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Úvodní slovo
předsedy
představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení zákazníci, dámy a pánové,
rok 2013 se stal pro společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., jedním s nejvýznamnějších milníků v její více než 20leté historii. Byl rokem, kdy
vedle ambiciózních obchodních a finančních cílů se společnost musela připravit na splnění strategického úkolu. Tím je operační propojení dosud
samostatných právních entit UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Leasing Slovakia, a.s., a zároveň začlenění obou společností pod nově
se formující UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Všechny tyto kroky jsou součástí celkového plánu vytvoření silné a kompaktní
skupiny UniCredit operující na českém i slovenském trhu.
Naplnění této vize by mělo mít pro společnost UniCredit Leasing CZ celou řadu pozitivních efektů. Stejně tak jako ostatní významní konkurenti
bude mít společnost po začlenění pod lokální mateřskou banku přístup k refinančním zdrojům za podmínek obvyklých na místním trhu. Obchodní spojení s bankovní sítí přinese pro obě strany významný prostor pro obsluhu společných klientů a v neposlední řadě pak využití provozních
synergií ať s bankou, či mezi oběma leasingovými společnostmi umožní snížením nákladů udržet velmi dobrou ziskovost i v období ekonomické
stagnace.
Jsme rádi, že se nám i v těchto velmi náročných podmínkách podařilo základní cíle roku 2013 splnit. Bylo vytvořeno nové, společné 5členné vedení společnosti, které řídí nejen UniCredit Leasing CZ, a.s., ale i její sesterskou společnost, UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Na základě analýz
byl vytvořen strategický integrační plán na období 2014 až 2015, který předpokládá dosažení 15% úspory v provozních nákladech díky nabytým
synergickým efektům. S celkovým plánem byli po jeho schválení akcionářem seznámeni i zaměstnanci obou společností.
Kromě plnění strategických úkolů společnost naplnila i své roční cíle. V oblasti finančního výkonu jsme v běžné činnosti splnili plánované záměry. Zejména pak díky jednorázové majetkové transakci s RCI Banque S.A. se nám podařilo významně přeplnit očekávaný zisk společnosti,
ale rovněž vytvořit nákladovou rezervu pro některé integrační náklady v budoucích letech. V obchodních výsledcích jsme zůstali za očekáváním o 13,25 %, nicméně vyšší než očekávaná výnosovost dosažených obchodů dává dobré předpoklady pro naplnění finančních parametrů
v příštích letech. V objemu poskytnutého financování za rok 2013 se tak UniCredit Leasing CZ, a.s., umístil mezi TOP 3 největšími leasingovými
společnostmi v ČR. Dlouhodobě si udržujeme druhou pozici ve financování osobních automobilů a pokračoval také pozitivní vývoj v oblasti
nákladních automobilů, strojů a zařízení. Především tyto segmenty představují největší potenciál pro další růst naší společnosti.
UniCredit Leasing CZ, a.s., patří svým finančním výkonem mezi nejlepší leasingové společnosti skupiny UniCredit v Evropě. Věřím, že tak naše
společnost bude viditelným přínosem pro celou formující se skupinu UniCredit na trzích České i Slovenské republiky. Rok 2014, který nás čeká,
bude rokem realizace integračních změn, ale i rokem, který by měl potvrdit správnost směru, kterým jsme se vydali.

Jiří Matula
předseda představenstva a generální ředitel
UniCredit Leasing CZ, a.s.
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Struktura skupiny UniCredit Leasing
v České republice k 31. prosinci 2013

Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. prosinci 2013

Složení vrcholových orgánů společnosti
k 31. prosinci 2013

Nově zvolení členové představenstva v UCL v roce 2013
Jiří Matula

Jaroslav Jaroměřský

Angeline Michelle Koch

předseda představenstva
den vzniku funkce: 5. března 2013
den vzniku členství: 28. ledna 2013

místopředseda představenstva
den vzniku funkce: 5. března 2013
den vzniku členství: 30. září 2010

členka představenstva
den vzniku členství: 19. února 2013

Dušan Keketi

Lukáš Musílek

člen představenstva
den vzniku členství: 19. února 2013

člen představenstva
den vzniku členství: 19. února 2013

Odvolaní členové představenstva v roce 2013

5

Ing. Karel Nováček

Ing. Renata Nováková

člen představenstva
den vzniku členství: 30. září 2010
den zániku členství: 28. ledna 2013

členka představenstva
den vzniku členství: 30. září 2010
den zániku členství: 28. ledna 2013
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Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. prosinci 2013

Členové dozorčí rady v roce 2013
Jiří Kunert

Carlo Marini

Matteo Cavazzoli

předseda dozorčí rady
den vzniku funkce: 7. května 2013
den vzniku členství: 23. dubna 2013

místopředseda dozorčí rady
den vzniku funkce: 3. března 2011
den vzniku členství: 6. ledna 2011

člen dozorčí rady
den vzniku členství: 5. listopadu 2007

Marie Andresová

Erika Duchanová

Paolo Iannone

členka dozorčí rady
den vzniku členství: 22. listopadu 2012

členka dozorčí rady
den vzniku členství: 11. června 2013

člen dozorčí rady
den vzniku členství: 23. dubna 2013

Členové dozorčí rady, kterým v roce 2013 skončil výkon funkce
Ing. Jitka Hošková
členka dozorčí rady
den vzniku členství: 31. května 2010
den zániku členství: 10. června 2013
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Organizační struktura k 31. prosinci 2013

