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Grupa Masterlease podsumowuje wyniki po trzech kwartałach 2018





Grupa sfinansowała za okres 10 269 pojazdów
Flota finansowana na 30.09.2018 wyniosła 35 873 pojazdów
Skonsolidowany wynik na działalności CFM wyniósł 51,6 mln zł
Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 9,1 mln zł
mln zł

1-3Q 2018

1-3Q 2017

Zysk brutto

12,5

38,6

Zysk netto

9,1

30,0

Zysk netto na akcję* (zł)

0,76

2,52

Wynik na działalności CFM

51,6

71,2

*w danym okresie
Grupa Masterlease jest na dobrej drodze do realizacji całorocznego budżetu sprzedaży. Po trzech kwartałach Spółka
dostarczyła klientom 10 269 pojazdów, co stanowi 78% planu całorocznego.
Nasze wyniki sprzedaży w trzecim kwartale 2018 są pochodną wzrostu popytu na rynku, który wspierany był czynnikami
regulacyjnymi, czyli wprowadzeniem normy emisji spalin Euro 6.1. dla nowych samochodów oraz zmianami podatkowymi
związanymi z leasingiem pojazdów, których wprowadzenie planowane jest począwszy od 2019. – mówi Wiceprezes Zarządu
Konrad Karpowicz.
W pierwszym półroczu spółka osiągnęła wynik netto na poziomie 9,1 mln zł w porównaniu do 30,0 mln zł osiągniętych w
analogicznym okresie 2017 roku.
- Narastająco po trzech kwartałach mamy niższe wyniki w porównaniu rok do roku do czego głównie przyczynił się w dalszym
ciągu niesatysfakcjonujący dla nas poziom marży na remarketingu i niższe wyceny wartości samochodów na zakończenie
kontraktów ujawniające się w marży na amortyzacji. Historycznie były to dla nas bardzo ważne składniki rachunku wyników.
Jednocześnie, w trzecim kwartale zdołaliśmy sprzedać lub wstawić do nowych kontraktów ponad 1500 pokontraktowych
samochodów, co jest historycznie najlepszym wynikiem kwartalnym – mówi Prezes Zarządu Jakub Kizielewicz.

***
O Grupie Masterlease
Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet
management („CFM”). Pod względem liczebności floty pojazdów Grupa Masterlease jest jednym z liderów na rynku usług CFM
w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe. Na dzień 30 września 2018 r., flota Grupy
Masterlease liczyła 35 873 pojazdów sfinansowanych.
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www.primecar.pl

