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Z nowym
rokiem,
nowym krokiem…
Z początkiem każdego roku zadajemy sobie te same pytania. Co nam przyniesie, czy będzie
lepszy od poprzedniego? Czy uda nam się zrealizować nasze plany i marzenia, gdzie trafimy
na miny i pułapki, ile kompromisów przyjdzie nam zawierać i za jaką cenę? Oczywiście
jak zwykle odpowiedzi będą znane dopiero w Sylwestra.
Jak zwiększyć prawdopodobieństwo, że koniec roku będziemy świętowali w atmosferze
sukcesu? Wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza oraz jej ciągłe poszerzanie. To jedyny
przewodnik w trudnym labiryncie codziennych decyzji. A ponieważ MGW posiada głęboką
wiedzę z zakresu leasingu, ponownie chcemy się nią z Wami podzielić, opisując ważne
naszym zdaniem kwestie związane z rynkiem leasingu. Życząc więc jak najwięcej dobrych
chwil w 2017 r. przechodzimy do omówienia zawartości niniejszego numeru Leasing Monitora.
Kontynuujemy w nim rozważania na temat bezpiecznego leasingu, tym razem opisując
zasady i tryb monitorowania wszelkich zdarzeń operacyjnych i finansowych, które zachodzą
w okresie trwania umowy.
Zajmujemy się oceną kluczowego dokumentu, jakim jest Tabela Opłat i Prowizji, wskazując
na poszczególne grupy opłat i trendy, które pojawiają się w ich modyfikacjach.
Poruszamy ponownie wątek oceny faktycznej, a nie widzianej tylko przez pryzmat sumy
opłat, efektywności oferty leasingu, określając jak uzyskać wiedzę o marży Finansującego.
Zastanawiamy się nad tym, czy w obecnej sytuacji stała stopa oprocentowania umowy
leasingu jest dobrym pomysłem, podpierając się w tym artykułem opracowanym przez
Dyrektora Działu Marketingu w BZWBK Leasing.
Opisujemy również bieżące zjawiska w branży leasingu, które w tym roku mogą znacząco
wpłynąć na jej kształt. Prawdopodobnie na koniec roku będziemy mieli do czynienia ze sporą
rewolucją rynkową. Znikną odrębne podmioty takie jak Raiffeisen Leasing oraz IDEA Leasing,
wchłonięte odpowiednio przez PKO Leasing i Getin Leasing. To będą wówczas dominujący
gracze na rynku, nie dający innym szans na pozycję lidera w branży. Jak będzie odpowiedź
obecnego lidera – EFL? Na razie trudno to ocenić.
Dociekliwym analitykom oraz osobom pragnącym szerzej poznać rynek leasingu polecamy
opracowaną przez nas pogłębioną analizę rynku pojazdów samochodowych, która może
być inspiracją do podejmowania w pełni przemyślanych decyzji biznesowych w zakresie
finansowania takich inwestycji przy pomocy leasingu.
Dostarczamy Państwu również wiedzy prawnej, omawiając problematykę pojęcia „odsetek
ustawowych”, zgodnie ze zmienioną w 2016 r. definicją tych stóp w Kodeksie Cywilnym.
Poza tym wracamy do rozważania jednoznaczności cesji praw z umowy leasingu oraz
uprawnień Finansującego do stosowania kar za tzw. naruszenia krzyżowe. Te trzy artykuły,
jak zwykle przygotowali specjaliści z Kancelarii Chałas i Wspólnicy.
Życzymy miłej i owocnej lektury.

2

Redaktor Naczelny, Jarosław Melon

Leasing Monitor Newsletter

W bieżącym numerze:

Z księgi sukcesów

Skuteczny monitoring
umów leasingu......................................... 4
Opłaty z TOiP
– analiza porównawcza........................ 8
Czy to dobry czas na stałą stopę......11
Rynek leasingu
po III kwartale 2016 r.......................... 12
Gwarancja stałej raty........................... 14
Jak skutecznie negocjować
koszt leasingu..........................................15
Cesja umowy leasingu........................ 18
Naruszenie krzyżowe.......................... 19
Nowe zasady ustalania
wysokości odsetek kapitałowych...21
Pogłębiona analiza
rynku leasingu pojazdów..................22

