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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, dámy a pánové,
právě držíte v rukou aktuální výroční zprávu společnosti UniCredit
Leasing. V roce 2014 se po dokončení akvizice ze strany UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia stala součástí významné finanční
skupiny UniCredit. Na obou trzích, v České republice i na Slovensku,
dnes dokážeme klientům nabídnout široké spektrum služeb
a expertizu v oblasti leasingu. Dokončení akvizice má pro společnost
UniCredit Leasing velké množství pozitivních efektů. Spojení se silnou
bankovní sítí nám přináší nové možnosti, jak využít společné synergie,
a lepší schopnost obsloužit klienty v době postupného ekonomického
oživení v obou státech, a to nejen v jejich leasingových potřebách.
Ekonomiky na obou trzích rostly, stejně jako zájem o leasingové
financování
Český trh po dvou předcházejících letech poklesu rovněž nabral
pozitivní směr, když HDP vzrostl o dvě procenta. Růst byl tažen
spotřebou i investicemi. Za růstem spotřeby stál především zlepšující
se sentiment domácností, reagující na tvorbu nových pracovních míst
a nízkou inflaci. Investiční aktivita se zvýšila díky podnikové sféře
i výdajům veřejného sektoru. Měnová politika zůstala uvolněná,
krátkodobé úrokové sazby se celý rok držely blízko nuly a dlouhodobé
úrokové sazby dokonce dosáhly historického minima.
Na slovenském trhu ekonomiku táhla nahoru domácí poptávka a její
oživení – zejména spotřebou domácností, která byla podpořena
růstem mezd a chybějící inflací. Růst HDP se zrychlil na tříleté
maximum a dosáhl 2,4 %. Monetární politika zůstala uvolněná,
Evropská centrální banka srazila základní úrokovou sazbu na
historické minimum 0,05 %.
V Česku došlo na leasingovém trhu v uplynulém roce k dynamickému
růstu nově poskytnutých prostředků, který kontrastoval se stagnací
v roce 2013. Objem leasingu kumulovaně za podniky i domácnosti
meziročně přidal 16,8 % a dosáhl hodnoty 47,3 mld. Kč (1,7 mld. EUR).
Absolutně přitom převládal leasing pro podnikatelskou sféru s podílem
96 %. V rámci něj byl dominantním leasing movitých věcí (stroje
a zařízení, dopravní prostředky), který dosáhl celkové výše
42,1 mld. Kč (1,5 mld. EUR). Leasing nemovitých věcí naproti tomu
zůstal na marginální úrovni 3 mld. Kč (0,1 mld. EUR). Leasing
poskytnutý domácnostem vzrostl z nízké základny na 2 mld. Kč.
Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic
zůstal na úrovni roku 2013, tedy 43,7 %.
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Firemní, investiční a privátní bankovnictví
Z komoditního hlediska představovalo největší objem leasingového
financování (29,4 mld. Kč, 1,1 mld. EUR) pořízení dopravních
prostředků, které se meziročně zvýšilo o 20 %. Druhou nejsilnější
položkou v komoditním setřídění byl leasing strojů a zařízení
s celkovou hodnotou pořízení 10 mld. Kč (0,4 mld. EUR) a meziročním
růstem o 9,7 %.
V oblasti leasingu pozorujeme na Slovensku významné oživení
poptávky, celý trh v minulém roce rostl o 7 %. Hlavním tahounem
bylo financování osobních, užitkových a nákladních vozidel a rovněž
nemovitostí. Na straně občanů rostl zájem o financování nákupu
automobilů, což znamenalo nárůst také při získávání leasingu na
osobní automobily. Přestože je objemově nejmenší, rostl nejrychleji
(až o celou třetinu) zájem o financování formou operativního leasingu.
Dominantní podíl v oblasti leasingu má také podnikatelský sektor,
který realizoval 83 % ze všech nových obchodů. Dobré signály
z průmyslu kromě toho přinášejí oživení na straně podnikatelů,
kteří mají zájem o rozšíření vozových parků, ale také o obnovení
strojů či jiných technologií.
Obratově nejsilnější komoditou na leasingovém trhu zůstávají díky
výraznému zastoupení spotřebitelů osobní a užitkové automobily.
Objem financování v této oblasti za minulý rok dosáhl výšky 968
milionů eur, tedy o 10 % více než v roce 2013. Druhé nejvýznamnější
postavení si drží financování nákladních vozidel s celkovým obratem
ve výši 402 milionů eur a meziročním růstem o 9 %. Mírně posílil
i segment strojů, zařízení a technologií – na objem 366 milionů eur.
Vysoký zájem nastal rovněž při financování nemovitostí. Naopak vývoj
v komoditě lodí, letadel a železničních vozidel byl utlumený.
UniCredit Leasing patří ke třem nejsilnějším společnostem
na trhu
Společnost UniCredit Leasing v roce 2014 potvrdila svou pozici mezi
třemi největšími společnostmi nebankovního financování v České
republice i na Slovensku. Podle konsolidovaných výsledků společnosti
poskytl UniCredit Leasing v minulém roce na obou trzích financování
movitých a nemovitých věcí v celkovém objemu více než 15 miliard
českých korun. To je o 19,6 % více než v roce 2013. Počet nově
uzavřených smluv překročil číslo 29 000.
V roce 2014 jsme tak dosáhli v České republice a také na Slovensku
výborných výsledků. Kromě odborného know-how z obou leasingových
trhů využíváme synergii s UniCredit Bank, a to především v oblasti

