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Trinity Bank soustavně roste, za první pololetí roku
2020 překročila plán zisku
Trinity Bank po roce a půl působení na českém trhu vykazuje soustavný růst
a za první pololetí roku 2020 plán zisku překročila. Zisk 31 milionů Kč
představuje při alikvótním porovnání s předchozím rokem nárůst zisku o
23,1 %. V rámci kapitálové přiměřenosti, která dosahuje téměř 23 %, se po
prvním pololetí roku 2020 řadí mezi tři nejsilnější a finančně nejstabilnější
banky na tuzemském trhu. Hodnota akcií Trinity Bank je stabilní a nekolísá.
Počet klientů dosahuje téměř dvacet pět tisíc a růst i ambice Trinity Bank
potvrzuje nástup Lukáše Kovandy na pozici hlavního ekonoma Trinity Bank.
„V letošním roce došlo k navýšení regulatorního kapitálu k hranici 1,9 miliardy Kč a
úroveň kapitálové přiměřenosti dosahuje 22,68 %. Vysoká míra kapitálové
přiměřenosti tak potvrzuje stabilitu Trinity Bank. Pro další období připravujeme také
dva nové kapitálové nástroje a máme vytvořené další rezervy. Pozitivní výsledky
hospodaření a kapitálová stabilita jsou zároveň podpořeny vysokou mírou likvidity,
která významně převyšuje regulatorní požadavky. Bilanční suma Trinity Bank se
aktuálně pohybuje na úrovni 18,5 mld. Kč, což představuje více než dvojnásobnou
velikost aktiv oproti období transformace na banku,“ doplňuje k hospodaření a
finančním výsledkům Radomír Lapčík, zakladatel Trinity Bank a předseda dozorčí rady.
Úspěšné hospodaření banky pak potvrzuje také posílení expertního týmu o jednoho
z nejznámějších českých ekonomů. V srpnu nastoupil na pozici hlavního ekonoma
Trinity Bank Lukáš Kovanda. Jeho nástup je v souladu s vizí banky, a to vést klienty
k úspěchu. „Vážím si toho, že se za téměř 25 let podařilo vybudovat nadstandardní
vztahy s klienty postavené na důvěře, které se již nyní přenášejí z generace na generaci.
Svým klientům jsem chtěl vždy dát to nejlepší – i proto jsem se při výběru nového
odborníka do expertního týmu Trinity Bank rozhodl právě pro Lukáše Kovandu,“
doplňuje Radomír Lapčík.
Trinity Bank zvládla období spojené s pandemií koronaviru i přes opatření vlády bez
omezení provozu a služeb a mimořádné situace využila pro zefektivnění klíčových
oblastí. Revize úvěrového portfolia proběhla úspěšně, a i nadále se Trinity Bank
intenzivně zaměřuje na financování nemovitostí a developerských projektů.

Trinity bank v číslech
Ukazatel/rok

Rok 2019

30.6. 2020

Zisk (tis. Kč)

50 392

31 004

Obrat (tis. Kč)

576 671

322 523

Bilanční suma (tis. Kč)

16 182 717

18 458 103

Objem depozit (tis. Kč)

14 121 715

16 295 774

Kapitálová přiměřenost

20,64 %

22,68 %

18 771

24 541

Počet klientů

O TRINITY BANK a.s.
Trinity Bank působí na finančním trhu již 25 let a vznikla transformací Moravského Peněžního
Ústavu – spořitelního družstva. Má téměř 25 000 klientů a její bilanční suma přesahuje 18 miliard
Kč. Trinity Bank se specializuje na privátní a korporátní bankovnictví, u fyzických osob se
zaměřuje především na vkladové a spořicí produkty, které nabízejí nadstandardní zhodnocení
úspor.
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