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III kwartał 2014 r.: BZ WBK Leasing awansował na 4 miejsce w finansowaniu ogółem
Z danych pochodzących ze Związku Polskiego Leasingu po trzech kwartałach 2014 roku
sfinansowano ruchomości i nieruchomości o łącznej wartości ponad 31 mld zł, a dynamika wzrostu
r/r wyniosła prawie 27,4%. Dużo lepiej niż cały rynek poradziła sobie spółka BZ WBK Leasing, która
osiągnęła wzrost r/r prawie +36% tj. ponad 9% powyżej rynku. Firma odnotowała ponad rynkowe
przyrosty praktycznie w każdej istotnej kategorii finansowania środków trwałych. BZ WBK Leasing
utrzymał 4 miejsce na rynku finansowania ruchomości oraz awansował na 4 pozycję
w finansowaniu ogółem. W segmencie Maszyn i Urządzeń BZ WBK Leasing umocnił pozycję lidera
branży osiągając udział w rynku na poziomie 11,4% (wartość środków ponad 1 095,97 mln zł,
dynamika +32% r/r).

Pojazdy motorem wzrostu
Według danych ZPL do końca września 2014 leasingodawcy sfinansowali pojazdy o wartości 16,1 mln
zł, co oznacza blisko 38,4% wzrost w stosunku do analogicznego okresu. Wśród nich największe
przyrosty odnotowano w pojazdach ciężarowych (3 825,25 mln zł, +88,3%), pojazdach o masie do 3,5
tony (2 653,84 mln zł, +144,2%), pojazdach ciężarowych pow. 3,5 t. (1 136.01 mln zł, +45,5%) oraz
autobusach (695,26 mln zł, +108,2%).
Po trzech kwartałach 2014 r. firma BZ WBK Leasing sfinansowała pojazdy o łącznej wartości
965,65 mln zł, z dynamiką 43% osiągając tym samym dynamikę wzrostu blisko +5% wyższą niż rynek.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wynik w całym segmencie samochodów ciężarowych (245,09
mln zł, dynamika r/r +89,6%). Istotną część tego segmentu stanowią pojazdy o masie do 3,5 tony,
w których wynik zamknął się wartością 191,58 mln zł przy imponującej dynamice +125,3% r/r.
Tak dobre rezultaty potwierdzają dane Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR z których
wynika, że we wrześniu br. liczba zarejestrowanych aut w Polsce wyniosła 24.963 szt., tj. o 16,5%
więcej r/r i 13,8% więcej niż w sierpniu. Po 9 miesiącach br. sprzedaż samochodów wyniosła 242.304
sztuki, tj. o 3,1% więcej r/r.
- Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła
o 4,2 proc. r/r, a w porównaniu z sierpniem była wyższa o 16,5 proc. przy czym rynek spodziewał
się wzrostu produkcji o 2,6 proc. w ujęciu rocznym i o 14 proc. wobec sierpnia. Te dane pokazują,
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że polscy przedsiębiorcy doskonale sobie radzą pomimo spowolnienia gospodarczego w Unii
Europejskiej. Ogólna poprawa sytuacji ekonomicznej to dobry znak jeśli chodzi o nowe inwestycje
w sektorze MŚP, a dla nas to bardzo dobry prognostyk na kolejny kwartał. - podkreśla Szymon
Kamiński, Prezes BZ WBK Leasing.

