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Predslov predstavenstva

Vážení akcionári, dámy a páni,
v rukách práve držíte aktuálnu výročnú správu spoločnosti
UniCredit Leasing. V roku 2014 sa po dokončení akvizície zo strany
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia stala súčasťou
významnej finančnej skupiny UniCredit. Na oboch trhoch, v Českej
republike aj na Slovensku, dnes dokážeme klientom ponúknuť široké
spektrum služieb a expertízu v oblasti leasingu. Dokončenie akvizície
má pre spoločnosť UniCredit Leasing veľké množstvo pozitívnych
efektov. Spojenie so silnou bankovou sieťou nám prináša nové
možnosti k využitiu spoločných synergií a lepšiu schopnosť obslúžiť
klientov v dobe postupného ekonomického oživenia v oboch krajinách,
a to nielen v ich leasingových potrebách.
Ing. Jiří Matula
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Keketi
podpredseda predstavenstva

Angeline Michelle Koch, MBA
členka predstavenstva

Ing. Lukáš Musílek
člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Jaroměřský
člen predstavenstva
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Ekonomiky na oboch trhoch rástli, rovnako ako záujem
o leasingové financovanie
Na slovenskom trhu ekonomiku ťahal domáci dopyt a jeho oživenie najmä spotrebou domácností, ktorá bola podporená rastom miezd
a chýbajúcou infláciou. Rast HDP sa zrýchlil na trojročné maximum
a dosiahol 2,4%. Monetárna politika zostala uvoľnená, Európska
centrálna banka zrazila základnú úrokovú sadzbu na historické
minimum 0,05%. Český trh po dvoch predchádzajúcich rokoch
poklesu tiež nabral pozitívny smer, keď HDP vzrástlo o dve percentá.
Rast ťahali spotreba aj investície. Za rastom spotreby stál
predovšetkým zlepšujúci sa sentiment domácností, ktorý reagoval
na tvorbu nových pracovných miest a nízku infláciu. Investičná aktivita
sa zvýšila vďaka podnikovej sfére aj výdavkom verejného sektora.
Menová politika ostala uvoľnená, krátkodobé úrokové sadzby sa celý
rok držali blízko nuly a dlhodobé úrokové sadzby dokonca dosiahli
historického minima.
V oblasti leasingu pozorujeme na Slovensku významné oživenie
dopytu, celý trh v minulom roku rástol o 7%. Hlavným ťahúňom bolo
financovanie osobných, úžitkových a nákladných vozidiel a tiež
nehnuteľností. Na strane občanov rástol záujem o financovanie
nákupu automobilov, čo znamenalo nárast aj pri získavaní leasingu
na osobné autá. Napriek tomu, že je objemovo najmenší, najrýchlejšie
rástol (až o celú tretinu), záujem o financovanie formou operatívneho
leasingu. Dominantný podiel v oblasti leasingu má tiež podnikateľský
sektor, ktorý realizoval 83% zo všetkých nových obchodov. Dobré
signály z priemyslu navyše prinášajú oživenie na strane podnikateľov,
ktorí majú záujem o rozšírenie vozových parkov, ale tiež aj o obnovenie
strojov či iných technológií.
Obratovo najsilnejšou komoditou na leasingovom trhu zostávajú vďaka
výraznému zastúpeniu spotrebiteľov osobné a úžitkové automobily.
Objem financovania v tejto oblasti za minulý rok dosiahol výšky
968 miliónov eur, teda o 10% viac, ako v roku 2013. Druhé
najvýznamnejšie postavenie drží financovanie nákladných vozidiel,
s celkovým obratom vo výške 402 miliónov eur a medziročným
rastom o 9%. Mierne posilnil aj segment strojov, zariadení
a technológií - na objem 366 miliónov eur. Vysoký záujem nastal
aj pri financovaní nehnuteľností. Naopak vývoj v komodite lodí,
lietadiel a železničných vozidiel bol utlmený.
Aj v Česku došlo v minulom roku na lízingovom trhu k dynamickému

