Počúvať,
pochopiť,
reagovať.

Výrocná
ˇ správa 2013

Táto správa vyjadruje prístup UniCredit k bankovníctvu – robí tak
prostredníctvom príbehov, ktoré sme v každodennom živote zachytili
pri vzájomných kontaktoch s našimi klientmi, pri inovovaní produktov
a prispôsobovaní služieb.
Sú to len drobné príhody rozprávané našimi kolegami, ale majú hlbší
význam. Pretože sú to príklady hmatateľných výhod a konkrétnych riešení,
ktoré ponúka UniCredit, a tiež dôkazy toho, že dokážeme vždy niečím
navyše prispieť k životom ľudí.
Náš cieľ je jednoduchý a jasný – zlepšovať každodenné podmienky
– a vychádza z našej najúprimnejšej snahy o výsledky, ktoré zaistia
spokojnosť klienta.
My v UniCredit počúvame svojich klientov a oslovujeme ich s ponukou
jednoduchých a priamočiarych výsledkov – je to ústredný bod našej
komerčnej bankovej prevádzky. Prispievať k hospodárskemu zdraviu
a sociálnej pohode našich klientov a komunít, v ktorých pôsobíme, je
súčasťou nášho odhodlaného úsilia.
Tento svoj záväzok budeme naďalej plniť pre vás všetkých, deň za dňom.
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Predslov predstavenstva

Vážení akcionári, zákazníci, zamestnanci a obchodní partneri spoločnosti
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.,
uplynulý rok 2013 bol pre nás plný náročných úloh a cieľov, ktoré si
popri ambicióznych obchodných a finančných plánoch vyžadovali naše
plné nasadenie. Zároveň sa naša spoločnosť stala súčasťou zahájenia
procesu realizácie strategických zámerov celej skupiny UniCredit
v podobe integračného procesu medzi UniCredit Leasing CZ a UniCredit
Leasing Slovakia. Na českej strane súbežne prebiehali prípravy
na začleňovanie spoločnosti UniCredit Leasing CZ do štruktúry UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia.
Predseda predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiří
Kunert povedal na začiatku roku 2013, že v Českej republike
a na Slovensku začíname formovať skupinu UniCredit. Tento výrok plne
vystihuje to, čoho sme aktuálne svedkami, a taktiež to, čo svojou prácou
ovplyvňujeme a čo chceme spoločnými silami dosiahnuť – vytvorenie
silnej a stabilnej „česko-slovenskej“ lízingovej spoločnosti v rámci
„česko-slovenskej“ skupiny UniCredit.
UniCredit Leasing Slovakia bola v uplynulom roku jednou z posledných
lízingových spoločností na slovenskom trhu, ktorá z pohľadu akcionárskej
štruktúry nebola z väčšiny vlastnená materskou bankou. Je to jedna
z vecí, ktorá koncom prvého kvartálu tohto roka prešla zmenou. Rovnako,
ako by k tejto zmene malo v budúcnosti prísť aj vo všetkých ostatných
krajinách, v ktorých UniCredit pôsobí. S príchodom zmien vo vlastníckych
štruktúrach sa naša spoločnosť, ako samostatná právna entita, stáva
súčasťou konsolidovaného celku, čo bude mať nemalý vplyv na celý
rad manažérskych i operačných procesov. Pôjde najmä o zjednodušenie
financovania našich obchodných operácií, možnosť spoločne s bankou
prenikať do nových obchodných segmentov, kde vidíme veľký obchodný
potenciál. Zároveň pôjde o prepojenie distribučných kanálov, a taktiež
o nemalé úspory nákladov.

