1/PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNERI,
ČSOB Leasing má za sebou ďalší úspešný rok, v ktorom obhájil
svoje postavenie lídra lízingového trhu nárastom trhového podielu na úroveň takmer 23 %. Zároveň potvrdil svoju pozíciu
najefektívnejšej spoločnosti s dosiahnutými udržateľnými
výsledkami CIR 41,6 % a ROAC vo výške 16,4 %.
Rok 2017 sa bude spájať aj s významným míľnikom v histórii
spoločnosti a všetkých lízingových spoločností na Slovensku.
Veľkosť portfólia ČSOB Leasingu dosiahla 1 miliardu €, čo
predstavuje súčet dvoch až troch jeho najbližších trhových
konkurentov.
Dosiahnutie novej produkcie vo výške takmer 580 miliónov €
sa podarilo aj vďaka nárastu spolupráce s automobilovými
značkami o takmer 50 %. V súčasnosti sa tento distribučný
kanál, prostredníctvom spolupracujúcich dílerov, podieľa na
obchodných výsledkoch spoločnosti už 28 %. Zvýšil sa aj počet zákazníkov pobočkovej siete z cieľového segmentu malých
a stredných podnikateľov na 5 105 v porovnaní s 4 727 z roku 2016.
Okrem výborných obchodných výsledkov pokračoval ČSOB
Leasing vo svojej dlhodobej stratégii zameranej na zákazníka
prostredníctvom digitalizácie, ľudských zdrojov a nárastu neúrokovaných výnosov. Významným krokom v oblasti zmeny
IT architektúry bolo spustenie centrálnej databázy partnerov.

Do roku 2017 sme vstupovali s cieľom zvyšovať podiel elektronicky
podpísaných zmlúv so zákazníkmi. Ku koncu roka sa nám podarilo podpísať už viac ako 82 % zmlúv elektronicky, najmä
v spolupráci s predajcami našich spolupracujúcich značiek.
Táto novinka nám prináša obrovskú procesnú a technologickú
výhodu v porovnaní s konkurenciou.
V oblasti ľudských zdrojov naďalej pokračujeme v tréningovom
programe pre manažment (systémový prístup) a tréningovom
programe pre obchodníkov orientovanom na zvýšenie ich schopností v oblasti finančného poradenstva. Máme ambíciu podobný
typ programu pripraviť aj pre pracovníkov back office-u.
Nárast doplnkovej služby poistenia je významný a v súčasnosti
je až 60 % ponúk pre zákazníkov vystavených vrátane poistenia.
Významné zlepšenia v procese aj v samotnom produkte operatívny lízing so službami sa odzrkadlili v jeho zvýšenom podiele
na financovaní automobilov.
Vážení obchodní partneri, ďakujem vám za vašu priazeň a prejavenú dôveru. Aj vďaka vám dosahuje ČSOB Leasing mimoriadne
dobré obchodné a finančné výsledky. V ďalšom roku budeme
pokračovať v napĺňaní našej vízie byť najlepšou lízingovou
spoločnosťou pre dlhodobé partnerstvo.

Richard Daubner
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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2/POSLANIE SPOLOČNOSTI ČSOB LEASING, A.S.
ČSOB Leasing je lídrom na slovenskom lízingovom trhu s ponukou komplexných lízingových a poisťovacích riešení. Špecializuje
sa na financovanie podnikateľských subjektov, ktorým financuje
a poisťuje hnuteľný a nehnuteľný majetok prostredníctvom
vlastnej obchodnej siete a v spolupráci s ČSOB Finančnou

skupinou. Ambíciou ČSOB Leasingu je byť najlepšou lízingovou
spoločnosťou pre dlhodobé partnerstvo prinášajúcou pozitívny
zážitok svojím profesionálnym prístupom, využívaním inovatívnych technológií a poskytovaním komplexnej obsluhy s využitím
produktov ČSOB Finančnej skupiny.

