SAJTÓINFORMÁCIÓ
Oberbank mérlegadatok 2020:
A stabil operatív ügyleteknek köszönhetően a saját tőke és tőkemegfelelési
mutató emelkedett
- vállalati banki tevékenység, mint stabil bevételi forrás,
- a lakossági ügyfelek egyre inkább érdeklődnek a lakáshitelek iránt,
- jutalékos ügyleteink a volumen és ügyfélszám növekedésével,
- stabil hitelállomány,
- az éves eredmény a részesedések, kockázati költségek és piaci torzulások
következtében terhelt,
- a kilátások biztatóak.
Millió EUR-ban
Kamateredmény
Províziós eredmény
At Equity-eredmény
Kockázati tartalék
Üzemi költségek
Adózás előtti eredmény
Adózás utáni eredmény
Saját tőke

2020
336,9
170,7
-8,0
-41,8
-294,9
167,5
123,5
3.038,9

+/- %ban

-2,6
+4,7
>100
+2,1
-39,4
-42,8
+2,6

2019
345,8
163,0
29,7
-12,2
-288,9
276,2
216,1
2.960,5

2018
345,2
159,2
83,1
-25,6
-283,6
270,5
225,6
2.797,9

Linz, 2021. március 22.
A vállalati ügyletek terén növekedés volt a jellemző. A lakossági ügyfelek elsősorban
lakáshitelek és befektetési termékek iránt érdeklődtek. A kamateredmény stabil,
336,9 millió Eurót tett ki, a jutalék eredmény 4,7%-kal növekedett és 170,7 millió
Eurót ért el.
A saját tőkebefektetési eredmény, a kockázati költségek, a befektetésbiztosításhoz
való magasabb hozzájárulás és a korona válság következtében a pénzügyi eszközök
átértékelése miatt az adózás utáni eredmény 42,8%-ra csökkentett 123,5 millió
Euróra.
A külső tényezőkből adódó eredménycsökkenést ellensúlyozza a 3 milliárd Eurót
meghaladó saját tőke 2,6%-os erősödése. A tőkemegfelelési mutató 2020 év végére
18,17%-ot ért el.
„ A magas saját tőke arány az Oberbank kockázatviselési képességét bizonyítja és
erős alapja a vállalatok korlátlan ellátásához szükséges finanszírozásoknak. A
magas saját tőke szint az Oberbank azon képességét is mutatja, hogy saját erőből
képes növekedni és a jövőbeli irányt saját maga megválasztani.” kommentálta az
Oberbank vezérigazgatója, Franz Gasselsberger a jó eredményeket. Valamint
hivatkozott a Standard & Poors „A” besorolására, mely „az Oberbank működő üzleti
modelljét igazolja”.
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Operatív ügyletek
A vállalati hitelállomány 454,6 millió Eruróval ill. 3,5%-kal nőtt 13,6 milliárd Euróra.
Jól alakultak az új hitelek, melyek a 2019. évi 4,2 milliárd Euró után 2020-ban 4,7
milliárd Euróval növekedtek, ez összesen 9,8%-os növekedést jelent. A vállalati
ügyletek legnagyobb hajtóereje az áthidaló finanszírozások, ingatlanhitelek és
különösen ősszel az „ÚJ befektetési prémium“ program volt, utóbbi a finanszírozási
igények jelentős emelkedését vonta maga után Ausztriában.
A lakossági új hitelek 2020-ban lépték át először az 1 milliárd Eurós küszöböt, több,
mint 1,1 milliárd Euróval. A volumen 6,8%-kal nőtt 3,7 milliárd Euróra. A növekedést
a lakáshitelek segítették elő, melyek volumene 9,1%-kal 3,4 milliárd Euróra nőtt. A
válság alatt családi házak esetében saját célra ill. kiadás céljára történtek
befektetések. A lezárások azt eredményezték, hogy a lakossági befektetések
jelentősen növekedtek 8%-kal 6,2 milliárd Euróra, elsősorban az online
megtakarítások voltak népszerűek ebben az időszakban. Az Oberbank elsődleges
forrásai 8,9%-kal növekedtek 15,4 milliárd Euróra.
Az értékpapír üzletágban ügyfeleink igényelték tanácsadóink segítségét. Különösen
márciusban nem pánik jellemezte az ügyfeleket, hanem rendkívüli érdeklődés a
folyamatok iránt. Kevés eladás volt, de sok ügyfél kihasználta az alacsony
árfolyamokat az értékpapír piacra való belépésre. Legkeresettebbek a menedzselt
termékek voltak: a befektetési alapok nettó eszközérték növekedése 266,7 millió
Eurót ért el. A vagyonkezelés és tanácsadás területén az Oberbank mind az
ügyfelek, mind a vagyon tekintetében növekedést ért el. A kezelt ügyfélvagyon 32,1
milliárd Euróra nőtt, míg tavaly 30,3 milliárd Eurót tett ki.
Korona és a kockázatok alakulása
2020. március közepén a teljes Oberbank gyorsan váltott válság üzemmódra. A
munkavállalók érdekében védőintézkedéseket kellett hozni, a belső rendszerek
védelmét megerősíteni és ezzel egyidejűleg az összes rendelkezésre álló erőforrást
a front office területen az ügyfelek tanácsadására kellett összpontosítani. Gyors
ütemben beállításra került a fizetések halasztása ügyfeleink igénye szerint, annak
érdekében, hogy legyen idő a valódi likviditási és finanszírozási igények felmérésére.
Április végéig közel 25.000 ügyféltárgyalásra került sor és 15.000 esetben került
beállításra hitelmoratórium. Sok ügyfelünk már ősszel megkezdte a törlesztést. 2020ban valamennyi piacon 1,6 milliárd Euró értékű hitelállomány került halasztásra, ez
az összes finanszírozás 9,5 5-a. A legnagyobb részét az év végére sikerült rendezni.
A kockázati tartalék 2019. évi alacsony szintjéhez képest megháromszorozódott,
12,2 millió euróról 41,8 millió euróra nőtt. Az NPL arány 2020 év végén 2,05
százalékot ért el, ezzel az előző évhez hasonlóan továbbra is nagyon alacsony
szinten van. Az Oberbank hitelportfóliója több, mint stabilnak bizonyult.
At-Equity-eredmény
Az At-Equity eredmény év végére -8,0 millió Euróval negatív lett, az előző évben
még 29,7 millió Eurót ért el. Az At-Equity mutatószámra a voestalpine eredményének
és vállalati teljesítményének alakulása van kihatással, amit nem tudott teljes
egészében ellensúlyozni a leánybankok pozitív eredményessége.
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Kilátások
Az Oberbank nagy bizakodással tekint a konjunktúra jövőbeli fejlődésére. A
fellendülés kezdete a lakosság megfelelő átoltottságától függ.
Az Oberbank folytatni fogja növekedését és 2021-ben új fiókokat nyit (Tatabányán,
Brandenburgban és Jindrichuv Hradecben). 2021 első hónapjaiban a bankügyletek
örvendetes növekedése állapítható meg. hitelnövekedés a vállalati területen,
alacsony hitelkockázat és a jutalékos ügyletek számának növekedése.
A 2021-es üzleti év ugyanakkor a járványhelyzet további alakulásától függ. A teljes
évre vonatkozó megbízható előre jelzésre emiatt nincs mód.
VÉGE
Kapcsolattartó:

Mag. Gerhard Braun
Oberbank AG sajtóinformáció
gerhard.braun@oberbank.at
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