SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 4. avgust 2016

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. POSLOVNI REZULTATI ZA PRVO POLLETJE 2016

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. JE POVEČALA DOBIČKONOSNOST IN ZABELEŽILA DOBIČEK PRED
OBDAVČITVIJO V VIŠINI 11,5 MILIJONA EVROV, MED DRUGIM TUDI ZARADI PRODAJE DELNIC VISA IN NIŽJIH
OSLABITEV KREDITOV (58,3 % ZNIŽANJE NA LETNI RAVNI). DOSEGLI SMO VIŠJI TRŽNI DELEŽ PRI KREDITIH,
DEPOZITI STRANK PA OSTAJAJO NA VISOKI RAVNI, KAR POTRJUJE ZAUPANJE STRANK V BANKO. KOLIČNIK
KAPITALSKE USTREZNOSTI OSTAJA NA RAVNI 16,52 %, VELIKO VIŠJI OD ZAKONSKO ZAHTEVANE.













Dobiček pred obdavčitvijo dosegel raven 11,5 milijona evrov in se je več kot podvojil v primerjavi s prvim
polletjem leta 2015.
Bilančna vsota Banke je ostala stabilna; povečala se je za 0,7 % v primerjavi s koncem leta 2015 in znaša
2,56 milijarde evrov.
Posojila strankam porasla za 0,9 % v primerjavi s koncem leta 2015.
Depoziti strank so ostali na visoki ravni, doseženi tudi ob koncu leta 2015.
Čisti obrestni prihodki so padli za 12,3 % v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta, kar je posledica
nizkih obrestnih mer na trgu.
Čiste opravnine so padle za 13,5 % v primerjavi s prvim polletjem predhodnega leta.
Dobički iz naslova prodaje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, so znašali 5,4 milijona evrov (60,5
% več kot v prvem polletju 2015).
Operativni stroški in amortizacija v višini 20,3 milijona evrov.
Posojila so bila oslabljena ali odpisana v višini 6,7 milijona evrov (58,3 % manj kot v polletju 2015).
Količnik kapitalske ustreznosti (CAR) 16,52 % je precej nad zahtevano zakonsko mejo (8 %). Količnik
temeljnega kapitala (CET1) znaša 16,29 %, ustrezni konsolidirani CAR 16,86 %, količnik CET1 pa 16,64 %.
V letu 2016 je Banka pridobila že več kot 6.000 novih strank (lani rekordnih 10.000 v celem letu).

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Čisti dobiček po obdavčitvi UniCredit Banka Slovenija d.d. je občutno zrasel; iz 4,6 milijona evrov v prvi polovici leta
2015 na 9,6 milijona evrov v prvi polovici leta 2016, kar je skoraj na ravni celoletnega rezultata, doseženega v letu
2015.
Čisti obrestni prihodki Banke so v prvi polovici leta 2016 znašali 21,4 milijona evrov, kar predstavlja padec v višini 3,0
milijona evrov (12,3 %) v primerjavi s prvo polovico leta 2015 in je posledica nizkih obrestnih mer na trgu ter
povečane konkurence v bančnem sektorju. Obrestni prihodki so tako v absolutnem znesku kot proporcionalno padli
manj kot obrestni odhodki, saj je Banka nadaljevala z optimizacijo strukture obveznosti.
Čiste opravnine Banke so se znižale za 13,5 % na letni ravni na 10,7 milijona evrov. Povečanje prihodkov je opazno
predvsem na področju mednarodnega plačilnega prometa (32,5 % povečanje v primerjavi z istim obdobjem
preteklega leta). Hkrati je Banka uspela znižati odhodke od provizij za domač plačilni promet.
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Realizirani dobički pri prodaji vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo, so znašali 5,4 milijona evrov, kar je več
kot v letu 2015. Junija je bila zaključena tudi prodaja Visa Europe družbi Visa Inc. Transakcija je k rezultatu prispevala
3,6 milijona evrov. Preostalih 1,8 milijona evrov izhaja iz prodaje obveznic.
Operativni stroški Banke so v prvi polovici leta znašali 17,8 milijona evrov. V letu 2016 bo Banka ponovno pričela
plačevati zaposlenim premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Amortizacija je ostala na ravni 2,5
milijona evrov.
Druge poslovne izgube vključujejo vplačila v Sklad za reševanje bank in Sklad za jamstvo za vloge, ki so porasle iz 1,5
milijona evrov, zabeleženih v celotnem letu 2015, na 2,0 milijona evrov.
Posojila in ostale terjatve so bile oslabljene ali odpisane v znesku 6,7 milijona evrov, kar je 58,3 % manj kot v prvem
polletju leta 2015.
UniCredit Banka Slovenija d.d. in UniCredit Leasing d.o.o. (konsolidiran rezultat)
Banka je 31. julija 2015 prevzela UniCredit Leasing d.o.o., kar se odraža v konsolidiranih računovodskih izkazih Skupine
(UniCredit Banka Slovenija d.d. in UniCredit Leasing d.o.o.) od tega dne dalje. Skupina je v prvi polovici leta 2016
zabeležila dobiček po obdavčitvi v višini 10,3 milijona evrov, pri čemer je družba UniCredit Leasing d.o.o. prispevala
0,7 milijona evrov.