Organizační struktura k 31. prosinci 2013

Interní audit

Božidarka
Belinova

DOZORČÍ RADA

PŘEDSTAVENSTVO
Členka představenstva
(CFO)

Místopředseda představenstva
(CSO CZ)

Předseda představenstva
(CEO)

Člen představenstva
(CRO)

Člen představenstva
(CSO SK)

Angeline Koch

Jaroslav Jaroměřský

Jiří Matula

Lukáš Musílek

Dušan Keketi

Divize Finace
(CFO)

Právní oddělení
a Compliance

Angeline Koch

Magaram Omarov

Lidské zdroje

Eva Chocholoušová

Divize Prodejní
sítě

Divize Podpory prodeje
a Fleet Managementu

Internal Controls &
Monitoring

Petr Fišer

Marek Chvojka

Michal Kozdera

Správa smluv
Pojišťovací
makléřská*

Stanislava Nováková

Viera Šrámkiová
Všeobecné služby

Jaroslav Smutný

IT & organizace

Petr Dufek

Provozní financování
a platby

Dana Nucová

*) samostatný právní subjekt

7

Výroční zpráva 2013

Divize Řízení rizik
(CRO)

Lukáš Musílek

Struktura skupiny UniCredit Leasing v České republice k 31. prosinci 2013

Struktura skupiny UniCredit Leasing
v České republice k 31. prosinci 2013

UniCredit S.p.A., Roma

UniCredit Leasing S.p.A., Bologna
100 %

100 %
Projektové nemovitostní společnosti
(Real Estate Companies)

UniCredit Leasing CZ, a.s.

100 %

UniCredit Fleet
Management s.r.o.

100 %

UniCredit pojišťovací
makléřská spol. s r.o.
(Insurance Brokerage)

50 %

RCI Financial
Services, s.r.o.

8,8 %

UniCredit Leasing
Slovakia, a.s.

ALLIB
Leasing s.r.o.

CAC IMMO, s.r.o.

BACA Leasing
Alfa s.r.o.

CA-Leasing
OVUS s.r.o.

BACA Leasing
Gama s.r.o.

CA-Leasing
Praha s.r.o.

CAC Real
Estate, s.r.o.

HVB Leasing Czech
Republic s.r.o.

CA-Leasing
EURO, s.r.o.

INPROX
Chomutov, s.r.o.

INPROX
Kladno, s.r.o.
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Vývoj základních
ukazatelů
Profil firem
skupiny
UniCredit Leasing
v České republice

Vývoj základních ukazatelů

Vývoj základních ukazatelů

Obchodní ukazatele
Hodnota nově uzavřených obchodů ve financované hodnotě

2013

2011

2010

2009

mil. Kč

6 304

5 992

7 839

6 299

5 751

Počet nově uzavřených smluv na financování

ks

11 080

9 986

11 468

11 413

10 566

Aktivní portfolio ve výši zústatkového kapitálu

mil. Kč

15 669

15 425

15 574

13 768

14 826

Počet aktivních smluv

ks

35 665

39 563

39 148

40 357

46 276

Tržní podíl na nebankovním financování

%

5,94

5,69

7,35

5,94

5,32

Finanční ukazatele

2013

2012

2011

2010

2009

mil. Kč

579

405

405

224

218

Celková aktiva

mil. Kč

18 903

18 131

18 767

17 443

17 512

Vlastní kapitál

mil. Kč

3 138

2 961

4 877

4 850

4 901

2013

2012

2011

2010

2009

210

238

247

247

254

Zisk po zdanění

Přepočtené ukazatele na 1 zaměstnance
Průměrný počet zaměstnanců
Zisk na 1 zaměstnance

mil. Kč

2,8

1,7

1,6

0,9

0,9

RK na 1 zaměstnance

mil. Kč

74,6

64,8

63,1

55,7

58,4

2013

2012

2011

2010

2009

Osobní a užitkové automobily + motocykly

mil. Kč

3 184

2 740

3 009

3 079

3 018

Nákladní automobily + autobusy

mil. Kč

1 510

1 070

885

552

727

Nové obchody v komoditním členění ve FH

10

2012

Fotovoltaická zařízení

mil. Kč

0

340

2 082

1 191

0

Stroje a zařízení + ostatní

mil. Kč

1 610

1 841

1 863

1 477

2 006

Nemovitosti

mil. Kč

0

0

0

0

0

Celkem za všechny komodity

mil. Kč

6 304

5 992

7 839

6 299

5 751
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Vývoj základních ukazatelů

Komoditní členění nových obchodů ve FH za rok 2013 (v %)

Osobní a užitkové automobily + motocykly

50,50

Nákladní automobily + autobusy

23,95

Stroje a zařízení + ostatní

25,55

Tržní podíl na trhu nebankovního financování v letech 2009–2013 (v %)

8,0 %

7,35

7,0 %
6,0 %
5,0 %
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Celkový zisk přepočtený na 1 zaměstnance v letech 2009–2013 (v mil. Kč)
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Výše celkového zisku po zdanění v letech 2009–2013 (v mil. Kč)
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Počet nově uzavřených smluv financování