3/PROFIL SPOLOČNOSTI K 31. 12. 2017
ČSOB Leasing je súčasťou skupiny KBC a 100 % dcérskou spoločnosťou spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. Na
slovenskom trhu pôsobí od roku 1996 a so základným imaním
vo výške 49,8 mil. EUR je kapitálovo najsilnejšou lízingovou
spoločnosťou na Slovensku.
Od svojho založenia je ČSOB Leasing členom Asociácie lízingových spoločností v Slovenskej republike.
Je jedinou lízingovou spoločnosťou v Slovenskej republike,
ktorá je držiteľom Certifikátu kvality ISO 9001:2008, ktorý je pre
každého zákazníka zárukou vysokej kvality produktov a služieb.

OBCHODNÉ MENO:
ČSOB Leasing, a.s.

ZAPÍSANÉ SÍDLO:
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava
Identifikačné číslo spoločnosti: 35 704 713

PREDMET PODNIKANIA
ČSOB Leasing je univerzálna lízingová spoločnosť ponúkajúca
prostredníctvom vlastnej siete pobočiek, centrálneho obchodného tímu, obchodných stredísk ČSOB Banky a vybraných
dodávateľov, široký sortiment produktov spĺňajúcich vysoké
nároky trhu a klientov. Úzka spolupráca s obchodnými partnermi významne prispieva k dobrým výsledkom a vysokej kvalite
služieb ČSOB Leasingu.

NAŠI ZÁKAZNÍCI
Súkromné osoby
Fyzické osoby – podnikatelia
Právnické osoby
FINANCOVANÉ KOMODITY
Osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá
Motocykle
Nákladné automobily
Ťažné vozidlá, prívesy, návesy a autobusy
Stroje, zariadenia a informačné technológie
Nehnuteľnosti
PRODUKTY SPOLOČNOSTI ČSOB LEASING PRE ZÁKAZNÍKOV
Finančný lízing
Operatívny lízing so službami
Úver
Špeciálne produkty
		
AGROúver (úver pre poľnohospodárske odvetvie)
		
HOSPOúver (úver pre iné odvetvia)
		
Lízingový rámec
Poistenie
		
Povinné poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla
		
Havarijné poistenie
		
Poistenie finančnej straty

Na úrovni dovozcov osobných automobilov, motocyklov a ľahkých úžitkových vozidiel ČSOB Leasing spolupracuje so značkami
Hyundai, Kia, Opel, Suzuki, Mitsubishi, Volvo, Jaguar, Land
Rover, Subaru a Harley Davidson.
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SIEŤ POBOČIEK SPOLOČNOSTI ČSOB LEASING, A.S.

ŽILINA
PREŠOV

POPRAD

PRIEVIDZA
TRENČÍN
TRNAVA

BANSKÁ BYSTRICA
KOŠICE
NITRA

MICHALOVCE

LUČENEC

BRATISLAVA
DUNAJSKÁ STREDA

NOVÉ ZÁMKY

ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava
02/6820 2111
info@csobleasing.sk

Nitra
Fraňa Mojtu 4
949 01 Nitra
037/6556 947
nitra@csobleasing.sk

Žilina
Bottova 2
010 01 Žilina
041/5077 921
zilina@csobleasing.sk

Prešov
Levočská 3/B
080 01 Prešov
051/7580 011
presov@csobleasing.sk

Bratislava
Žižkova 11
811 02 Bratislava
02/5998 7058
bratislava@csobleasing.sk

Nové Zámky
Turecká 49
940 02 Nové Zámky
035/7704 541
novezamky@csobleasing.sk

Banská Bystrica
Dolná 55
974 01 Banská Bystrica
048/4700 191
babystrica@csobleasing.sk

Košice
Námestie osloboditeľov 5
040 01 Košice
055/7202 011
kosice@csobleasing.sk

Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 14/C
929 01 Dunajská Streda
031/3211 302
dunajskastreda@csobleasing.sk