Ani się obejrzeliśmy a skończył się rok 2016 .
Czas zatem na małe podsumowania naszych
osiągnięć zawodowych jakie odnieśliśmy
w ubiegłym roku w zakresie leasingu.
I tak, był to dla nas jeden z lepszych okresów
w dziedzinie wsparcia przy aranżowaniu nowych transakcji leasingowych. Dla Klientów
zaaranżowaliśmy bowiem transakcje leasingowe o łącznej wartości ponad 250 mln zł.
W gronie tych transakcji były zarówno takie
w których udawało nam się uzyskiwać bardzo niskie oprocentowanie jak również takie
w których mieliśmy do czynienia z trudniejszymi transakcjami, gdzie marża nie była
kluczową kwestą. W przypadku tych drugich naszą satysfakcją jest to że w zasadzie
wszystkie te transakcje udało nam się uplasować na rynku leasingowym. Żadna z umów
którą zaaranżowaliśmy nie zakończyła się jej
przedterminowym rozwiązaniem, co świadczy o prawidłowej analizie ryzyka tych transakcji jaką zawsze na wstępie dokonujemy.
Udało nam się również przekonać kilka firm
leasingowych do zmiany treści OWUL w taki
sposób aby skutecznie chroniły one ich bezpieczeństwo, będąc jednocześnie dla Korzystających przejrzyste, jednoznaczne i akceptowalne. Stara zasada jaką się kierujemy
w takich przypadkach - „win/win”, znowu się
sprawdziła.
Przy podsumowaniu roku nie sposób przeoczyć naszych sukcesów, związanych z administrowaniem pakietami umów leasingu.
W tym obszarze przekroczyliśmy już ponad
5.500 monitorowanych przez nas, aktywnych
umów. Portfel ten sukcesywnie się powiększa. Jednocześnie udoskonaliliśmy nasz autorski system operacyjny używany do administrowania umowami leasingu, umożliwiając
pełny import danych z wystawionych przez
firmy leasingowe dokumentów księgowych
wprost do systemów księgowych naszych
Klientów oraz zapewniając bieżący dostęp
do szeregu raportów leasingowych.
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Skuteczny
monitoring
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umów leasingu
BEZPIECZNY LEASING

W poprzednim numerze newslettera opisaliśmy Państwu proces zawierania
umowy leasingu, skupiając się na podstawowych ryzykach, które mu towarzyszą
oraz sposobach ich zabezpieczenia. Podkreślaliśmy unikalną pozycję negocjacyjną jaką posiadacie zawierając umowę, która później już się nie powtórzy.

J

eśli udało Wam się wynegocjować optymalne zapisy
OWUL, wówczas oczywiście
Wasza sytuacja jest znacząco lepsza, a ilość zagrożeń, które należy
monitorować jest mniejsza. Nawet
jednak w takim przypadku przejście
przez okres umowy nie powinno pozostawać poza Waszą kontrolą. Nigdy bowiem nie osiągnie się ideału, a pozycja Finansującego zawsze będzie silniejsza. Musi tak być,
bo to on ponosi ryzyko finansowe
i nie może w zapisach umowy zgodzić się na sformułowania, w wyniku
których miałby stracić swoje uprzywilejowanie.
Jeśli umowa pozostała bez zmian na
standardowych zapisach, monitoro-
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wanie jej realizacji jest jeszcze ważniejsze z uwagi na większy zakres
czynników ryzyka, które należy objąć nadzorem.
Podstawowe założenie monitoringu
jest podobne do znanego z medycyny określenia, że leczenie nie może
być bardziej dolegliwe niż choroba.
Przy monitoringu umów zastosowane narzędzia, włożony zakres prac
oraz w sumie poniesiony koszt, również powinny być optymalnie dobrane do sytuacji.
Trudno bowiem zakładać, że
w przypadku pojedynczej umowy leasingu, zwłaszcza przy niskiej
wartości przedmiotu, wdrożony zostanie szczegółowy i profesjonalny system monitorowania zdarzeń

związanych z przebiegiem umowy.
Ale takie umowy również powinny
być kontrolowane w zakresie głównych ryzyk, aby uniknąć bolesnych
kosztów.

