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Skupina Air Bank – Neauditované Kombinované Výsledky 

Hospodaření Za Rok 2021 

 
V ROCE 2021 DOSÁHLA SKUPINA AIR BANK ČISTÉHO ZISKU 2,252 MILIARDY KORUN, COŽ 

PŘEDSTAVUJE 50% MEZIROČNÍ RŮST  

VÝSLEDKY POTVRZUJÍ VÝKONNOST VŠECH SPOLEČNOSTÍ ZE SKUPINY PŘED SPOJENÍM 

S MONETOU 

 

Neauditované kombinované výsledky hospodaření skupiny Air Bank za finanční rok 2021 zahrnují 

výsledky společností Air Bank a.s., Benxy s.r.o. (Zonky), Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. 

 

Shrnutí 

• Čistý zisk skupiny v roce 2021 vzrostl meziročně o necelých 50 procent, z 1,502 miliardy korun 

za rok 2020 na 2,252 miliardy korun 

• Během roku dokázala skupina přilákat více než 55 000 nových zákazníků a celkový počet 

aktivních klientů na konci roku 2021 tak dosáhl 1,283 milionu 

• Objem vkladů zákazníků stoupl ze 123,6 miliardy korun na konci předchozího roku na 129,3 

miliardy korun na konci roku 2021 

• Portfolio hypotečních úvěrů vzrostlo o 60 % - ze 7,3 miliardy korun v roce 2020 na 11,7 miliardy 

korun v roce 2021 

• Objem nehypotečních úvěrů retailovým klientům se zvýšil z 39,9 miliardy korun na konci roku 

2020 na 47,0 miliardy korun na konci roku 2021 

• Provozní výnosy skupiny činily 6,1 miliardy korun, což znamená 5,8% meziroční nárůst oproti 

5,8 miliardy korun v roce 2020 

• Provozní náklady se meziročně prakticky nezměnily  

• Zlepšení kvality úvěrového portfolia a aktualizovaný makroekonomický výhled stojí za 

výrazným poklesem ztrát ze snížení hodnoty, ze 613 milionů korun v roce 2020 na 27 milionů 

korun v roce 2021. 

 

Praha, 1. dubna 2022 – V roce 2021 zaznamenaly retailová banka Air Bank, digitální platforma 

přímého úvěrování Zonky a poskytovatelé spotřebitelského financování Home Credit Česká republika 

a Home Credit Slovakia (dále jen „skupina Air Bank“) silný meziroční růst, a to mimo jiné díky 

uvolnění protipandemických opatření a oživení ekonomiky, které přineslo obnovení spotřebitelské 

poptávky.  

 

Zisk skupiny Air Bank v roce 2021 meziročně vzrostl o 50 % na 2,25 miliardy korun, a kromě tohoto 

hlavního pozitivního výsledku dosáhla skupina významného růstu v oblasti poskytování úvěrů i své 

zákaznické základny. 

„V uplynulém roce se skupině Air Bank podařilo dosáhnout několika klíčových milníků. Díky našemu 
vytrvalému úsilí v zaměření na zákazníky jsme získali mnoho nových klientů. Výrazně rostlo i naše 
úvěrové portfolio. V porovnání s rokem 2020 se objem úvěrů retailovým klientům zvýšil o 24 %, 
v případě hypotečních úvěrů dokonce o téměř 60 %. S postupným zvyšováním věku našich klientů, kteří 
jsou obecně mladší, než je průměr trhu, registrujeme stále nové příležitosti k nabídce dalších služeb. 
Právě díky službám s přidanou hodnotou vykázal náš čistý příjem z poplatků pozitivní dynamiku. 
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Klíčovým faktorem při dosahování a udržování dobrých finančních výsledků je také řízení rizik. 
Postupné zvyšování sazeb na trhu podpořilo růst našeho čistého úrokového výnosu a také kvalitu 
našeho portfolia, o čemž svědčí i značný pokles ztrát ze snížení hodnoty. Značka Zonky vykázala slušný 
meziroční růst, zatímco český i slovenský Home Credity měl stabilní a ziskový rok. Skupina dokázala 
významně zvýšit čistý zisk na úroveň 2,252 miliardy korun. Jsme tedy na dobré cestě ke splnění našeho 
cíle dosáhnout již v letošním roce čistého zisku 3 miliard korun,“ konstatoval Michal Strcula, generální 
ředitel Air Bank a člen dozorčích rad společností Home Credit a Home Credit Slovakia. 

