Bratislava, 3. december 2012

ČSOB Leasing za 9 mesiacov so ziskom 10,3 mil. €
a výrazne posilneným postavením na lízingovom trhu
ČSOB Leasing dosiahol v 1-3.štvrťroku 2012 čistý zisk 10,3 mil. € a to popri
štvrtinovom medziročnom náraste nových obchodov z hľadiska objemu (na 250 mil.
€) i počtu financovaných zmlúv (na 7 961 kusov). Na slovenskom lízingovom trhu,
ktorý za 9 mesiacov tohto roka medziročne obratovo poklesol o 2%, znamenali tieto
obchodné výsledky pre ČSOB Leasing jednoznačné prvenstvo spomedzi všetkých
lízingových spoločností, ako aj takmer 4%-né zvýšenie trhového podielu na
rekordných 18,4%. Aj pri týchto rastových obchodných výsledkoch si spoločnosť
dlhodobo udržuje nízky parameter nákladovosti (tzv. Cost-Income Ratio) a to tesne
pod 40%.
„Teší ma, že napriek aktuálnej stagnácii slovenského lízingového trhu sa našej spoločnosti darí v tomto
roku výrazne rásť. Osobitne ma teší posilňovanie nášho postavenia vo financovaní osobných áut, kde
sme pre podnikateľov aj spotrebiteľov po celý rok najžiadanejšou bankovou lízingovou spoločnosťou.
Z hľadiska dosiahnutých finančných výnosov som rád, že náš obchodný rast nie je sprevádzaný
zvyšovaním nákladov na úkor zákazníkov alebo akcionárov, ale práve naopak – sústavným zvyšovaním
efektivity vlastných procesov a novými produktmi. Medzi tie úspešné, ktoré za dva roky využilo už okolo
1 200 firiem, u nás patrí ponuka predschválených rámcov na financovanie ľubovoľných lízovateľných
predmetov,“ uviedol Juraj Ebringer, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB Leasing.
Vďaka exkluzívnej spolupráci s importérmi a dílermi šiestich značiek nových áut, konkrétne Hyundai,
Opel, KIA, Chevrolet, Suzuki a Mitsubishi, ktorých spoločné predaje za 9 mesiacov tohto roku dosiahli
na Slovensku takmer 11 500 vozidiel, sa ČSOB Leasing premiérovo umiestnil už na 2. mieste
v komodite financovania osobných a úžitkových vozidiel pre podnikateľov i spotrebiteľov. Nový
obrat dosiahol 104 mil. € a podiel presiahol 15%, čo je medziročný nárast podielu o 3%. Partnerské
značky Citroen a Peugeot predali tento rok vyše 6 tisíc áut. Celkovo tak mal ČSOB Leasing v tomto
roku prístup k financovaniu 17 500 áut, čo je 30% z celoslovenských predajov vozidiel do 3,5
tony.
Podiel ČSOB Leasing na trhu narástol aj v komodite financovania strojov a zariadení a to na viac
ako pätinový, s novými obchodmi za 71 mil. €. Spoločnosť si tak v tomto segmente udržiava líderské
postavenie už 7. rok za sebou.
9. rok v rade je ČSOB Leasing aj na 1. mieste vo financovaní nákladných vozidiel nad 3,5 tony,
pričom náskok spoločnosti pred ďalšou v poradí je viac ako dvojnásobný. Trhový podiel dlhodobo
presahujúci 20% znamená, že každé piate nákladné auto so slovenským EČV (pozn. predchodca
ŠPZ), ktoré sa po cestách pohybuje, je financované našou spoločnosťou. Podiel lízingových spoločností
na financovaní nových ťahačov, prívesov a návesov je totiž tradične vysoký a presahuje 80%.
Na zisku ČSOB Leasing sa podielom 15% podieľal ČSOB Leasing poisťovací maklér, 100%-ná dcéra
spoločnosti, ktorá svojimi službami trhového makléra dotvára leasingovo-poisťovací koncept
komplexných riešení pre zákazníkov.

ČSOB Leasing je dcérskou spoločnosťou ČSOB banky a patrí do ČSOB Finančnej skupiny. Klientom ponúka financovanie
osobných, úžitkových a nákladných automobilov, strojov, zariadení, technológií, lodí, lietadiel, železničných vozidiel a
nehnuteľností. Úzko spolupracuje s lízingovou spoločnosťou PSA Finance. Portfólio finančných produktov tvorí finančný
lízing, operatívny lízing, splátkový predaj a úver. Na lízingovom trhu si dlhodobo zachováva pozíciu lídra.
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