Jak powinno
się określić
zakres i sposób
monitorowania?
Pytanie jest bardzo ważne, gdyż zakres nadzoru powinien być wprost
proporcjonalny do zdiagnozowanych
ryzyk, a pominięcie niektórych z nich
powinno być świadomym wyborem,
a nie przypadkiem. Na zadane pytanie powinno się więc odpowiedzieć: 
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monitorować należy wszystkie
obszary, które mogą stanowić potencjalne źródło strat.
Wytyczne MGW w tym zakresie
określone są w wymienionych poniżej punktach, odpowiadających
zdiagnozowanym przez nas głównym czynnikom ryzyka. Priorytetem
monitoringu powinna być zawsze
ocena zasadności oraz poziomu
bieżących obciążeń finansowych,
wynikających z wystawianych faktur
i not księgowych. Ale również pozostałe obszary mogą zawierać różne
możliwości błędów i przeoczeń.
1. Monitorowanie obciążeń finansowych - pod tym krótkim określeniem kryje się szereg tytułów
do wystawienia faktur przez Finansujących:
a. Faktury na opłaty okresowe.
Wydaje się że to jest proste.
Cóż może być złego w naliczaniu rat? Niestety mamy w tym
zakresie dość bogate doświadczenie. Często monitorowanie
polega na porównywaniu wysokości rat z pierwotnym terminarzem. Zbieżność kwot sugeruje prawidłowość rat. Niestety
to zbyt uproszczony wniosek.
W praktyce należy zarówno śledzić bieżące zmiany poziomu
stóp rynkowych, jak i dysponować wiedzą odnośnie algorytmów przeliczeń stosowanych
przez danego finansującego.
Źródłem nieprawidłowości są
zarówno błędy jak i działania
celowe.
Błędy są stosunkowo niegroźne jeśli się je szybko wychwyci i zgłosi reklamację do firmy
leasingowej. Najczęściej dość
szybko następuje korekta rat
do prawidłowej wysokości.
Źródłem błędów jest najczęściej człowiek, nie dość sprawnie wspierany przez systemy
informatyczne.
Niestety mamy również liczne
przykłady celowego wykorzystywania
niejednoznacznych
zapisów OWUL dla osiągnięcia
często dużych korzyści z niewłaściwego naliczania rat. Najczęściej wiąże się to ze standardowym określeniem „raty mogą ulec zmianie”. Interpretacja,
że skoro „mogą” to „nie muszą”
spotykana była na rynku zwłaszcza w okresie szybkiego spadku

stóp. Na szczęście obecnie firmy coraz rzadziej wprowadzają do OWUL tego typu niejednoznaczne zapisy, a nawet te, które
miały je w swoich standardach
generalnie od nich odchodzą.
Zachęca do tego również sytuacja na rynku pieniężnym, gdzie
stopy są dość stabilne i oczekiwany jest raczej ich wzrost niż
dalszy spadek.
Weryfikacja opłat okresowych jest więc koniecznością, nawet w stosunku do
niewielkiej wartości umów.
Inną sprawą jest stopień szczegółowości takiej analizy. Ten
zakres monitoringu jest wyjątkowo złożony, więc raczej należy powierzyć go doświadczonym specjalistom, choćby
z uwagi na znajomość wspomnianych algorytmów obliczania rat w poszczególnych firmach leasingowych.
b. Faktury za opłaty dodatkowe. To również dość duże pole do uzyskiwania przychodów
przez firmy leasingowe. Często można odnieść wrażenie,
że walka na marże odbijana jest
później rozbudową Tabeli Opłat
i Prowizji.
Zwłaszcza w ostatnich latach
przy kurczących się marżach,
finansujący starają się kreatywnie podchodzić do poszczególnych pozycji w TOiP.
Aby temu zapobiec, należy zawsze przestrzegać zasady, aby
TOiP stanowił załącznik do
umowy leasingu. Tylko wówczas jesteście w stanie kontrolować rzeczywisty poziom
kosztów, który ocenialiście
w momencie zawierania umowy. Wprawdzie teoretycznie na
finansującym ciąży obowiązek
powiadamiania o każdorazowej
zmianie wysokości opłat, jednak
rzadko jest on przestrzegany,
a możliwość rozwiązania umowy, jeśli nie wyrażacie zgody na
zmianę TOiP jest czysto hipotetyczna (własność przedmiotu,
ograniczenia podatkowe, itp.).
Każdorazowo więc po otrzymaniu faktury za jakąś dodatkową opłatę, sprawdźcie czy
ma ona oparcie w znanej Wam
TOiP. Jeśli nie, kwestionujcie
wysokość takiej opłaty, nawet

jeśli istnieje niewielkie prawdopodobieństwo akceptacji Waszego wniosku. Oczywiście ryzyko jest tym większe, im większa wartość umowy lub im
większa liczba umów u danego Finansującego. Z wielkością
portfela rośnie jednak również
Wasza siła negocjacji, więc nie
bagatelizujcie tego problemu.