Firemní, investiční a privátní bankovnictví
rastu novo poskytnutých prostriedkov, ktorý bol v kontraste
so stagnáciou roku 2013. Objem lízingu kumulovane za podniky
aj domácnosti medziročne pridal 16,8% a dosiahol hodnotu
47,3 mld. Kč (1,7 mld. EUR). Absolútne pritom prevládal lízing pre
podnikateľskú sféru s podielom 96%. V rámci podnikateľského lízingu
dominoval lízing hnuteľných vecí (stroje a zariadenia, dopravné
prostriedky), ktorý dosiahol celkovú výšku 42,1 mld. Kč
(1,5 mld. EUR). Oproti tomu leasing nehnuteľných vecí ostal na
marginálnej úrovni 3 mld. Kč (0,1 mld. EUR). Lízing poskytnutý
domácnostiam narástol z nízkej základne na 2 mld. Kč. Podiel
operatívneho lízingu na celkovom lízingu hnuteľných investícií ostal
na úrovni roku 2013, teda na úrovni 43,7%.
Z komoditného hľadiska predstavoval najväčší objem lízingového
financovania (29,4 mld. Kč, 1,1 mld. EUR) nákup dopravných
prostriedkov, ktorý sa medziročne zvýšil o 20%. Druhou najsilnejšou
položkou v komoditnom triedení predstavoval lízing strojov a zariadení
s celkovou hodnotou nákupu 10 mld. Kč (0,4 mld. EUR)
a medziročným rastom o 9.7%.
UniCredit Leasing patrí k trom najsilnejším spoločnostiam
na trhu
Spoločnosť UniCredit Leasing v roku 2014 potvrdila svoju pozíciu
medzi tromi najväčšími spoločnosťami nebankového financovania
v Českej republike aj na Slovensku. Podľa konsolidovaných výsledkov
spoločnosti poskytol UniCredit Leasing v minulom roku na oboch
trhoch financovanie hnuteľných a nehnuteľných vecí v celkovom

Ing. Jiří Matula
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Keketi
podpredseda predstavenstva

Angeline Michelle Koch, MBA
členka predstavenstva

Ing. Lukáš Musílek
člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Jaroměřský
člen predstavenstva

objeme viac než 15 miliárd českých korún. To je o 19,6% viac než
v roku 2013. Počet novo uzatvorených zmlúv prekročil číslo 29 tisíc.
V roku 2014 sme tak dosiahli v Česku a aj na Slovensku výborné
výsledky. Okrem odborného know-how z oboch leasingových trhov
využívame synergiu s UniCredit Bank, a to najmä v oblasti
financovania strojov a zariadení. V minulom roku sa takýmto
spôsobom podarilo uzavrieť niekoľko významných partnerstiev,
ktoré jednoznačne napomohli k zlepšeniu a zatraktívneniu podmienok
pre klientov.
Výborná obchodná spolupráca s UniCredit Bank, v ktorej klient získa
kompletné finančné a leasingové služby, a posilnenie značkového
financovania poľnohospodárskych strojov a dopravnej techniky sa
prejavili v náraste objemu obchodov. Oproti minulému roku sa zvýšila
konsolidovaná financovaná hodnota nákladných automobilov
a transportnej techniky o 6% na 2,2 miliardy Kč. V roku 2014 boli
stroje a zariadenia financované ešte vo vyššej miere, pričom hodnota
obchodov sa zvýšila o 25%, teda na 3,9 miliardy Kč.
V uplynulom roku 2014, UniCredit Leasing zaviedol hneď niekoľko
nových služieb. Za ťažiskové môžeme považovať zavedenie full-service
leasingu pre súkromné osoby. V marci 2014 sme tiež spustili
značkové financovanie pre FIAT Group v Českej republike
a aj na Slovensku. Pozitívny ohlas vyvolalo aj nadviazanie spolupráce
s Jaguar Financial Services a Land Rover Financial Services,
ktoré sa vďaka nám stali opäť o niečo dostupnejšie.
Zaujímavé inovácie pripravujeme aj v tomto roku. Absolútnou
novinkou v našom portfóliu služieb je spustenie takzvanej rail-policy,
ktorej účelom je financovanie železničnej techniky a posilnenie pozície
UniCredit Leasing v tomto segmente do budúcnosti. Ďalej po vzore
zavedenia služby „power-dealer“ (online schvaľovanie financovania
osobných a úžitkových automobilov v Českej republike), plánujeme
v tomto roku zaviesť online schvaľovanie leasingových zmlúv
aj na Slovensku.
Po obhliadnutí za minulým rokom je možné konštatovať,
že pre UniCredit Leasing bol rok 2014 veľmi úspešným,
aj keď náročným obdobím. Výzvy spojené so začlenením do skupiny
UniCredit a obchodné úspechy minulého roku nás motivujú zamyslieť
sa nad tým, akým spôsobom je možné posilňovať súčasnú pozíciu na
trhu a naďalej rásť. Vďaka dôvere našich klientov, podpore akcionárov,
a v neposlednom rade, profesionálnemu tímu zamestnancov budú
určite aj nasledujúce roky UniCredit Leasing úspešné a prosperujúce.