financování strojů a zařízení. V minulém roce se tímto způsobem
podařilo uzavřít několik významných partnerství, která jednoznačně
napomohla ke zlepšení a zatraktivnění podmínek pro klienty.
Výborná obchodní spolupráce s UniCredit Bank, ve které klient získá
kompletní finanční a leasingové služby, a posílení značkového
financování zemědělských strojů a dopravní techniky se projevilo
v nárůstu objemu obchodů. Oproti minulému roku se zvýšila
konsolidovaná financovaná hodnota nákladních automobilů
a transportní techniky o 6 % na 2,2 miliardy Kč. V roce 2014 byly
stroje a zařízení financovány ještě ve vyšší míře, přičemž hodnota
obchodů se zvýšila o 25 %, tedy na 3,9 miliardy Kč.
V uplynulém roce 2014 UniCredit Leasing zavedl hned několik nových
služeb. Za stěžejní můžeme považovat zavedení full service leasingu
pro soukromé osoby. V březnu 2014 jsme také spustili značkové
financování pro FIAT Group v České republice a také na Slovensku.
Pozitivní ohlas vyvolalo i navázání spolupráce s Jaguar Financial
Services a Land Rover Financial Services, které se díky nám staly opět
o něco dostupnějšími.
Zajímavé inovace připravujeme také v tomto roce. Absolutní novinkou
v našem portfoliu služeb je spuštění takzvané rail-policy, jejímž
účelem je financování železniční techniky a posílení pozice UniCredit
Leasing v tomto segmentu do budoucnosti. Na základě dobrých
zkušeností z ČR plánujeme v tomto roce zavedení online schvalování
leasingových smluv také na Slovensku.
Po ohlédnutí za minulým rokem lze konstatovat, že pro UniCredit
Leasing byl rok 2014 velmi úspěšným, i když náročným obdobím.
Výzvy spojené se začleněním do skupiny UniCredit a obchodní
úspěchy minulého roku nás motivují k tomu, abychom se zamysleli
nad tím, jakým způsobem lze posilovat současnou pozici na trhu
a nadále růst. Díky důvěře našich klientů, podpoře akcionářů
a v neposlední řadě také profesionálnímu týmu zaměstnanců budou
určitě i následující roky pro UniCredit Leasing úspěšné a prosperující.

Ing. Jiří Matula
generální ředitel a předseda představenstva
UniCredit Leasing CZ, a.s.
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Organizační struktura Skupiny UCL CZ (k 31. 12. 2014)

UniCredit S.p.A.

UniCredit Bank Austria AG

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

100 %

UniCredit Leasing CZ, a.s.

100 %
CEO
UniCredit
Fleet Management,
s.r.o.
J. Matula

100 %
CEO
UniCredit
pojišťovacíJ.makléřská,
spol. s r. o.
Matula

100 %
CEO Leasing
UniCredit
Slovakia,
J. Matula a.s.

50 %
CEO
RCI Financial Services, s.r.o.
J. Matula

Podíl na hlasovacích právech 49,86 %
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100 %
CEO
Projektové
nemovitostní
společnosti
J. Matula

ALLIB Leasing
s.r.o.

CA-Leasing EURO,
s.r.o.

BACA Leasing Alfa
s.r.o.

CA-Leasing OVUS
s.r.o.

BACA Leasing Gama
s.r.o.

HVB Leasing
Czech Republic s.r.o.

CAC Real Estate,
s.r.o.

INPROX Chomutov,
s.r.o.

INPROX Kladno,
s.r.o.

Hlavní činnosti společností s rozhodujícím vlivem společnosti k 31. 12. 2014
Název podniku
ALLIB Leasing s.r.o.
BACA Leasing Alfa s.r.o.
BACA Leasing Gama s.r.o.
CAC Real Estate, s.r.o.
CA-Leasing EURO, s.r.o.
CA-Leasing OVUS s.r.o.
HVB Leasing Czech Republic s.r.o.
INPROX Chomutov, s.r.o.
INPROX Kladno, s.r.o.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o.
UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Hlavní činnost
Pronájem nemovitostí
Pronájem nemovitostí
Pronájem nemovitostí
Pronájem nemovitostí
Pronájem nemovitostí
Pronájem nemovitostí
Pronájem nemovitostí
Pronájem nemovitostí
Pronájem nemovitostí
Poskytování leasingu a úvěrů
Zprostředkování služeb
Pronájem motorových vozidel

Sídlo
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Bratislava
Praha
Praha

Hlavní činnosti společností s podstatným vlivem společnosti k 31. 12. 2014
Název podniku
RCI Financial Services, s.r.o.

