SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 10. februar 2016

POSLOVNI REZULTATI UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. ZA LETO 2015:
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. POVEČALA SVOJO DOBIČKONOSNOST IN ZABELEŽILA POZITIVEN REZULTAT V VIŠINI
11,6 MILIJONA EVROV PRED OBDAVČITVIJO (0,6 MILIJONA EVROV V LETU 2014), VISOKA RAST DEPOZITOV POTRDILA
ZAUPANJE STRANK V BANKO, KOLIČNIK KAPITALSKE USTREZNOSTI V VIŠINI 22,04 %
















Dobiček pred obdavčitvijo je dosegel 11,6 milijona evrov v primerjavi z 0,6 milijona evrov v letu 2014.
Bilančna vsota Banke je ostala stabilna, zmanjšala se je za 1,3 % v primerjavi s koncem leta 2014 ter
znaša 2,55 milijarde evrov.
Prevzem družbe UniCredit Leasing d.o.o. v drugi polovici preteklega leta se je odrazil v prvih konsolidiranih
računovodskih izkazih; bilančna vsota Skupine (Banka in Leasing) znaša 2,63 milijarde evrov.
Krediti strankam so se zmanjšali za 3,1 % v primerjavi s koncem leta 2014. Slovenski bančni sektor je v
istem obdobju zmanjšal obseg kreditov za 5,5 %.
Depoziti strank so se povečali za 452 milijonov evrov.
Čisti prihodki od obresti so se znižali za 7,8 % v primerjavi z letom 2014, medtem ko je znižanje v
slovenskem bančnem sektorju znašalo 10,6 %.
Čisti prihodki od opravnin so se povečali za 0,3 milijona evrov oziroma za 1,2 % v primerjavi z letom 2014.
V slovenskem bančnem sektorju so se čisti prihodki od opravnin znižali za 3,0 %.
Operativni stroški in amortizacija so ohranili stabilno raven 39,3 milijona evrov (leta 2014: 39,1 milijona
evrov).
Krediti in terjatve so bili oslabljeni ali odpisani v višini 21,0 milijona evrov (41,2 % manj kot v letu 2014).
Količnik skupnega kapitala (CAR) Banke na ravni 22,04 % precej nad regulatorno zahtevanimi
mejami 8 %. Količnik temeljnega kapitala (CET1) je znašal 20,24 %, ustrezni konsolidirani CAR je znašal
21,12 %, količnik CET1 pa 19,51 %.
Obseg sredstev v skrbništvu je presegel 10 milijard evrov in se povečal za 21,0 % v primerjavi s koncem
leta 2014.
V letu 2015 Banka pridobila več kot 10.000 novih strank.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Čisti dobiček UniCredit Banka Slovenija d.d. po obdavčitvi se je znatno povečal, in sicer z 0,6 milijona evrov v letu
2014 na 9,7 milijona evrov v letu 2015.
UniCredit Banka Slovenija d.d. je 31. julija 2015 prevzela UniCredit Leasing d.o.o., kar se odraža v prvih konsolidiranih
računovodskih izkazih Skupine (Banka in Leasing). V letu 2015 je UniCredit Leasing d.o.o. zabeležil dobiček po
obdavčitvi v višini 0,5 milijona evrov. Dobiček po obdavčitvi v prvih sedmih mesecih leta (pred prevzemom) je znašal
1,5 milijona evrov, zato je razlika med obema dobičkoma vključena v konsolidirani izkaz poslovnega izida. Čisti
dobiček Skupine za leto 2015 znaša 8,7 milijona evrov.
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Leta 2015 so čisti obrestni prihodki Banke znašali 44,8 milijona evrov, kar pomeni zmanjšanje za 3,8 milijona evrov
(oziroma 7,8 %). V obdobju poročanja so bila uvedena strožja pravila priznavanja prihodkov od obresti za slaba
posojila. Prihodki od obresti so se zmanjšali sorazmerno manj kot odhodki za obresti, ker je Banka optimizirala
strukturo svojih obveznosti. Hčerinska družba Leasing je k dobičku Skupine prispevala 1,9 milijona evrov čistih
prihodkov od obresti.
Čisti prihodki od opravnin Banke so se povečali na 25,0 milijona evrov (1,2 % rast v primerjavi s prejšnjim letom).
Prihodki od provizij iz naslova podjetniškega svetovanja in iz poslov z vrednostnimi papirji pa so se znatno povečali.
Realizirani dobički od prodaje obveznic, razpoložljivih za prodajo, so znašali 5,3 milijona evrov.
V letu 2015 je Banka zaradi discipliniranega obvladovanja stroškov uspela ohraniti svoje administrativne stroške na
enaki ravni kot v preteklem letu, v višini 34,3 milijona evrov (v letu 2014 so znašali 34,0 milijonov evrov, kar
predstavlja povečanje za 0,9 % na letni ravni). Tudi stroški amortizacije so obdržali stabilno raven 5,0 milijona evrov v
letu 2015.
Krediti in terjatve so bili oslabljeni ali odpisani v višini 21,0 milijona evrov. To je za 41,2 % manj kot v letu 2014.
Dodatne oslabitve za kredite (predvsem za finančne najeme) v višini 1,7 milijona evrov so bile oblikovane v družbi
Leasing v zadnjih 5 mesecih leta, ko je Banka postala njena lastnica.
V postavki "drugi vseobsegajoči donos" je Banka zabeležila dodatna 2,8 milijona evrov dobička po obdavčitvi.