Dušan Keketi,
výkonný riaditeľ Slovensko a podpredseda predstavenstva
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
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Profil spoločnosti

UniCredit Leasing Slovakia je lízingová spoločnosť, ktorá aktívne
pôsobí na slovenskom lízingovom trhu od roku 1996 a je súčasťou
finančnej skupiny UniCredit. Je jedným z popredných hráčov
na domácom trhu, stabilne umiestneným v rámci vrcholných pozícií
už niekoľko rokov. Dnes sa môže spoľahnúť na tím lízingových
profesionálov s odbornými znalosťami domáceho finančného trhu,
s podporou jednej z najväčších medzinárodných finančných sietí
v Európe. S cieľom sprístupniť svoje produkty a služby bližšie
k zákazníkom, spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia zriadila sieť
13 obchodných miest po celom Slovensku: v Bratislave,
Banskej Bystrici, Dunajskej Strede, Komárne, Košiciach, Nitre,
Poprade, Prešove, Prievidzi, Rožňave, Trenčíne, Trnave a v Žiline.
UniCredit je jedna z najvýznamnejších komerčných bánk v Európe so
silným zázemím v 17 európskych krajinách. Celkovo je naša globálna
sieť zastúpená približne na 50 trhoch, zahŕňa takmer 8 600 pobočiek
a viac ako 148 000 zamestnancov (k 30 septembru 2014).
V regióne strednej a východnej Európy skupina UniCredit predstavuje
najväčšiu a najvýraznejšie diverzifikovanú nadnárodnú bankovú sieť
v 14 krajinách s viac ako 3 420 pobočkami.
Skupina pôsobí v Rakúsku, Azerbajdžane, Bosne and Hercegovine,
Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku,
Taliansku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku,
Turecku a na Ukrajine (k 30. septembru 2014).
Akcionárska štruktúra k 31.12.2014
Súčasná štruktúra akcionárov
UniCredit Leasing CZ, a.s.

podiel v %
100,0%

počet akcií
8 000

podiel na ZI (v Eur)
26 560 000

Dňa 14. marca 2014 došlo na základe zmluvy o prevode podielov
k prevodu 71,3% vlastníckeho podielu zo spoločnosti UniCredit
Leasing S.p.A. Bologna na spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia a.s., Praha. Následne k 30.aprílu 2014 došlo k prevodu
91,2% vlastníckeho podielu zo spoločnosti UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia a.s., Praha na spoločnosť UniCredit Leasing CZ,
a.s., Praha v zmysle zmluvy o nepeňažnom vklade akcií spoločnosti,
ktorá sa týmto stala 100% vlastníkom spoločnosti.
Dňa 26. marca 2014 získala spoločnosť 100% vlastnícky podiel
v nasledujúcich spoločnostiach:
• UniCredit Leasing Real Estate, s.r.o.
• Inprox SR I., spol. s r.o.
• Inprox Poprad, spol. s r.o.
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Dňa 28. marca 2014 získala spoločnosť 19,68%-ný vlastnícky podiel
od spoločnosti UniCredit Global Leasing Versicherungsservice GmbH
v spoločnosti UniCredit Broker, s.r.o. a týmto získala 100%-ný
vlastnícky podiel na jej základnom imaní.
Dňa 8. októbra 2014 bola do príslušného obchodného registra
zapísaná spoločnosť UniCredit Leasing Insurance Services, s. r. o.,
v ktorej má spoločnosť 100%-ný vlastnícky podiel.

Činnosť spoločnosti
Činnosť spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, vrátane činnosti
dcérskych a sesterských spoločností, je sústredená do štyroch
ťažiskových oblastí – lízing osobných a úžitkových automobilov,
lízing technológií a dopravných prostriedkov, lízing nehnuteľností
a sprostredkovanie poistenia.
V ponuke „jedného z lídrov medzi slovenskými lízingovými
spoločnosťami“ UniCredit Leasing Slovakia sa už štandardne objavuje
finančný i operatívny lízing na širokú škálu predmetov – osobné
a úžitkové automobily, dopravné prostriedky, priemyselné stroje,
technologické linky, výpočtová a kancelárska technika,
poľnohospodárske stroje a zariadenia i nehnuteľnosti.
Spoločnosť poskytuje financovanie nielen formou finančného lízingu,
ale aj formou úverového produktu s názvom CarCredit či splátkového
predaja pre podnikateľov a právnické osoby v oblasti technológií
a dopravnej techniky nad 3,5t.
Od roku 2001 pôsobí na slovenskom poisťovacom trhu naša dcérska
spoločnosť UniCredit Broker, s. r. o.
Poslaním spoločnosti je zabezpečenie komplexnej starostlivosti so
všetkými poistnými produktmi dostupnými na trhu. UniCredit Broker
sprostredkuje našim zákazníkom komplexný balík čo najvýhodnejších
poisťovacích služieb, a to nielen počas trvania financovania,
ale aj po jeho ukončení. Naši zákazníci môžu vďaka úzkej a dlhoročnej
spolupráci UniCredit Broker a významných slovenských poisťovní
získať mnohé zvýhodnené a zľavnené ponuky.
Od roku 2004 aktívne pôsobí na slovenskom lízingovom trhu naša
100% dcérska spoločnosť UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Táto uspokojuje potreby našich zákazníkov v oblasti operatívneho
lízingu a neustále rozširuje ponuku širokého spektra produktov,
ktoré zahŕňa okrem klasického operatívneho lízingu aj správu
vozového parku.
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Slovenský lízingový trh v roku 2014

