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Poloneza,
czas

ZACZĄĆ,
czyli wstępniak redakcyjny 

Zaczynając tworzenie czegoś nowego, zawsze pojawia się szereg pytań. Dla kogo to robię? Komu to
potrzebne? Pierwszy newsletter też zrodził się w podobnych wątpliwościach. Dlaczego ktoś miałby
poświęcić swój cenny czas na czytanie cudzych tekstów? Co zrobić, żeby w ciekawy sposób podać
ważne dla codziennego funkcjonowania firmy informacje? Te dylematy postaramy się rozstrzygnąć
w trakcie pisania kolejnych numerów newslettera, bo jak wiadomo „lepsze jest wrogiem dobrego”.
Będziemy więc starać się pisać lekkim językiem, nie zanudzać Was szczegółami, traktując newsletter
jako sygnał o ważnych zjawiskach, które możemy opisać szerzej, na indywidualne zlecenie.
W celu dbania o Wasz interes, MGW musi systematycznie dokonywać przeglądu tego, co dzieje się
na rynku. Dotyczy to zarówno trendów marżowych, akceptacji ryzyka firm i branż, jak i „nowatorskich
pomysłów”, które mogą prowadzić do niezamierzonych i kosztownych skutków w trakcie obsługi
umowy leasingu.
Wiedzę tę wykorzystujemy w naszej bieżącej pracy, ale uznaliśmy że powinniśmy też pełnić rolę
edukacyjną dla współpracujących z nami firm. W końcu nie wszystkie sprawy nam powierzacie, w wielu
przypadkach robicie to sami. Każdy więc sygnał ostrzegawczy, każdy „detektor min” powinien być dla
Was pomocą.
Bez względu jednak na Wasz obecny czy przyszły poziom wiedzy, pamiętajcie, że w ramach
świadczonej usługi zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie. Jesteśmy po to, żeby
zapobiegać. Leczenie jest zawsze trudniejsze.
A więc każdorazowo przed zawarciem nowej umowy, aneksu itp., prześlijcie nam jego projekt,
a my przekażemy Wam zwrotną informację o znalezionych ryzykach lub zagrożeniach.
Zrobimy to w ramach świadczonej usługi Leasing Monitor, chyba że będziecie chcieli naszego
zaangażowania w negocjacje, wówczas przedstawimy Wam stosowną ofertę.
Redaktor Naczelny, Jarosław Melon

Redaktor Naczelny
Jarosław Melon,
tel. 601 416 179,
email: jaroslaw.melon@mgwccg.pl
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Wydawca:
MGW Corporate Consulting
Group Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
ul. Chałubińskiego 8
tel. 22 292 81 11
email: biuro@mgwccg.pl

Jeśli w poruszanych sprawach lub innych aspektach leasingu będziecie odczuwali głód informacji, prosimy o kontakt. Chętnie służymy pomocą i dodatkowymi komentarzami lub wyjaśnieniami. Pytania kierujcie na adres mailowy:
jaroslaw.melon@mgwccg.pl

Prenumerata
Monika Kłoda Krystman,
tel. 22 292 81 11,
email: monika.krystman@mgwccg.pl

Z kolei na adres mailowy monika.krystman@mgwccg.pl prosimy kierować prośby o dopisywanie nowych czytelników do listy dystrybucyjnej newslettera.
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Jak ukryć dodatkowe dochody dla
Finansującego w pozornie niegroźnych
zapisach umowy – nieprzypadkowe
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Dokąd zmierza
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W kolejnych wydaniach będziemy publikować informacje
w czterech głównych grupach:
Co piszczy w leasingowej trawie
• Informacje z rynku leasingu – z reguły kwartalne
podsumowania wyników
• Obserwowane trendy i zmiany w polityce firm
leasingowych
• Ciekawostki z rynku
Bezpieczny Leasing
• Różne oblicza bezpieczeństwa
(oferta, finansujący, zapisy umowy)
• Nowinki w zakresie montowanych pułapek w umowach
leasingu
• Stare i nowe sposoby handlowego mydlenia oczu
• Podstawowe miejsca występowania ryzyk w umowach
leasingu
• Porady jak uniknąć podpisania niekorzystnej umowy
Leasingowe ABC dla księgowych
i nie tylko
• Zmiany przepisów prawnych dotyczących leasingu
• Interpretacje i orzecznictwo w najistotniejszych sprawach
leasingowych
• Wybrana problematyka z zakresu finansów, dotycząca
aspektów leasingowych
MGW highlights
• Nowości w ofercie
• Ważne wydarzenia
• Z księgi sukcesów – o wspólnych sukcesach naszych
Klientów i MGW

