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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, dámy a pánové,
právě držíte v rukou výroční zprávu společnosti UniCredit Leasing za
rok 2015. Díky zázemí silné mezinárodní skupiny a synergiím s naší
mateřskou finanční skupinou UniCredit Bank máme v době
ekonomického oživení skvělou pozici pro další dynamický růst v České
republice i na Slovensku. Jsem velmi rád, že současné výsledky nás
o tomto trendu přesvědčují.
Česká i slovenská ekonomika rostou
Vývoj českého HDP po osmi letech překonal 4 %, což doprovodila
zvýšená aktivita na trhu leasingového a úvěrového financování.
Úrokové sazby mezibankovního trhu se držely po celý rok beze změny
velmi blízko nuly a dlouhodobější sazby v průběhu roku měly dokonce
klesající tendenci. Tlak na výši úroků byl však kompenzován výrazným
poklesem podílu špatných úvěrů a český finanční sektor se tak jako
celek i v loňském roce vyznačoval vysokou mírou stability.
Slovenskou ekonomiku vytáhly k dynamickému 3,6% růstu silná
spotřeba domácností a investiční nálada vydatně podpořené
evropskými fondy. Evropská centrální banka udržela základní úrokovou
sazbu na historicky nejnižších hodnotách a monetární politika tak
zůstala i nadále uvolněná. V tomto prostředí se tak rovněž probudil
i zájem podniků o bankovní a nebankovní financování.
Český leasingový trh v roce 2015 pokračoval v dynamickém růstu
roku předchozího. Objemem poskytnutých prostředků meziročně
přidal 14,7 % a společně se slovenským trhem dosáhl 54,3
miliardy Kč (2 mld. eur). Převládal přitom leasing pro podnikatelskou
sféru, a to s 95% podílem. V jeho rámci dominoval leasing movitých
věcí (dopravní prostředky, stroje a zařízení), který dosáhl celkové výše
48,9 mld. Kč. Leasing nemovitostí naopak zůstal marginální a dosáhl
celkové hodnoty 2,9 mld. Kč. Výrazně vzrostl podíl operativního
leasingu, a to o necelých šest procent na 53,4 %.
Největší objem leasingového financování z komoditního hlediska
představovalo pořízení dopravních prostředků, které meziročně
vzrostlo o 23 % na 35,6 mld. Kč. Druhou nejvýznamnější položkou byl
opět leasing strojů a zařízení. Silný meziroční růst o 21 % tuto
kategorii vytáhl na celkový objem 12,1 mld. Kč.
Leasing na Slovensku zaznamenal výrazné oživení a objem nově
uzavřených obchodů meziročně vzrostl o 16,3 %. Z hlediska forem
financování stále dominovaly finanční leasing a úvěry, oba s přibližně
40% podílem na trhu. Nejdynamičtější růst však už druhým rokem
zaznamenal operativní leasing - jeho objem se zvýšil téměř o čtvrtinu.
Operativní leasing je stále s více než polovičním podílem doménou
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Firemní, investiční a privátní bankovnictví
osobních automobilů, jeho popularita však rostla i při financování
užitkových a nákladních aut či strojů.
Zrychlující se ekonomický růst a pozitivní signály z průmyslu zvrátily
trend minulých let a dovolily podnikatelskému leasingu růst o více než
pětinu na 85 % všech nových obchodů. Zvyšoval se především zájem
o financování strojů a zařízení, dvojciferný meziroční růst však vykázal
i leasing dopravních prostředků. Trh v segmentu domácností na
Slovensku na druhou stranu stagnoval. Krom jiného i z důvodu
legislativních změn, které zpřísnily regulaci nebankovních subjektů.
UniCredit Leasing oslavil 25. výročí jedním z nejlepších výsledků
ve své historii
Společnost UniCredit Leasing potvrdila v roce 2015 svou pozici
jednoho ze dvou největších poskytovatelů nebankovního financování
v České republice i na Slovensku. Podle konsolidovaných výsledků
financoval Unicredit Leasing a jeho dceřiné společnosti na obou trzích
movité i nemovité věci v celkovém objemu téměř 20 miliard Kč. To je
o 33 % více než v předchozím roce. Podobně počet nově uzavřených
smluv překročil číslo 36 000.
V roce 2015 jsme tak v České republice i na Slovensku dosáhli
výborných výsledků. Kromě pětadvacetiletého know-how z obou
leasingových trhů plně využíváme synergii s mateřskou UniCredit
Bank, zejména v oblasti financování strojů a zařízení. Díky výborné
obchodní spolupráci tak klientům dokážeme poskytnout kompletní
finanční i leasingové služby, partnerství s jednotlivými značkami pak
napomáhají ke zlepšení a zatraktivnění podmínek pro klienty.
Celková financovaná hodnota vzrostla za rok 2015 o 33 % ve
srovnání s rokem 2014. Financovaná hodnota automobilů do 3,5 tuny
stoupla v roce 2015 meziročně o 29 %, stejně tak u vozidel nad 3,5
tuny. Nejdynamičtějším segmentem však zůstávají stroje a zařízení –
ty dokázaly růst o bezmála polovinu (49,6 %).
Výborná obchodní spolupráce s UniCredit Bank, díky které klient získá
kompletní finanční a leasingové služby, a posílení značkového
financování zemědělských strojů a dopravní techniky se projevilo
v nárůstu objemu obchodů.
V roce 2015 dosáhla konsolidovaná financovaná hodnota nákladních
automobilů a transportní techniky více než 2,87 miliardy Kč. V roce
2015 byly stroje a zařízení financovány ještě ve vyšší míře než
v předchozím roce, přičemž hodnota obchodů se zvýšila o 49,56 %,
tedy na 5,78 miliardy Kč.
V rámci operativního leasingu, který byl hitem loňského roku, jsme
předali celkem 2991 vozidel v České republice a 1463 vozidel na
Slovensku. To představuje meziroční růst 145 % na tuzemském trhu
a 44 % na Slovensku. Hlavním zdrojem nárůstu byl nový segment