- W tym roku obchodzimy 15-lecie naszej działalności i cieszy nas fakt, że właśnie ten rok przynosi
bardzo dobre wyniki, które okazały się rekordowe biorąc pod uwagę całą historię naszej działalności.
Dzięki wynikom po trzech kwartałach nasza spółka umocniła pozycję lidera branży w segmencie
Maszyn i Urządzeń (wartość środków ponad 1 095 mln zł, dynamika blisko +32% r/r)
oraz awansowała na 4 miejsce na rynku finansowania ruchomości i nieruchomości. W III kwartale br.
odnotowaliśmy dynamikę wzrostu r/r wszystkich finansowanych środków na poziomie prawie 36%
(przy 27% wzroście całego rynku leasingu, co stanowi

9% ponad rynek), a łączna wartość

finansowanych przez nas aktywów wyniosła blisko 2,1 mld zł. Naszym celem jest konsekwentne
zwiększanie udziału w finansowaniu każdej kategorii środków trwałych i jestem przekonany,
że jesteśmy w stanie ten cel osiągnąć bardzo szybko biorąc po uwagę konsekwentną strategię
i rozbudowę naszej sieci sprzedaży. – dodaje Tomasz Sudaj, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii
Rynkowej w BZ WBK Leasing.

Niekwestionowany lider w maszynach
BZ WBK Leasing jest liderem w sektorze finansowania maszyn i urządzeń z ponad 11% udziałem
w rynku. Na koniec września 2014 r. firma sfinansowała ruchomości w tym obszarze ma kwotę
1095,97 mln zł, co daje dynamikę wzrostu prawie +32% r/r. Na tak dobry wynik wpłynęło przede
wszystkim finansowanie maszyn rolniczych, gdzie BZ WBK Leasing od dłuższego czasu jest jednym
z liderów finasowania tej grupy środków trwałych. Firma sfinansowała w niej ruchomości na kwotę
ponad 539 mln zł co dało jej dynamikę na poziomie 44,3% r/r oraz ponad 20% udział w rynku w tym
obszarze finansowanie aktywów.
- Pomimo fazy przejściowej związanej z oczekiwaniem na wprowadzenie PROW 2014-2020
od kilkunastu miesięcy jesteśmy liderem w sektorze finansowania maszyn i urządzeń oraz należymy
do ścisłej czołówki firm finansujących sprzęt rolniczy. Nasza dynamika w tym segmencie wynosi +32%
r/r, wobec rynku który osiągnął dynamikę na poziomie 20% r/r.– podkreśla Szymon Kamiński, Prezes
BZ WBK Leasing. - Niedawno Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła,
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że budżet na dopłaty bezpośrednie dla rolników w latach 2015-2020 wyniesie ponad 20 mld euro.
W samym 2015 roku pula dopłat bezpośrednich dla Polski wynosi 3,4 mld euro (14,3 mld zł).
Zakładamy, że informacja o rozpoczęciu naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie będzie istotnym
stymulatorem dalszego wzrostu inwestycji w rolnictwie. - dodaje Szymon Kamiński.
- Sektor rolniczy w Polsce posiada ogromny potencjał inwestycyjny. Finansowanie rolnictwa i maszyn
przemysłowych jest jednym z kluczowych elementem naszej działalności, co potwierdzają rosnące
z roku na rok udziały tych transakcji w liczbie zawieranych umów. Widzimy także potencjał
w sprzedaży produktów leasingowych poprzez Bankowość Oddziałową. Obecnie Odziały Banku
z potencjałem w agrobiznesie posiadają w swoim zespole dedykowanego doradcę leasingowego
wyspecjalizowanego w tym segmencie klientów. – podkreśla Tomasz Sudaj, Dyrektor Zarządzający
ds. Strategii Rynkowej w BZ WBK Leasing.

***
BZ WBK Leasing jest częścią grupy kapitałowej BZ WBK. Jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej
gamy środków trwałych klientom z sektora MŚP oraz dużym firmom i klientom korporacyjnym.
Firma specjalizuje się w finansowaniu maszyn i urządzeń, nieruchomości oraz środków transportu. Uzupełnienie oferty
stanowią atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe oraz karty paliwowe.
BZ WBK Leasing kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług oraz na rzetelność
i transparentność we współpracy ze swoimi kontrahentami.
Więcej informacji mediom udziela:
Maciej Sokołowski
Biuro Prasowe BZ WBK Leasing
Kom: +48 795 520 960
E-mail: msokolowski@compress.com.pl
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