Tomasz Mitręga – Associate
Partner w MGW CCG. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie na kierunku Finanse
i Bankowość. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe w SGH
na kierunku zarządzenie nieruchomościami. Karierę zawodową w latach 1996-1997 rozpoczął w biurze maklerskim Elimar
SA. W latach 1999-2014 związany z branżą
leasingową, do czerwca 2014 roku pełniący
funkcję Dyrektora Departamentu Transakcji
Kluczowych w ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
Jeden z największych autorytetów w Polsce
w zakresie transakcji leasingu nieruchomości. W trakcie swojej pracy zrealizował transakcje leasingowe o łącznej wartości ponad
1 miliarda złotych. W MGW od Czerwca
2014 roku.
tel. 669 152 212
email: tomasz.mitrega@mgwccg.pl

Piotr Płaczek – Associate
Partner w MGW CCG. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej
w Szczecinie oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie. Związany z branżą finansową od ponad 20 lat. Pełnił funkcje
menadżerskie w największych firmach leasingowych w kraju realizując duże projekty
leasingowe. Posiada bardzo duże doświadczenie w transakcjach leasingowych pojazdów dla branży transportu pasażerskiego,
leasingu nieruchomości, a także skomplikowanych transakcjach leasingu statków
morskich oraz kolei linowych. W MGW od
Czerwca 2014 roku, odpowiada za rozwój
biznesu w Polsce południowej.
tel. 601 462 648
email: piotr.placzek@mgwccg.pl

Z księgi sukcesów
Spółka Mobilis zajmująca się transportem pasażerskim, wygrała przetarg na
obsługę komunikacji miejskiej w Krakowie. Jest to jeden z największych
przetargów w ostatnich latach. Zakup
autobusów niezbędnych do obsługi
wygranego przetargu został sfinansowany przez Millennium Leasing, który
w zorganizowanym z udziałem MGW
konkursie ofert przedstawił najlepszą
propozycję leasingową. Serdecznie
gratulujemy Spółce Mobilis i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.
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Jak ukryć dodatkowe
dochody dla Finansującego

W POZORNIE NIEGROŹNYCH
ZAPISACH UMOWY
nieprzypadkowe studium przypadku
BEZPIECZNY LEASING

Od dawna wiadomo, że podpisanie umowy leasingu jest dla Finansujących
początkiem osiągania dochodów, nie tylko z części odsetkowych raty
leasingowej, ale i ze źródeł pochodnych. Niektóre z nich są przywołane
w umowie lub OWUL (opłaty dodatkowe, kary), ale część jest bardziej lub
mniej ukryta przed klientami (prowizje od sprzedaży ubezpieczeń, „zapominanie” o obniżeniu rat w przypadku spadających stóp rynkowych, itp.).
Leasing działa więc podobnie do stacji paliw. Tankowanie jest tylko pretekstem do zaproszenia do sklepu, gdzie realizuje się prawdziwe zyski.
4
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latego tak ważna w momencie
wyboru Finansującego jest analiza całości możliwych kosztów
obsługi umowy leasingu. To jest najlepszy moment na skorzystanie z doświadczeń osób profesjonalnie analizujących
rynek. Trudno bowiem rozpoznać ogół
zagrożeń, zwłaszcza że nasi przyjaciele
handlowcy z firm leasingowych, z reguły umowę leasingu pokazują na pięć minut przed podpisaniem. A potem…
No właśnie, potem rusza karuzela opłat
dodatkowych. Będziemy Państwu kolejno przybliżali różne aspekty tego
problemu, ale na początek wybraliśmy rozwiązanie, jakie zauważyliśmy
w ostatnim okresie.
Otóż, jedna z czołowych firm leasingowych w początkach br. zmieniła wzór
OWUL, wprowadzając dość niewinnie
brzmiące zapisy o karach umownych
za nieterminowe przekazywanie informacji i dokumentów. Sam motyw kar
jest naturalnym dążeniem do zmobilizowania swoich klientów, aby terminowo
nadsyłali polisy, dokumenty finansowe, potwierdzenia płatności za ubezpieczenie itp.
Uderzmy się w piersi, rzadko kiedy pamiętamy o uciążliwych obowiązkach.
Firmy leasingowe z reguły dzwonią
i przypominają o nadesłaniu sprawozdań, polis itp., więc zawsze do tej pory
jakoś to było. Analiza zapisów umów
w tej części wydaje się więc nieważna…
Nic bardziej mylnego. Właśnie pierwsza
(ale pewnie nie ostatnia) z firm leasingowych postanowiła ten obszar przenieść
z obszaru kosztów do obszaru dochodów i wpisała do OWUL zapis, upoważniający Finansującego do trwałego
podniesienia marży na umowie o 0,5
punktu procentowego za każde opóźnienie w przesłaniu wymaganych dokumentów?