Hlavní činnost
Financování motorových vozidel

Sídlo
Praha

Dne 14. února 2014 převedl původní jediný akcionář UniCredit
Leasing SpA 100% podíl ve společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s.
na nového akcionáře, kterým se stala UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.
Dne 24. března 2014 koupila společnost od svého původního
jediného akcionáře společnosti UniCredit Leasing SpA 100%
obchodní podíl ve společnostech ALLIB Leasing s.r.o., BACA Leasing
Alfa s.r.o., BACA Leasing Gama s.r.o., CAC IMMO, s.r.o., CAC Real
Estate, s.r.o., CA-Leasing EURO, s.r.o., CA-Leasing OVUS s.r.o.,
CA-Leasing Praha s.r.o., HVB Leasing Czech Republic s.r.o., INPROX
Chomutov, s.r.o. a INPROX Kladno, s.r.o.
Dne 30. dubna 2014 navýšila UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. základní kapitál společnosti o 755 452 000 Kč
nepeněžitým vkladem 91,2% podílu ve společnosti UniCredit Leasing
Slovakia, a.s., takže se UniCredit Leasing CZ, a.s. stala vlastníkem
100% podílu ve společnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
V roce 2014 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením dceřiných společností, při
níž na společnost HVB Leasing Czech Republic s.r.o., jakožto společnost
nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností CA-Leasing Praha
s.r.o. a CAC IMMO, s.r.o. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2014.
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Vývoj základních ukazatelů

Obchodní ukazatele
Hodnota nově uzavřených obchodů ve financované hodnotě
Počet nově uzavřených smluv na financování
Počet aktivních smluv

mil. Kč
ks
ks

2014
8 429
14 372
37 979

2013
6 304
11 080
35 665

2012
5 992
9 986
39 563

2011
7 839
11 468
39 148

2010
6 299
11 413
40 357

v mil. Kč
v mil. Kč
v mil. Kč

2014
461
23 140
4 354

2013
579
18 903
3 138

2012
405
18 150
2 961

2011
405
18 767
4 877

2010
224
17 443
4 850

Přepočtený stav
v mil. Kč
v mil. Kč

2014
178
2,6
130

2013
210
2,8
90,0

2012
238
1,7
76,3

2011
247
1,6
76,0

2010
247
0,9
70,6

mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč

2014
4 202
1 699
1
2 527
0
8 429

2013
3 184
1 510
0
1 610
0
6 304

2012
2 740
1 070
340
1 841
0
5 992

2011
3 009
885
2 082
1 863
0
7 839

2010
3 079
552
1 191
1 477
0
6 299

Finanční ukazatele
Zisk po zdanění
Celková aktiva
Vlastní kapitál

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

Nové obchody v komoditním členění ve FH
Osobní a užitkové automobily + motocykly
Nákladní automobily + autobusy
Fotovoltaická zařízení
Stroje a zařízení + ostatní
Nemovitosti
Celkem za všechny komodity

Komoditní členění nových obchodů ve FH za rok 2014 (v %)
20,2 %

Osobní a užitkové automobily + motocykly
Nákladní automobily + autobusy
Stroje a zařízení + ostatní

49,8
20,2
30,0

49,8 %

30,0 %

Celkový zisk přepočtený na 1 zaměstnance
v letech 2010–2014 (v mil. Kč)

mil. Kč
3

2014
2013
2012
2011
2010

2,6
2,8
1,7
1,6
0,9

2

1

0
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Výše celkových aktiv přepočtená na 1 zaměstnance (v mil. Kč)

mil. Kč
140

2014
2013
2012
2011
2010

130,0
90,0
76,3
76,0
70,6

120
100
80
60

Výše celkového zisku po zdanění v letech 2010–2014 (v mil. Kč)
2014
2013
2012
2011
2010

461
579
405
405
224

mil. Kč
600
500
400
300
200

Porovnání počtu uzavřených smluv (v ks) a financované hodnoty (v mil. Kč) v letech 2010–2014
Financovaná hodnota nově uzavřených obchodů
8 429
6 304
5 992
7 839
6 299

2014
2013
2012
2011
2010

ks
15 000

13 000

Počet nově uzavřených smluv financování
14 372
11 080
9 986
11 468
11 413

mil. Kč
■ Počet nově uzavřených smluv ﬁnancování
■ Financovaná hodnota nově uzavřených obchodů

9
8
7

11 000
6
9000
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Zpráva o hospodaření