V roku 2014 slovenský lízingový trh z celkového pohľadu rástol.
Celkový objem financovaných hnuteľných a nehnuteľných predmetov
vyjadrený v obstarávacej cene bez DPH dosiahol výšku 1,9 miliárd Eur,
a tým dosiahol medziročný nárast 7%. Spoločnosť UniCredit Leasing
Slovakia, vrátane svojich dcérskych a sesterských spoločností, dosiahla
objem financovania nových obchodov vyjadrený v obstarávacej cene
vo výške 216 miliónov Eur, s trhovým podielom 11% na celkovom
objeme financovaných predmetov. Z pohľadu hnuteľných predmetov
naša spoločnosť financovala predmety v obstarávacej cene v celkovej
výške 212 miliónov Eur. Lízingový trh bol v minulom roku ťahaný

z hľadiska výšky objemu, ako aj medziročného nárastu, najmä
komoditou osobných, úžitkových a nákladných automobilov.
Nové obchody lízingových spoločností v komodite strojov, zariadení
a technológií sa mierne posilnili na hodnotu 0,4 milióna Eur.
Z hľadiska finančných produktov mali klienti najväčší záujem o finančný
a operatívny lízing, ktorých podiel na nových obchodoch lízingových
spoločností tvoril dohromady takmer tri pätiny. Pri zvyšných dvoch
pätinách obchodov klienti uprednostnili financovanie úverom alebo
splátkovým predajom. Príklon spotrebiteľov k finančnému lízingu bol
ovplyvnený legislatívnymi zmenami v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Financovanie osobných a úžitkových automobilov

V roku 2014 predstavoval objem financovania osobných a úžitkových
automobilov 59% z celkového objemu všetkých novo uzatvorených
obchodov našej spoločnosti. Vrátane dcérskych spoločností sme
uzatvorili 7 948 nových zmlúv o financovaní na osobné a úžitkové
automobily, pričom ich obstarávacia cena bez DPH dosiahla hodnotu
132 miliónov Eur, čo je v porovnaní s rokom 2013 20% nárast.
Celková financovaná hodnota predstavovala 106 miliónov Eur.
Z hľadiska štruktúry zákazníkov sa na novo uzatvorených lízingových
zmluvách pri financovaní osobných a úžitkových automobilov v roku
2014 podieľali podnikateľské subjekty s 68,2% zastúpením, súkromné
osoby s pokrytím 31,4% a verejný sektor v zastúpení 0,4%.

Značkové financovanie
Spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s., poskytuje financovanie
všetkých značiek automobilov, ktoré sú bežne dostupné na
slovenskom trhu. Sme najväčším partnerom pre značkové kooperácie
na Slovensku. V súčasnosti tvoria skupinu našich exkluzívnych
kooperácií tieto značky, za ktorými sú nadštandardné vzťahy našej
spoločnosti s výrobcami/importérmi: Renault Finance, Dacia Finance,
Nissan Finance, BMW Financial Services, Honda Finance, Kia Finance,
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Mazda Finance, Fiat Finance, Volvo Cars Financial Services,
Jaguar Finance, Land Rover Finance. Medzi najpredávanejšími
značkami dominuje Kia s podielom 27%, Renault s podielom 17%
a DACIA s podielom 14% z celkového počtu novo uzatvorených zmlúv
na osobné a úžitkové automobily v roku 2014.

Operatívny lízing automobilov
V produktovom portfóliu našej spoločnosti sa okrem tradičného
finančného lízingu, ako možnosti obstarania majetku, nachádza
aj operatívny lízing poskytovaný prostredníctvom našej dcérskej
spoločnosti UniCredit Fleet Management. V ponuke sa okrem služieb
spojených s dodaním, užívaním a kompletným riadením vozového
parku, nachádza aj množstvo doplnkových služieb, pričom zákazník
má možnosť voľby produktu, ktorý mu najviac vyhovuje. V roku 2014
spoločnosť uzatvorila celkovo 883 zmlúv o operatívnom lízingu
osobných a úžitkových vozidiel, v celkovej hodnote 11,5 miliónov Eur.
Aj napriek hlavnému zameraniu spoločnosti UniCredit Fleet
Management na prenájom osobných automobilov, v roku 2014
uzatvorila aj 172 zmlúv o operatívnom lízingu v oblasti strojov
a priemyselných zariadení.