Proszę zwrócić uwagę, że co roku odnawiacie polisę, co roku macie przesłać
dokumenty finansowe. To już dwa razy
po pół punktu, jeśli uchybicie terminowi. Jeden punkt rocznie na marży przez
kilka lat… Uff, brzmi groźnie.
Ale to jeszcze nic. Finansujący wprowadził zapis, że jeśli pojawi się opóźnienie
w płatności rat, większe niż 30 dni, należy w terminie 7 dni przesłać aktualne
sprawozdania finansowe lub oświadczenie, że nie zmieniły się od ostatnio
przesyłanych. Jeśli uchybi się temu
terminowi, to każdorazowo marża
wzrośnie o kolejne 0,5 punktu procentowego!!!
Systematyczne opóźnianie się z płatnościami rat trafia się nawet solidnym
firmom, bo różnie kształtuje się bieżąca płynność w poszczególnych okresach. No to proszę uruchomić wyobraźnię i szybko policzyć, ile kosztuje
nie wysłanie w terminie, dwunastu informacji o sytuacji finansowej? TAK,
PO ROKU MACIE LEASING DROŻSZY
O 6 PUNKTÓW PROCENTOWYCH, BEZ
MOŻLIWOŚCI OBNIŻENIA TEJ DODATKOWEJ MARŻY, NAWET PO USUNIĘCIU NARUSZENIA UMOWY. Jeśli
twardo negocjowaliście warunki zawarcia umowy leasingu i z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku wynegocjowaliście marżę rzędu 2,0%, to już
po pierwszym roku trwania umowy
możecie mieć oprocentowanie nawet
rzędu WIBOR + 8-10%!!!
A więc poważnie. Czytajcie Państwo
projekty umów przed podpisaniem.
Nie podajemy nazwy firmy leasingowej,
gdyż ważne jest zjawisko, a nie nazwa.
Nie mamy przecież pewności, że jutro
inna firma nie zrobi czegoś podobnego.
Skoro udaje się takie rzeczy wpisać do
umowy, czemu z tego nie skorzystać.

...jedna z czołowych
firm leasingowych
w początkach br. zmieniła
wzór OWUL, wprowadzając
dość niewinnie brzmiące
zapisy o karach umownych
za nieterminowe
przekazywanie informacji
i dokumentów.

Jarosław Melon n

>>>
PO ROKU
MACIE
LEASING
DROŻSZY
O 6 PUNKTÓW
PROCENTOWYCH, BEZ
MOŻLIWOŚCI
OBNIŻENIA
TEJ DODATKOWEJ MARŻY, NAWET PO
USUNIĘCIU
NARUSZENIA
UMOWY.