2009

Profil firem skupiny UniCredit Leasing v České republice

Profil firem skupiny UniCredit Leasing
v České republice *)

UniCredit Leasing CZ, a.s., je univerzální společností nebankovního financování se silným finančním zázemím renomované evropské finanční
skupiny UniCredit. Od svého vzniku v roce 1991 (pod obchodním jménem CAC LEASING) patří UniCredit Leasing CZ, a.s., k lídrům trhu a v posledních letech se řadí mezi největší a nejvýznamnější společnosti nebankovního financování v České republice.
UniCredit Leasing CZ, a.s., nabízí kompletní financování movitých věcí. Univerzální nabídka financování, zahrnující finanční a operativní leasing,
úvěr a splátkový prodej, umožňuje financování zejména osobních a užitkových automobilů, nákladních vozů, motocyklů a ostatní dopravní
techniky, strojů a technologií, zdravotnické techniky nebo zemědělských strojů. Samozřejmostí je široké spektrum doprovodných služeb, jako je
například komplexní pojištění. Finanční řešení a poradenství UniCredit Leasing CZ, a.s., se řídí potřebami nejen firem a podnikatelů, ale i soukromých osob, státní správy nebo samosprávy.
V loňském roce společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., zahájila integrační procesy, a to jak na úrovni leasingového trhu s UniCredit Leasing
Slovakia, a.s., tak v rámci celé skupiny UniCredit – začleňování do struktur UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Nabídku finančních produktů UniCredit Leasing CZ, a.s., dále doplňují dceřiné společnosti UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o. (patřící
k největším pojišťovacím makléřům v ČR) a UniCredit Fleet Management, s.r.o. (specializující se na operativní leasing a správu vozového parku).
UniCredit Leasing CZ, a.s., má rovněž majetkové podíly ve společnostech UniCredit Leasing Slovakia, a.s., a RCI Financial Services, s.r.o.

UniCredit Leasing CZ, a.s., v číslech (souhrn od roku 1991 do 2013):
• 165,02 mld. Kč – celkový objem poskytnutého financování
• 239,744 mld. Kč – celková pořizovací cena financovaných aktiv
• 258 818 – počet klientů, z nichž je k 31. prosinci 2013 stále aktivních 61 785
• 332 957 – počet financovaných osobních automobilů do 3,5 tuny
• podíl na trhu – podíl 9,96 % na relevantním trhu financování movitostí ke konci roku 2013
Mezi největší a velmi významné zákazníky společnosti UniCredit Leasing patří nebo patřily společnosti Vítkovice, Unipetrol, Linde Material,
Veba textilní, OHL ŽS, Bohemia Sekt, GEIS CZ, České teplo. Financovaná aktiva u těchto společností se pohybují v rozmezí od 300 mil.
do 2,5 mld. Kč.

*) Zahrnuje společnosti skupiny UniCredit Leasing CZ, a.s., plus nemovitostní společnosti UniCredit Leasing S.p.A. působící v České republice.
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Profil firem skupiny UniCredit Leasing v České republice

Z historie společnosti

1991
•V
 únoru byla založena Československo-rakouská společnost pro leasing a obchodní služby, a.s. Obchodní firma CAC Leasing, a.s., je zkratkou anglického přepisu původního názvu, která se používala od března 1994 do listopadu 2007. Společnost založily na české straně Komerční
banka, a.s. (podíl 35 %), All inn, a.s. (15 %), a na straně rakouské Creditanstalt Bankverein AG (15 %) a společnost Österreichisches Leasing
GmbH (35 %).

1993
•V
 znikla první pobočka v Hradci Králové a následně druhá v Plzni.
•V
 znikla společnost Ford Leasing.

1996
•N
 a Slovensku vznikla na základech původní společnosti CAC Leasing Bratislava společnost CAC Leasing Slovakia.
•B
 ěhem roku bylo uzavřeno již 17 000 smluv.
•S
 kokově narostl počet zaměstnanců na více než 240.

1997
•Z
 aložení společnosti ALLrisk-CAC (nyní UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o.).
•R
 očně je uzavřeno 21 000 smluv.

1999
•V
 lednu vznikla společnost RENAULT LEASING CZ, s.r.o., která se na přelomu let 2009 a 2010 přejmenovala na RCI Financial Services, s.r.o.
•N
 a trh bylo uvedeno značkové financování Renault Finance.
•K
 financování automobilů začalo být poskytováno doplňkové pojištění (čelní sklo, úrazové pojištění, pojištění zavazadel atd.).

2000
•C
 AC Leasing, a.s., uzavřel historicky nejvyšší počet smluv – 27 858.
•Z
 isk společnosti dosáhl poprvé hranice 100 milionů Kč.

2001
•P
 rvní kulaté výročí – 10 let na trhu.
•Z
 načka CAC Leasing se stala synonymem leasingu na českém trhu.

2002
•Z
 isk společnosti se zvýšil na 270 milionů Kč.

2003
•1
 00% vlastníkem společnosti se stal Bank Austria Creditanstalt Leasing.
•V
 znikla další společnost – CAC Full Service Leasing, a.s. (dnešní UniCredit Fleet Management, s.r.o.).