privátní klientely a revitalizace značkových operativních leasingů.
Čtvrtstoletí inovací
Společnost UniCredit Leasing byla za 25 let působení na českém
a slovenském trhu vždy jedním z hlavních inovátorů, který celý
leasingový trh posouvá stále dál. Za celou dobu své existence poskytl
UniCredit Leasing financování v objemu téměř 200 miliard korun.
Společnost financovala nejen osobní či nákladní vozidla, ale i civilní
letadla, lokomotivy, česačky chmele či nákupní centra.
V loňském roce jsme na trh uvedli hned několik novinek. Pro
financování železniční techniky jsme spustili tzv. rail policy. V oblasti
operativního leasingu jsme díky spolupráci s automobilkou Volvo
umožnili dostupnost této značky pro ještě širší spektrum jejích
příznivců. Mezi zemědělci pak vyvolalo pozitivní ohlas financování
techniky oblíbené značky John Deere. Po úspěchu online schvalování
leasingových smluv v České republice jsme jej zavedli také na
slovenském trhu. V rámci operativního leasingu jsme implementovali
novou core aplikaci Navision, která je flexibilnější než její předchůdce
a po zapracování změnových požadavků nám umožní zvýšit kvalitu
služeb a úroveň komunikace s našimi klienty. Trendu značkového
financování se UniCredit Leasing chce držet i nadále. Kromě
klasických vozidel má v hledáčku především financování zemědělské
či stavební techniky, vozidla na železnici i v dalších specifických
segmentech. Zaměřit se na ně chce prostřednictvím zvláštní divize
pro firemní klienty, díky které dokáže lépe porozumět jejich potřebám.
Při ohlédnutí za uplynulým rokem je třeba říci, že byl pro UniCredit
Leasing velmi náročným, ale rozhodně úspěšným. Rád bych proto
poděkoval všem našim zaměstnancům za jejich profesionalitu, úsilí
a nasazení, neboť bez toho bychom našich společných cílů mohli jen
těžko dosáhnout. Výzvy spojené s proběhlým začleněním do skupiny
UniCredit nás musí inspirovat k zamyšlení, jak lze nadále růst
a posilovat naši současnou pozici na trhu. Pevně věřím, že díky
podpoře akcionářů a našich zaměstnanců budou i další roky pro
UniCredit Leasing stejně úspěšné a prosperující, jako byl rok 2015.