2%

...wynegocjowaliście marżę rzędu 2,0%,
to już po pierwszym roku trwania umowy
możecie mieć oprocentowanie nawet
rzędu WIBOR + 8-10%.
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10 zasad bezpiecznego

LEASINGU
BEZPIECZNY LEASING

N

a kanwie powyższych
rozważań, powstaje
pytanie o najskuteczniejszą
metodykę zapobiegania
zagrożeniom wynikającym
z zawieranych umów
leasingu.
Rozwiązań może być wiele, jednak
z naszych doświadczeń wynika, że
należy dokładać wszelkich starań
do eliminacji maksymalnej ilości
zagrożeń na etapie negocjowania
treści umowy, kiedy karty są pod
naszą kontrolą. Oczywiście należy
pamiętać, że w umowie pozostanie
nierównowaga stron, gdyż zawsze
instytucja ponosząca ryzyko kredytowe musi mieć pewną przewagę. Problem tkwi w skali i utrzymaniu stabilności tej przewagi.
Aby skutecznie zapobiegać wejściu na minę, proponujemy Państwu stosowanie kilku kluczowych
zasad postępowania w procesie
zawierania umowy leasingu.

6

Leasing Monitor Newsletter

ZAPAMIĘTAJ
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Zanim wystąpisz o oferty, wybierz grono firm, do
których skierujesz zapytanie ofertowe. Kryteria wyboru
przedyskutuj z kompetentnym doradcą.
W ocenie posiadanych ofert, istotnym elementem uczyń
analizę możliwych kosztów dodatkowych występujących
w trakcie jej trwania.
Każdorazowo poddaj analizie Tabelę Opłat i Prowizji.
Żądaj przedstawienia projektu umowy z odpowiednim
wyprzedzeniem, umożliwiającym analizę jej zapisów.
Nie pozwól na wprowadzenie zapisów czyniących
niewiadomym poziom przyszłych opłat.
Nigdy nie podpisuj umowy (lub aneksu), której nie
przeczytasz ze zrozumieniem.
Przed podpisaniem umowy zleć analizę jej zapisów
odpowiednio kompetentnej osobie.
Nie zawieraj umowy, w której pozostaną kluczowe elementy
ryzyka, chyba że zmiana potencjalnego Finansującego
będzie niemożliwa.
Jeśli musisz zawrzeć umowę z niekorzystnymi zapisami,
wprowadź w wewnętrznych regulaminach, instrukcjach,
itp. odpowiednie mechanizmy monitorowania umowy,
lub zleć je zewnętrznej firmie, aby zminimalizować ryzyka
wynikające z uchybienia zapisom umowy.
Rozpowszechniaj w firmie wiedzę o możliwych pułapkach
w umowach leasingu, aby unikać powtarzania możliwych
błędów.

Stosowanie się do powyższych wytycznych pozwoli Państwu ograniczyć oraz
kontrolować istniejące zawsze ryzyka wynikające z treści zawieranych umów, które często wiążą się z bardzo wymiernymi stratami. Temat jest ponadczasowy, do
stałego stosowania, oczywiście w ramach rozsądnego zarządzania czasem własnym i kosztami. Lekarstwo nie może być bardziej uciążliwe od choroby.
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Przepychanki

„NA PUDLE”
wyniki firm
leasingowych
po II kwartale

CO PISZCZY W LEASINGOWEJ TRAWIE

„A po co mi to? Wyniki firm leasingowych?
A cóż w tym ciekawego i do czego może mi się to
przydać?” Być może takie jest pierwsze Państwa
skojarzenie w zakresie tematyki tego rozdziału.

Nawet w przypadku prostego „autka”
powinniśmy zastanowić się np. kto
może mieć najlepsze rabaty u dostawców (z reguły będą to liderzy w tej
branży). W przypadku dużych inwestycji, z góry można się ograniczyć
do największych firm, które nie przestraszą się wielomilionowej inwestycji.
Specyficzne kontrakty na tabor kolejowy, morski, czy lotniczy, też lepiej
plasować tam, gdzie takie umowy były
już zawarte, gdyż oznacza to lepszą
organizację, brak konieczności zapoznawania firmy z typowością przedmiotu, jego zbywalnością, rynkiem
usług itp.

