Gdańsk, 29 sierpnia 2018

Komunikat prasowy

Grupa Masterlease podsumowuje wyniki po pierwszym półroczu 2018





Grupa sfinansowała 6597 pojazdów
Flota finansowana na 30.06.2018 wyniosła 34 852 pojazdów
Skonsolidowany wynik na działalności CFM wyniósł 36,9 mln zł
Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 8,4 mln zł

mln zł

I pół. 2018

I pół. 2017

Zysk brutto

11,3

27,9

Zysk netto

8,4

21,8

Zysk netto na akcję* (zł)

0,71

1,83

Wynik na działalności
CFM

36,9

48,8

*w danym okresie

W pierwszej połowie 2018 roku Grupa Masterlease sfinansowała dla swoich klientów 6 597 samochodów. Jest o
wynik zgodny z planem, który w skali roku zakłada dostarczenie przez Grupę 13 200 samochodów.
- Jesteśmy zadowoleni z naszej aktywności sprzedażowej. Na początku roku założyliśmy sobie ambitny plan
dostaw, który po pierwszych 6 miesiącach tego roku, zrealizowany jest w 50%. Obserwujemy w dalszym ciągu
rosnące zainteresowanie produktami kierowanymi do klientów detalicznych (Abonament) oraz dalszy rozwój
produktów leasingu z usługami dodatkowymi dedykowanymi dla segmentu MŚP. Zakładamy, że rynek sprzedaży
nowych samochodów w dalszym ciągu będzie silny, co powinno wspierać naszą aktywność sprzedażową. – mówi
Wiceprezes Zarządu Konrad Karpowicz.
W pierwszym półroczu spółka osiągnęła wynik netto na poziomie 8,4 mln zł, w porównaniu do 21,8 mln zł
osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku.
- Wyniki finansowe r/r są zdecydowanie niższe. Wpływ na wyniki półrocza ma zdecydowania słabszy drugi kwartał
2018, w którym spółka odnotowała 2,0 mln zł zysku netto w porównaniu 9,6 mln zł zysku netto rok wcześniej.
Spadek wyników wynika głównie z ujemnych marży na amortyzacji i remarketingu. Są one konsekwencją spadku
cen na rynku samochodów używanych w tym roku. Historycznie realizowaliśmy stabilne wyniki na sprzedaży
samochodów pokontraktowych. W ostatnich 2-3 kwartałach odnotowaliśmy wzrost importu samochodów
używanych z zagranicy (głównie z silnikiem Diesel) oraz większą podaż samochodów pokontraktowych z naszego
rynku. Te 2 czynniki istotnie wpłynęły na ceny i w efekcie na realizowane przez spółkę marże. Zakładamy, że taka

sytuacja może się utrzymać w ciągu kilku kwartałów, jednakże nie wpływa ona na pozostałe
sprzedażowe. – mówi Prezes Zarządu Jakub Kizielewicz.

działania

W dniu 22 sierpnia 2018 Spółka zwołała Zgromadzenie Obligatariuszy, którego celem jest aktualizacja wskaźników
zadłużenia w warunkach emisji obligacji. Zgromadzenie jest zwołane na 17 września 2018.
Biorąc pod uwagę ograniczenia w finansowaniu naszej działalności zdefiniowane w warunkach emisji obligacji,
zdecydowaliśmy się zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy i zaproponować obligatariuszom modyfikacje tych
warunków. Chcielibyśmy, aby kowenanty w długu obligacyjnym zostały ujednolicone z tymi w kredytach
bankowych. Zakładamy, że takie rozwiązanie jest optymalne z punktu widzenia spółki i dalszego finansowania
rozwoju jej działalności. Nasze bieżące umowy z bankami pozwalają nam na utrzymanie tempa dalszego rozwoju i
finansowania naszej działalności w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. – 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 czerwca 2018 r., flota Grupy Masterlease liczyła 34 852 pojazdów sfinansowanych.
www.masterlease.pl

www.primecar.pl