Makroekonomika

Obchodní výsledky

Rok 2014 lze v české ekonomice nazvat rokem obratu po předchozí
vleklé recesi. Celoroční růst HDP o 2 % byl založen na stabilním
meziročním přírůstku v prvních třech čtvrtletích, následovaném
technickou korekcí na meziročních 1,5 % v posledním kvartálu.
Ze strany poptávky byl ekonomicky růst podpořen všemi domácími
složkami, tedy soukromou i vládní spotřebou a investicemi, zatímco
vliv čistého exportu na růst zůstal neutrální. Ze strany produkce vděčí
ekonomika za svou expanzi převážně zpracovatelskému průmyslu,
zejména výrobě aut. K výraznému zlepšení, k němuž přispělo
i oslabení koruny z listopadu 2013, došlo ve směnných relacích
v zahraničním obchodě. První meziroční přírůstek za sedm let
zaznamenala stavební výroba. Na sedmileté maximum se rovněž
dostala spotřebitelská důvěra, již pozitivně ovlivnily tvorba nových
pracovních míst a stabilní cenová hladina. Charakter růstu ekonomiky
dával dobré šance na pokračování v následujícím roce.
Průměrná inflace za rok 2014 dosáhla pouhých 0,4 %, když byly
nákladové tlaky z titulu slabší měny kompenzovány nižšími cenami
energií, potravin a koncem roku také cenovým propadem
u pohonných hmot. Nižší než očekávaná inflace přiměla Českou
národní banku k prodloužení závazků bránit koruně v posílení
pod hranici EUR/CZK 27 nejméně do druhé poloviny 2016.
Repo sazba ČNB zůstávala po cely rok na „technické nule“, kterou
představuje hodnota 0,05 %. Výnosy státních dluhopisů zaznamenaly
během roku další výrazné poklesy, způsobené na jedné straně
zvýšenou poptávkou zahraničních investorů, na druhé straně
omezením emise nových dluhopisů státem ve druhé polovině roku.
Desetileté dluhopisy české vlády se koncem roku obchodovaly
s výnosem pouhých 0,5 % a srovnaly tím krok s německými, proti
nimž ještě začátkem roku nesly půlprocentní výnosovou prémii.
Navzdory rekordně nízkým úrokům a klesajícím maržím zvýšil
bankovní sektor (bez poboček v zahraničí) zisk po zdanění meziročně
o 3,5 %, a to zejména díky nižším nákladům na riziko. Objem úvěrů
rezidentům v Česku rostl jen velmi mírně, na samém konci roku bylo
ale zaznamenáno určité oživení úvěrové aktivity.
Z hlediska ekonomické politiky se vláda zaměřila ve svém prvním roce
působení především na plnění volebních slibů. Rozhodla o citelném
růstu platů v nepodnikatelské sféře (o 3,5 % až 5 %) a výrazném
navýšení minimální mzdy (o 8,2 %). Uskutečnila se také řada opatření,
která negují politiku předchozí vlády, podporují růst disponibilních
příjmů domácnosti a zvyšují nároky na statni rozpočet. Jen menší část
takových opatření ale vstoupila v účinnost již během roku 2014,
zatímco větší část ovlivní ekonomiku teprve v následujícím roce.

Z pohledu obchodních výsledků byl rok 2014 pro UniCredit Leasing
rokem úspěšným. Zatímco trh movitostí zaznamenal v roce 2014
meziroční zvýšení u největších patnácti společností o 17,1 %, celková
profinancovaná hodnota UCL vzrostla dokonce o 27,8 %. Společnost
v roce 2014 financovala celkovou hodnotu 8,423 miliardy korun,
která znamená 6,23 % tržního podílu. Obchodní úspěch společnosti
byl v roce 2014 postaven na univerzálnosti komoditního zaměření,
schopnosti reagovat na nové obchodní příležitosti a rozvíjení
dlouhodobé spolupráce s významnými kooperačními partnery,
pokračující rozvoj nových kooperací, především v oblasti osobních
automobilů a nákladní techniky.
V roce 2014 zůstalo stěžejní komoditou (s 48,8% podílem)
financování osobních a užitkových vozů v celkové hodnotě
4,202 miliardy korun. I v roce 2014 společnost zaznamenala nárůst
v komoditě těžší transportní techniky s celkovou roční financovanou
hodnotou 1, 699 miliardy korun. Kompletní skladbu portfolia doplňuje
financování strojů a zařízení (bez fotovoltaických elektráren), kterého
objem financování meziročně vzrostlo o téměř 57 % a představuje
hodnotu 2,527 miliardy korun.
Celkově společnost UniCredit Leasing uzavřela v roce 2014 přes
14 tisíc nových smluv a na konci roku tvořilo portfolio téměř 38 000
aktivních smluv.

Vývoj nebankovního finančního trhu
Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA)
poskytly v roce 2014 na financování potřeb svých klientů 135,3 miliardy
Kč, tedy o 9,7 % více než v roce 2013. Na financování zboží a služeb
pro domácnosti bylo určeno 36,95 miliardy Kč a na financování investic
a provozu podnikatelských subjektů 98,35 miliardy Kč.
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Finanční výsledky 2014
Společnost UniCredit Leasing CZ v roce 2014 dosáhla čistého zisku
ve výši 461 milionu korun, pokles čistého zisku je podmíněn zejména
poklesem výplaty dividend od dceřiných společností.
Vlastní kapitál k 31. prosinci 2014 dosáhl částky 4,4 miliardy korun
a celková suma aktiv k 31. prosinci 2014 částky 23,1 miliardy korun.
V roce 2014 společnost UniCredit Leasing CZ obdržela dividendu
od dceřiných a přidružených společností ve výši 274 milionů korun,
což představuje meziroční pokles o 141 milionů korun.