8

Będziemy więc Państwu kwartalnie
podawać aktualne dane rynkowe, aby
to rozeznanie było maksymalnie duże.
Rzecz jasna nie ma obowiązku zapoznawania się z nimi. Zawsze można
zaprosić MGW do współpracy, a my
już znajdziemy dla Was najlepszych
partnerów leasingowych. A więc do
rzeczy.
Pierwsze półrocze 2014 r. potwierdziło utrzymywanie się rosnącego
trendu inwestycji w Polsce. Łączna
wartość umów leasingu przekroczyła
kwotę 21 mld zł. W stosunku do I półrocza 2013 r. zanotowano wzrost rynku leasingu o niemal 32%. Jest to wynik doskonały, nawet jeśli uwzględnić
że wyniki I kwartału były specyficznie
zawyżone pompowanym popytem na
leasing pojazdów „ciężarowych”, będącym pochodną zmian w zasadach
odliczania podatku VAT.
Trudno ocenić stabilność trendu
w odniesieniu do sytuacji na wschodzie Europy, w tym szczególnie kon-

Fot: Fotolia
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czywiście, jeśli w zakresie Państwa obowiązków nie ma organizacji finansowania, może to
być tylko ciekawostka. Jednak każda
osoba, która porusza się po rynku leasingu powinna go znać. O wiele łatwiej jest bowiem pozyskać właściwą
ofertę, jeśli zapytanie skierowane zostanie pod właściwy adres, a ten zależy od specyfiki naszej inwestycji.
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Widać silne parcie na wynik w mLeasingu,
BZWBK i Millennium (pomimo braku zmiany pozycji), co owocuje dość dużym apetytem na większe transakcje, zawierane
na niezłej marży, przy dość elastycznym
podejściu do oczekiwań klienta. Zaobserwować można też zaostrzenie kryteriów
oceny ryzyka w PKO Leasing i możliwość
stawiania warunków trudnych do akceptacji przez Klientów. Znaczące osłabienie pozycji rynkowej może jednak dać do
myślenia osobom zarządzającym spółką,
a więc nie należy jej usuwać z grona głównych kandydatów do sfinansowania potrzeb inwestycyjnych.
Pozycja liderów w poszczególnych segmentach nie oznacza oczywiście, że
poszukując interesujących ofert należy
ograniczyć się do wymienionych firm.
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źródło: Związek Polskiego Leasingu
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W poszczególnych segmentach
najsilniejszą pozycję mają:
Samochody osobowe
– Raiffeisen, EFL, Getin
Samochody ciężarowe
– EFL, Getin, Raiffeisen
Ciągniki siodłowe, naczepy
– VB, Millennium, PKO

źródło: Związek Polskiego Leasingu

Co z tego wynika w praktyce?

1600

mLeasing Sp. z o.o.
(d. BRE Leasing)

Jak widać, czołówka jest stabilna, choć
między poszczególnymi firmami występują spore przetasowania. Szczególnie silny
wzrost zanotował mLeasing wracając
do ścisłej trójki, po nieudanym początku
roku. Odwrotny trend zarejestrował PKO
Leasing, który stracił miejsce „na pudle”,
spadając na 6 pozycję. Osłabił się również
Getin Leasing, przy czym jest to sytuacja
specyficzna, wynikająca z silnej pozycji na
rynku pojazdów lekkich, a co za tym idzie
maksymalnego wykorzystania koniunktury I kwartału w tym segmencie. Należy
jednak pamiętać, że Getin przejmuje VB
Leasing, więc łącznie może mieć szansę
nawet na pozycję lidera rynku.
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Raiffeisen
Leasing Polska SA

Dla nas, jako „konsumentów” ofert leasingu, ważniejszym od całościowego obrazu jest ocena rynku w poszczególnych
segmentach, a zwłaszcza wnioski z analizy zmian pozycji poszczególnych firm
leasingowych na rynku. Przetasowania
w czołówce oznaczają przecież zmiany
w aktywności i konkurencyjności poszczególnych firm, a więc dają wskazówki, kto może być bardziej elastycznym czy
tańszym leasingodawcą.