Ing. Jiří Matula
generální ředitel a předseda představenstva
UniCredit Leasing CZ, a.s.
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Organizační struktura Skupiny UCL CZ (k 31.12.2015)

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.

INPROX Kladno,
s.r.o.

INPROX Chomutov,
s.r.o.

Hlavní činnosti společností s rozhodujícím vlivem společnosti k 31.12.2015
Název podniku
ALLIB Leasing s.r.o.
BACA Leasing Alfa s.r.o.
BACA Leasing Gama 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
Poskytování leasingu a úvěrů
Zprostředkování služeb
Pronájem motorových vozidel

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

Hlavní činnosti společností s podstatným vlivem společnosti k 31.12.2015
Název podniku
RCI Financial Services, s.r.o.

Hlavní činnost
Financování motorových vozidel

Sídlo
Praha

Dne 15. 6. 2015 byla podepsána smlouva na prodej 100% obchodní
podílu ve společnosti CAC Real Estate, s.r.o.
Dne 30. 6. 2015 vložila společnost 500 000 tis. Kč
jako příplatek mimo základní kapitál do společnosti HVB Leasing
Czech Republic s.r.o.
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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

2015
10 609
15 965
42 276

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

v mil. Kč
v mil. Kč
v mil. Kč

2015
350
27 737
4 704

2014
461
23 140
4 354

2013
579
18 903
3 138

2012
405
18 150
2 961

2011
405
18 767
4 877

Přepočtený stav
v mil. Kč
v mil. Kč

2015
173
2,0
160,3

2014
178
2,6
130,0

2013
210
2,8
90,0

2012
238
1,7
76,3

2011
247
1,6
76,0

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

2015
4 774
1 948
0
3 887
0
10 609

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

Finanční ukazatele
Zisk po zdanění
Celková aktiva
Vlastní kapitál

Přepočtené ukazatele na 1 zaměstnance
Průměrný počet zaměstnanců
Zisk na 1 zaměstnance
Celkové 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 2015 (v %)
36,6 %

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

45
18,4
36,6

45 %

18,4 %

Tržní podíl na trhu nebankovního financování
v letech 2011–2015 (v %)

%
8

2015
2014
2013
2012
2011

7,32
6,23
5,11
5,07
6,31

7
6
5
4
3
2
1
0
2015
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2014

2013

2012

2011

Celkový zisk přepočtený na 1 zaměstnance
v letech 2011–2015 (v mil. Kč)

mil. Kč
3
2,5

2015
2014
2013
2012
2011

2,0
2,4
2,8
1,7
1,6

2
1,5
1
0,5
0
2015

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

2014

2013

2012

2011

mil. Kč
170

2015
2014
2013
2012
2011

160,3
130,0
90,0
76,3
76,0

150
130
110
90
70

Výše celkového zisku po zdanění v letech 2011–2015 (v mil. Kč)

2015

2014

2013

2012

2011

2015

2014

2013

2012

2011

mil. Kč
600
550

2015
2014
2013
2012
2011

350
461
579
405
405

500
450
400
350
300
250
200

Porovnání počtu uzavřených smluv (v ks) a financované hodnoty (v mil. Kč) v letech 2011–2015
Financovaná hodnota nově uzavřených obchodů
10 609
8 429
6 304
5 992
7 839