Významné skutečnosti, které nastaly
po rozvahovém dni
K 1. lednu 2015 došlo k fúzi dvou společností skupiny UniCredit
Leasing CZ, a.s. se sídlem ve Slovenské republice, tj. společnosti
UniCredit Leasing Slovakia, a. s. a UniCredit Leasing Real Estate, s. r. o.
Nástupnickou společností se stala UniCredit Leasing Slovakia, a. s.
Dne 15. června 2015 byla uzavřena Kupní smlouva o převodu podílu
ve společnosti CAC Real Estate, s.r.o. Touto smlouvou došlo k převodu
podílu na původního leasingového nájemce, jímž byla společnost
AP Služby spol. s.r.o.

Obchodní strategie společnosti

UniCredit Leasing i v roce 2014 navázal na úspěšnou strategii univerzální
leasingové společnosti, která financuje nejen osobní a užitková vozidla,
ale také transportní techniku, stroje, technologie a zařízení.
Z pohledu koncových klientů se společnost ve spolupráci s mateřskou
bankou zaměřila především na kvalitu poskytovaných služeb s cílem
nabídnout klientům komplexní balík leasingových, pojišťovacích
a bankovních produktů v rámci jedné skupiny.
Univerzálnost je patrná i v produktové skladbě, která je velmi bohatá:
UniCredit Leasing nabízí tradiční produkty finančního a operativního
leasingu (vč. full service leasingu), úvěrové produkty, ale i splátkový prodej.
Více než polovinu objemu nových obchodů společnosti 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.
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 uzavřeného
spolu s financováním na jediném společném dokumentu.
Díky uvedeným přednostem, špičkovému know-how, ale stejně tak i díky
vyspělému online systému financování dealerských skladů, je UniCredit
Leasing dnes lídrem v poskytování značkového financování automobilů
na českém trhu. V roce 2014 nabízela společnost programy financování
pod značkou BMW Financial Services, Mini Financial Services, Honda
Finance, Kia Finance, Opel Finance, Volvo Car Financial Services, Subaru
Finance, nově také prohlubovala spolupráci v rámci Hyundai Finance,
Mazda Finance, Alfa Romeo Finance, Fiat Finance, FIAT PROFESSIONAL
Finance, Jeep Finance, Lancia Finance, Jaguar Financial Services a Land
Rover Financial Services. Spolu s francouzskou bankou RCI BANQUE
je UniCredit Leasing rovněž spoluvlastníkem společnosti RCI Financial
Services, s r.o., která se zaměřuje na financování vozidel Renault, Dacia
a Nissan a je jednou z nejúspěšnějších společností pro finanční služby
skupiny Renault v celé Evropě. Financování transportní techniky zaujímá
přibližně 16 % celkového objemu nových obchodů a UniCredit Leasing
v této komoditě zaznamenal v roce 2014 další růst. 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 2014 poskytovatelem značkových
financování automobilů MAN pod značkou MAN Finance, úzce
spolupracuje také 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.

Financování strojů a zařízení velmi významně přispělo k růstu
společnosti v roce 2014 s podílem téměř 25% na objemu nových
obchodů. 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
2014 i nadále zaujímal významnou část na produktovém portfoliu
UCL, na čemž se podílí nejen produktová paleta, ale také obchodní
aktivita společnosti se značkovými programy John Deere Finance,
Some Finance a financováním traktorů Zetor. Všechny zmíněné
úvěrové produkty pro financování zemědělské techniky jsou navíc
kompatibilní se systémem podpor PGRLF.
I v roce 2014 se UniCredit Leasing věnoval financování dalších
komodit jako stavební a manipulační techniky všemi druhy produktů,
ale také financování technologických linek a komplexnějších strojních
celků. Blízká spolupráce se rozvinula zejména se značkami Terex,
Atlas Copco, JCB a KUBOTA.
UniCredit Leasing založil svou obchodní strategii roku 2014 jednak
na své komplexnosti a univerzálním záběru, ale také koncentrací na
své nové i již existující kooperační vazby a zaměřením na další rozvoj
vytčených tržních segmentů (zemědělství, zdravotnictví, stavebnictví,
obráběcí stroje a manipulační technika). V tomto trendu bude
společnost pokračovat i v roce 2015. Rok 2014 byl pro společnost
obchodně velmi úspěšný. UniCredit Leasing na trhu movitostí obsadil
2. místo s meziročním růstem +27,1 %, zatímco trh rostl o +10,1 %.
Na úspěchu společnosti se významnou měrou podílela i systémová
spolupráce s mateřskou UniCredit Bank.
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Výhled a strategie pro rok 2015

V souladu s celoevropskou strategií skupiny UniCredit se stala
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., dne 14. února 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 personální optimalizaci. Společně s investicí do nových systémů
směřují tyto kroky ke zlepšení obsluhy jak kooperačních partnerů,
tak i klientů UniCredit Leasing CZ v roce 2014.

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 obtížných
životních situacích.

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.

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 pracovní
příležitosti pro tělesně a zdravotně znevýhodněné spoluobčany.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
UniCredit Leasing CZ, a.s., nevykázal v roce 2014 žádnou činnost v
oblasti výzkumu a vývoje.

