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  PRÍHOVOR RIADITEĽA SPOLOČNOSTI 
 
Začiatok  roka 2015 bol poznačený obavami z negatívneho dopadu legislatívnej zmeny zákona 

o dani z príjmov na lízingový trh. Predpoklad zníženého záujmu podnikateľských subjektov 
o lízingové financovanie z dôvodu zmeny v odpisovaní hmotného investičného majetku sa však 
nenaplnil.  

 
Lízingový trh v roku 2015 zaznamenal medziročný nárast v objeme obstarávacích cien nových 

obchodov o 13,46%. Dôvodom rastu bol celkový rast ekonomiky a tým zvýšený záujem 
podnikateľských subjektov o financovanie investičných príležitostí.  

 
V porovnaní s celkovým rastom trhu a výsledkami spoločností združených v Asociácii 

leasingových spoločností SR  (ALSSR) je medziročný 40,99%-ný nárast v objeme obchodov 
zrealizovaných našou spoločnosťou najvyšší spomedzi všetkých. 
 

Naša spoločnosť sa dlhodobo radí k subjektom, ktoré sa svojimi výsledkami umiestňujú 
v prvej päťke na slovenskom lízingovom trhu. Výsledkami dosiahnutými v roku 2015 sme sa 
umiestnili na 4.mieste v rebríčku spoločností združených v Asociácii leasingových spoločností SR 
(ALSSR).  

 
Kvalifikovaní zamestnanci, vnímanie našej spoločnosti ako dlhodobo stabilného partnera v 

oblasti financovania a stabilná klientska základná sú piliere, na ktorých môžeme stavať a úspešne 
naplniť očakávania našich klientov, obchodných partnerov a vlastníkov spoločnosti. 

  
Verím, že sa nám v nadchádzajúcom roku podarí sústrediť na dôležité ciele našej spoločnosti, 

ktoré súvisia s plnením obchodných plánov a zabezpečením kvalitného servisu, ktorý patrí k našim 
najsilnejším konkurenčným výhodám.  

  

 Ing. Igor Horváth 
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PROFIL SPOLOČNOSTI 

 
Spoločnosť Tatra Leasing je univerzálna lízingová spoločnosť pôsobiaca na slovenskom 

finančnom trhu od roku 1992. Tatra Leasing je jedným zo zakladajúcich členov Asociácie 
leasingových spoločností. V závere roka 2015 došlo k zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti Tatra 
Leasing. K  31.12.2015 vlastní Tatra banka  99,5 % majetkovej účasti v spoločnosti Tatra Leasing. 

  
Vedenie spoločnosti sa s vlastníkmi stretáva minimálne trikrát ročne na zasadnutí Dozornej 

rady, kedy prezentuje dosiahnuté obchodné a hospodárske výsledky. V súlade s korporátnou stratégiou 
finančnej skupiny Raiffeisen Bank International vedenie spoločnosti v spolupráci s Dozornou radou 
stanovuje víziu, lokálnu stratégiu a ciele spoločnosti. 

 
Spoločnosť má sídlo v Bratislave a svoje služby poskytuje v rámci celého územia Slovenskej 

republiky prostredníctvom svojich regionálnych zastúpení v Nitre, Trnave, Banskej Bystrici, Trenčíne, 
Žiline a Košiciach.  

 
Spoločnosť dlhodobo udržiava stabilný počet zamestnancov, ktorý v priemere osciluje okolo 

čísla 100. Ku koncu roka 2015 dosiahla objem aktív podľa Medzinárodných účtovných štandardov 
(IFRS) 307,3  miliónov EUR. Podľa výsledkov ALS za rok 2015 sa spoločnosť naďalej radí medzi päť 
najsilnejších leasingových spoločností na slovenskom leasingovom trhu.  

 
Spoločnosť nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie materskej 

spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. Je vlastníkom 99,99% podielu 
v dcérskej spoločnosti EUROLEASE Re Leasing, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá je holdingovou 
spoločnosťou, ktorej dcérske spoločnosti podnikajú v oblasti nehnuteľností. 

 
Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie a vzhľadom na svoj primárny predmet 

podnikania, neplánuje vynakladať náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 
  
Dlhodobo sa postavenie spoločnosti opiera o univerzálne zameranie finančných produktov 

zahŕňajúce nielen finančný leasing, ale aj operatívny leasing, splátkový predaj a spotrebný úver. 
Operatívny leasing ponúkame ako finančnú službu podľa potrieb klienta v súlade so slovenskými 
účtovnými štandardmi alebo v súlade s IFRS.  

 
Produktové portfólio pokrýva najčastejšie investičné potreby mnohých klientských skupín: 

osobné, úžitkové a nákladné vozidlá, stroje, technológie a zariadenia i nehnuteľnosti komerčného 
charakteru. 
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TATRA BANKA GROUP 
 

Tatra banka vznikla v roku 1990 ako prvá súkromná  banka na Slovensku. Tatra banka patrí 
do RZB Group a je dcérskou  spoločnosťou  Raiffeisen Bank International (RBI). Dcérske banky 
skupiny RBI pôsobia na trhoch strednej a východnej Európy.  