Czołówka rynku po II kwartale
(wartości netto w mln zł)

2000

Europejski Fundusz
Leasingowy SA

sekwencji rosyjskiego embarga na import wielu polskich towarów. Wyniki III
kwartału, a zwłaszcza całego roku będą
z pewnością bardziej wiarygodne dla
oceny perspektyw rozwoju tego rynku.

Wartość zawartych umów leasingu w I półroczu

>>>

PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R. POTWIERDZIŁO UTRZYMYWANIE SIĘ ROSNĄCEGO TRENDU INWESTYCJI W POLSCE.

Autobusy
– Millennium, SG Equipment (13 na liście), Getin
Inne środki transportu (kolej, samoloty, statki)
– ING, SG Equipment, Millennium
Maszyny i urządzenia
– BZWBK, EFL, ING
Nieruchomości
– BNP Paribas (11 na liście), mLeasing, Raiffeisen
Jednak może to sugerować doświadczenie w mniej typowych transakcjach (większe partie autobusów, inny transport, nieruchomości, itp.).
W typowych segmentach pozycje liderów mogą oznaczać lepsze kontakty z dealerami, większe upusty flotowe itp.
W każdej sytuacji należy jednak ocenić całokształt oferty wraz z zapisami
umów, aby nie popełnić błędu wyboru oferenta. We wszystkich tych aspektach zawsze możecie liczyć na wsparcie MGW. Korzystający z pakietu LeasingMonitor wsparcie to mogą otrzymać w ramach świadczonej usługi.
Jarosław Melon n
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Dokąd zmierza
polski rynek

LEASINGU?
CO PISZCZY W LEASINGOWEJ TRAWIE

Po co nam leasing jako metoda finansowania Inwestycji? Teoretycznie odpowiedź
jest prosta. Leasing jest uznawany nadal za nowoczesną metodę finansowania,
dzięki której Przedsiębiorca może nie tylko szybko sfinansować zakup środków
trwałych potrzebnych do wytwarzania przez jego przedsiębiorstwo przychodu
a z drugiej strony odnieść pewne korzyści podatkowe wynikające z unormowania
instytucji leasingu w przepisach podatkowych.

>>>

ZNANE SĄ
BADANIA
WSKAZUJĄCE
ŻE PRODUKTY
UZNAWANE
ZA PRZODKÓW
LEASINGU,
UŻYWANE
JUŻ BYŁY W
STAROŻYTNEJ
GRECJI,
EGIPCIE,
BABILONIE
CZY RZYMIE.
WTEDY
PRZEDMIOTEM
LEASINGU BYŁY
ŁODZIE, KONIE,
KOPALNIE.
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eśli jednak zagłębimy się trochę
w sens tego pytania, odpowiedzi już
nie będą takie oczywiste. Głównym
założeniem jakie legło u podwalin leasingu jako formy finansowania, była
możliwość zwiększania swoich przychodów poprzez wykorzystywanie maszyn,
urządzeń, pojazdów i innych środków
trwałych bez konieczności ich nabywania. Wszak już w dawnych czasach stary
Grecki filozof Arystoteles propagował
myśl „prawdziwa wartość nie wynika
z prawa własności do czegoś, ale z prawa do korzystania”. Nie ma bowiem żadnego rozsądnego uzasadnienia dla konieczności posiadania prawa własności
przedmiotów, którymi posługujemy się
aby wypracować określony zysk. Co więcej, posiadanie ich na własność jedynie
hamuje naszą efektywność i elastyczność prowadzonego biznesu. Własność
ta związana jest bowiem z koniecznością
wydatkowania istotnej części kapitału na zakup danej maszyny, urządzenia,
pojazdu czy nieruchomości. Przeważnie
są to istotne kwoty dla naszych przedsiębiorstw co w konsekwencji powoduje
zmniejszanie tak cennego kapitału obrotowego a jednocześnie „przywiązuje”
nas do nabytego właśnie dobra. W przypadku obiektu muzealnego, dzieła sztuki lub przedmiotów budzących wartość
sentymentalną jest to całkowicie uzasadnione.