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA (BILANCA STANJA)
UniCredit Banka Slovenija d.d. je v letu 2015 nekoliko zmanjšala svojo bilančno vsoto, in sicer za 33,7 milijona evrov
oziroma za 1,3 %, pri čemer je 31. decembra 2015 znašala 2.545,0 milijona evrov. Bilančna vsota celotnega
bančnega sektorja v Sloveniji je v letu 2015 padla za več, in sicer za 3,4 % v primerjavi s predhodnim letom.
Bilančna vsota UniCredit Leasing d.o.o. (hčerinska družba Banke od 31. julija 2015 dalje) je ob koncu leta 2015
znašala 173,1 milijona evrov. Ob izločitvi sredstev in obveznosti znotraj Skupine je bilančna vsota Skupine večja od
obsega bilance stanja Banke za 84,6 milijona evrov.
Krediti Banke so se zmanjšali za 50,9 milijona evrov v primerjavi z prejšnjim koncem leta in so znašali 1.746,3
milijona evrov.
Banka je zabeležila povečanje za 100,9 milijona evrov pri obveznicah, razpoložljivih za prodajo, zaradi nakupa
državnih vrednostnih papirjev in plačila v Sklad za reševanje bank.
V letu 2015 so se vloge strank občutno povečale, in sicer za 452,0 milijona evrov oziroma za 33,0 % in dosegle
1.820,5 milijona evrov, s čimer so nadaljevale pozitiven trend iz preteklih let. Banka je odplačala svoje obveznosti do
bank v višini 520,9 milijona evrov, s čimer je nadalje optimizirala svoje stroške financiranja.
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Mag. Stefan Vavti, predsednik uprave, UniCredit Banka Slovenija d.d.: »V letu 2015 se je kreditno povpraševanje
prebivalstva stabiliziralo oz. celo nekoliko okrepilo, pri podjetjih pa v zadnjih mesecih prav tako vidimo zmeren
investicijski cikel, čeprav se je celoten obseg kreditov na slovenskem trgu na splošno ponovno zmanjšal. Depoziti se
pospešeno kopičijo, čeprav varčevalci ne morejo več pričakovati tako visokih obrestnih mer kot v preteklih letih,
temveč bo vedno bolj na prvem mestu varnost prihrankov. Kapitalsko in likvidnostno smo odlično pripravljeni
podpreti kvalitetne projekte, pri čemer nizke obrestne mere trenutno dodatno spodbujajo investicije. Velik izziv za
prihodnost bančništva pa bodo padec obrestnih marž in neobrestnih prihodkov, trendi kot je digitalizacija, ki pomeni
dodatne investicije v spreminjajoče se obnašanje strank, ter regulativa, ki v zadnjem obdobju viša stroške poslovanja.
T.i. stresni test Evropske Centralne Banke, ki smo ga zelo uspešno opravili preteklo leto, ko smo bili ena od treh
sistemsko pomembnih bank v Sloveniji, je dober pokazatelj našega položaja v lokalnem in tudi v evropskem pogledu.
Ponosni smo, da nas je samo v lanskem letu za svojega bančnega partnerja izbralo več kot 10.000 novih strank v
Sloveniji, okrepili pa smo tudi položaj na številnih področjih, kjer smo sicer že bili med vodilnimi na trgu.«
O SKUPINI UNICREDIT
UniCredit je vodilna evropska komercialna banka z močnimi koreninami v 16 državah. Naša poslovna mreža pokriva
približno 50 trgov, šteje več kot 7.800 poslovnih enot z več kot 141.000 zaposlenimi.
V regiji SVE skupina UniCredit upravlja razvejano mednarodno bančno mrežo z 2.100 poslovalnicami (skupaj s Turčijo,
3.100). Skupina deluje v naslednjih državah: Avstrija, Azerbajdžan, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Republika
Češka, Nemčija, Madžarska, Italija, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška, Slovenija in Turčija (podatki na 30.
september 2015).
Dodatne informacije: Korporativna identiteta in komunikacija, pr@unicreditgroup.si
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