 
Tatra banka je moderná univerzálna banka s komplexnou ponukou bankových služieb 

a inovatívnych riešení v oblasti spravovania financií. Je treťou najväčšou bankou na Slovensku, ktorá 
opakovane obhajuje svoju pozíciu lídra na trhu. Tatra banka ponúka svoje služby vo všetkých 
regiónoch Slovenska prostredníctvom 155 obchodných miest.   

 
Tatra banka spolu s dcérskymi spoločnosti v rámci Tatra banka Group ponúka širokú škálu 

produktov a služieb  pre firemných a individuálnych klientov.  
 
Do skupiny Tatra banka Group patria tieto spoločnosti:  

• Tatra- Leasing, s.r.o.,  

• Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

• Tatra Residence, s.r.o. 

• Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. 
 

Tatra banka Group dosiahla v roku 2015 konsolidovaný  zisk  po zdanení vo výške 
120 562 tis. EUR . Konsolidované aktíva skupiny Tatra banka Group vzrástli o 15,8 % na úroveň 
11,22 mld. EUR.  
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DOZORNÁ RADA  
 
 
Členovia Dozornej rady spoločnosti Tatra - Leasing, s.r.o. k 31. 12. 2015: 
 
Ing. Miroslav Uličný, zástupca Tatra Banka, a.s. 
Ing. Marcel Kaščák, zástupca Tatra Banka, a.s. 
Mag. Renate Kattinger, zástupca Raiffeisen Bank International, AG 
Mag. Michael Hackl, zástupca Raiffeisen Leasing International, GmbH 
Mag. Bernhard Henhappel, zástupca Tatra Banka, a.s. 
 
 
Úlohy Dozornej rady sú určené spoločenskou zmluvou spoločnosti Tatra - Leasing. Podľa 

spoločenskej zmluvy je Dozorná rada orgán spoločnosti, ktorý je volený Valným zhromaždením 
spoločníkov a pozostáva z 5 členov.  

 
Kompetencie Dozornej rady podľa platného znenia spoločenskej zmluvy sú nasledovné: 
 
Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti konateľov a na to, či spoločnosť uskutočňuje 

finančnú a obchodnú činnosť v súlade s právnymi predpismi, spoločenskou zmluvou, rozhodnutiami 
valného zhromaždenia, stanovami a štatútmi, ak boli vydané.  

 
Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú 

účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Svoje vyjadrenie predkladá valnému 
zhromaždeniu.  

 
Dozorná rada je oprávnená nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh, ako aj 

ostatných dokumentov spoločnosti a kontrolovať, či tam uvedené údaje sú vedené riadne a v súlade 
so skutočnosťou. Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľov informácie 
a vysvetlenia o všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti. Dozorná rada je oprávnená vydať 
konateľom záväzné stanoviská a príkazy, ako aj určiť prípady, na vykonanie ktorých sú konatelia 
povinní vyžiadať si jej predchádzajúci súhlas.   
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SPRÁVA VEDENIA 
 

 
Pozitívne vyhliadky pokračujúceho rastu lízingového trhu v roku 2015 boli poznačené 

obavami spojenými s prijatím legislatívnej úpravy zákona o dani z príjmu koncom roka 2014. Nárast 
13,46% v objeme obstarávacích cien predmetov financovaných na slovenskom lízingovom trhu v roku 
2015 je teda viac ako dobrým výsledkom.  

 
Komoditou s najvyšším nárastom v objeme zrealizovaných obchodov na lízingovom trhu 

v roku 2015 boli predmety v segmente strojov a zariadení. Druhým najsilnejším bol segment 
dopravnej a stavebnej techniky. Rastúci záujem o lízingové financovanie trh zaznamenal aj vo 
financovaní osobných a úžitkových vozidiel. Naopak rok 2015 neprial financovaniu nehnuteľností, čo 
sa v tomto segmente prejavilo výrazným medziročným poklesom v objeme nových obchodov o viac 
ako 40%. 

 
Spoločnosť Tatra Leasing v  roku 2015 postúpila o jedno miesto na 4. pozíciu v rebríčku 

slovenských leasingových spoločností s objemom nových obchodov vyjadrených v obstarávacích 
cenách bez DPH vo výške 185 023 tis. EUR, čo predstavuje oproti roku 2014 nárast objemu obchodov 
o 40,99  %. Tatra Leasing zaznamenal trhovým podielom 8,29 % oproti roku 2014 nárast o 1,62 %. 
V roku 2015 bolo uzatvorených 4 730 nových zmlúv.  
 

Štruktúra portfólia financovaných predmetov bola nasledovná. Najväčšiu časť objemu 
zrealizovaných obchodov Tatra Leasingu predstavovali komodity v segmente osobných a úžitkových 
vozidiel (39,71%). Ďalej to boli obchody v segmente technológií a zdravotníckej techniky (35,35%), 
dopravnej a stavebnej techniky (16,48%), a nehnuteľnosti  (8,45%). Trhový podiel našej spoločnosti 
sa v segmente nehnuteľností zvýšil medziročne o 15,56%, čo nás v tomto segmente za rok 2015 
nominovalo na 2. priečku na trhu.  
 