Jednakże w przypadku przedmiotów, które mają nam służyć jednie do uzyskiwania
dochodu, takie przywiązanie jest co najmniej dziwne. Obecne czasy wymuszają bowiem na nas konieczność szybkiego dostosowywania się do zmieniających
warunków gospodarczych, upodobań
Klientów, nowych technologii. To wszystko powoduje że chcąc być „na fali” musimy zachowywać podobną elastyczność
co do możliwości zmiany naszych wyrobów bądź usług, nie drenując jednocześnie naszych firm ze środków obrotowych. Powinniśmy zatem zachować elastyczność zmiany narzędzi którymi się
posługujemy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jak jednak zachować tą elastyczność jeśli kupiliśmy już
coś na własność lub jesteśmy w trakcie
spłacania tej rzeczy w firmie leasingowej
lub banku? Musimy przecież znaleźć nabywcę, któremu będziemy mogli sprzedać nasze dobro, wynegocjować cenę
która w naszej ocenie będzie optymalizowała zmianę i zwróci przynajmniej w części kapitał, który już wydaliśmy na zakup.
I tu wracamy do sensu leasingu jako
metody finansowania. Niewiele pewnie
osób wie że produkt ten zrodził się właśnie z potrzeby czasowego korzystania
z określonych przedmiotów. Znane są badania wskazujące że produkty uznawane
za przodków leasingu, używane już były
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w starożytnej Grecji, Egipcie, Babilonie
czy Rzymie. Wtedy przedmiotem leasingu były łodzie, konie, kopalnie.
Gdybyśmy zatem spojrzeli na przystosowanie ofert firm leasingowych działających obecnie w Polsce do tego podstawowego i najstarszego kryterium,
możemy odnieść wrażenie że gdzieś zagubiliśmy ideę jaka przyświecała temu
„wynalazkowi”.
Firmy leasingowe poszły bowiem w kierunku wystandaryzowanych produktów
dla mas. Przychodzi mi tu nieodparte porównanie ze znaną siecią amerykańskich
restauracji, gdzie w kilka minut możemy
dostać ciepłe danie o porównywalnej do
siebie jakości i za niewygórowaną kwotę. Jest też coś dla milusińskich co przyciągnie ich na następną wizytę. Stąd też
oferty firm leasingowych są podobne do
siebie jak dwie krople wody. Nie różnią
się znacząco od siebie. Za porównywalne pieniądze można nabyć podobne produkty. Konkurencyjność przemawia jedynie w określeniu ceny za jaką możemy kupić dany produkt. U niektórych jest drożej,
u niektórych taniej, ale to nadal podobne
produkty nie do końca spełniające nasze
oczekiwania. Co więcej coraz bardziej upodabniające się do kredytów czy pożyczek.
Co bowiem winno nas interesować? Co
winno być przedmiotem konkurencji firm
leasingowych? Moim skromnym zdaniem
powinniśmy zabiegać o takie produkty finansowe, które w pełni pozwolą nam
na realizację starej myśli Arystotelesa.
Użytkować, posługiwać się ale nie być
zmuszanym do nabycia na własność.
Wymaga to jednak od firm leasingowych wielu zmian, zarówno w dostępnym okresie finansowania jaki proponują, jak również doskonałym rozpoznaniu przez nie rynków zbytu poszczególnych środków trwałych oraz pomysłów
na „drugie życie” przedmiotów po zakończeniu okresu leasingu. Trzeba w tym
miejscu przyznać iż w niektórych branżach zmiany takie już powoli mają miejsce. Leasing pojazdów osobowych bądź
ciężarowych zaczął ewoluować właśnie
w tą stronę. Szczególnie jest to widoczne w branży transportu ciężkiego lub pojazdach flot samochodów osobowych.
Przedsiębiorca nie jest bowiem w tych
transakcjach zmuszany do spłaty kapitału do zera. Wartości końcowe niejednokrotnie zbliżone są już do szacowanych wartości rynkowych jakie mogą