Financovanie technológií a dopravných zariadení

Financovanie technológií a dopravných zariadení vyjadrené
v obstarávacej cene tvorí za minulý rok 2014 37% z celkového
objemu uzatvorených obchodov. V oblasti financovania technológií
a dopravných zariadení uzatvorila v roku 2014 naša spoločnosť
1 110 zmlúv o financovaní v celkovej obstarávacej cene
80 miliónov Eur. Celková financovaná hodnota dosiahla objem takmer
70 miliónov Eur. Rozsah ponuky financovania technológií a dopravných
zariadení našej spoločnosti zahŕňa prakticky všetky druhy dlhodobého

majetku, a to predovšetkým dopravnú techniku (ťahače, návesy),
poľnohospodársku techniku, stavebnú techniku, stroje a zariadenia
každého druhu, výpočtovú a kancelársku techniku, ako aj špecifické
technologické celky. Z celkového objemu financovania komodity
technológií a dopravných zariadení tvorili najväčší podiel výrobné stroje
a zariadenia v zastúpení 64% (4% z celkového objemu tejto komodity
tvoria technológie pre obnoviteľné zdroje a 60% výrobné stroje
a zariadenia), dopravná technika predstavovala podiel 36%.

Financovanie nehnuteľností

Do štandardnej ponuky financovania spoločnosti UniCredit Leasing
Slovakia patrí od roku 2004 aj lízing nehnuteľností, ktorý je
poskytovaný prostredníctvom našich sesterských spoločností. V oblasti
financovania boli v roku 2014 uzatvorené 3 zmluvy o financovaní

v celkovej obstarávacej cene 4,6 miliónov Eur. Objem financovania
nehnuteľností predstavoval 2% z celkového objemu všetkých novo
uzatvorených obchodov skupiny spoločností UniCredit
Leasing Slovakia v roku 2014.
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Unicredit Broker, s. r. o.

UniCredit Broker je obchodná spoločnosť, ktorá v roku 2014
vykonávala finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia,
ako nevýhradný samostatný finančný agent registrovaný v zozname
samostatných finančných agentov v sektore poistenia a zaistenia pod
číslom 37056, na základe zmlúv s viacerými poisťovňami, v zmysle
platných právnych predpisov na základe povolenia NBS číslo UDK
177/2006/PAGP.
UniCredit Broker už viac ako 14 rokov sprostredkúva svojim
zákazníkom flexibilne širokú ponuku poistných produktov
a v súčasnosti spolupracuje s najvýznamnejšími poisťovňami
na slovenskom poisťovacom trhu. Vďaka tejto spolupráci môžu naši
zákazníci získať rôzne zvýhodnené a na mieru šité ponuky.

V rámci cross-selling aktivít UniCredit Broker naďalej rozvíjal
kooperáciu pri finančnom sprostredkovaní poistenia pre zákazníkov
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Úspešná spolupráca
v tejto oblasti pokračuje, o čom svedčí aj počet uzatvorených
poistných zmlúv v roku2014, ktorý sa vyšplhal na počet 528 kusov.

Obchodné výsledky
Spoločnosť UniCredit Broker v roku 2014 uzatvorila 16 164 nových
poistných zmlúv, ktoré sprevádzali podpis zmluvy o financovaní,
z čoho bolo 15 709 v oblasti financovania dopravnej techniky
a 442 v oblasti financovania technológií. K 31.12.2014 evidovala
spoločnosť celkom 41 917 aktívnych poistných zmlúv uzatvorených
súčasne so zmluvami o financovaní.