Aj napriek legislatívnym zmenám, ktoré sa týkali lízingového financovania a odpisovania 
hmotného investičného majetku zostal produkt „finančný lízing“ najsilnejšie zastúpeným v štruktúre 
produktov zrealizovaných v roku 2015 v Tatra Leasingu. Portfólio produktov bolo nasledovné: 
finančný lízing 60,20%, úverové financovanie 37,35%, operatívny lízing 2,45% (vyjadrené 
v obstarávacích cenách predmetov bez DPH)    

V rámci marketingových aktivít na podporu obchodu sme v priebehu roka realizovali online 
kampane a inzerciu v periodikách so zameraním na dopravnú a stavebnú techniku. S cieľom podporiť 
dlhodobo dobré vzťahy s dodávateľmi vo všetkých segmentoch sme zorganizovali niekoľko 
neformálnych stretnutí. 

 
Rok 2015 bol v mnohých ohľadoch náročný. Nie len počiatočná neistota z vývoja na 

lízingovom trhu ale aj zvýšené úsilie zachovať štandardnú kvalitu obsluhy klienta v čase prípravy 
prechodu na nový informačný systém začiatkom roka 2016 boli pre nás výzvou, ktorú sa nám podarilo 
úspešne splniť. 
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ZÁMERY NA ROK 2016 

 

 Obchodné výsledky našej spoločnosti v roku 2015 sú dobrým východiskom pri formovaní 
zámerov na rok 2016, no musíme zohľadniť aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvnia fungovanie našej 
spoločnosti a budú kľúčové pre jej ďalšie smerovanie. Dôležitým faktorom bude rast ekonomiky 
a s tým spojený dopyt podnikateľských subjektov po lízingovom financovaní. 

Rok 2016 bude pre našu spoločnosť rokom inovácií. V súvislosti s úspešnou implementáciou 
nového informačného systému  sa  v priebehu roka zameriame na nastavenie nových procesov v 
oblasti obchodných aktivít a obsluhy klienta. Nové webové aplikácie, ktorých spustenie je plánované 
v druhej polovici zabezpečia rýchlejšie a komplexnejšie obslúženie klienta.  

Väčšina našich aktivít na podporu obchodu v tomto roku sa presunie do online priestoru, ktorý 
je z pohľadu potrieb klienta získavať informácie prioritný. Tieto aktivity nám umožnia aktívnejšie 
komunikovať s našimi existujúcimi klientmi, aby sme vedeli ponúknuť naše služby v súlade s ich 
potrebami.  

V oblasti získavania nových klientov budeme aktívne rozvíjať spoluprácu s kolegami 
z materskej Tatra banky,  ktorá sa v roku 2016 stala 100% vlastníkom našej spoločnosti. Ďalším 
predajným kanálom s veľkým potenciálom je sieť našich externých sprostredkovateľov 
a spolupracujúcich partnerov. 

 
V oblasti podpory obchodu v segmente dopravnej techniky sme v závere roka posilnili náš tím 

obchodníkov a očakávame, že sa nám v tomto roku podarí zintenzívniť a rozšíriť spoluprácu 
s dodávateľmi v tomto segmente.  Flexibilnejšia práca našich obchodníkov v teréne formou „mobilnej 
kancelárie“  bude ďalšou inováciou, ktorej spustenie je plánované v druhej polovici roku 2016.  
 
 Súčasťou  komplexného servisu pre klienta v súvislosti s financovaním je ponuka poistenia. 
Naša spoločnosť ako samostatný finančný agent zintenzívni svoje aktivity aj v tejto oblasti a ponúkne 
v súčinnosti so spolupracujúcimi poisťovňami  zaujímavé podmienky poistenia predmetov poistených 
v rámci financovania. 
     
 Dôležitou súčasťou aktivít vedenia v tomto roku smerom k zamestnancom je  implementácia 
výsledkov prieskumu spokojnosti zamestnancov, ktorý sa realizoval v priebehu roka 2015 v rámci 
celej skupiny Tatra Banka Group. Keďže spokojnosť zamestnancov je dôležitým faktorom  
ovplyvňujúcim  dosiahnuté výsledky  budeme jej v tomto roku  venovať zvýšenú pozornosť. 
 
 Na prelome roku emituje naša spoločnosť dva druhy dlhopisov v celkovej hodnote 10 mil. 
EUR prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi spoločnosťou Tatra banka a.s. . 
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NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2015 (v EUR) podľa IFRS 

 

 

Zisk po zdanení za rok 2015 4 405 980 

Tvorba zákonného rezervného fondu 0 

Rozdelenie zisku spoločníkom 0 

Tvorba sociálneho fondu 15 000 

Preúčtovanie hospodárskeho výsledku do 
nerozdeleného zisku 4 390 980 

Nerozdelený zisk z minulých rokov k 31.12.2015 26 280 520 

Nerozdelený zisk z minulých rokov 
k 1.1.2016 30 671 500 

 

 

 

 

 

 
























































