Trenčín
Jesenského 2
911 01 Trenčín
032/7484 931
trencin@csobleasing.sk

Lučenec
Kubínyiho námestie 10
984 01 Lučenec
047/4812 360
lucenec@csobleasing.sk

Michalovce
Nám. osloboditeľov 60
071 01 Michalovce
056/6871 030
michalovce@csobleasing.sk

Trnava
Štefánikova 25
917 01 Trnava
033/5340 967
trnava@csobleasing.sk

Prievidza
Nám. slobody 9
971 01 Prievidza
046/5186 180
prievidza@csobleasing.sk

Poprad
Hviezdoslavova 28
058 01 Poprad
052/7880 373
poprad@csobleasing.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA ČSOB LEASING

4

4/ČSOB LEASING POISŤOVACÍ MAKLÉR, S.R.O.
ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., pôsobí na slovenskom
poistnom trhu od 1. júla 2004 a je evidovaný v Národnej banke
Slovenska ako samostatný finančný agent v sektore poistenia
a zaistenia, podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Firma je 100 % dcérskou spoločnosťou spoločnosti ČSOB
Leasing, a.s.
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie
finančného sprostredkovania na území Slovenskej republiky
v sektore poistenia a zaistenia. Poistenie sprostredkováva zákazníkom ČSOB Leasing, a.s., pre financovaný, ale aj nefinancovaný
majetok.
ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., je dôležitým partnerom
všetkých významných poisťovní pôsobiacich na slovenskom
poistnom trhu a napĺňa významnú úlohu aj v ČSOB Finančnej
skupine v oblasti sprostredkovania poistenia ČSOB Poisťovne.
Našim zákazníkom to prináša záruku kvalitných služieb v segmente poisťovníctva.
Portfólio poistných produktov ponúkaných zákazníkom pri uzatváraní zmlúv zahŕňa predovšetkým produkty pre poistenie
motorových vozidiel, strojov a zariadení, poistenie nehnuteľností
a ostatných rizík spojených s financovaním či vlastníctvom
majetku. Dôležitou súčasťou obchodnej stratégie je aj sprostredkovanie poistenia po ukončení financovania, čo prispieva
k významnému nárastu kmeňa poistných zmlúv.
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Výhodou poistenia cez ČSOB Leasing, a.s., je jednoduchý
a rýchly proces dojednávania poistenia, ktorý je integrovaný
do procesu prípravy zmluvy o financovaní. Zákazník má možnosť uzavrieť poistnú zmluvu súčasne pri dojednávaní zmluvy
o financovaní a podpísať oba dokumenty naraz prostredníctvom
elektronického podpisu. Poistné platí zákazník spoločne
so splátkami za predmet lízingu a jeho výška je garantovaná
počas celej doby financovania.
Poistenie financovaného majetku prostredníctvom vlastného
makléra okrem dodatočného výnosu z provízií zabezpečuje
významný pokles operačných a kreditných rizík.
V roku 2017 spoločnosť ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o.,
výrazne zvýšil podiel poistenia a poistných zmlúv v komoditách
osobných a nákladných motorových vozidiel. Zároveň posilnil
predaj poistenia v sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovňa,
v komoditách nových osobných a úžitkových automobilov, strojov
a zariadení a v komodite jazdených motorových vozidiel.
K zvýšeniu efektivity spolupráce s jednotlivými distribučnými obchodnými kanálmi ČSOB Leasingu prispeli pravidelné intenzívne
vzdelávacie kurzy zamerané na predaj rôznych typov poistenia.
Cieľom spoločnosti ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., je
v nasledujúcich rokoch čo najefektívnejšie využívanie nosných
obchodných distribučných kanálov, so zameraním sa na ich
efektivitu, a napĺňanie stanovených skupinových cieľov.
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5/ČSOB LEASING AKO SÚČASŤ ČSOB FINANČNEJ
SKUPINY

PROFIL ČSOB
Československá obchodná banka, a.s., (ďalej už len „ČSOB“ alebo
„banka“) je poprednou slovenskou bankou s viac ako 50-ročnou
tradíciou. Patrí medzi najvýznamnejšie a najsilnejšie bankové
domy na slovenskom trhu. ČSOB je univerzálnou bankou, ktorá
poskytuje služby pre všetky segmenty klientov: fyzické osoby,
živnostníkov, malé a stredné podniky, firemných klientov, ako aj
inštitucionálnych či privátnych klientov. Svoje služby ku koncu roka
2017 poskytovala retailovým klientom v 110 pobočkách, korporátnym klientom v 10 pobočkách a privátnym klientom v 8 pobočkách.

