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SAJTÓINFORMÁCIÓ

Az UniCredit frissíti az IFRS9 COVID-19 makrogazdasági
szcenárióját
Az UniCredit további 0,9 milliárd euró céltartalékot képez a hitelezési veszteségekre 2020 1.
negyedévében.
A 2020-as évre jóváhagyott CET1 MDA-puffer (maximális felosztható összeg) jóval a 200-250
bázispontos céltartomány felett van.
A 2020-as évre várható kockázati költség 100-120 bázispont.
A piaci szereplők tájékoztatása céljából az UniCredit bejelentette az IFRS9 szerinti általános értékvesztés
számításához használt makroökonómiai feltételezések várható módosítását.
Az UniCredit az eurózónában 13 százalékos GDP-csökkenést vár 2020-ban, majd 10 százalékos növekedést 2021ben. Ezek a feltételezések magukba foglalják a COVID-19 várható hatását, valamint a bejelentett kormányzati és
az EKB enyhítő intézkedéseket, és összhangban vannak azzal, amit az UniCredit Economics Research 2020. április
2-án publikált, illetve követik az IMF által 2020. április 14-én közzétett adatokat, bár annál konzervatívabbak.
Ennek eredményeképpen az UniCredit 2020 1. negyedévében további 0,9 milliárd euró értékű általános
értékvesztést könyvel el. Ezért 2020 1. negyedévében a kockázati költség (CoR) várhatóan 110 bázispont körül
alakul, amelyből 80 bázispont a módosított IFRS9 makroökonómiai forgatókönyv, míg 30 bázispont a mögöttes
CoR eredménye. Az utóbbi lényegesen jobb, mint az idei évre eredetileg kitűzött 46 bázispontos cél.
Habár a jelenlegi példátlan helyzetre való tekintettel nehéz előrejelzést tenni, a 2020-as évre a CoR a 100-120
bázispontos tartományba várható. A CoR az IFRS9 szerinti általános értékvesztésből, valamint az ágazati és egyedi
értékvesztések várható kockázatainak az év során – valószínűleg az év vége felé, a moratórium lejártával –
bekövetkező elszámolásából adódik majd össze.
2021-re a csoport jelenlegi becslése 70-90 bázispont.
A Transform 2019 stratégiai terv sikerének köszönhetően az UniCredit tőkeereje kiváló, az elsődleges alapvető
tőkéhez kapcsolódó (CET1) MDA-puffer jóval a 200-250 bázispontos céltartomány felett marad 2020 során. A
csoport likviditási helyzete is erős, a likviditásfedezeti mutató értéke 140 százalék felett volt 2020 1.
negyedévének végén.
Az UniCredit vezérigazgatója, Jean Pierre Mustier – amellett, hogy lemond a 2020-as évi LTIP-javadalmazásának
teljes változó részéről, amely 2,4 millió eurónak felel meg – felajánlotta 2020. évi fizetésének 25 százalékos,
vagyis 300 000 eurós csökkentését is. A vezérigazgató javadalmazása így összesen 2,7 millió euróval csökken,
amelyet az igazgatótanács azonnali hatállyal az UniCredit Alapítványnak adományoz. A vezérigazgató
hozzájárulása azokat a már eddig is folyamatban lévő erőfeszítéseket egészíti ki, amelyek a járvány helyi
közösségeket érintő hatásának csökkentésére, és a vírus elleni harcban az egészségügyi ellátás számára további
erőforrások biztosítására irányulnak. Ennek következtében Jean Pierre Mustier 2020 évi teljes javadalmazása
900 000 euró lesz, amely 75 százalékkal kevesebb, mint az éves célkitűzésben szereplő szám.
Az UniCredit számára az elsődleges cél a munkatársak és az ügyfelek egészségének és biztonságának védelme. A
csoport továbbra is a „Jót s jól!’ elvet követve folytatja ügyfelei aktív kiszolgálását és azoknak a gazdaságoknak és
közösségeknek a támogatását, amelyekben jelen van.
Az UniCredit 2020 1. negyedéves eredményét 2020. május 6-án teszi közzé.
Milánó, 2020. április 22.
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