2004
•D
 ošlo k integraci společnosti CAC Leasing, a.s., a HVB Leasing, s.r.o.
•R
 ozšířila se nabídka produktů o financování nemovitostí.
•C
 AC Leasing, a.s., začal nabízet úvěrový produkt CAC Credit pro financování automobilů a motocyklů.
•N
 a trh vstoupilo značkové financování Dacia Finance.
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Profil firem skupiny UniCredit Leasing v České republice

2005
•C
 AC Leasing, a.s., se stal členem UniCredit Group.
•R
 ozšířilo se značkové financování o novou automobilovou značku – Honda Finance.
•N
 a trh byl uveden úvěrový produkt DIRECT CREDIT, umožňující přímé financování ojetých vozů.
•S
 puštění prvního programu s podporou Evropské investiční banky.

2006
•V
 září došlo k personálním změnám ve vedení společnosti. Nové představenstvo tvoří Ing. Jiří Matula a Ing. Jaroslav Jaroměřský.
•Z
 isk poprvé přesáhl hranici 300 milionů Kč.
•R
 ozšířilo se značkové financování o financování vozů BMW – BMW Financial Services.

2007
•5
 . listopadu 2007 se CAC Leasing, a.s., přejmenoval na UniCredit Leasing CZ, a.s.
•D
 ošlo k překročení hranice 300 000 uzavřených smluv.
•S
 ubaru rozšířilo rodinu značkového financování.
•N
 aši nabídku obohatilo pojištění schopnosti splácet a pojištění GAP.
•D
 ošlo ke spuštění systému automatického schvalování smluv pro spolupracující dealery.

2008
•Z
 načkové financování se rozrostlo o značku MAN Finance.
•U
 niCredit Leasing CZ, a.s., uzavřel smlouvu o podpoře financování projektů pro firmy ze segmentu malých a středních firem (SME)
s Evropskou investiční bankou (EIB).
•P
 oprvé byla aktivně financována zemědělská a lesnická technika úvěrem s dotací Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu
(PGRLF) formou subvence části úroků z úvěru.
•B
 yl spuštěn nový úvěrový produkt Fin (FinAuto, FinTruck, FinMachinery).
•S
 polečnost dosáhla historicky největšího zisku 431 milionů Kč.

2009
•P
 řibylo značkové financování AVIA Financing, Chevrolet Finance, KIA Finance, Opel Finance, Suzuki Finance a Volvo Car Financial Services.

2010
•D
 ošlo k personálním změnám ve vedení společnosti. Nové představenstvo společnosti tvoří tři členové: Ing. Jaroslav Jaroměřský (předseda
představenstva), Ing. Renata Nováková a Ing. Karel Nováček.
• Ing. Jiří Matula povýšil do evropské struktury vedení UniCredit Leasing na pozici regionálního manažera pro Česko, Slovensko a Maďarsko.
•B
 yl spuštěn produkt Credit se sezonními splátkami, umožňující klientům nepravidelné splácení.
•B
 yla spuštěna spolupráce se značkou Hyundai (Hyundai Finance) a Suzuki (Suzuki Finance).
•S
 polečnost RCI Financial Services spustila značkové financování vozů Nissan pod značkou Nissan Finance.
•S
 polečnost podepsala smlouvu o spolupráci s Atlas Copco Customer Finance.
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Profil firem skupiny UniCredit Leasing v České republice

2011
•S
 polečnost UniCredit Leasing oslavila 20. výročí působení na českém trhu nebankovního financování.
•S
 polečnost si udržela vedoucí pozici na trhu nebankovního a značkového financování.
•S
 polečnost zahájila spolupráci se SOME Jindřichův Hradec, s.r.o., při financování značkové zemědělské, lesnické a komunální techniky.
•U
 niCredit Leasing a EWT, s.r.o., distributor návěsů Schmitz pro Českou republiku, zahájily spolupráci v oblasti financování techniky
pro dopravce.
•V
 ýrobce luxusních vozů BMW Group uzavřel s UniCredit leasing dohodu o spolupráci v oblasti full servis leasingu.
•Z
 načkové financování bylo rozšířeno na zubařskou, zdravotní a veterinární techniku.
•B
 yla prohloubena spolupráce s UniCredit Bank.
•B
 yl spuštěn projekt Komoditní linie.

2012
•S
 polečnost UniCredit Leasing byla přestěhována do nových prostor moderní administrativní budovy Filadelfie, kde sídlí rovněž sesterská
UniCredit Bank, a.s., a další společnosti skupiny UniCredit.
•V
 červenci byla uzavřena jubilejní smlouva s pořadovým číslem 400 000.
•S
 e společností IAC Group byl uzavřen výjimečný obchodní kontrakt na operativní leasing strojů.
•U
 niCredit Leasing se zúčastnil Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
•B
 yly spuštěny nové obchodní modely Komoditní linie zemědělská technika a Komoditní linie zdravotnická technika.
•B
 yly připraveny obchodní a účetní systémy na zvýšení sazby DPH k 1. lednu 2013.