ČSOB FINANČNÁ SKUPINA
ČSOB Finančná skupina poskytuje profesionálne finančné
a poisťovacie služby. Pod jednou strechou môžu klienti nájsť
nielen bankové produkty a služby, ale aj poistenie, stavebné
sporenie, investičné produkty, lízing, faktoring a ďalšie. Členmi

ČSOB Finančnej skupiny boli v roku 2017 okrem ČSOB Banky
aj ČSOB Stavebná sporiteľňa, ČSOB Leasing, ČSOB Real (ČSOB
Centrála – názov platný do 11. 10. 2017) a ČSOB nadácia.
Sesterskou spoločnosťou ČSOB je ČSOB Poisťovňa.

ČLEN SKUPINY KBC
Materskou spoločnosťou a jediným akcionárom ČSOB je
belgická KBC Bank N.V. Skupina KBC patrí medzi najvýznamnejších hráčov na belgickom bankovom trhu a zároveň medzi
najvýznamnejšie finančné inštitúcie v strednej a východnej
Európe. Zastúpenie má aj v ďalších krajinách a regiónoch sveta.
Svoje služby poskytuje najmä retailovým klientom, ale aj malým
a stredným podnikateľom a privátnej klientele. Jej cieľom je
upevňovať pozíciu na domácom trhu v Belgicku, ako aj kľúčových
trhoch v strednej a východnej Európe, ktorými sú Slovensko,
Česko, Maďarsko, Bulharsko, ale aj Írsko.

6/ANALÝZA FINANČNEJ SITUÁCIE
ANALÝZA VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
Spoločnosť realizovala štatutárny zisk vo výške 19 099 tisíc EUR
po zdanení za obdobie končiace 31. decembra 2017, čo predstavuje medziročný nárast o 4 625 tisíc EUR (+32 %).
Výsledky za aktuálny rok boli ovplyvnené pozitívnym vývojom
predovšetkým v oblasti prevádzkových výnosov a opravných
položiek v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, v ktorom
bola okrem iného úspešne zavŕšená akvizícia VB Leasing, spol.
s r.o., integráciou k 1. júlu 2016.
Najvýznamnejšie zmeny nastali predovšetkým v dôsledku nasledovného:
Vyššie čisté úrokové výnosy (+5 % oproti roku 2016) predovšetkým ako dôsledok vyššej produkcie ČSOB Leasing, a.s.,
v roku 2017 (medziročne +12 % na financovanej hodnote),
na druhej strane však medziročne poklesla marža na novej
produkcii (–9 bps).
Vyššie čisté výnosy z poplatkov a provízií (+29 % oproti roku
2016) pozostávajúce hlavne z vyšších provízií za uzatvorené
poistné zmluvy (rast portfólia, dotované produkty FDS –
financovanie dílerskej siete) mierne kompenzované vyššími
nákladmi na bankové poplatky.

