnost   1 192  1 106

Výsledek hospodaření za běžnou činnost − 8 985  2 680

Mimořádný výsledek hospodaření –     407

Výsledek hospodaření za účetní období − 8 985  3 087
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Home Credit Slovakia, a. s.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících SKK) dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM 3 738 853 3 699 031

Peníze a peněžní ekvivalenty 42 275 46 539

Pohledávky za bankami a finančními institucemi 444 720 482 318

Půjčky zákazníkům 2 989 086 3 022 404

Majetek, vybavení a nehmotný majetek 24 450 21 384

Odložená daňová pohledávka 37 938 17 019

Ostatní aktiva 200 384 109 367

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM   3 738 853 3 699 031

Závazky vůči bankám a ostatním finančním institucím 3 453 362 3 476 179

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtu nákladů nebo výnosů 3 006 37 135

Splatná daň z příjmu 15 584 16 761

Ostatní závazky 153 219 95 414 

Závazky celkem 3 625 171 3 625 489

Základní kapitál 100 000 100 000

Statutární rezervní fond – 1 515

Nerozdělené zisky/(akumulované ztráty) 13 682 − 27 973

Vlastní jmění celkem 113 682 73 542
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících SKK) dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví

   

 2005 2004   

Úrokové výnosy 813 776 760 629

Úrokové náklady − 197 908 − 240 507

Čisté úrokové výnosy 615 868 520 122   

Výnosy z poplatků a provizí 80 924 74 215

Nákladové poplatky a provize − 146 141 − 128 618   

Čisté náklady na poplatky a provize – 65 217 – 54 403  

Ostatní provozní výnosy 56 112 40 115

Provozní výnosy 606 763 505 834

Čistá tvorba opravných položek − 215 175 − 63 894

Čisté náklady související s pojištěním úvěrového rizika − 89 847 − 162 067

Všeobecné provozní náklady − 244 813 − 212 360

Provozní náklady  – 549 835 – 438 321

Hospodářský výsledek před zdaněním 56 928 67 513

Daň z příjmů − 16 788 − 30 329

Hospodářský výsledek po zdanění 40 140 37 184
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Home Credit & Finance Bank o.o.o.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících RUB) dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví

Aktiva 

 2005 2004

AKTIVA CeLKeM 39 354 070  25 828 653 

Peníze a peněžní ekvivalenty 9 466 203  6 385 249 

Pohledávky za bankami a finančními institucemi 163 675  544 308 

Půjčky zákazníkům 25 631 916  18 371 076 

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtu nákladů nebo výnosů 1 888 075  54 340 

Majetek, vybavení a nehmotný majetek 790 004  326 802 

Investice do přidružených společností 6 553  –

Pohledávky z daně z příjmu – 8 945 

Ostatní aktiva 1 407 644  137 933 

Pasiva

 2005 2004

PASIVA CeLKeM 30 797 349  23 060 450 

Vydané dluhové cenné papíry 22 224 670  1 533 658 

Závazky vůči bankám a ostatním finančním institucím 5 015 032  19 223 442 

Běžné účty a vklady od zákazníků 3 055 366  1 884 035 

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtu nákladů nebo výnosů 38 695  252 666 

Odložený  daňový závazek 118 909  29 127 

Splatná daň z příjmu 18 739  –

Ostatní závazky 325 938  137 522 

Vlastní kapitál 8 556 721  2 768 203
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících RUB) dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví

   

 2005 2004   

Úrokové výnosy 7 784 928  3 428 609 

Úrokové náklady − 2 131 782  − 887 857 

Čisté úrokové výnosy 5 653 146  2 540 752  

Výnosy z poplatků a provizí 1 686 469  1 100 029 

Nákladové poplatky a provize − 653 201  − 188 665  

Čisté výnosy z poplatků a provizí 1 033 268  911 364  

Ostatní provozní výnosy 185 019  7 964  

Provozní výnosy 6 871 433  3 460 080  

Čistá tvorba opravných položek − 3 920 997  − 1 023 136 

Všeobecné provozní náklady − 2 485 849  − 1 844 370  

Provozní náklady − 6 406 846  − 2 867 506  

Hospodářský výsledek před zdaněním 464 587  592 574  

Daň z příjmů − 155 968  − 185 476 

Hospodářský výsledek po zdanění 308 619  407 098 
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eBanka, a. s.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