2013
•P
 ředstavenstvo UniCredit Leasing CZ, a.s., se v únoru 2013 rozšířilo ze tří na pět členů. Předsedou představenstva byl jmenován Jiří Matula,
místopředsedou představenstva Jaroslav Jaroměřský. Nově jmenovanými členy představenstva se stali Angeline Michelle Koch,
Lukáš Musílek a Ing. Dušan Keketi. Představenstvo ve stejném personálním složení působí rovněž v UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
•Z
 ahájení integračního procesu v rámci skupiny UniCredit v České republice a na Slovensku.
•N
 abídka zvýhodněného financování agrární techniky s podporou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).
•Ú
 čast na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích.
•R
 ozšíření značkového financování o značky KIA, Hyundai a Mazda.
•Z
 výhodněné financování vozidel na stlačený zemní plyn (CNG).
•S
 puštění kampaně: „Hustotu silničního provozu neovlivníte. Hladinu alkoholu v krvi ANO! Řiďte zodpovědně!“

Významné události po konci fiskálního období
•1
 4. března 2014 se stala v souladu s novým modelem leasingových obchodních aktivit skupiny UniCredit jediným akcionářem UniCredit
Leasing CZ, a.s., ale i UniCredit Leasing Slovakia, a.s., banka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
•N
 ovým ředitelem a zároveň i jednatelem společnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o., se k 1. lednu 2014 stal Jaroslav Laur.
•U
 niCredit Leasing CZ, a.s., a Evropská investiční banka (EIB) přišly v lednu 2014 s novou nabídkou zvýhodněného financování. Během roku
2014 by měly být s podporou EIB profinancovány obchody v hodnotě až 2,7 miliardy Kč.
•S
 polečnost RCI Financial Services působí na českém trhu již 15 let. Jedna z prvních a v současné době nejvýznamnějších značkových společností v České republice profinancovala za toto období téměř 100 tisíc nových osobních vozů.
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Makroekonomika
Rok 2013 poznamenal českou ekonomiku pokračující recesí – meziroční pokles HDP o 0,9 % byl stejný jako v roce 2012. Zatímco tehdy však
participovaly na poklesu HDP výdaje na konečnou spotřebu a ve značné míře i investice, v roce 2013 již tyto výdaje v úhrnu meziročně nepatrně
vzrostly, pokles investic však ve srovnatelné míře přetrval. Stejnou hloubku poklesu HDP v obou letech recese tak ovlivnil dosažený výsledek
zahraničního obchodu. Ten působil v roce 2012 na vývoj ekonomiky pozitivně, zatímco v roce 2013 naopak přispěl k jejímu poklesu meziročním
zhoršením salda dovozu a vývozu z 1. a 3. čtvrtletí.
Během roku 2013 se výkonnost ekonomiky postupně zlepšovala. Meziroční poklesy v prvních třech čtvrtletích se mírnily (z -2,2 % přes -1,6 % až
na -1 %) a v posledních třech měsících roku již HDP proti stejnému období 2012 stoupl o 1,3 %. Na výsledek prvního i posledního čtvrtletí však
působily mimořádné vlivy na nabídkové straně ekonomiky související s výběrem daní. Lze jim z velké míry připsat i silný mezikvartální růst HDP
o 1,9 %, který byl podle dat Eurostatu nejvyšší v EU 28. I v jeho důsledku byl vykázaný meziroční růst českého HDP ve 4. čtvrtletí (+1,3 %) vyšší
než v EU (+1,1 %).
Nadějný start k oživení, které by mohlo být taženo investicemi, ukazují i data o úvěrování firemní sféry. Výrazný růst zejména dlouhodobých úvěrů nefinančním podnikům patrný zhruba od srpna 2013 zaznamenalo v posledních měsících roku odvětví činnosti v oblasti nemovitostí. Výrazně
zesílila dynamika úvěrů v cizích měnách pro nefinanční podniky oproti korunovým úvěrům. Stavy úvěrů nefinančním podnikům celkem vzrostly
za období srpen až prosinec 2013 o 31,2 mld. Kč, z toho o 21,3 mld. u dlouhodobých. Srovnatelný přírůstek úvěrů těmto podnikům v cizích
měnách činil 33,1 mld. Kč, z toho dlouhodobých 15,5 mld. Kč. Pokud nejde o převahu investic finančních, může být růst dlouhodobých úvěrů
signálem budoucího růstu tvorby hrubého fixního kapitálu.
Deflační charakter dovozů – zejména cen energií – přispíval významně spolu se slabými poptávkovými vlivy prostřednictvím cenového řetězce ke snižování tempa růstu cen v celé ekonomice. Míra inflace dosáhla 1,4 %, v posledním čtvrtletí byly ceny podle indexu spotřebitelských cen meziročně
vyšší o 1,1 %. Listopadová měnová intervence ČNB zapůsobila prakticky ihned na růst cen zboží obchodovaného na tuzemském trhu v eurech. Na cenách v zahraničním obchodě se projevila významnějším zvýšením cen vývozu než dovozu, což podpořilo konkurenceschopnost exportérů.
Na trhu práce pokračovalo intenzivní využívání „nestandardních“ forem pracovních úvazků, což napomáhalo k růstu celkové zaměstnanosti při
snížení počtu odpracovaných hodin. Zaměstnanci zaznamenali pouhou stagnaci průměrné nominální mzdy, reálná mzda již druhý rok po sobě
klesla (v nepodnikatelské sféře již čtyři roky v řadě). Míra nezaměstnanosti spíše stagnuje. Přes nepříznivý vývoj reálných mezd se v průběhu
roku tempo výdajů na konečnou spotřebu domácností postupně zlepšovalo z poklesu v prvním pololetí až na 0,7 % meziročně ve 4. čtvrtletí.
Vnější nerovnováha ekonomiky ČR zůstala v roce 2013 příznivá s deficitem běžného účtu platební bilance 1,4 % nominálního HDP.
Díky rostoucím příjmům státního rozpočtu při slabé dynamice výdajů se jeho deficit dostal na nejlepší úroveň od roku 2009 a v poměru k nominálnímu HDP činil 2,1 %.