VÝROČNÁ SPRÁVA ČSOB LEASING

Vyššie prevádzkové výnosy (+8 % oproti roku 2016) boli
ovplyvnené najmä jednorazovými výnosmi spojenými s ukončením spolupráce s PSA Finance Slovakia v roku 2017, na
druhej strane nižšie čisté výnosy z operatívneho lízingu
boli spôsobené jednorazovou tvorbou rezerv na očakávané
zostatkové hodnoty.
Vyššie prevádzkové náklady (+6 % oproti roku 2016) boli
ovplyvnené vyššími personálnymi nákladmi, ako aj vyššími
ostatnými prevádzkovými nákladmi (jednorazové IT náklady).
Aj napriek mimoriadnym vplyvom si spoločnosť stále zachováva veľmi dobrý pomer nákladov k výnosom vo výške 41 %.
Nižšie náklady na opravné položky (–57 % oproti roku 2016)
ako výsledok priaznivého vývoja ekonomickej situácie, dobrej
platobnej disciplíny klientov a obozretného prístupu k riadeniu rizika spoločnosti.

ANALÝZA SÚVAHY
Celkové aktíva spoločnosti sa zvýšili o 13 % oproti predošlému
roku a prvýkrát v histórii spoločnosti prekročili hranicu 1 mld.
EUR. Prírastok aktív bol spôsobený predovšetkým rastom portfólia vyplývajúceho z nárastu objemu novej produkcie.

6

ANALÝZA FINANČNEJ POZÍCIE

2017

2016

2015

Úrokové výnosy (v tis. EUR)

38 122

37 048

31 221

Čisté úrokové výnosy (v tis. EUR)

34 058

32 353

26 776

Zisk/strata zdanení (v tis. EUR)

19 099

14 474

15 766

1 060 015

935 069

787 942

Vlastné imanie (v tis. EUR)

100 726

80 721

73 794

Pomer prevádzkových nákladov k výnosom (CIR)

39,28 %

39,86 %

36,34 %

Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)

18,96 %

17,93 %

21,36 %

ANALÝZA ÚROKOVÝCH VÝNOSOV
PODĽA PRODUKTOV

2017
tis. €

2016
tis. €

2015
tis. €

Úrokové výnosy z finančného lízingu

24 506

24 346

21 857

Úrokové výnosy zo spotrebného úveru

8 708

8 712

8 801

Spolu

33 214

33 058

30 658

ANALÝZA OSTATNÝCH ÚROKOVÝCH VÝNOSOV

2017
tis. €

2016
tis. €

2015
tis. €

Úroky z obchodných pôžičiek a preddavkov
poskytnutých predajcom vozidiel

499

365

459

1

9

22

Úrokový výnos z úpravy hodnoty portfólia VB
Leasing SK

1 694

1 702

0

Spolu

2 194

2 076

481

ANALÝZA POPLATKOV A PROVÍZIÍ

2017
tis. €

2016
tis. €

2015
tis. €

Výnosy z poistných provízií

3 577

2 722

2 140

616

653

356

Spolu

4 193

3 375

2 496

ANALÝZA OSTATNÝCH VÝNOSOV

2017
tis. €

2016
tis. €

2015
tis. €

Výnosy z operatívneho lízingu

20 413

14 887

13 807

Dividenda z dcérskej spoločnosti

2 293

1 854

2 814

Výnosy zo spolupráce s PSA Finance

1 216

721

584

595

310

972

24 517

17 772

18 177

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK NA AKCIU

2017

2016

2015

Zisk/strata po zdanení (v tis. EUR)

19 099

14 474

15 766

Počet akcií (v ks)

15 000

15 000

15 000

1,27

0,96

1,05

Aktíva spolu (v tis. EUR)

Bankové úroky

Iné poplatky

Iné prevádzkové výnosy
Spolu

Zisk/strata na 1 akciu (v tis. EUR)

VÝROČNÁ SPRÁVA ČSOB LEASING
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7/NÁVRH NA VYSPORIADANIE FINANČNÉHO
VÝSLEDKU SPOLOČNOSTI ZA ROK 2017

Predstavenstvo spoločnosti ČSOB Leasing, a.s., navrhuje rozdeliť
dosiahnutý zisk po zdanení [Profit After Tax (PAT)] za rok končiaci
31. decembra 2017 vo výške 19 099 000 EUR takto:
ROZDELENIE ZISKU V ROKU 2017
Disponibilný zisk/strata (v tis. EUR)
Prídel do sociálneho fondu (v tis. EUR)

19 099

0

Výplata dividend pre akcionára

0

Nerozdelený zisk (+)/strata (–)(v tis. EUR)

SOCIÁLNY FOND:

108

Prídel do rezervného fondu

Predstavenstvo navrhuje previesť zo zisku dosiahnutého v roku
2017 do sociálneho fondu sumu 108 360 EUR.