Aktiva 2005 2004

AKTIVA CeLKeM  17 346 845 13 873 464

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank  908 553 891 107

Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 161 032 2 729 595

 v tom: vydané vládními institucemi  2 161 032 2 729 595

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami  4 029 792 2 520 485

v tom:  a) splatné na požádání  2 019 832 1 241 718

 b) ostatní pohledávky  2 009 960 1 278 767

Pohledávky za klienty – členy družstevních záložen  8 939 944 6 386 971

v tom: a) splatné na požádání  2 972 14 866

 b) ostatní pohledávky  8 936 972 6 372 105

Dluhové cenné papíry  250 348 150 319

v tom: a) vydané vládními institucemi  – –

 b) vydané ostatními osobami  250 348 150 319

akcie, podílové listy a ostatní podíly  – 7 081

Dlouhodobý nehmotný majetek  228 656 217 680

Dlouhodobý hmotný majetek  346 960 399 339

 z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost  146 407 146 540

Ostatní aktiva  432 750 501 752

Náklady a příjmy příštích období  48 810 69 135

Pasiva  2005 2004

PASIVA CeLKeM  17 346 845 13 873 464

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám  53 276 84 656

v tom: a) splatné na požádání  52 438 84 656

 b) ostatní závazky  838 –

Závazky vůči klientům – členům družstevních záložen  14 391 841 12 026 292

v tom: a) splatné na požádání  10 172 496 8 561 873

 b) ostatní závazky  4 219 345 3 464 419

Závazky z dluhových cenných papírů  521 916 –

v tom: a) emitované dluhové cenné papíry  521 916 –

 b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů  – –

Ostatní pasiva  723 996 437 221

Výnosy a výdaje příštích období  12 747 1 844

Rezervy  85 160 25 577

Podřízené závazky  353 913 354 402

Základní kapitál  1 184 500 1 144 500

 z toho: splacený základní kapitál  1 184 500 1 144 500

Emisní ážio  8 972 200 335

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období  – − 130 432

Zisk nebo ztráta za účetní období  10 524 − 270 931 
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy     

k 31. prosinci 2005 (v tisících CZK) dle českých účetních standardů

   

 2005 2004   

Výnosy z úroků a podobné výnosy 573 631 484 646

 z toho: úroky z dluhových cenných papírů 73 837 93 382

Náklady na úroky a podobné náklady − 116 213 − 117 698

 z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů − 1 586 − 16 640

Výnosy z poplatků a provizí 935 651 784 400

Náklady na poplatky a provize − 135 502 − 140 845

Zisk nebo ztráta z finančních operací 199 717 158 799

Ostatní provozní výnosy 7 345 28 245

Ostatní provozní náklady − 21 836 − 55 970

Správní náklady − 1 018 559 − 1 091 183

v tom: a) náklady na zaměstnance − 536 806 − 519 410

 b) ostatní správní náklady − 481 753 − 571 773

Odpisy, tvorba  a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku − 203 790 − 185 493

Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 45 314 8 008

Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám − 168 511 − 121 663

Tvorba a použití ostatních rezerv − 55 923 − 22 177

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 41 324 − 270 931

Daň z příjmů  − 30 800 –

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 10 524 –270 931
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PPF a. s.

Na Pankráci 1658 / 121

P. O. Box 28

140 21  Praha 4 

Česká republika

Tel.: +420 224 559 011

Fax: +420 224 559 222

E-mail: info@ppf.cz

www.ppf.cz

Evžen Hart 

výkonný ředitel pro lidské zdroje a komunikaci PPF Group

Tel.: +420 224 559 011, +420 224 559 594

Fax: +420 224 559 222

E-mail: hart@ppf.cz

Jiří Hájek 

Ředitel marketingu a komunikace

Tel.: +420 224 559 027

Fax: +420 224 559 222

E-mail: hajek@ppf.cz
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