Obchodné výsledky UniCredit Broker
Ťažiskovými činnosťami spoločnosti sú nasledovné oblasti:
• sprostredkovanie ponuky poistenia pre zákazníkov spoločnosti
UniCredit Leasing Slovakia pri uzatváraní lízingovej zmluvy, úverovej
zmluvy, resp. kúpnej zmluvy (ďalej len zmluva o financovaní),
• ponuka poistenia po ukončení zmlúv o financovaní,
• aktívne sprostredkovanie poistenia pre nových zákazníkov,
ktorí nie sú zákazníkmi materskej lízingovej spoločnosti,
• kooperácia v oblasti poistenia s UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., členom skupiny UniCredit
Aktívny prístup v obchodnej činnosti spoločnosti UniCredit Broker
sa prejavuje predovšetkým vlastnou akvizičnou činnosťou zameranou
na získanie úplne nových zákazníkov, ktorí nemajú uzatvorené zmluvy
o financovaní s materskou spoločnosťou. Zameriava sa aj na
komplexný poradenský a sprostredkovateľský servis na dodatočný –
vlastný majetok zákazníka, ktorý ale nie je predmetom financovania.
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Podiel zákazníkov, ktorí sa pri uzatvorení zmluvy o financovaní
s lízingovou spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia rozhodnú
uzatvoriť súčasne aj poistnú zmluvu s UniCredit Broker je významný.
Pri havarijnom poistení na osobné a úžitkové automobily je to 80,42%
zákazníkov, PZP uzatvára zároveň so zmluvou o financovaní 77,89%
zákazníkov, doplnkové poistenie finančnej straty si zvolilo až 33,14%
našich zákazníkov. Pri balíku poistných služieb „all risk“ pre stroje
a zariadenia dosahuje podiel zákazníkov, ktorí popri zmluve
o financovaní uzavrú aj poistnú zmluvu je to 48,49% našich
zákazníkov.
Význam vlastnej aktívnej obchodnej činnosti (bez väzby na zmluvu
o financovaní) pre spoločnosť neustále rastie, či už ide o aktívnu
akvizíciu, poistenie zákazníkov po ukončení financovania, alebo
o zákaznícke vzťahy v rámci kooperácie s UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia.
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Charitatívne aktivity

Spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia popri svojich úspešných
podnikateľských aktivitách nezabúda ani na humanitárne ciele
a charitatívny rozmer činnosti a angažuje sa aj v oblasti spoločensky
zodpovedného podnikania. Už niekoľko rokov sa snažíme napĺňať
posolstvo pomoci deťom a mládeži nielen prostredníctvom
sponzorských darov, ale aj poukázaním časti zaplatenej dane
vybraným organizáciám. Pri niektorých subjektoch ide o opakovanú
podporu a o dlhodobý vzťah, naopak niektoré organizácie sme sa
rozhodli podporiť po prvýkrát a rozšíriť tak našu pôsobnosť v tejto
oblasti opäť o nové skúsenosti.
Od roku 2009 finančne podporujeme Spoločnosť priateľov a detí
z detských domovov Úsmev ako dar, ktorý aktívne pomáha deťom
z detských domovov pri ich umiestňovaní do náhradných rodín,
ako aj biologickým rodinám s ťažkosťami, ktorým hrozí umiestnenie
ich detí do detského domova. Už štvrtý rok po sebe sme sa rozhodli
pre podporu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a jej
oddelenia Výcvikovej školy pre vodiacich psov, ktorá realizuje
špeciálny výcvik psov pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorým takto
pomáhajú prekonať dôsledky poškodenia zraku. Tak isto pripravujú
asistenčných psov s hlavným dôrazom na ich terapeutické využitie
v rodine. Zaujala nás aj činnosť organizácií venujúcich sa téme
autizmu a hospicovej starostlivosti, preto tak isto štvrtý rok po sebe
podporujeme subjekty Autistické centrum Andreas zamerané
na odbornú starostlivosť a pomoc rodinám s autistickým členom,
ako aj detský hospic Plamienok, ktorý poskytuje bezplatné služby
rodinám s nevyliečiteľne chorým dieťaťom, ako aj rodinám po strate
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dieťaťa. K týmto subjektom pribudlo od roku 2011 občianske
združenie Okáčik, ktoré sa na dobrovoľníckej báze venuje deťom
z detských domovov, zdravotne ťažko postihnutým deťom a deťom
zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rovnako nás už po druhýkrát
oslovili ciele občianskeho združenia MOVE, ktorými je nielen prinášať
komplexné projekty v oblasti rozvoja tanca na Slovensku,
ale aj vychovávať z detí a mládeže úspešných tanečníkov, a tým
zároveň podporiť ich rekreačné pohybové aktivity a zlepšovať tak ich
telesný i duševný vývoj a zdravý životný štýl. Po krátkej prestávke sme
sa opätovne rozhodli podporiť občianske združenie zamerané
na pomoc a skvalitnenie života ľudí so svalovou dystrofiou s názvom
Organizácia muskulárnych dystrofikov, ako aj občianske združenie
Náruč – Pomoc deťom v kríze, ktoré pomáha psychicky a fyzicky
týraným deťom a ženám s deťmi poskytovaním širokospektrálnej
starostlivosti. Po prvýkrát sa našej podpore teší aj SANUS, nadácia
preventívnej medicíny, ktorá realizuje program „Prevencia“ za účelom
skvalitňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorá okrem
iného podporuje aj detských pacientov s cystickou fibrózou.
Medzi subjekty podporené po prvýkrát patrí aj občianske združenie
Milan Štefánik, ktoré sa venuje podpore benefičných kultúrnych
náučných podujatí pre mentálne a zdravotne postihnuté deti a mládež,
ktoré vzhľadom na svoj zdravotný stav nemajú počas roka možnosť
zúčastniť sa hudobných koncertov a kultúrnych podujatí pre verejnosť.
Všetky tieto subjekty sme podporili prostredníctvom darovania 1,5%
zo zaplatenej dane.