NEROZDELENÝ ZISK:

18 991

REZERVNÝ FOND:
Slovenská legislatíva vyžaduje, aby 10 % z čistého zisku vykázaného v účtovnej závierke spoločnosti sa prevádzal ako neroz-

ZÁKLADNÉ IMANIE

deliteľný do zákonného rezervného fondu až dovtedy, kým táto
rezerva nedosiahne 20 % výšky základného imania spoločnosti.
K 31. decembru 2017 dosiahla suma v tomto fonde 9 958 tis.
EUR, čo predstavuje 20 % základného imania spoločnosti.

Predstavenstvo navrhuje previesť zvyšok zisku dosiahnutého
v roku 2017 vo výške 18 991 tis. EUR do nerozdelených ziskov
minulých období.

2017

2016

2015

Druh

kmeňová

kmeňová

kmeňová

Forma

na meno

na meno

na meno

Podoba

zaknihovaná

zaknihovaná

zaknihovaná

Počet ks

15 000

15 000

15 000

49 790 850 EUR

49 790 850 EUR

49 790 850 EUR

3 319,39 EUR

3 319,39 EUR

3 319,39 EUR

49 790 850 EUR

49 790 850 EUR

49 790 850 EUR

Popis akcií

Celkový objem emisie
Nominálna hodnota akcie
Základné imanie

8/ŠTATUTÁRNE ORGÁNY SPOLOČNOSTI
ČSOB LEASING, A.S.

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA ČSOB LEASINGU, A.S.,
V ROKU 2017

ČLENOVIA DOZORNEJ RADY ČSOB LEASINGU, A.S.,
V ROKU 2017

Ing. Richard Daubner
Ing. Michal Hollý
Ing. Pavol Bojanovský do 30. 6. 2017
Ing. Vladimír Vajgel od 1. 7. 2017