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA (BILANCA STANJA)
V prvi polovici leta 2016 je UniCredit Banka Slovenija d.d. povečala svojo bilančno vsoto za 17,9 milijona evrov
oziroma za 0,7 %, tako da po stanju na dan 30. junij 2016 znaša 2.562,9 milijona evrov.
Posojila strankam in bankam so se v Banki povečala za 102,4 milijona evrov v primerjavi s koncem preteklega leta in
so znašala 1.848,8 milijona evrov.
Depoziti strank so v prvi polovici leta ostali na podobni ravni kot konec leta 2016 (manjši so za 8,4 milijonov evrov oz.
0,5 % po zabeleženih visokih porastih v preteklih letih). Obveznosti do bank so porasle za 55,6 milijona evrov.
UniCredit Banka Slovenija d.d. in UniCredit Leasing d.o.o. (konsolidiran rezultat)
Bilančna vsota UniCredit Leasing d.o.o. je znašala 171,1 milijona evrov. Ob izločitvi medsebojnih sredstev in
obveznosti Skupine (UniCredit Banka Slovenija d.d. in UniCredit Leasing d.o.o.) je bilančna vsota Skupine večja od
obsega bilančne vsote Banke za 79,6 milijona evrov. Konsolidirana bilanca stanja Skupine torej znaša 2,64 milijarde
evrov.
Stefan Vavti, predsednik uprave UniCredit Banka Slovenija d.d.: »V prvi polovici leta 2016 se je naš dobiček pred
obdavčitvijo v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta več kot podvojil, med drugim tudi zaradi izrednih
prihodkov. Kljub nadaljnjemu zmanjševanju volumna posojil v bančnem sektorju smo povečati tržni delež danih
posojil iz 8,4 %, zabeleženih ob zaključku leta 2015, na 8,6 %. Izpostavim naj tudi rezultat UniCredit Leasinga, ki smo
ga prevzeli lani in je pozitivno prispeval k našemu skupnemu rezultatu, veseli pa smo tudi več kot 6.000 novih strank,
ki so se v letošnjem letu odločile, da se pridružijo obstoječim nadpovprečno zadovoljnim strankam naše Banke.«
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O SKUPINI UNICREDIT
UniCredit je ena izmed vodilnih evropskih komercialnih bank z močnimi koreninami v 16 evropskih državah. Naša
poslovna mreža pokriva približno 50 trgov, šteje več kot 7.000 poslovnih enot z več kot 125.000 zaposlenimi.
V regiji SVE skupina UniCredit upravlja veliko mednarodno bančno mrežo z več kot 3.000 poslovnimi enotami
(vključno s Turčijo).
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.
Dodatne informacije: pr@unicreditgroup.si
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