2015
2014
2013
2012
2011

ks

Počet nově uzavřených smluv financování
15 965
14 372
11 080
9 986
11 468

mil. Kč

16 000

■ Počet nově uzavřených smluv ﬁnancování

15 000

■ Financovaná hodnota nově uzavřených obchodů

14 000

11
10
9

13 000

8

12 000

7

11 000

6

10 000

5

9 000
2015

2014

2013

2012

2011
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Zpráva o hospodaření

Makroekonomické prostředí v roce
2015 - Česko
Růst české ekonomiky v roce 2015 výrazně zrychlil a dosáhl 4.3%,
což byl nejlepší výsledek od roku 2007. Na zvýšeném výkonu
ekonomiky se podílely všechny domácí složky poptávky. Soukromou
spotřebu podpořily klesající nezaměstnanost, téměř nulová inflace
a postupně se zvyšující tempo růstu mezd. Významnou roli také sehrál
zlepšující se spotřebitelský sentiment, který odrážel důvěru
domácností v pokračování příznivých makroekonomických trendů.
Tvorba fixního kapitálu rovněž rostla nejvyšším tempem od roku
2007, a to jak díky dočerpávání fondů EU z předchozího rozpočtového
období, tak díky aktivitě soukromých investorů. Silná investiční aktivita
se podepsala na negativním příspěvku čistého exportu k růstu HDP
ve stálých cenách. Přebytek zahraničního obchodu v běžných cenách
přesto stoupl, a to zejména vlivem propadu cen dovážené ropy.
Silnější růst české ekonomiky se nepromítl do vyššího růstu cenové
hladiny, kterou tlačily dolů převážně ceny pohonných hmot a potravin.
Průměrná meziroční inflace dosáhla hodnoty pouhých 0.3%.
Oddalující se návrat inflace k cílové hladině 2% přiměl ČNB
k prodlužování závazku intervenovat proti posilování koruny pod
úroveň EUR/CZK 27.0 až za horizont konce roku 2016. Koruna
se od poloviny 2015 stala častým terčem spekulací na posílení kursu,
což vedlo ČNB k odkupu značného množství deviz z trhu. Vedlejším
výsledkem otevřených pozic investorů na posílení koruny byla
poptávka po korunových dluhopisech české vlády, která stlačila
výnosy v podstatné části křivky do záporu. Anomálie finančního trhu
vyvolávaly diskuse o možnostech snížení sazby ČNB, za kterou banky
ukládají přebytečnou likviditu, pod nulu. Nízké úrokové sazby měly
příznivý vliv na úvěrovou dynamiku. Objem bankovních úvěrů
domácnostem díky zájmu o hypotéky zrychloval svůj meziroční růst
až na prosincových 7.6%. Podnikové úvěry naproti tomu akcelerovaly
do září, poté jejich meziroční dynamika zvolnila na 5.1%.
Ekonomická politika vlády se soustředila zejména na prosazení dvou
klíčových opatření proti daňovým únikům – tzv. kontrolních hlášení
a elektronické evidenci tržeb. Zatímco u prvního ze zmíněných
opatření byl legislativní proces dokončen, druhé se nepodařilo
v parlamentu prosadit do konce roku. Vláda kromě toho uskutečnila
či usilovala o řadu změn podporujících růst disponibilního příjmu
domácností, jako podstatné zvýšení minimální mzdy, placení
nemocenské i za první tři dny nemoci či posílení svých pravomocí při
rozhodování o výši valorizace důchodů. Pokud budou takové změny
realizovány, mohou klást v dalších letech zvýšené nároky na výdaje
veřejných financí.
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Vývoj nebankovního finančního trhu
Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly
v roce 2015 na financování potřeb svých klientů 144,87 miliardy Kč,
tedy o 7,1 % více než v roce 2014. Na financování zboží a služeb
pro domácnosti bylo určeno 30,96 miliardy Kč a na financování investic
a provozu podnikatelských subjektů 113,91 miliardy Kč.

Obchodní výsledky
Z pohledu obchodních výsledků byl rok 2015 pro UniCredit Leasing
rokem úspěšným. Zatímco trh movitostí zaznamenal v roce 2015
meziroční zvýšení u největších patnácti společností o 16,7 %, celková
profinancovaná hodnota UCL vzrostla o 25,89 %. Společnost v roce
2015 financovala celkovou hodnotu 10,609 miliardy korun, která
znamená 7,32 % tržního podílu. Meziročně jsme zvýšili náš tržní podíl
o 1,09 %. Obchodní úspěch společnosti byl v roce 2015 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 2015 zůstalo stěžejní komoditou (s 45,0% podílem)
financování osobních a užitkových vozů v celkové hodnotě
4,774 miliardy korun. I v roce 2015 společnost zaznamenala nárůst
v komoditě těžší transportní techniky s celkovou roční financovanou
hodnotou 1, 948 miliardy korun. Kompletní skladbu portfolia doplňuje
financování strojů a zařízení (bez fotovoltaických elektráren), kterého
objem financování meziročně vzrostlo o téměř 53,9% a představuje
hodnotu 3,887 miliardy korun.
Celkově společnost UniCredit Leasing uzavřela v roce 2015 téměř
16 tisíc nových smluv a na konci roku tvořilo portfolio více než
42 000 aktivních smluv.