Fot: Fotolia

mieć te pojazdy po okresie leasingu. Nie
jest to jednak rozwiązanie, które można
uznać za ostateczne. Nadal brakuje bowiem możliwości dokonywania elastycznej zmiany tych pojazdów w trakcie trwania Umowy bez narażania się na przykre
konsekwencje finansowe, nie mówiąc już
o większej elastyczności firm leasingowych w przypadku przejściowych kłopotów płynnościowych jej Klientów.
W pozostałych jednak branżach, takie podejście do transakcji leasingowych jest
rzadko spotykane. Ogranicza to zarówno
mała wiedza firm leasingowych co do sposobu zagospodarowania danych przedmiotów po okresie ich użytkowania jak również zbyt krótkie okresy finansowania, które de facto zmuszają przedsiębiorców do
uregulowania firmie leasingowej całej wartości maszyny, urządzenia lub nieruchomości. Niewystarczająca jest również kreatywność firm leasingowych w poszukiwaniu możliwości finansowania przedmiotów mniej typowych, które z uwagi na swoją
wartość i okres użytkowania nie mogą być
sfinansowane tym produktem.
Niedawno leasing, skończył w Polsce 20
lat. Niebawem będzie obchodził swoje 25 urodziny. Z tej okazji, trochę przedwcześnie, życzę jednak reprezentantom
firm leasingowych aby postawili w strategiach rozwoju swoich firm większy nacisk
na zbudowanie produktów dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli w szerszy
sposób korzystać z leasingu, dopasowując strukturę transakcji do faktycznych
potrzeb rynku na którym działają, a tym
samym zrealizować w praktyce starożytną myśl Arystotelesa.
Mariusz Grajda n

>>>

WARTOŚCI
KOŃCOWE
NIEJEDNOKROTNIE
ZBLIŻONE SĄ
JUŻ DO
SZACOWA
NYCH
WARTOŚCI
RYNKOWYCH
JAKIE MOGĄ
MIEĆ POJAZDY
PO OKRESIE
LEASINGU.
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Biznes Plany i Prognozy Finansowe – Pozyskanie środków finansowych na
planowaną inwestycję lub środki obrotowe, wymaga niejednokrotnie przedstawienia w banku Biznes Planu lub Prognoz Finansowych. Od jakości ich
sporządzenia zależy sukces zarówno w zakresie możliwości uzyskania kredytu jak też warunków finansowych na jakich zostanie on udzielony. Ponadto
w umowach kredytowych pojawiają się często kowenanty zobowiązujące przedsiębiorcę do
utrzymania wyników finansowych na określonym w Prognozach lub Biznes Planie poziomie.
Przekroczenie tych wskaźników może skutkować konsekwencjami finansowymi. Dlatego też
ważnym jest aby Biznes Plan lub Projekcje Finansowe zostały sporządzone w sposób profesjonalny i oczekiwany przez Instytucje Finansowe. MGW CCG sporządzając Biznes Plany i Projekcje Finansowe gwarantuje wysoką jakość ich wykonania.

Do końca 2014 roku oferujemy wszystkim Klientom zainteresowanym
sporządzeniem Biznes Planu lub Prognoz Finansowych rabat w wysokości 10%

Weryfikacja warunków nowych Umów Leasingu – Przed zawarciem Umowy Leasingu warto zweryfikować czy warunki finansowe, które wynegocjowaliśmy z firmą leasingową są w stosunku do rynku bardzo dobre, dobre lub słabe. MGW CCG operując na rynku usług leasingowych i obsługując codziennie
dziesiątki nowych transakcji leasingowych ma bardzo szerokie spektrum informacji pozwalające ocenić atrakcyjność zastosowanego przez Finansującego oprocentowania.

Do końca 2014 roku oferujemy wszystkim zainteresowanym bezpłatne zweryfikowanie poziomu atrakcyjności wynegocjowanej marży do planowanej Umowy Leasingu. W tym celu prosimy o przesłanie na adres mailowy
leasing@mgwccg.pl wynegocjowanej z daną firmą leasingową oferty oraz
danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za prowadzone z firmą
leasingową negocjacje.

Profesjonalne wsparcie niezależnych doradców finansowych
MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, tel. +48 22 292 81 11, www.mgwccg.pl

