Wrocław, 20 kwietnia 2017 r.

Grupa Idea Getin Leasing rośnie trzy razy szybciej niż rynek
Trzy pierwsze miesiące roku potwierdziły dynamiczny trend wzrostowy grupy leasingowej
Idea Getin Leasing. Po rekordowych wynikach w 2016 r., Grupa zamknęła pierwszy kwartał
br. na pozycji lidera branży. Z portfelem nowych umów o wartości 1,78 mld zł, Grupa
zwiększyła udział w rynku (r/r) z 10,13 proc. do 11,95 proc.
Rekordowy wzrost Grupy Idea Getin Leasing:






1,78 mld zł sfinansowanych inwestycji
35-proc. dynamika wzrostu Grupy w stosunku do 12,7-proc. wzrostu rynku leasingu
w Polsce (r/r)
blisko 38,7 proc. wzrost finansowania Grupy w branży TSL i maszyn budowalnych przy
ujemnej (-4,2 proc.) dynamice rynku (r/r)
25-proc. wzrost liczby sfinansowanych środków trwałych: z 15 099 do 18 916 (r/r)
wzmocnienie pozycji lidera w sektorze pojazdów osobowych, dostawczych do 3,5 t oraz
środków transportu ciężkiego

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że branża leasingowa sfinansowała
w I kwartale 2017 roku inwestycje o wartości 15 mld zł, co oznacza 12,7-proc. wzrost w stosunku do
analogicznego okresu 2016 r. Grupa Idea Getin Leasing z rekordowym wynikiem 1,78 mld zł
sfinansowanych środków trwałych, po raz kolejny zajęła czołowe miejsce na podium.
– Wyniki pierwszego kwartału wyraźnie wskazują na wzrost popytu inwestycyjnego. Wierzę, że jest to
bardzo dobry prognostyk dla całej branży i Grupy Idea Getin Leasing, która rośnie zdecydowanie
szybciej niż rynek. Sukcesu naszych spółek upatrujemy przede wszystkim w konsekwentnej realizacji
strategii biznesowej oraz sprzyjającej koniunkturze gospodarczej, szczególnie w handlu detalicznym.
Naszym motorem wzrostu jest przede wszystkim leasing pojazdów lekkich i środków transportu
ciężkiego, w których posiadamy odpowiednio 13,27 proc. i 14,74 proc. udziału w rynku – podkreśla
Marek Bauer, prezes Zarządu Idea Leasing SA.
Wzrost we wszystkich segmentach transportu
W I kwartale br. polscy przedsiębiorcy wyraźnie postawili na rozwój flot samochodów osobowych.
W okresie od stycznia do marca 2017 r. Grupa Idea Getin Leasing zarejestrowała 16 306 pojazdów,
stanowiących 1/5 część całego rynku (20,8 proc. z 78 320 sztuk). Trend ten widoczny jest także
w segmencie samochodów dostawczych o masie do 3,5 t, gdzie Grupa obsłużyła blisko 1/3 wszystkich
zarejestrowanych pojazdów (3 135 sztuk, czyli 32,1 proc. rynku).
– Leasing pojazdów jest domeną naszej spółki. W IQ 2017 roku sfinansowaliśmy jako Grupa aktywa
o łącznej wartości 1,78 mld zł, a pojazdy stanowią prawie 85 proc. naszej sprzedaży, tj. 1,5 mld zł.

Jesteśmy liderem rynku w tym segmencie od 2015 roku. Liczba i wartość zrealizowanych transakcji
świadczy o tym, że jesteśmy firmą pierwszego wyboru dla przedsiębiorców, którzy chcą sfinansować
zakup środków transportu poprzez leasing. Nasz sukces opiera się na urozmaiconej ofercie produktowej
oraz bardzo szybkich, zautomatyzowanych decyzjach i rozbudowanej sieci sprzedaży. Współpracujemy
z wiodącymi markami motoryzacyjnymi w Polsce, jesteśmy obecni u większości dealerów i dostawców.
Nasze strategiczne alianse z markami: Opel, Ford i Honda mają istotny wpływ na dostępność naszego
finansowania dla przedsiębiorców – mówi Daniel Drobniak, prezes Zarządu Getin Leasing SA.
W segmencie środków transportu ciężkiego i maszyn budowalnych Grupa Idea Getin Leasing
sfinansowała pojazdy o wartości 632,72 mln zł, czyli aż o 38,7 proc. więcej niż przed rokiem, przy
ujemnej dynamice całego rynku (-4,2 proc. r/r). Leasing pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t wzrósł
w Grupie do 87,9 mln zł, a ciągników siodłowych do 311,9 mln zł, na co wpłynął przede wszystkim
rosnący eksport i kontynuacja wymiany przez transportowców używanego taboru na pojazdy nowe,
zgodne z normą Euro 6. Kluczową rolę w tym segmencie odgrywa współpraca Idea Leasing SA
z renomowanymi dostawcami, jak np. DAF, Iveco, Wielton, dzięki której spółka od 2009 r. utrzymuje
w Polsce pozycję lidera w finansowaniu transportu ciężkiego.
Ożywienie na rynku maszyn i urządzeń
Obiecująco zapowiada się również leasing maszyn rolniczych, głównie za sprawą uruchomionych
właśnie środków unijnych z perspektywy 2014-2020. Dynamika finansowania dla sektora technologii,
obejmującego w Grupie Idea Getin Leasing maszyny rolnicze, wyniosła aż 49,4 proc. Tylko w pierwszych
trzech miesiącach roku Grupa sfinansowała maszyny rolnicze i urządzenia produkcyjne o łącznej
wartości 243,6 mln zł, czyli o ponad 80,5 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.
W kolejnych kwartałach br. eksperci ZPL prognozują wzrost inwestycji w segmencie transportu
ciężkiego, pojazdów lekkich i IT. Doskonałe perspektywy rysują także w przypadku finansowania
maszyn i urządzeń, które w I kwartale 2017 r. – po raz pierwszy od roku – zanotowały wysokie,
dwucyfrowe dynamiki.

Grupę Idea Getin Leasing tworzą spółki: Idea Leasing SA oraz Getin Leasing SA, od października 2016 r.
funkcjonujące razem w Grupie Idea Bank.
Idea Leasing SA to lider w finansowaniu transportu ciężkiego i jedna z chętniej wybieranych przez
przedsiębiorców firm w zakresie finansowania maszyn i urządzeń. Spółka oferuje kompleksowy pakiet usług
finansowych: leasing, pożyczkę, najem dla środków transportu ciężkiego, ubezpieczenia oraz produkty
dodatkowe. Idea Leasing jest laureatem wielu nagród i tytułów, m.in.: Prosperita dla Najlepszej Firmy
Leasingowej (2017), Firma Przyjazna Klientowi (2016), Odpowiedzialni w Biznesie (2015, 2016), Najlepszy Partner
w Biznesie (2016, 2015), Order Finansowy Home&Market (2016, 2015, 2013) i Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości
(2015).
Getin Leasing SA to niekwestionowany lider rynku finansowania zakupu pojazdów w Polsce. Główną elementem
strategii firmy jest najwyższa na rynku koncentracja w obszarze finansowania aut oraz wysokie standardy jakości
obsługi klienta.

Obie spółki oferują także innowacyjny „Happy Miles” – pierwszy leasing liczony kilometrami.
Więcej na: www.idealeasing.pl | www.getinleasing.pl
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