Finanční výsledky 2015
Společnost UniCredit Leasing CZ v roce 2015 dosáhla čistého zisku
ve výši 350 milionu korun, pokles čistého zisku je podmíněn zejména
poklesem výplaty dividend od dceřiných společností.
Vlastní kapitál k 31. prosinci 2015 dosáhl částky 4,7 miliardy korun
a celková suma aktiv k 31. prosinci 2015 částky 27,7 miliardy korun.
V roce 2015 společnost UniCredit Leasing CZ obdržela dividendu
od dceřiných společností ve výši 188 milionů korun, což představuje
meziroční pokles o 86 milionů korun.

Obchodní strategie skupiny

Z pohledu obchodních výsledků byl rok 2015 pro UniCredit Leasing
rokem velmi úspěšným. Zatímco trh movitostí zaznamenal v roce
2015 meziroční zvýšení u největších deseti společností o 23,96 %,
celková profinancovaná hodnota UniCredit Leasing Group vzrostla
dokonce o 33,99 %. Společnost v roce 2015 financovala celkovou
hodnotu 13,465 miliardy korun (pouze movitosti), která znamená
12,74 % tržního podílu.
Obchodní úspěch společnosti byl v roce 2015 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 2015 zůstalo stěžejní komoditou (s 58,14% podílem)
financování osobních a užitkových vozů v celkové hodnotě
7,829 miliardy korun. I v roce 2015 společnost zaznamenala nárůst
v komoditě těžší transportní techniky s celkovou roční financovanou
hodnotou 1,809 miliardy korun. Kompletní skladbu portfolia doplňuje
financování strojů a zařízení, jehož objem financování meziročně
vzrostl o více než 53 % a představuje hodnotu 3,827 miliardy korun.
Celkově skupina UniCredit Leasing uzavřela v roce 2015 přes 25 tisíc
nových smluv a na konci roku tvořilo portfolio více než 67 tisíc
aktivních smluv.

Obchodní strategie společnosti
UniCredit Leasing i v roce 2015 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. V roce 2015 navíc naše společnost
reagovala na rostoucí tržní poptávku po produktu operativního
leasingu. 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 a velkému důrazu na kvalitní
relationship management, je UniCredit Leasing i nadále lídrem
v poskytování značkového financování automobilů na českém trhu.
V roce 2015 nabízela společnost programy financování pod
značkovými programy BMW Financial Services, Mini Financial
Services, Fiat Finance, FIAT PROFESSIONAL Finance, Alfa Romeo
Finance, Jeep Finance, Lancia Finance, Honda Finance, Hyundai
Finance, Kia Finance, Mazda Finance Opel Finance, Subaru Finance,
Volvo Car Financial Services, 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. Celkem tedy skupina UniCredit
Leasing nabízela značkové financování pro 19 automobilových
výrobců.
Financování transportní techniky zaujímá přibližně 13,5 % celkového
objemu nových obchodů a UniCredit Leasing v této komoditě
zaznamenal v roce 2015 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 2015 poskytovatelem značkových
financování automobilů MAN pod značkou MAN Finance, úzce
spolupracuje také se značkami Iveco a DAF. 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 a nově nastavené spolupráce Panav
Finance.
Financování strojů a zařízení velmi významně přispělo k růst
společnosti v roce 2015 s podílem více než 28% na objemu nových
obchodů, přičemž UniCredit Leasing obsadil 3. příčku na relevantním
leasingovém trhu. 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 2015 nejen že zaujímal významnou část na produktovém
portfoliu UCL, ale zaznamenal také mimořádně dynamický meziroční
nárůst, který byl v případě financování zemědělské techniky blízký
zdvojnásobení profinancovaného objemu v meziročním srovnání
a obsadil 3. místo na trhu. Na tom se podílí nejen produktová paleta,
ale také obchodní aktivita společnosti se značkovými programy John
Deere Finance, jejíž obchodní výsledek byl opravdu mimořádný, ale
také Some Finance, JCB Finance a financováním traktorů Zetor.
Všechny zmíněné úvěrové produkty pro financování zemědělské
techniky jsou navíc kompatibilní se systémem podpor PGRLF. I v roce
2015 se UniCredit Leasing věnoval financování dalších komodit jako
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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, KUBOTA, Yalle, Hyster, Bobcat a dalších. UniCredit
Leasing založil svou obchodní strategii roku 2015 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, obráběcí stroje, stavebnictví
a manipulační technika). V tomto trendu bude společnost pokračovat
i v roce 2016. Rok 2015 byl pro společnost obchodně velmi úspěšný.
UniCredit Leasing na trhu movitostí obsadil 2. místo s meziročním
růstem +33,99 %, zatímco trh rostl o +21 %. Na úspěchu
společnosti se významnou měrou podílela i systémová spolupráce
s mateřskou UniCredit Bank.