Zveřejnění výsledků skupiny Air Bank navazuje na loňské oznámení o jejím chystaném převzetí českou 

MONETA Money Bank za 25,8 miliardy korun. V prosinci 2021 schválili akcionáři Monety transakci, 

kterou dojde ke spojení dvou finančních institucí patřících mezi nejvýznamnější v České republice. 

Transakce podléhá schválení ze strany příslušných regulátorů. 

 

Hlavní kombinované finanční 

ukazatele (v mil. Kč) 

2021 2020 Meziroční 

změna 

Čistý zisk 2 252 1 502 49,9 % 

Provozní výnosy 6 119 5 781 5,8 % 

Provozní náklady 3 338 3 344 -0,2 % 

Ztráty ze snížení hodnoty 27 613 -95,6 % 

Celková aktiva 147 857 137 842 7,3 % 

Vklady zákazníků 129 320 123 618 4,6 % 

Vlastní kapitál 12 719 10 472 21,5 % 

Rentabilita vl. kapitálu 17,7 % 14,0 % +3,67 proc. bodu 

 

O skupině 

Do skupiny Air Bank patří přední česká neobanka Air Bank, nebankovní poskytovatel spotřebitelského financování 

Home Credit v České republice i na Slovensku a platforma přímého úvěrování Zonky. 

 

Air Bank 

Air Bank je nejrychleji rostoucí a největší neobankou na českém trhu, které se jako jedné z mála na světě 

podařilo dosáhnout jak významného rozsahu byznysu, tak i ziskovosti. V současné době nabízí prostřednictvím 

svých digitálních kanálů ucelený sortiment produktů retailového bankovnictví. 

 

Home Credit ČR/Slovensko 

Na českém trhu je Home Credit největším nebankovním poskytovatelem spotřebitelského financování. 

Nabízí spotřebitelské úvěry, kreditní karty, úvěry na pořízení vozidla a mikroúvěry.  

 

Zonky (Benxy) 

Zonky je platforma výlučně přímého (peer-to-peer) úvěrování. Nabízí plně digitální zkušenost jednoduše 

propojující zájemce o úvěry s investory a podporující trvalý růst zákaznické základny. Společnost Benxy se 

sloučila s Air Bank v prosinci 2021. 

 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Toto sdělení není nabídkou k nákupu ani prodeji cenných papírů. Toto sdělení nesmí být šířeno 

v zemích, v nichž to právní předpisy zakazují, a do těchto zemí nesmí být ani zasíláno, resp. z nich odesíláno. Toto sdělení 

není doporučením ohledně jakéhokoli cenného papíru. Žádná ze společností uvedených v tomto sdělení není povinna 

aktualizovat obsažené informace, kromě případů, kdy to vyžadují právní předpisy. Některé informace uvedené v tomto 

sdělení pocházejí od třetích osob a nebyly nezávisle ověřovány. Tyto kombinované výsledky agregují finanční výsledky čtyř 

právnických osob – Air Bank a.s., Benxy s.r.o. (Zonky), Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. – a jimi ovládaných osob 

podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Kombinované výsledky byly připraveny pouze pro informativní účely. 

Kombinované výsledky se týkají hypotetické situace, kdy by Air Bank a.s., Benxy s.r.o., Home Credit a.s. a Home Credit 
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Slovakia, a.s. tvořily jeden konsolidační celek. Kombinované výsledky nebyly auditovány ani jinak ověřeny auditorem. 

Společně jsou Air Bank a.s., Benxy s.r.o., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. v tomto sdělení označovány jako 

skupina. Každá z těchto společností je nepřímo ovládaná společností Home Credit Group B.V., součásti skupiny PPF. 

 

Kontakt pro média: 

 

Toby Doman 

ředitel korporátní komunikace skupiny Home Credit  

Toby.doman@homecredit.asia 

 

Leoš Rousek 

ředitel komunikace skupiny PPF  

media@ppf.eu 

KONEC 

 



 Tento dokument je klasifikován jako veřejný. Jeho autorem a vlastníkem je skupina Home Credit. 

 