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.
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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 složky.

Zpráva auditora

UniCredit Leasing • Výroční zpráva 2014
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Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014
Představenstvo společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. (dále též UCL
CZ, resp. Společnost), se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1,
PSČ 140 10, IČ 15886492, zapsané v obchodním rejstříku, oddíl B,
vložka 546, vedeném Městským soudem v Praze, zpracovalo tuto
zprávu o vztazích za účetní období 2014 v souladu s § 82 a násl.
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění
(dále též ZOK).

1. Definice osob a struktura vztahů
1.1. Ovládající osoby
Přímo ovládající osoba:

UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1,
140 92 Praha 4, IČ 64948242
(dále též UCB), jediný akcionář
UniCredit Leasing CZ, a.s.
Nepřímo ovládající osoba: UniCredit S.p.A. – Via Alessandro
Specchi 16,
00186 Roma, Italská republika
1.2. Společnosti ovládané stejnou ovládající osobou se
vztahem k UCL CZ
1) UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň,
Rakouská republika
2) UniCredit Leasing (Austria) GmbH, Operngasse 21,
A-1040 Vídeň, Rakouská republika
3) UNICREDIT LEASING S.P.A., Via Giovanni Battista Pirelli 32,
20124 Milan, Italská republika

1.3. Společnosti přímo ovládané UCL CZ
1) UniCredit Fleet Management, s.r.o., Želetavská 1525/1,
140 10 Praha 4 (dále též UCFM), IČ 62582836
2) UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o., Želetavská 1525/1,
140 10 Praha 4 (dále též UCPM), IČ 25711938
3) UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, 814 16
Bratislava, Slovenská republika (dále též UCL SK), IČ 35730978
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. je dále jediným společníkem
následujících společností se sídlem Plynárenská 7/A,
814 16 Bratislava, Slovenská republika: UniCredit Leasing
Insurance Services, s. r. o., IČ 47926481
UniCredit Broker, s. r. o., IČ 35800348
UniCredit Fleet Management, s.r.o., IČ 35820381
INPROX Poprad, spol. s r.o., IČ 35859105
INPROX SR I., spol. s r.o., IČ 35758236
4) Nemovitostní projektové společnosti, společná adresa
Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 (dále jen nemovitostní
projektové společnosti)
ALLIB Leasing s.r.o., IČ 25708376
BACA Leasing Alfa s.r.o., IČ 25751841
BACA Leasing Gama s.r.o., IČ 2573720
CA-Leasing EURO, s.r.o., IČ 49617044
CA-Leasing OVUS s.r.o., IČ 25714538
CAC Real Estate, s.r.o., IČ 25737244
HVB Leasing Czech Republic s.r.o., IČ 62917188
INPROX Chomutov, s.r.o., IČ 25670981
INPROX Kladno, s.r.o., IČ 25727435
1.4. Struktura vztahů mezi UCL CZ a ovládající osobou
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
Struktura skupiny UniCredit je detailně popsána v příloze k této zprávě.

Zjednodušená struktura vztahů k 31. 12. 2014 mezi UCL CZ a společnostmi, jejichž vztahy jsou popisovány níže, je následující:

UniCredit S.p.A., Roma

UniCredit Bank Austria AG, Wien

ostatní společnosti skupiny UniCredit

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha

UniCredit Leasing CZ, a.s., Praha

UniCredit
Fleet Management, s.r.o.
Praha
podíl UCL CZ 100 %
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UniCredit
pojišťovací makléřská,
spol. s r. o.
Praha
podíl UCL CZ 100 %
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UniCredit Leasing
Slovakia, a.s.
Bratislava

projektové nemovitostní
společnosti
Praha

podíl UCL CZ 100 %

podíl UCL CZ 100 %

1.5. Úloha UCL CZ v rámci skupiny UniCredit
Úlohou UCL CZ v rámci skupiny UniCredit je poskytování
střednědobého financování za účelem pořízení investičních předmětů
formou finančního a operativního leasingu, splátkových prodejů
a úvěrů zajištěných samotným předmětem financování. Tyto služby
poskytuje UCL CZ jako nedílná součást skupiny UniCredit jak firemní
klientele, tak i spotřebitelům.
1.6. Způsob a prostředky ovládání
UCL CZ jako člen Skupiny UniCredit musí, s výhradou příslušných
právních předpisů, plnit nařízení vydávaná ze strany UniCredit Bank

Austria AG jakožto subholdingové společnosti Skupiny UniCredit
(„subholdingová společnost“). Subholdingová společnost dohlíží na
řádné plnění a dodržování směrnic („směrnice holdingu“) vydávaných
ze strany UniCredit S.p.A. („holdingová společnost“) v rámci banky
a všech společností jí ovládaných. Směrnice holdingu jsou pravidla,
která definují řízení, organizační schéma a odpovědnost vedoucích
pracovníků v rámci klíčových procesů ve Skupině UniCredit, která jsou
vydávána při výkonu pravomocí holdingové společnosti v oblasti
dohledu nad Skupinou UniCredit a koordinace Skupiny UniCredit,
a to v souladu s pokyny vydávanými italským orgánem dozoru s cílem
zachovat stabilitu Skupiny UniCredit.