Významné skutečnosti,
které nastaly po rozvahovém dni
Dne 30. března 2016 byla uzavřena Kupní smlouva o převodu podílu
ve společnosti BACA Leasing Gama, s.r.o. Touto smlouvou došlo
k převodu podílu na společnost GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o.

Výhled a strategie pro rok 2016
UniCredit Leasing bude i v roce 2016 pokračovat ve své dlouhodobé
strategii vytyčené společně s akcionářem v roce 2013. Budeme
se věnovat dalšímu upevňování své pozice v oblasti financování
automobilů a jejímu rozšiřování v souladu s novými požadavky trhu.
Novou příležitostí v této oblasti je zejména operativní leasing pro
drobnou klientelu a s tím související financování následných prodejů
ojetých aut, která se budou z operativních leasingů vracet.
V neposlední řadě pak chceme i nadále pronikat do ostatních
komodit, jako jsou zemědělská technika, obráběcí stroje
a stavebnictví.
Klíčovou oblastí zůstává i nadále obchodní spolupráce s naší
mateřskou bankou. Budeme pokračovat ve zdokonalování modelu,
který jsme úspěšně rozvinuli v předcházejících letech, a pokračovat
v další penetraci trhu, a to zejména na Slovensku. Významné
zlepšení očekáváme především v oblasti spolupráce s retailovou
distribuční sítí.
Rok 2016 bude zároveň i rokem, kdy dokončíme integrační proces
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přechodem na jednotný informační systém. Součástí projektu je i nový
systém obsluhy pro naše spolupracující dealerství, který by měl dále
zkvalitnit a zjednodušit naše služby klientům. Velkou výzvou pro celé
odvětví bude regulace v oblasti poskytování úvěrů spotřebitelům.
Naše zkušenosti se zaváděním obdobné regulace na Slovensku nám
pomohou s úspěšným zvládnutím tohoto procesu v České republice,
nicméně nová legislativa si zřejmě vyžádá i přizpůsobení zavedeného
distribučního modelu.

Společenská odpovědnost
Principy společenské odpovědnosti, účast na charitativních projektech
i podpora neziskových a dobročinných organizací hrají v UniCredit
Leasing významnou roli. Společnost je dlouholetým partnerem
a finančním podporovatelem Nadace Naše dítě, která vznikla již v roce
1993 s cílem pomáhat dětem, jež se ocitnou v krizových situacích.
V letošním roce jsme také finančně podpořili nákup dodávky pro Fond
ohrožených dětí Klokánek, která usnadní přepravu dětí v tíživé situaci
nebo bez rodičů, a podporujeme aktivity Českého červeného kříže.
UniCredit Leasing 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 našich zaměstnanců.
Letos jsme také již potřetí v řadě podpořili finančně i účastí našich
zaměstnanců cyklistický závod OPEL HANDY Cyklo Maraton. Jedná se
o závod, který integruje handicapované a nehandicapované lidi
v jeden fungující tým a pomáhá šířit myšlenku, že život na vozíku
nekončí a lidé handicapovaní i zdraví mohou společně fungovat bez
větších problémů.
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
UniCredit Leasing CZ, a.s., nevykázal v roce 2015 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 složky.

Zpráva auditora
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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 2015
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 2015 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 Livio Cambi 5, 20151 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
HVB Leasing Czech Republic s.r.o., IČ 62917188
INPROX Chomutov, s.r.o., IČ 25670981
INPROX Kladno, s.r.o., IČ 25727435
UCL CZ vlastní 50% podíl na kapitálu RCI Financial Services,
s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4, IČ 25722328
a 49,86% podíl na hlasovacích právech.
1.4. Struktura vztahů mezi UCL CZ a ovládající osobou
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
Struktura skupiny UniCredit je detailně popsána v příloze č. 1 k této zprávě.