19

Výroční zpráva 2013

Zpráva o hospodaření

Vývoj nebankovního finančního trhu
Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly v roce 2013 na financování potřeb svých klientů 123,35 miliardy Kč,
tedy o 4,4 % více než v roce 2012. Na financování zboží a služeb pro domácnosti bylo určeno 35,88 miliardy Kč a na financování investic
a provozu podnikatelských subjektů 87,47 miliardy Kč. Finanční produkty byly v průběhu roku 2013 nabízeny v podmínkách zmírňující se, resp.
končící ekonomické recese. Přes pokračující propad investic a stagnaci výdajů domácností se však objem nebankovního financování v roce
2013 meziročně zvýšil.

Obchodní výsledky
Z pohledu obchodních výsledků byl rok 2013 pro UniCredit Leasing rokem úspěšným. Zatímco trh movitostí zaznamenal v roce 2013 narůst
o 4,7 %, celková profinancovaná hodnota UCL vzrostla dokonce o 5,2 %. Společnost v roce 2013 financovala nové obchody v celkové hodnotě
6,304 miliardy Kč, což představuje 7,94 % tržního podílu. Obchodní úspěch společnosti byl v roce 2013 postaven na univerzálnosti komoditního
zaměření, schopnosti reagovat na nové obchodní příležitosti a rozvíjení dlouhodobé spolupráce s významnými kooperačními partnery, pokračujícím rozvoji nových kooperací, především v oblasti osobních automobilů a nákladní techniky.
V roce 2013 zůstalo stěžejní komoditou (s 50,5% podílem) financování osobních a užitkových vozů v celkové hodnotě 3,184 miliardy Kč. I v roce
2013 společnost zaznamenala nárůst v komoditě těžší transportní techniky s celkovou roční financovanou hodnotou 1,510 miliardy Kč. Kompletní skladbu portfolia doplňuje financování strojů a zařízení (bez fotovoltaických elektráren) v hodnotě 1,610 miliardy Kč.
Ve struktuře produktů převládala, stejně jako v roce předchozím, skupina úvěrů pro podnikatele, která dosáhla 51 %, a to zejména díky růstu
v komoditě osobních aut a autobusů. Podíl finančního leasingu činil zhruba 21 % a podíl operativního leasingu byl 16 %, tedy v porovnání s minulým rokem šlo o pokles o 2 %. Zbytek připadl na spotřebitelské úvěry – 12 %.
Celkově společnost UniCredit Leasing uzavřela v roce 2013 přes 11 tisíc nových smluv a na konci roku tvořilo portfolio téměř 36 000 aktivních smluv.