Ing. Juraj Ebringer
JUDr. Ľuboš Ondrejko
RNDr. Lucia Rosová
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9/PERSONÁLNA A MZDOVÁ POLITIKA ZA ROK 2017
Sme spoločnosť, ktorá vníma potreby našich klientov, partnerov, ale najmä našich zamestnancov. Oceňujeme svojich
ľudí, preukazujeme im rešpekt a dôveru, správame sa k nim
ako k seberovným. Odvaha, profesionalita, pozitívny prístup
a vytrvalosť či chuť dosahovať maximálne výsledky našich zamestnancov prospieva k stabilite a modernému vývoju spoločnosti.
Vďaka ich pracovnému nasadeniu, kreativite, tímovému duchu
a odhodlaniu sme aj v tomto roku obhájili pozíciu lídra na trhu.
Riadenie ľudských zdrojov prispieva svojou otvorenosťou
k novým spôsobom ako realizovať úlohy a pristupovať k veciam
či zamestnancom samotným. Jeho úlohou je rozvíjať a zlepšovať, čo v konečnom výsledku vedie k efektívnemu plneniu
cieľov spoločnosti tým, že sa snaží pružne reagovať na zmeny
legislatívneho či sociálneho charakteru, stará sa o stabilitu,
motiváciu, spokojnosť a zvyšovanie výkonnosti zamestnancov.
Vedenie spoločnosti každý rok kladie dôraz na rozvoj a vzdelávanie svojich zamestnancov a snaží sa im vytvoriť optimálne
pracovné podmienky. Rešpektujeme podmienky zamestnancov
a zaujíma nás ich názor. V tomto, ale i v ďalších rokoch je pre
spoločnosť výzvou globálny trend – skúsenosť zamestnancov,
čo v praxi znamená preniesť firemné hodnoty do každodenného
pracovného života. Dosahovanie výsledkov správaním sa
v súlade s hodnotami, ktoré sme si stanovili, prospieva k trvalo
udržateľnému fungovaniu spoločnosti. Okrem iného dbáme
na to, aby sme prostredníctvom optimálne nastaveného motivačného systému či benefitnej politiky posilňovali tímovú,
ale hlavne osobnú zodpovednosť zamestnanca za výsledky
spoločnosti. Medzi hlavné poskytované benefity patrí príspevok
zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok
na životné poistenie, Cafeteria poukážky, poskytovanie ďalšieho
pracovného voľna nad rámec Zákonníka práce, preventívne
lekárske prehliadky, kompenzácia práceneschopnosti, realizácia
celofiremných aktivít, príspevok na opateru detí počas prázdnin,
odmeny pri pracovných a významných životných jubileách
a, samozrejme, rôzne iné zvýhodnenia na produktoch celej
ČSOB Finančnej skupiny.
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Riadenie ľudských zdrojov zohráva významnú úlohu v budovaní firemnej kultúry. Pre vedenie je partnerom, ktoré prináša
postrehy a zmeny v riadení či napredovaní firmy. To, akým je
ČSOB Leasing zamestnávateľom, odzrkadľujú práve spokojní
a angažovaní zamestnanci. Aktívne sa venujeme talentovaným
zamestnancom v ich kariérnom posune, podporujeme projekty
a inovatívne riešenia naprieč všetkými tímami. Poskytujeme
vzdelávanie internou aj externou formou školení či seminárov každému zamestnancovi, ktorý to potrebuje, aby pomohol
sebe či kolegom zjednodušiť či zefektívniť procesy. Predmetom
vzdelávacích a rozvojových programov je zameranie sa na odborné a obchodné zručnosti, efektívna komunikácia, zvládanie
stresu a vypätých situácií, interpersonálne zručnosti pre tímy
aj jednotlivcov, rozvojové programy pre manažérov. Súčasťou
vzdelávania zamestnancov je aj účasť na rôznych odborných
podujatiach a konferenciách.
K 31. decembru 2017 vykazoval ČSOB Leasing priemerný evidenčný počet 244 zamestnancov. Nárast počtu zamestnancov
oproti roku 2016 je spôsobený zvýšením obchodných transakcií.
Podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním naďalej
predstavuje viac ako polovicu. Zvýšenie priemerného služobného
veku zamestnancov na úroveň 6,91 roka (v roku 2016 to bolo
6,44) potvrdzuje pozíciu spoločnosti ČSOB Leasing ako atraktívneho a stabilného zamestnávateľa. Rovnako pozitívne výsledky
spoločnosť dosahuje aj v demografickom vývoji zamestnancov.
Priemerný fyzický vek zamestnancov sa mierne zvýšil na úroveň
40,33 roka (v roku 2016 to bolo 39,31 roka). Pomer mužov
a žien v spoločnosti bol k 31. 12. 2017 na úrovni 36 % ku 64 %.
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VÝVOJ PRIEMERNÉHO POČTU ZAMESTNANCOV
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10/ZAMERANIE A CIELE NA ROK 2018
Poslaním ČSOB Leasingu je naplnenie vízie: byť najlepšou
lízingovou spoločnosťou pre dlhodobé partnerstvo. Prinášať
pozitívny zážitok svojím profesionálnym prístupom, využívaním
inovatívnych technológií a poskytovaním komplexnej obsluhy
s využitím produktov ČSOB Finančnej skupiny.
V roku 2018 sa naďalej budeme venovať vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho
a odborného prístupu k zákazníkom a s dôrazom na zvyšovanie
flexibility a komfortu vo vzájomnej komunikácii. Prostredníctvom
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elektronického podpisovania zmlúv sa nám výrazným spôsobom podarilo priblížiť k strategickému cieľu – bezpapierovej
firme. Naším cieľom pre rok 2018 je ďalšie vylepšenie procesu
podpisovania zmluvy tak, aby sme zákazníkom komunikáciu
s ČSOB Leasingom čo najviac spríjemnili. Naďalej sa budeme
venovať podpore a rozvoju produktu operatívny lízing s cieľom
rozšíriť jeho ponuku do ďalších distribučných kanálov s využitím
digitálnych technológií. Rozšírenie ponuky produktov a služieb
ČSOB Leasingu o skupinové produkty ČSOB Finančnej skupiny
vnímame ako samozrejmú súčasť kvalitnej obsluhy zákazníkov.
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11/SCHVÁLENIE AUDÍTORA
Podľa Zákona o účtovníctve, ktorý je účinný od 1. januára 2008, je valné zhromaždenie povinné (po odporúčaní) potvrdiť audítora,
ktorý overí účtovnú uzávierku dozornej rady.
Na základe návrhu predstavenstva dozorná rada spoločnosti ČSOB Leasing, a.s., odporúča jedinému akcionárovi schváliť spoločnosť
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ako audítora spoločnosti.
Ak by skupina KBC Group EXCO v budúcnosti rozhodla o zmene osoby audítora, tento súhlas bude prehodnotený.