2. Přehled vzájemných smluv mezi UCL CZ a osobou ovládající
nebo osobami ovládanými
2.1. Mezi UCL CZ a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Název smlouvy
Smlouva o nájmu nebytových prostor
Smlouva o podnájmu nebytových prostor
Smlouva o nájmu zabezpečovacích zařízení
a kamerového systému
Smlouva mandátní
Podnájemní smlouva
Smlouva o nájmu nebytových prostor
Smlouva o právu k pozici pro logo
Prodloužení podnájemní smlouvy
ze dne 13. 3. 2013
Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání
Smlouva o vyhledávání potenciálních klientů
Smlouva o vkladu akcie

Smlouva o upsání akcie
Smlouva o poskytování služeb a příkazní smlouva
Smlouva o zpracování osobních údajů

Předmět smlouvy
Nájem prostor v budově č.p. 28, Široká 5, Liberec
Podnájem prostor v budově č.p. 1176-1177, Dr. Davida Bechera 26, Karlovy Vary
Nájem systémů ve vlastnictví banky instalovaných v pronajatých prostorech
UniCredit Leasing CZ, a.s.
Sdílení poskytování služeb dodavatelů banky
Podnájem parkovacích míst v budově č.p. 1525, Želetavská 1, Praha 4
Nájem prostor v budově č.p. 545, Divadelní 2, Brno
Užívání pozice pro logo na budově č.p. 1525, Želetavská 1, Praha 4
Uplatnění opce podnájemce na prodloužení doby podnájmu k předmětu
podnájmu v budově č.p. 1525, Želetavská 1, Praha 4
Podnájem prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 3348, 28. října 65, Ostrava
Smlouva pro IČ na zprostředkování PRESTA do UCB
Smlouva o nepeněžitém vkladu v souvislosti se zvýšením základního
kapitálu UCL CZ. Předmětem nepeněžitého vkladu bylo 7296 ks akcií
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Upsání akcie UCL CZ jediným akcionářem v souvislosti se zvýšením
základního kapitálu UCL CZ
UCL CZ outsourcovala některé své činnosti do banky
Zpracování osobních údajů UCL CZ bankou v souvislosti s outsourcingem

Datum uzavření
6. 11. 2009
23. 3. 2010
1. 4. 2012

Újma
žádná
žádná
žádná

2. 4. 2012
13. 3. 2013
30. 5. 2013
3. 6. 2013
4. 2. 2014

žádná
žádná
žádná
žádná
žádná

1. 3. 2014
1. 3. 2014
30. 4. 2014

žádná
žádná
žádná

30.4.2014

žádná

6. 8. 2014
6. 8. 2014

žádná
žádná

Kromě výše uvedených smluv byly mezi UCL CZ a UCB účinné i smlouvy o běžných účtech a úvěrové smlouvy, které jsou předmětem bankovního
tajemství. UCB rovněž poskytuje UCL CZ záruky. Všechny produkty jsou poskytovány za běžných podmínek, újma nevznikla žádná.
2.2. Mezi UCL CZ a UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Název smlouvy
Smlouva o poskytování služeb vč. Dodatků
Smlouva o úvěru vč. Dodatků
Rámcová smlouva o poskytování fleet managementu

Předmět smlouvy
Poskytování odborných služeb UCL CZ příjemci
Poskytování úvěru
Poskytování fleet managementu (pronájem a správa vozidel)

Datum uzavření
31. 12. 2009
27. 5. 2009
30. 5. 2005

Újma
žádná
žádná
žádná
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2.3. Mezi UCL CZ a UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o.
Název smlouvy
Smlouva o poskytování služeb vč. Dodatků
Smlouva o úvěru včt. Dodatků
Smlouva o podnájmu nebytových prostor
Smlouva o spolupráci v oblasti pojištění

Předmět smlouvy
Poskytování odborných služeb UCL CZ příjemci
Poskytování úvěru
Podnájem prostoru v budově č.p. 1525, Želetavská 1, Praha 4
Spolupráce v oblasti pojištění

Datum uzavření
31. 12 .2009
11. 7. 2007
2. 4. 2012
1. 6. 2006

Újma
žádná
žádná
žádná
žádná

Datum uzavření
28. 8. 2014
27. 2. 2013

Újma
žádná
žádná

Datum uzavření
31. 12. 2012

Újma
žádná

2.4. Mezi UCL CZ a UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Název smlouvy
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o pronájmu pracovní síly

Předmět smlouvy
Vzájemné poskytování služeb
Pronájem pracovní síly

2.5. Mezi UCL CZ a nemovitostními projektovými společnostmi
Název smlouvy
Smlouva o poskytování služeb vč. dodatků
uzavřená s jednotlivými dceřinými společnostmi

Předmět smlouvy
Poskytování odborných služeb UCL CZ příjemci

Kromě výše uvedené smlouvy byly mezi UCL CZ a nemovitostními společnostmi účinné úvěrové smlouvy, které jsou předmětem obchodního tajemství.
2.6. Mezi UCL CZ a UniCredit Bank Austria AG
Název smlouvy
Smlouva o pronájmu pracovní síly

