V Bratislave, dňa 28.9.2011

TLAČOVÁ SPRÁVA
ČSOB Leasing počas 1. polroka 2011 s tretinovým nárastom obratu
a takmer polovičným rastom zisku
V 1. polroku 2011 uzatvoril ČSOB Leasing 4 417 nových zmlúv o financovaní,
v objeme obstarávacích cien 132 mil. €, čo znamená medziročný nárast
obchodov o 29%. Podiel spoločnosti na slovenskom hnuteľnom lízingovom
trhu tým z hľadiska objemu novej produkcie dosiahol 15,6%. Objem živého
portfólia ČSOB Leasing dosiahol v tomto období hodnotu 442 mil. €, pri počte
30 tisíc živých zmlúv. Medziročne sa o 43% zvýšil aj čistý zisk spoločnosti a to
na 7,2 mil. €.
„V 2. štvrťroku tohto roka sme otvorili desiatu vlastnú pobočku a našim klientom sme tak
k dispozícii už aj v Dunajskej Strede. Vďaka tejto a rade iných obchodných aktivít sa nám
podarilo opätovne dosiahnuť nárast živého portfólia, čo popri náraste zisku spoločnosti
považujeme za mimoriadny úspech“, ocenil výsledky Juraj Ebringer, predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB Leasing.
Za 1. polrok 2011 uzatvorila spoločnosť v komodite osobných a úžitkových automobilov
obchody vo výške 51 mil. €, čo bolo medziročne o 28% viac. Spolu so svojím obchodným
partnerom, spoločnosťou PSA Finance, pre ktorú formou exkluzívnej spolupráce
zabezpečuje celý proces správy lízingových zmlúv, dosiahol kumulovaný trhový podiel
oboch spoločností v tejto komodite až 15,5%, pri novom obrate 65 mil. €.
ČSOB Leasing je univerzálnou bankovou lízingovou spoločnosťou a preto významnú časť
jeho nových obchodov tvorí aj financovanie ďalších komodít, akými sú napríklad nákladné
automobily, stroje, zariadenia alebo železničné vozidlá.
Prvé miesto si už osem rokov po sebe udržuje ČSOB Leasing vo financovaní ťahačov,
prívesov, návesov a autobusov. Medziročný rast spoločnosti vo financovaní tejto komodity
bol 51%, s novým objemom 32 mil. €, čo bolo nad rastom lízingového trhu. Podiel ČSOB
Leasing na trhu dosiahol 18,2%.
Financovanie strojov, zariadení a informačných technológií dosiahlo v ČSOB Leasing
objem 39 mil. €, vďaka čomu spoločnosť získala v tejto komodite podiel 18,5%.
Spoločnosti sa počas prvých 6 mesiacov tohto roku darilo aj vo financovaní menších
komodít, akými sú napríklad lode, lietadlá a železničné vozidlá. S obratom 9 mil. € a
podielom až 56% obsadil ČSOB Leasing suverénne 1. miesto vo financovaní prepravných
prostriedkov s veľkými jednotkovými cenami. Medziročne išlo o 3-násobný nárast obchodov.
Prevažnú väčšinu nových klientov spoločnosti tvorili aj v 1. polroku 2011 podnikatelia
s podielom 93%, pričom podiel spotrebiteľov bol zvyšných 7%.

Z hľadiska produktovej štruktúry tvorili viac ako dve tretiny nového obratu v ČSOB Leasing
obchody uzatvorené prostredníctvom finančného alebo operatívneho lízingu, zvyšný podiel
pripadol na splátkový predaj a úvery.
Pri pohľade na distribučné kanály, prostredníctvom ktorých prichádzajú do spoločnosti
nové obchody, bolo takmer 60% obratu získaného prostredníctvom vlastnej distribučnej siete
ČSOB Leasing, ktorú aktuálne tvorí 10 pobočiek, rozmiestnených v rámci celého územia SR,
zatiaľ čo podiel obchodov získaných cez dílerov a sprostredkovateľov bol štvrtinový. Podiel
ČSOB banky na nových obchodoch svojej lízingovej dcéry bol síce iba 15%, no práve aktivity
materskej banky zaznamenali medziročne najvýraznejší nárast až o 116%.
ČSOB Leasing potvrdil dominantnú pozíciu medzi lídrami slovenského lízingového trhu aj v roku 2010. Svoje
postavenie dosiahol najmä vďaka pozíciám dlhodobých trhových jednotiek vo financovaní nákladných
automobilov, strojov a zariadení. Vo financovaní osobných a úžitkových vozidiel je silnou trhovou trojkou.
Spoločnosť je dlhodobým partnerom vo financovaní klientov i dílerov v značkách Hyundai, KIA, Opel, Chevrolet,
Mitsubishi a Saab (komodita osobné a úžitkové autá), MAN (komodita nákladné vozidlá) a Zetor (komodita stroje
a zariadenia). Dlhoročná partnerská spolupráca v poskytovaní komplexných back-office služieb naďalej pokračuje
so značkami Citroen a Peugeot. Preferovaným poistným partnerom všetkých financovaných predmetov je ČSOB
Poisťovňa. ČSOB Leasing je univerzálna banková lízingová spoločnosť, pričom je 100%-nou dcérou ČSOB
banky a patrí do nadnárodnej skupiny KBC.