Ing. Jiří Matula
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Keketi
podpredseda predstavenstva

V predchádzajúcich rokoch života našej spoločnosti sme sa sústreďovali
najmä na zákazníka a plnenie finančných a obchodných ukazovateľov.
Rok 2013 však bol nielen pre nás, ale aj pre našich zamestnancov rokom
nových úloh a výziev, vyplývajúcich nielen z integrácie oboch spoločností,
ale taktiež z úloh týkajúcich sa výmeny informačného Core systému našej
spoločnosti, ktorý nám prináša zmeny všetkých front i back-endových
aplikácií, ako aj výrazné zefektívnenie procesov, čo, veríme, ocenia hlavne
naši zákazníci.
Medzi zmeny, ktoré nám priniesol minulý rok, patrilo aj rozšírenie
predstavenstva na päť členov, ktoré v rovnakom personálnom zložení
začalo pôsobiť v Čechách i na Slovensku. Cez stredný manažment,
až po radových zamestnancov sa naša spoločnosť musela začať učiť
„myslieť a pracovať po novom“. Skutočnosť, že sa nám v náročných
procesných podmienkach podarilo naplniť obchodné i finančné ciele
je teda naším spoločným výsledkom, za čo sa touto cestou chceme
všetkým srdečne poďakovať.

Angeline Michelle Koch, MBA
členka predstavenstva
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Predslov predstavenstva (P

OKRAČOVANIE)

Slovenský lízingový trh v roku 2013 dosiahol medziročne
takmer identický výsledok. Aj napriek medziročnému poklesu
o 2 % bol dosiahnutý objem financovania nových obchodov
v obstarávacej cene bez DPH vo výške 1,8 miliárd Eur.
Počet novo uzatvorených zmlúv o financovaní však
medziročne vzrástol o takmer 1 600 kusov.
Spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, vrátane svojich dcérskych
a sesterských spoločností, sa na celkovom objeme financovania
hnuteľných a nehnuteľných predmetov podieľala objemom novo
uzatvorených obchodov vo výške 211 miliónov Eur v obstarávacích
cenách bez DPH a v počte 7 333 novo uzatvorených zmlúv.
UniCredit Leasing Slovakia je už 17 rokov po sebe jedným
z najaktívnejších hráčov na slovenskom lízingovom trhu, ktorý
aj za uplynulý rok potvrdil svoje stabilné postavenie. V poradí
najväčších lízingových spoločností sme za rok 2013 obsadili druhú
pozíciu s celkovým trhovým podielom 12 %.

Ing. Lukáš Musílek
člen predstavenstva

UniCredit Leasing je na Slovensku i v Čechách nemalým prínosom
pre formujúcu sa „česko-slovenskú“ skupinu UniCredit v oboch
krajinách. Preto sme už v roku 2013 začali vytvárať nevyhnutné
podmienky pre budúci spoločný úspech, ktorý bude prinášať
benefity nielen našim zákazníkom a obchodným partnerom,
ale i našim akcionárom a zamestnancom.
Pevne veríme, že rok 2014 naše očakávania potvrdí.
Predstavenstvo spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Ing. Jaroslav Jaroměřský
člen predstavenstva

Ing. Jiří Matula

Ing. Dušan Keketi

predseda predstavenstva

podpredseda predstavenstva

Angeline Michelle Koch, MBA

Ing. Lukáš Musílek

členka predstavenstva

člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Jaroměřský
člen predstavenstva
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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 vedúcou európskou komerčnou bankou so silnými
koreňmi v 17 krajinách. K 30. septembru 2013 naša celková
celosvetová sieť zahŕňa približne 50 trhov s viac než 9 000
pobočkami a viac než 148 000 zamestnancami.
V regióne strednej a východnej Európy UniCredit riadi najväčšiu
medzinárodnú bankovú sieť s viac ako 3 600 pobočkami.
Skupina pôsobí v Azerbajdžane, Bosne a Hercegovine,
Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku,
Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku,
Srbsku, Taliansku, Turecku a na Ukrajine.