Předmět smlouvy
Pronájem pracovní síly

Datum uzavření
14. 10. 2013

Újma
žádná

Kromě výše uvedené smlouvy byly mezi UCL CZ a UniCredit Bank Austria AG účinné i smlouvy o běžných účtech a úvěrové smlouvy, které jsou
předmětem bankovního tajemství. UniCredit Bank Austria AG rovněž poskytuje garance. Všechny produkty jsou poskytovány za běžných
podmínek, újma nevznikla žádná.
2.7. Mezi UCL CZ a UniCredit Leasing (Austria) GmbH
Název smlouvy
Smlouva o projektu vč. dodatků
Smlouva o pronájmu pracovní síly
Smlouva o úvěru

Předmět smlouvy
Projekt FVE
Pronájem pracovní síly
Poskytnutí úvěru

Datum uzavření
10. 3. 2011
28. 2. 2013
10. 3. 2011

Újma
žádná
žádná
žádná

Předmět smlouvy
Poskytování služeb pro UCL CZ
Nákup 100% obchodního podílu v nemovitostních společnostech

Datum uzavření
2. 12. 2009
14. 2. 2014

Újma
žádná
žádná

Předmět smlouvy
Poskytování služeb pro UCL CZ

Datum uzavření
2. 8. 2010

Újma
žádná

2.8. Mezi UCL CZ a UNICREDIT LEASING S.P.A.
Název smlouvy
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o nákupu podílu za jednotlivé
nemovitostní společnosti

2.9. Mezi UCL CZ a UniCredit S.p.A.
Název smlouvy
Smlouva o poskytování služeb
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3. Ostatní skutečnosti
3.1. Jednání učiněná v posledním účetním období, která byla
učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí
ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo
majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané
osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky
Hranici 10% vlastního kapitálu UCL CZ, jehož výše podle účetní
závěrky ke konci roku 2013 představovala 3 138 mil. Kč, přesáhlo
v průběhu roku 2014 financování poskytnuté od UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. a UniCredit Bank Austria AG. Toto
financování bylo poskytnuto za běžných tržních podmínek.

Rozvoj lidských zdrojů spojený se sdílením zkušeností Skupiny
UniCredit na evropských trzích, možnost pro zaměstnance získat
praktické zkušenosti v ostatních bankách nebo řídicích
strukturách holdingu, kariérní příležitosti ve skupině UniCredit.

3.2. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma,
a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a § 72 ZOK
Představenstvo UCL CZ prohlašuje, že z uzavřených smluv a opatření
nevznikla společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. žádná újma.

Mezi možné nevýhody začlenění UCL CZ do struktury skupiny
UniCredit je možné zařadit:
Komplexní organizační strukturu nadnárodní bankovní skupiny.
Možné vzájemné ovlivňování z dalších zemí, zejména v oblasti
reputace a percepce značky UniCredit (Cross-border sentiment).
Při hodnocení celkového vlivu zařazení UCL CZ do skupiny UniCredit
výrazně převažují přínosy, vyplývající z této pozice. Zmíněným možným
nevýhodám společnost aktivně předchází jak operativními opatřeními
při lokálním řízení, tak komunikací a budováním silné značky na
lokální úrovni.

3.3. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi
osobami podle § 82 odst. 1 ZOK

V Praze dne 31. března 2015

Výhodami plynoucími ze vztahů mezi osobami Skupiny UniCredit jsou
zejména:
Mezinárodně známá značka a reputační přínos vyplývající ze zařazení
Skupiny UniCredit mezi SIFI (Strategically Important Financial
Institution).
Neomezený přístup k refinančním zdrojům skupiny.
Obchodní synergie, které umožňují distribuci produktů UCL CZ přímo
klientům banky, čímž dochází ke snížení distribučních nákladů.
Operační synergie umožňující snižování provozních nákladů.

Ing. Jiří Matula
předseda představenstva

Angeline Michelle Koch, MBA
členka představenstva

Příloha: Organizační schéma Skupiny UniCredit
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Příloha: Organizační schéma skupiny UniCredit
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Kontaktní údaje

Pobočky
Město
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Liberec
Ostrava
Plzeň
Ústí n. Labem
Zlín

Ulice
Divadelní 2
U Zimního stadionu 3
Šimkova 1224
Široká 28/5
Českobratrská 46
Radobyčická 6
Mírové náměstí 35A
Potoky 552

PSČ
602 00
370 01
500 03
460 01
702 00
301 00
400 01
760 01

Telefon
549 529 601
387 313 191
495 512 383
485 252 118
596 101 223
377 220 205
475 220 019
577 578 119

Ulice
Brněnská 48, areál ČSAD
Masarykovo nám. 1222/54
Dr. Davida Bechera 1177/26
Vídeňská 14

PSČ
695 39
586 01
360 01
779 00

Telefon
518 304 412
567 128 014
353 234 565–6
585 227 172

Kanceláře
Město
Hodonín
Jihlava
Karlovy Vary
Olomouc

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