Obchodné a hospodárske výsledky

Nové obchody UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, spolu so svojimi dcérskymi
spoločnosťami, dosiahla objem vo výške 216 miliónov Eur,
čo predstavuje medziročný nárast o 3%. Naša spoločnosť si aj napriek
tomu dokázala nielen udržať svoje dlhoročné a stabilné postavenie
na lízingovom trhu, ale s celkovým trhovým podielom 11% sa opäť
umiestnila v rámci vrcholných pozícií, konkrétne na treťom mieste.

V lízingu hnuteľných predmetov v obstarávacích cenách bez DPH naša
spoločnosť financovala predmety v celkovej výške 212 miliónov Eur.
Financovaná hodnota, vrátane financovania nehnuteľností
poskytovaného našou sesterskou spoločnosťou
UniCredit Leasing Real Estate, dosiahla výšku 180 miliónov Eur.
Celkovo v roku 2014 bolo uzatvorených 9 061 nových zmlúv
o financovaní (podrobnejšie v nasledovných tabuľkách):

Obstarávacia cena (v tis. Eur)
2008
2009
2010
2011
Financovanie osobných a úžitkových automobilov
187 747
120 396
102 865
129 786
Financovanie technológií a dopravných zariadení*
152 580
69 559
45 511
123 495
Financovanie nehnuteľností **
26 854
29 710
10 068
42 175
UniCredit Leasing spolu
367 181
219 665
158 445
295 456
* technológie pre obnoviteľné zdroje (2011 – 43 453 tis. €, 2012 – 17 727 tis. €, 2013 – 2 773 tis. €, 2014 – 2 776 tis. €)
** financovanie nehnuteľností je realizované prostredníctvom sesterskej spoločnosti

2012
123 537
105 956
23 338
252 831

2013
109 893
86 364
14 410
210 667

2014
131 991
79 600
4 616
216 207

Financovaná hodnota (v tis. Eur)
2008
2009
2010
2011
Financovanie osobných a úžitkových automobilov
142 127
90 004
76 013
98 116
Financovanie technológií a dopravných zariadení*
132 847
58 057
36 640
99 779
Financovanie nehnuteľností **
24 526
25 048
8 708
39 072
UniCredit Leasing spolu
299 499
173 109
121 362
236 967
* technológie pre obnoviteľné zdroje (2011 – 34 515 tis. €, 2012 – 12 935 tis. €, 2013 – 2 100 tis. €, 2014 – 2 776 tis. €)
** financovanie nehnuteľností je realizované prostredníctvom sesterskej spoločnosti

2012
96 105
89 173
19 505
204 784

2013
90 151
75 148
10 091
175 390

2014
106 339
70 193
3 728
180 260

2012
7 008
1 249
6
8 263

2013
6 225
1 104
4
7 333

2014
7 948
1 110
3
9 061

Počet zmlúv (ks)
2008
2009
Financovanie osobných a úžitkových automobilov
10 927
7 466
Financovanie technológií a dopravných zariadení*
2 332
1 109
Financovanie nehnuteľností **
14
7
UniCredit Leasing spolu
13 273
8 582
* technológie pre obnoviteľné zdroje (2011 – 12 ks, 2012 – 3 ks, 2013 – 1 ks, 2014 – 2 ks)
** financovanie nehnuteľností je realizované prostredníctvom sesterskej spoločnosti

Finančné výsledky v skratke
Individuálna účtovná závierka zostavená podľa IFRS
• Bilančná suma (celkové aktíva) spoločnosti UniCredit Leasing
Slovakia, a.s., dosiahla podľa medzinárodných štandardov pre
finančné výkazníctvo (IFRS) k 31.12.2014 hodnotu
390 551 tisíc Eur. V porovnaní so stavom celkových aktív
k 31.12.2013 to znamená nárast o 5,4% (za obdobie 2013/2012
medziročný pokles o 6%). Rast pohľadávok voči zákazníkom bol
spôsobený obnovením rastu nových obchodov oproti pokrízovým
rokom.
• Podiel vlastného kapitálu na bilančnej sume (ku celkovým aktívam)
predstavoval 8,6% (2013: 1,9%).
• Individuálny hospodársky výsledok – zisk pred zdanením za obdobie
končiace 31.12.2014 bol vo výške 27 595 tisíc Eur, čo znamená
zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku (2013: zisk pred zdanením
171 tisíc Eur).