Akcionárska štruktúra

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. Menšinovým
vlastníkom spoločnosti UniCredit Broker, s. r. o., je rakúska
spoločnosť UniCredit Global Leasing Versicherungsservice
GmbH. s takmer 20 % podielom.
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 2013

V roku 2013 slovenský lízingový trh z celkového pohľadu stagnoval.
Celkový objem financovaných hnuteľných a nehnuteľných
predmetov vyjadrený v obstarávacej cene bez DPH dosiahol výšku
1,8 miliárd Eur, ktorá je takmer identická s výsledkom roku 2012
i 2011. Spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, vrátane svojich
dcérskych a sesterských spoločností, dosiahla objem financovania
nových obchodov vyjadrený v obstarávacej cene vo výške 211
miliónov Eur, s trhovým podielom 12 % na celkovom objeme
financovaných predmetov. Z pohľadu hnuteľných predmetov naša
spoločnosť financovala predmety v obstarávacej cene v celkovej
výške 196 miliónov Eur. Lízingový trh bol v minulom roku ťahaný
z hľadiska výšky objemu, ako aj medziročného nárastu, najmä
komoditou osobných a nákladných automobilov. Celkový pokles
v oblasti strojov a zariadení však bol značne ovplyvnený vysokým
prepadom vo financovaní obchodov v oblasti alternatívnych
energetických zdrojov. Zvýšený záujem spotrebiteľov o financovanie
osobných vozidiel bol aj naďalej hlavným dôvodom toho, prečo
v roku 2013 mierne vzrástla obľúbenosť úverov a splátkového
predaja, čo sú produkty typické pre retailový segment, na úkor
tradičných lízingových produktov, ktoré zasa uprednostňujú firmy
alebo živnostníci.

FINANCOVANIE OSOBNÝCH
A ÚŽITKOVÝCH AUTOMOBILOV
V roku 2013 predstavoval objem financovania osobných a úžitkových
automobilov 52 % z celkového objemu všetkých novo uzatvorených
obchodov našej spoločnosti. Vrátane dcérskych spoločností sme
uzatvorili 6 225 nových zmlúv o financovaní na osobné a úžitkové
automobily, pričom ich obstarávacia cena bez DPH dosiahla hodnotu
110 miliónov Eur, čo je v porovnaní s rokom 2012 11,3 % pokles.
Celková financovaná hodnota predstavovala 90 miliónov Eur.
Z hľadiska štruktúry zákazníkov sa na novo uzatvorených lízingových
zmluvách pri financovaní osobných a úžitkových automobilov v roku
2013 podieľali podnikateľské subjekty s 83,8 % zastúpením, súkromné
osoby s pokrytím 16,1 % a verejný sektor v zastúpení 0,1 %.

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, Mazda Finance, Fiat Finance, Volvo Cars
Financial Services, Jaguar Finance, Land Rover Finance. Medzi
najpredávanejšími značkami dominuje Kia s podielom 21 %, Renault
s podielom 19 % a DACIA s podielom 12 % z celkového počtu novo
uzatvorených zmlúv na osobné a úžitkové automobily v roku 2013.
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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 2013 spoločnosť uzatvorila
celkovo 724 zmlúv o operatívnom lízingu vozidiel, v celkovej
hodnote 17 miliónov Eur. Aj napriek hlavnému zameraniu
spoločnosti UniCredit Fleet Management na prenájom osobných
automobilov, v roku 2013 uzatvorila aj 164 zmlúv o operatívnom
lízingu vysokozdvižných vozíkov.

FINANCOVANIE TECHNOLÓGIÍ
A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ
Financovanie technológií a dopravných zariadení vyjadrené
v obstarávacej cene tvorí za minulý rok 2013 41 % z celkového
objemu uzatvorených obchodov. V oblasti financovania
technológií a dopravných zariadení uzatvorila v roku 2013 naša
spoločnosť 1 104 zmlúv o financovaní v celkovej obstarávacej
cene 86 miliónov Eur. Celková financovaná hodnota dosiahla
objem takmer 75 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 72 % (3 % z celkového objemu tejto
komodity tvoria technológie pre obnoviteľné zdroje a 69 %
výrobné stroje a zariadenia), dopravná technika predstavovala
podiel 28 %.