Finanční výsledky 2013
Společnost UniCredit Leasing CZ v roce 2013 dosáhla čistého zisku ve výši 579,1 milionu Kč, a překročila tak významně čistý zisk roku 2012,
a to o 43 %.
Vlastní kapitál k 31. prosinci 2013 dosáhl částky 3,1 miliardy Kč a celková suma aktiv k 31. prosinci 2013 částky 18,9 miliardy Kč.
V roce 2013 společnost UniCredit Leasing CZ obdržela dividendu od dceřiných společností ve výši 415 milionů Kč.
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UniCredit Leasing postavil své působení v roce 2013 na faktu, že jde o univerzální leasingovou společnost, která financuje nejen vozidla, ale
také transportní techniku, stroje, nemovitosti a obnovitelné zdroje energie. Univerzálnost je patrná i v produktové skladbě, která je velmi bohatá:
UniCredit Leasing nabízí tradiční produkty finančního a operativního leasingu, úvěrová financování a splátkový prodej.
Více než polovinu financované hodnoty UCL zaujímá financování vozidel do 3,5 tuny. V jeho rámci se jedná o produktové řady finančního leasingu UCL LeaseAuto, operativního leasingu UCL OperativeAuto a úvěrové produkty UCL CreditAuto, resp. UCL FinAuto. Analogická je nabídka
produktů pro financování motocyklů.
V případě financování vozidel do 3,5 tuny je dnes již zcela určujícím trendem financování úvěrovými produkty, které s sebou nese pro klienta
výhodu vlastnictví předmětu, možnost daňového odpisu a jednorázové uplatnění DPH. Díky sofistikovanému systému online schvalování smluv,
který je intenzivním vývojem neustále zdokonalován, je naší velkou předností možnost vytvoření kalkulace i uzavření smlouvy přímo v prostorách dealerství automobilů v řádu do 30 minut, včetně plné škály pojištění vozidla, smluvně uzavřené spolu s financováním na jediném společném dokumentu. Díky uvedeným přednostem, stejně tak i díky vyspělému online systému financování dealerských skladů, je UniCredit Leasing
dnes nejvyhledávanějším poskytovatelem značkového financování automobilů na českém trhu. V roce 2013 nabízela společnost programy
financování pod značkou BMW Financial Services, Mini Financial Services, Honda Finance, Kia Finance, Opel Finance, Chevrolet Finance,
Volvo Car Financial Services Suzuki Finance nebo Subaru Finance. V uplynulém roce navíc UniCredit Leasing spustil nové značkové programy Hyundai Finance a Mazda Finance a navíc zvítězil ve výběrových řízeních na další značkové programy s výrobci vozů Fiat, Alfa Romeo,
Jeep, Jaguar a Land Rover – se spuštěním těchto programů se počítá v roce 2014. Spolu s francouzskou bankou RCI BANQUE je UCL rovněž
spoluvlastníkem společnosti RCI Financial Services, s r.o., která se zaměřuje na financování vozidel Renault, Dacia a Nissan a je nejúspěšnější
společností pro finanční služby skupiny Renault v celé Evropě. UniCredit Leasing je tedy nejúspěšnější společností na českém trhu, pokud se
jedná o efektivní správu značkových financování. Značkové programy jsou v současnosti nejvýznamnějším prodejním kanálem při financování
nových osobních vozidel.
Financování transportní techniky zaujímá přibližně 19 % celkové profinancované hodnoty a UniCredit Leasing v této komoditě zaznamenal
v roce 2013 další růst, který byl vyšší než u trhu nákladních vozidel. V této komoditě nabízí UniCredit Leasing produkty finančního leasingu
UCL LeaseTruck, operativního leasingu UCL OperativeTruck i úvěrů UCL CreditTruck a FinTruck, stejně jako splátkového prodeje. Díky komplexní produktové nabídce byl UniCredit Leasing v roce 2013 poskytovatelem značkových financování automobilů MAN pod značkou MAN Finance
a Avia pod značkou Avia Financing, byť výroba vozů Avia byla v roce 2013 ukončena. V rámci tzv. komoditních linií významně spolupracuje
i se značkami DAF a Iveco. V oblasti návěsové techniky poskytuje UniCredit Leasing financování návěsů Krone pod názvem Krone Finance
a techniky Schmitz Cargobull pro prodejní síť EWT pod názvem EWT Finance.
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I financování strojů a zařízení přispělo významně k růstu společnosti v roce 2013. Komplexní program pro financování zemědělské techniky,
zejména s úvěrovými řadami UCL CreditAgro, UCL Credit Agro se sezonními splátkami a s finančním leasingem UCL LeaseAgro, v roce 2012
i nadále zaujímal významnou část v produktovém portfoliu UCL, na čemž se podílí nejen produktová paleta, ale také obchodní aktivita společnosti se značkovými programy Some Finance, financováním traktorů Zetor i aktivním rozvojem nových kooperačních vazeb směrem do roku
2013, zejména pak značkového programu na financování techniky John Deere. Všechny zmíněné úvěrové produkty pro financování zemědělské
techniky jsou navíc kompatibilní se systémem podpor PGRLF. UniCredit Leasing rovněž rozvinul komplexní program v rámci tzv. komoditní linie
pro financování zdravotnické, stomatologické a veterinární techniky s cílem výrazně posílit v dalších letech také v tomto segmentu.
I v roce 2013 se UniCredit Leasing věnoval financování stavební a manipulační techniky všemi druhy produktů, ale také financování technologických linek a komplexnějších strojních celků. Společnost se už v předchozích letech stala jasnou jedničkou na trhu financování fotovoltaických
elektráren, při němž využila svého rozvinutého know-how, které vybudovala v době největšího tržního boomu v tomto segmentu. Nutno však
dodat, že obor fotovoltaických elektráren byl ve druhé polovině roku 2012 zcela utlumen a v roce 2013 se společnost v tomto segmentu věnovala údržbě stávajícího portfolia.
UniCredit Leasing založil svou obchodní strategii roku 2013 na své komplexnosti a univerzálním záběru, ale také na koncentraci svých nových i již existujících kooperačních vazeb a na zaměření na další rozvoj vytčených tržních segmentů (zemědělství, zdravotnictví, stavebnictví,
obráběcí stroje a manipulační technika). V tomto trendu hodlá společnost pokračovat i v roce 2014. Vždyť právě značkové kooperace jsou dnes
určujícím faktorem úspěchu či neúspěchu na trhu financování vozidel.
Za dominantní faktor růstu v letech budoucích je ovšem považována kooperace s UniCredit Bank při obsluze společných zákazníků za pomoci
komplexního a propracovaného programu vzájemné spolupráce. Objem obchodů zprostředkovaných UniCredit Bank v roce 2013 přesáhl hodnotu 1,4 mld. Kč. V roce 2014 je v plánu velmi podstatná další integrace společných obchodních aktivit s UniCredit Bank.

22

Výroční zpráva 2013

Obchodní a komoditní strategie, produkty a služby, dealerské financování, kooperace

Pořadí členských společností ČLFA podle výše vstupního dluhu při financování movitostí
a u všech finančních produktů v r. 2013
50 %

10 000
8 000

16,6

17,0
6,7

6 000

14,0

19,3

19,3

-1,2

20,4
-0,3

30 %
10 %

-3,7

4 000

-10 %

2 000

-30 %
-50 %

0
ČSOB
Leasing

ŠkoFIN

2013

UniCredit
Leasing CZ

2012

SGEF

VB Leasing CZ

MBFS

Deutsche
Leasing ČR

s Autoleasing

GE Money
Auto

Erste
Leasing

Index 2013/2012

*) Nejsou zahrnuty společnosti zaměřené na financování bílé techniky.

