Tlačová správa

Bratislava, 31. marec 2020

Privatbanka v roku 2019 s nárastom čistého zisku a s ROE opäť nad 10%

Privatbanka, a.s. zaznamenala v minulom roku 8% nárast čistého zisku a jedenásty
rok po sebe dosiahla zhodnotenie vlastného kapitálu (Return on Equity – ROE) nad
úrovňou 10 %. Všetky ekonomické a obchodné ciele banka splnila pri dôslednom
dodržiavaní obozretného prístupu k riadeniu rizík.
Privatbanka, a.s. zaznamenala v roku 2019 čistý zisk vo výške 9,1 mil. eur, čo znamená
8% medziročný nárast. V návratnosti kapitálu (ROE) sa banka už jedenásty rok v rade
drží nad úrovňou 10 %, pričom za rok 2019 dosiahol tento ukazovateľ hodnotu 11 %.
„Prevádzkový zisk banky za rok 2019 dosiahol historicky najvyššiu úroveň 14,4 mil. eur.
Jeho zdrojmi boli najmä čisté výnosy z poplatkov a provízií vo výške 14,6 mil. Eur a čisté
úrokové výnosy v objeme 13,2 mil. eur.” uvádza predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ Privatbanky, a.s., Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík, CSc.
Rovnako rok 2019 ukončila Privatbanka, a.s. s doposiaľ najvyššou bilančnou sumou,
konkrétne na úrovni 767,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o
6 %.
V privátnom bankovníctve, na ktoré sa banka špecializuje od svojho vzniku,
medziročne vzrástol počet klientov o 11 %. Hodnota majetku klientov v správe banky
(AUM - assets under management) v roku 2019 dosiahla 1,4 mld. eur, čo potvrdzuje
rastúcu dôveru klientov voči Privatbanke, a.s. Prioritou v poskytovaní služieb zostáva
naďalej odborný, efektívny a diskrétny prístup ku klientom.
Banka využila svoj rastový potenciál aj v oblasti korporátneho bankovníctva, ktoré tvorí
druhý hlavný pilier jej činnosti. Výrazný vplyv na čisté úrokové výnosy mal nárast
objemu úverov, ktorých objem ku koncu roka 2019 dosiahol hodnotu 393 mil. eur
(netto).
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„Aj v stále pretrvávajúcom prostredí nízkych úrokových sadzieb sme dokázali v
kľúčových ukazovateľoch opäť rásť, v niektorých dokonca dvojciferne. Uvediem
predovšetkým dynamický nárast objemu majetku klientov privátneho bankovníctva v
správe našej banky, ktorý v roku 2019 vzrástol o takmer 11 %. Veľmi dobré výsledky
Privatbanka dosiahla aj v oblasti korporátneho bankovníctva, kde sme medziročne
zaznamenali nárast úverového portfólia o 3 %. No a rovnako dobre sme si počínali aj v
rámci regionálneho bankovníctva, kde sme zaznamenali medziročne 19 % nárast
predaja korporátnych dlhopisov a 7 % rast objemu termínovaných vkladov od
obyvateľstva. Uplynulý rok preto celkovo hodnotím ako veľmi úspešný,” povedal Ľuboš
Ševčík.
Počas celého roka 2019 banka udržiavala všetky parametre v oblasti obozretného
podnikania bezpečne nad úrovňami vyžadovanými legislatívnymi normami. „Uvedené
výsledky banka dosiahla pri dodržaní konzervatívneho a maximálne obozretného
prístupu k riadeniu rizík. Dôvera našich klientov je pre nás prvoradá,“ dopĺňa Ševčík.
Ďalšie informácie o
www.privatbanka.sk.
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