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 2013 uzatvorené 4 zmluvy
o financovaní v celkovej v obstarávacej cene 14 miliónov Eur.
Objem financovania nehnuteľností predstavoval
6 % z celkového objemu všetkých novo uzatvorených obchodov
skupiny spoločností UniCredit Leasing Slovakia v roku 2013.

UniCredit Broker, s. r. o.

UniCredit Broker je obchodná spoločnosť, ktorá v roku 2013
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 13 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.

Činnosť spoločnosti
Ťažiskovými činnosťami spoločnosti sú nasledovné oblasti:
F1.0-120#")-4,'#.-,3)7.-'12#,'.0#8ħ)8,Ō)-4
spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia pri uzatváraní
lízingovej zmluvy, úverovej zmluvy, resp. kúpnej zmluvy
(ďalej len zmluva o financovaní),
F.-,3).-'12#,'.-3)-,Ķ#,Ō8+*Ž4-$',,!-4,ŌA
F)2Ō4,#1.0-120#")-4,'#.-'12#,'.0#,-4Ƌ!&8ħ)8,Ō)-4A
ktorí nie sú zákazníkmi materskej lízingovej spoločnosti,
F)--.#0ħ!'4- *12'.-'12#,'1,'0#"'2,)8#!&
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.
V rámci cross-selling aktivít UniCredit Broker naďalej rozvíjal
kooperáciu pri finančnom sprostredkovaní poistenia pre
zákazníkov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.
Úspešnú spoluprácu v tejto oblasti potvrdzuje aj počet
uzatvorených poistných zmlúv za rok 2013, ktorý sa vyšplhal
až na počet 708 kusov.

Obchodné výsledky
Spoločnosť UniCredit Broker v roku 2013 uzatvorila 11 315
nových poistných zmlúv, ktoré sprevádzali podpis zmluvy
o financovaní, z čoho bolo 10 861 v oblasti financovania
dopravnej techniky, 448 v oblasti financovania technológií,
1 v oblasti financovania obnoviteľných zdrojov a 5 v oblasti
financovania nehnuteľností. K 31. 12. 2013 evidovala
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spoločnosť celkom 39 039 aktívnych poistných zmlúv
uzatvorených súčasne so zmluvami o financovaní.
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 81,89 % zákazníkov, PZP uzatvára zároveň
so zmluvou o financovaní 80,80 % zákazníkov, doplnkové
poistenie finančnej straty si zvolilo až 32,54 % našich
zákazníkov. Pri balíku poistných služieb „all risk“ pre stroje
a zariadenia dosahuje podiel zákazníkov, ktorí popri zmluve
o financovaní uzavrú aj poistnú zmluvu, až 76,08 %
a pre poistenie „all risk“ nehnuteľností a obnoviteľných zdrojov
sa rozhodlo dokonca 100 % 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 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.

Úsmev ako dar – Najmilší koncert roka

Plamienok – Letný tábor

Plamienok – Narodeninová oslava

Okáčik – Svet s tebou ma baví

Autistické centrum Andreas – autor: Anna Trninič
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Obchodné a hospodárske výsledky
Nové obchody UniCredit Leasing
Slovakia, a.s.
Spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, spolu so svojimi
dcérskymi a sesterskou spoločnosťou, dosiahla objem vo výške
211 miliónov Eur, čo predstavuje medziročný pokles
o 16,7 %. Naša spoločnosť si aj napriek tomu dokázala nielen
udržať svoje dlhoročné a stabilné postavenie na lízingovom
trhu, ale s celkovým trhovým podielom 12 % sa opäť umiestnila
v rámci vrcholných pozícií, konkrétne na druhom mieste.
V lízingu hnuteľných predmetov v obstarávacích cenách
bez DPH naša spoločnosť financovala predmety v celkovej
výške 196 miliónov Eur.
Financovaná hodnota, vrátane financovania nehnuteľností
poskytovaného našou sesterskou spoločnosťou UniCredit Leasing
Real Estate, dosiahla výšku 175 miliónov Eur.
Celkovo v roku 2013 bolo uzatvorených 7 333 nových zmlúv
o financovaní (podrobnejšie v nasledovných tabuľkách):
Obstarávacia cena (v tis. Eur)
Financovanie osobných a úžitkových automobilov
Financovanie technológií a dopravných zariadení*
Financovanie nehnuteľností **nehnuteľností *
UniCredit Leasing spolu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