12/SPRAVOVANIE HLAVNÝCH RIZIKOVÝCH OBLASTÍ
Táto oblasť je spracovaná v poznámkach k ročnej účtovnej uzávierke.

13/NÁKLADY NA VÝSKUM A VÝVOJ
V uvedenom období spoločnosť nemala žiadne náklady na výskum a vývoj.

14/POBOČKY V ZAHRANIČÍ
Spoločnosť nemá žiadnu pobočku mimo Slovenska.

15/OSTATNÉ
Spoločnosť ČSOB Leasing, a.s., neobstarala v roku 2017 vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy
a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

16/UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI
Po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenej výročnej správy nenastali žiadne skutočnosti osobitného významu.
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17/SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY
SPOLOČNOSTI ČSOB LEASING, A.S.,
V ROKU 2017

Dozorná rada ČSOB Leasing, a.s., ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti, bola počas svojich zasadnutí v roku 2017 podrobne
informovaná o činnosti predstavenstva, ako aj o pokroku v obchodnej činnosti, obchodných výsledkoch spoločnosti a realizácii
strategických zámerov spoločnosti.
V roku 2017 sa konali 4 pravidelné zasadnutia dozornej rady:
27. januára, 24. mája, 18. augusta, 3. novembra 2017.
V roku 2017 sa konalo 1 pravidelné zasadnutie valného zhromaždenia: 24. mája 2017.
V roku 2017 dozorná rada pracovala v nasledovnom zložení:
Na zasadnutí, ktoré sa konalo 27. januára 2017, bolo zloženie dozornej rady nasledovné:
Ing. Juraj Ebringer, JUDr. Ľuboš Ondrejko, RNDr. Lucia Rosová
Na zasadnutí, ktoré sa konalo 24. mája 2017, bolo zloženie dozornej rady nasledovné:
Ing. Juraj Ebringer, JUDr. Ľuboš Ondrejko, RNDr. Lucia Rosová
Na zasadnutí, ktoré sa konalo 18. augusta 2017, bolo zloženie dozornej rady nasledovné:
Ing. Juraj Ebringer, JUDr. Ľuboš Ondrejko, RNDr. Lucia Rosová
Na zasadnutí, ktoré sa konalo 3. novembra 2017, bolo zloženie dozornej rady nasledovné:
Ing. Juraj Ebringer, JUDr. Ľuboš Ondrejko, RNDr. Lucia Rosová
Dozorná rada splnila všetky podmienky s cieľom splniť svoje povinnosti v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti a tiež priebežne dohliadať na činnosť spoločnosti, ako aj na jej riadiace činnosti.

VÝROČNÁ SPRÁVA ČSOB LEASING

12

ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava
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