Pořadí členských společností ČLFA podle vstupního dluhu v souhrnu všech produktů sloužících
k financování osobních a užitkových vozidel a motocyklů v r. 2013
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Pořadí členských společností ČLFA podle vstupního dluhu v souhrnu všech produktů sloužících
k financování strojů a zařízení v r. 2013
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30,5

Motocykly

0,1

Užitkové automobily

4,3

Nákladní automobily

31,4

Autobusy, trolejbusy

2,5

Ostatní těžší silniční vozidla

0,1

Lodě, letadla, vagony, lokomotivy

3,6

IT, kancelářská a komunikační technika

2,7

Fotovoltaická zařízení

0,4

Stroje a zařízení

24,2

Ostatní komodity

0,2
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V souladu s celoevropskou strategií skupiny UniCredit se stala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., dne 14. března 2014 jediným akcionářem společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s., ale také UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Tímto formálním krokem se začala psát další významná
kapitola rozvoje obou leasingových společností. Jejich přímé začlenění do struktur mateřské banky přináší širší a rychlejší přístup ke zdrojům financování s viditelným přínosem pro stávající i potenciální klienty na obou trzích na jedné straně a využití synergických efektů v obchodních činnostech
všech společností skupiny UniCredit na straně druhé.
Dalším strategickým krokem, který navazuje na manažerskou fúzi UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Leasing Slovakia, a.s., v minulém roce, je
integrace obou společností do jedné organizační a obchodní entity. Tento proces, rozdělený do několika fází, bude v letošním roce charakterizovat
využití součinnosti v obchodních a operativních oblastech, vedoucí k úspoře provozních nákladů a k personální optimalizaci. Společně s investicí
do nových systémů směřují tyto kroky ke zlepšení obsluhy jak kooperačních partnerů, tak klientů UniCredit Leasing CZ v roce 2014.
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Společenská
odpovědnost
Zpráva
dozorčí rady

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Významnou roli ve filozofii UniCredit Leasing CZ, a.s., zaujímají i principy společensky zodpovědné firmy a podpora a spoluorganizování charitativních projektů. Společnost je například dlouholetým partnerem a finančním podporovatelem Nadace Naše dítě, která vznikla již v roce 1993
s cílem pomáhat dětem, jež se ocitnou v krizi a v obtížných životních situacích.
V oblasti podpory handicapovaných občanů se společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., rozhodla spustit kampaň „Hustotu silničního provozu
neovlivníte. Hladinu alkoholu v krvi ANO! Řiďte zodpovědně!“, jejímž cílem bylo kromě zvýšení bezpečnosti dopravy i vytvoření pracovních
příležitostí pro tělesně a zdravotně znevýhodněné spoluobčany.
UniCredit Leasing byl v minulém roce také významným partnerem charitativních golfových túr, které jsou nejen sportovní, ale především společenskou událostí celé golfové sezony. Například ve spolupráci s Nadací Naše dítě se UniCredit Leasing zapojil do unikátního projektu, jehož
cílem je získat potřebné finanční prostředky k rozšíření služeb právě této neziskové organizace.
Společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., se rovněž pravidelně zapojuje i do sponzoringu českého sportu. Podporuje například tenisové kluby
TK Plus se sídlem v Prostějově a TK Sparta Praha. Mezi další aktivity patří účast na charitativních sportovních kláních, kam pravidelně vyrážejí
florbalové a fotbalové týmy z řad zaměstnanců.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
UniCredit Leasing CZ, a.s., nevykázal v roce 2013 žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

Vliv činnosti společnosti na životní prostředí
Jelikož společnost podniká v oblasti poskytování finančních služeb, její konání přímo neovlivňuje životní prostředí.

Organizační složky v zahraničí
UniCredit Leasing CZ, a.s., nemá žádné zahraniční organizační jednotky.
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Finanční část
Zpráva auditora
Individuální účetní závěrka
Zpráva o vztazích

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Pobočky
Město

Ulice

PSČ

Telefon

Brno

Divadelní 2

602 00

549 529 601

České Budějovice

U Zimního stadionu 3

370 01

387 313 191

Hradec Králové

Šimkova 1224

500 03

495 512 383

Liberec

Široká 28/5

460 01

485 252 118

Ostrava

28. října 3348/65

700 39

596 101 230

Plzeň

Radobyčická 6

301 00

377 220 205

Ústí n. Labem

Mírové náměstí 35A

400 01

475 220 019

Zlín

Kvítková 552

760 01

577 578 119

Město

Ulice

PSČ

Telefon

Hodonín

Brněnská 48, areál ČSAD

695 39

518 304 412

Jihlava

Masarykovo nám. 1222/54

586 01

567 128 014

Karlovy Vary

Dr. Davida Bechera 1177/26

360 01

353 234 565–6

Olomouc

Vídeňská 14

779 00

585 227 172

Kanceláře

Zákaznické centrum
+420 844 11 33 55
info@unicreditleasing.cz
www.unicreditleasing.cz

Konzultace obsahu, sazba a zlom: © B.I.G. Prague, 2014
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