208 142

187 747

120 396

102 865

129 786

123 537

109 893

178 279

152 580

69 559

45 511

123 495

105 956

86 364

59 755

26 854

29 710

10 068

42 175

23 338

14 410

446 176

367 181

219 665

158 445

295 456

252 831

210 667

* technológie pre obnoviteľné zdroje (2011 – 43 453 tis. €, 2012 – 17 727 tis. €, 2013 – 2 773 tis. €)
** financovanie nehnuteľností je realizované prostredníctvom sesterskej spoločnosti

Financovaná hodnota (v tis. Eur)
Financovanie osobných a úžitkových automobilov
Financovanie technológií a dopravných zariadení*
Financovanie nehnuteľností **
UniCredit Leasing spolu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

153 516

142 127

90 004

76 013

98 116

96 105

90 151

159 701

132 847

58 057

36 640

99 779

89 173

75 148

52 906

24 526

25 048

8 708

39 072

19 505

10 091

366 123

299 499

173 109

121 362

236 967

204 784

175 390

* technológie pre obnoviteľné zdroje (2011 – 34 515 tis. €, 2012 – 12 935 tis. €, 2013 – 2 100 tis. €)
** financovanie nehnuteľností je realizované prostredníctvom sesterskej spoločnosti

Počet zmlúv (ks)
Financovanie osobných a úžitkových automobilov
Financovanie technológií a dopravných zariadení*
Financovanie nehnuteľností **
UniCredit Leasing spolu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11 613

10 927

7 466

5 844

6 784

7 008

6 225

2 584

2 332

1 109

616

1 149

1 249

1 104

17

14

7

6

11

6

4

14 214

13 273

8 582

6 466

7 944

8 263

7 333

* technológie pre obnoviteľné zdroje (2011 – 12 ks, 2012 – 3 ks, 2013 – 1 ks)
** financovanie nehnuteľností je realizované prostredníctvom sesterskej spoločnosti
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Obchodné a hospodárske výsledky (P

OKRAČOVANIE)

Finančné výsledky v skratke
Individuálna účtovná závierka zostavená podľa IFRS
F '*,Ķ,ħ13+H!#*)-4ļ)2Ō4J1.-*-Ķ,-12','0#"'2#1',%
Slovakia, a.s., dosiahla podľa medzinárodných štandardov
pre finančné výkazníctvo (IFRS) k 31. 12. 2013 hodnotu
370 423 tisíc Eur. V porovnaní so stavom k 31. 12. 2012
to znamená pokles takmer o 6 % (za obdobie 2012/2011)
medziročný rast: 0.5 %). Pokles pohľadávok voči zákazníkom
bol spôsobený vplyvom poklesu prírastku nových obchodov
oproti najsilnejším predkrízovým rokom, ako aj úbytkom
časti portfólia vplyvom odpisu pohľadávok.
F -"'#*4*12,ļ&-).'2ħ*3, '*,Ķ,#(13+#
(celkových aktívach) predstavoval 1,9 % (2012: 3,9 %).
F -1.-"ħ01)74Ƌ1*#"-)S8'1).0#"8",#,Ō+8- "- '#
končiace 31. 12. 2013 bol vo výške 171 tisíc Eur, čo
znamená zhoršenie oproti predchádzajúcemu roku
(2012: zisk pred zdanením 1 094 tisíc Eur).
Konsolidovaná účtovná závierka zostavená podľa IFRS
Do konsolidovaného celku spoločnosti UniCredit Leasing
Slovakia, a.s., sú zahrnuté aj dcérske spoločnosti UniCredit
Broker, s. r. o., a UniCredit Fleet Management, s.r.o.
F -,1-*'"-4,ħ '*,Ķ,ħ13+.-"Ř )nl@lm@mkln
dosiahla hodnotu 372 076 tisíc Eur, čo predstavuje
v porovnaní s rokom 2012 pokles o 6,7 %.
F -,1-*'"-4,Ƌ8'1).0#"8",#,Ō+8- "- '#)-,Ķ'!#
31. 12. 2013 bol vo výške 2 727 tisíc Eur
(2012: zisk 4 170 tisíc Eur).
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., za rok 2013 spolu so správou
audítora sú súčasťou prílohy v ďalšej časti tejto výročnej
správy.
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Vývoj
oblasti
Title v01personálnej
(SEGUE)

Spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, spolu s dcérskymi
a sesterskou spoločnosťou, zamestnávala k 31. 12. 2013
celkovo 145 zamestnancov. V porovnaní s rokom 2012 stav
zamestnancov mierne klesol. Ku koncu roka 2013 predstavoval
priemerný vek zamestnancov 36 rokov.

Ostatné informácie

Spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
F .*ħ,3(#(4 3"Ž!,-12'.-)0Ķ-4Ÿ4-14-(#(Ž1.#Ŵ,#(
činnosti so zámerom naplniť očakávania akcionárov
F ,#,"- Ž"4*12,ļ)!'#A"-Ķ1,ļ*'127A- !&-",ļ.-"'#*7
a akcie materskej účtovnej jednotky
F ,#+ħ-0%,'8Ķ,Ž8*-Ə)348&0,'ĶŌ
F Ķ',,-1Ÿ1.-*-Ķ,-12',#+ħ4.*74,Ə'4-2,ļ.0-120#"'#
F 1.-*-Ķ,-1Ÿ,#+ħ,',#.*ħ,3(#+Ÿ,ħ)*"7,Ķ',,-1Ÿ
v oblasti výskumu a vývoja

Prílohy:
Individuálna účtovná závierka 2013
Konsolidovaná účtovná závierka 2013
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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
Nám. Baníkov 33, 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
Dunajské nábr. 4726, 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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ˇ
Individuálna
účtovná závierka 2013

Konsolidovaná účtovná závierka 2013

PRINÁŠAME KONKRÉTNE RIEŠENIA PRE SKUTOČNÉ POTREBY
Každý deň nám život prináša nové výzvy a príležitosti. A každý deň so sebou
prináša nové otázky týkajúce sa aj našich materiálnych potrieb, ktoré si
vyžadujú jasné odpovede.
V tohtoročnej výročnej správe približujeme oblasť nášho pôsobenia cez
príbehy ľudí, ﬁriem a inštitúcií – zákazníkov, využívajúcich naše na mieru šité
riešenia. Z príbehov sa dozviete, ako sme umožnili tradičným priemyselným
podnikom modernizovať ich strojový park a podporili ich v ďalšom
rozmachu. Dozviete sa aj o našej podpore rozvoja nových informačných
technológií a „zelenej“ ekonomiky.
Spoločným menovateľom týchto príbehov je náš podnikateľský duch,
odvážne inovácie, rešpektovanie tradícií a pevné väzby s miestnymi
komunitami.
Sme hlboko presvedčení, že našou súčasnou úlohou je prinášať deň čo deň
pre našich obchodných partnerov konkrétne riešenia, čo znamená čeliť
spoločne výzvam a vytvárať svet nových príležitostí.
Predstavujeme vám skutočné príbehy – okamihy z bežného života, ktoré
tvoria mozaiku našej každodennej práce. My v UniCredite tvoríme svet
dlhodobých vzájomných vzťahov, vďaka čomu naši partneri úspešne čelia
všetkým výzvam, ktoré táto doba prináša.

ˇ

www.unicreditleasing.sk