Zjednodušená struktura vztahů k 31.12.2015 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 %

UniCredit
pojišťovací makléřská,
spol. s r. o.
Praha
podíl UCL CZ 100 %

UniCredit Leasing
Slovakia, a.s.
Bratislava

projektové nemovitostní
společnosti
Praha

podíl UCL CZ 100 %

podíl UCL CZ 100 %
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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 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
Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání
Smlouva o vyhledávání potenciálních klientů
Smlouva o poskytování služeb a příkazní smlouva
Smlouva o zpracování osobních údajů
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Předmět smlouvy
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
Podnájem prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 3348, 28. října 65, Ostrava
Smlouva pro IČ na zprostředkování PRESTA do UCB
UCL CZ outsourcovala některé své činnosti do banky
Zpracování osobních údajů UCL CZ bankou v souvislosti s outsourcingem
Nájem prostor v budově č.p. 28, Široká 5, Liberec

Datum uzavření
23.3.2010
1.4.2012

Újma
žádná
žádná

2.4.2012
13.3.2013
30.5.2013
3.6.2013
1.3.2014
1.3.2014
6.8.2014
6.8.2014
28.7.2015

žádná
žádná
žádná
žádná
žádná
žádná
žádná
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

Datum uzavření
31.12.2009
11.7.2007
2.4.2012
1.1.2006

Újma
žádná
žádná
žádná
žádná

Datum uzavření
30.4.2015
30.4.2015
28.8.2014

Újma
žádná
žádná
žádná

2.3. Mezi UCL CZ a UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o.
Název smlouvy
Smlouva o poskytování služeb vč. dodatků
Smlouva o úvěru vč. 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

2.4. Mezi UCL CZ a UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Název smlouvy
Vysílací dopis pro zaměstnance
Memorandum o nákladech
Smlouva o poskytování služeb vč.dodatku
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Předmět smlouvy
Pronájem pracovní síly
Úhrada nákladů
Vzájemné poskytování služeb

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

Datum uzavření
31.12.2012

Újma
žádná

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
Mezi UCL CZ a UniCredit Bank Austria AG jsou účinné smlouvy o běžných účtech a úvěrové smlouvy, které jsou předmětem bankovního
tajemství. UniCredit Bank Austria AG rovněž poskytovala garance (do 09/2015). Všechny produkty jsou poskytovány za běžných podmínek, újma
nevznikla žádná.
2.7. Mezi UCL CZ a UniCredit Leasing (Austria) GmbH
Název smlouvy
Vysílací dopis pro zaměstnance
Smlouva o projektu vč. dodatků
Smlouva o úvěru

Předmět smlouvy
Pronájem pracovní síly
Projekt FVE
Poskytnutí úvěru

Datum uzavření
9.2.2015
10.3.2011
10.3.2011

Újma
žádná
žádná
žádná

Předmět smlouvy
Poskytování služeb pro UCL CZ

Datum uzavření
21.12.2015

Újma
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

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 2014 představovala 4 354 mil. Kč, přesáhlo
v průběhu roku 2015 financování poskytnuté od UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. Toto financování bylo poskytnuto
za běžných tržních podmínek.
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.
3.3. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi
osobami podle § 82 odst. 1 ZOK
Výhodami plynoucími ze vztahů mezi osobami Skupiny UniCredit jsou
zejména:
Mezinárodně známá značka a reputační přínos vyplývající
ze zařazení Skupiny UniCredit mezi SIFI (Strategically Imprortant
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.
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Operační synergie umožňující snižování provozních nákladů.
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.
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.
V Praze dne 31. března 2016

Ing. Jiří Matula
předseda představenstva

Angeline Michelle Corvaglia, MBA
členka představenstva

Příloha: Organizační schéma Skupiny UniCredit

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
Náměstí Přemysla Otakara II. 123
Šimkova 1224
Široká 28/5
28. října 3348/65
Radobyčická 6
Mírové náměstí 35A
Potoky 552

PSČ
602 00
370 01
500 03
460 01
700 39
301 00
400 01
760 01

Telefon
549 529 601
387 001 819
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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www.unicreditbank.cz
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