2010
5 844
616
6
6 466

2011
6 784
1 149
11
7 944

Konsolidovaná účtovná závierka zostavená podľa IFRS
Do konsolidovaného celku spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia,
a.s., sú zahrnuté dcérske spoločnosti UniCredit Broker, s.r.o.
a UniCredit Fleet Management, s.r.o., pričom od roku 2014 pribudli
aj spoločnosti UniCredit Leasing Real Estate, Inprox SR I., spol. s r.o.,
Inprox Poprad spol. s.r.o. a UniCredit Leasing Insurance Services, s.r.o.
• Konsolidovaná bilančná suma (celkové aktíva) podľa IFRS
k 31.12.2014 dosiahla hodnotu 600 714 tisíc Eur, čo predstavuje
v porovnaní s rokom 2013 nárast o 61,3%;
• bez vplyvu rozšírenia konsolidačného poľa o ďalšie dcérske
spoločnosti v roku 2014 by predstavoval nárast hodnoty celkových
aktív 5,1% oproti koncu roka 2013.
• Konsolidovaný zisk pred zdanením za obdobie končiace 31.12.2014
bol vo výške 9 388 tisíc Eur (2013: zisk 2 727 tisíc Eur).
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti UniCredit
Leasing Slovakia, a.s. za rok 2014 spolu so správou audítora sú
súčasťou prílohy v ďalšej časti tejto výročnej správy.
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Vývoj v personálnej oblasti

Spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, spolu s dcérskymi
a sesterskou spoločnosťou, zamestnávala k 31.12.2014 celkovo
142 zamestnancov (bez zamestnancov na materskej alebo

rodičovskej dovolenke). V porovnaní s rokom 2013 stav zamestnancov
mierne klesol. Ku koncu roka 2014 predstavoval priemerný
vek zamestnancov 38,1 rokov.

Ostatné informácie

Spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
• plánuje aj v budúcnosti pokračovať vo svojej úspešnej činnosti
so zámerom naplniť očakávania akcionárov
• nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely
a akcie materskej účtovnej jednotky
• nemá organizačnú zložku v zahraničí
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• činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie
• spoločnosť nemá a ani neplánuje mať náklady na činnosť
v oblasti výskumu a vývoja.
Prílohy:

Individuálna účtovná závierka 2014
Konsolidovaná účtovná závierka 2014

Adresy

CENTRÁLA:
Bratislava
Plynárenská 7/A, 814 16
Tel.: +421/2/592 71 111
+421/2/592 71 222
Fax: +421/2/592 71 819

OBCHODNÉ MIESTA:
Banská Bystrica
Nám. Ľ. Šťúra 30, 974 05
Tel.: +421/48/470 06 40
Fax: +421/48/412 37 04

Rožňava
Slnečná 12, 048 01
Tel.: +421/58/732 99 74
Fax: +421/58/732 99 74

Dunajská Streda
Hlavná ulica 5599/3C, 929 01
Tel.: +421/31/551 72 51
Fax: +421/31/550 45 72

Trenčín
Pribinova 2, 911 01
Tel.: +421/32/744 64 44
Fax: +421/32/744 64 45

Komárno
Platanová alej 13/A, 945 01
Tel.: +421/35/770 40 14
Fax: +421/35/772 82 80

Trnava
Štefánikova 35, 917 00
Tel.: +421/33/551 35 12
Fax: +421/33/551 35 12

Košice
Rooseveltova 10, 040 01
(vchod z Krmanovej ulice)
Tel.: +421/55/683 92 11
Fax: +421/55/622 05 80

Žilina
Národná 12, 010 01
Tel.: +421/41/562 39 78
Fax: +421/41/564 04 46

Nitra
Štefánikova trieda 13, 949 01
Tel.: +421/37/651 76 92
Fax: +421/37/651 76 91
Poprad
Huszova 1, 058 01
Tel.: +421/52/789 61 01
Fax: +421/52/789 61 01
Prešov
Hlavná 29, 080 01
Tel.: +421/51/772 03 10
Fax: +421/51/772 29 94
Prievidza
Tel.: +421/918 119 820
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Dodatok správy audítora
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