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Skupina PPF zveřejnila hospodářské výsledky za 1. pololetí 2014 
 

V prvním pololetí letošního roku aktiva skupiny PPF dále rostla, a to především 

díky akvizici největšího českého telekomunikačního operátora O2. Čistý zisk 

mírně poklesl, důvodem je zejména hospodářské zpomalení v Rusku. 

 

Hlavní výsledky: 

 Vlastní kapitál skupiny PPF připadající na akcionáře vzrostl oproti 31. 12. 

2013 o 386 milionů eur a 30. června 2014 činil 5,448 miliardy eur. 

 Aktiva skupiny PPF oproti konci roku 2013 vzrostla o 16 % (o 3,284 

miliardy eur) a 30. června 2014 tak dosáhla rekordních 24,187 miliardy 

eur 

 Čistý zisk připadající na akcionáře skupiny PPF za první pololetí dosáhl 

346 milionů eur, což oproti stejnému období minulého roku představuje 

pokles o 9 %. 

Konsolidované finanční výkazy podle mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví (IFRS) byly prověřeny KPMG. 

 

„Zatímco Rusko zpomaluje, což má vliv i na výsledek hospodaření, naše 

investiční aktivity rostou. Dynamický růst realizujeme zejména v Asii, ale i v 

České republice a západní Evropě. Diverzifikace je nadále naší dlouhodobou 

strategií,“ komentovala pololetní výsledky Kateřina Jirásková, finanční ředitelka 

skupiny PPF, a k danému období dodala: „Nejvýznamnější ekonomické události v 

PPF se přitom odehrály v Česku, kde jsme koupili majoritu v O2 a prodali podíl v 

energetické skupině EPH.“ 
 

Poznámky pro editory 

PPF Group 

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

telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti, těžbu nerostů, zemědělství a maloobchodní 
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služby až po biotechnologie. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní 

aktiva přesahující 24 miliardy eur (k 30. 6. 2014). 

Skupina PPF v České republice 

V České republice kromě nedávné akvizice O2 působí skupina PPF v oblasti bankovnictví 

a finančních služeb, v realitách či biotechnologiích. Jak tradiční velké společnosti, tak 

nejmladší rozvíjené české firmy jako inovativní projekty Air Bank a SOTIO, dávají 

v Česku práci 12 tisícům zaměstnanců. Z nich přibližně 1 tisíc míst bylo vytvořeno v 

tuzemských centrálách zahraničních poboček díky mezinárodní expanzi PPF. V roce 2013 

jenom na dani z příjmů odvedly společnosti s majetkovou účastí PPF (včetně EPH, kde 

PPF držela podíl do června 2014) 3,7 miliardy korun, na odvodech pak 2,4 miliardy 

korun. 
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