W TYM ZAKRESIE
POLECAMY
RÓWNIEŻ ARTYKUŁ
OMAWIAJĄCY
TO ZAGADNIENIE
W DALSZEJ CZĘŚCI
NEWSLETTERA.
c. Opłaty za ubezpieczenie. To
również stosunkowo szeroki wachlarz opłat, rekompensujący
firmom leasingowym niskie marże. Dotyczy to zarówno refakturowania polis majątkowych, jak
i szerokiego wachlarza ubezpieczeń dodatkowych. W efekcie
każdy klient jest uszczęśliwiany
bogactwem oferty w tym zakresie, a rezygnacja z nich często
jest trudna i kosztowna. Ale należy przy tym stwierdzić, że nie
jest naszym celem zniechęcanie
Państwa do korzystania z różnego rodzaju ubezpieczeń dodatkowych. Problemem jest racjonalny ich wybór oraz świadoma
decyzja.
Wprowadzanie nowej oferty
do umowy bywa również dość
podstępne. Przykładowo jest
to ubezpieczenie bezpłatne (ale
tylko w pierwszym roku). Jeśli się go
na czas nie wypowie, zaczyna
być fakturowane, a późniejsze
odstąpienie już jest obarczone
kolejną opłatą.
Monitorowanie opłat z zakresu polis polega więc przede
wszystkim na sprawdzeniu jego zasadności, bo jego wystawienie może być efektem pomyłki. Sprawdzić należy również rynkową wysokość opłaty.
Często bowiem pierwsza polisa jest stosunkowo korzystna, aby przekonać Was do skorzystania z pakietu własnych
ubezpieczeń
finansującego,

a kolejne już nie.
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Rezygnacja z polis własnych
jest trudna i też może być
kosztowna (jak nie zarabiamy na polisie, to zarobimy na
odstępstwie od niej).
d. Podatki lokalne (głównie PŚT).
W przeciwieństwie do omówionych poprzednio nieprawidłowości w wysokości opłat, ta grupa
nie przysparza firmom leasingowym dodatkowych przychodów.
Nieprawidłowe opłaty są bowiem pochodną złej klasyfikacji danego środka transportu do
odpowiedniej grupy, od której zależy wysokość podatku. Zła kwalifikacja może wynikać z błędów
ludzkich, ale może też być efektem minimalizacji pracochłonności. Wiadomo przecież, że za-

e. Odsetki za opóźnienie. To nie
jest może kluczowy element
monitoringu, zwłaszcza jeśli
płacicie w terminie, ale mimo
wszystko należy również położyć na to nacisk, gdyż zdarza
się naliczanie odsetek od zapłaconych wierzytelności (najczęściej błąd systemu lub człowieka), naliczenie odsetek za
nieprawidłowy okres (jak wyżej)
oraz przyjęcie złej stopy procentowej do naliczania odsetek (w tym przypadku czasem
jest to celowe działanie). Odnośnie stopy odsetek właściwej
do naliczania opłat za opóźnienie w br. odsyłamy Państwa do
stosownego artykułu w dalszej
części newslettera.

często w momencie zawierania
umowy są ograniczeni warunkami stawianymi przez konkurencję,
taki aneks jest dobrym momentem dla podwyższenia pierwotnej
marży. Zwłaszcza że wydłużenie
okresu to jednak pewien wzrost
ryzyka, skrócenie to z kolei utrata
przyszłych dochodów itp.
To oczywiście powinno być zrobione w sposób otwarty, z powiadomieniem Korzystającego,
ale każdemu handlowcowi trudno przychodzi przyznać to otwarcie, więc należy samemu weryfikować oferty na aneks, aby mieć
pełne rozeznanie sytuacji.
No i sprawa najważniejsza – aneks
należy weryfikować zanim go
podpiszemy. Później są to już warunki wiążące obie strony.
Oczywiście każdy aneks to również opłata dodatkowa z TOiP.
Jak wyżej wskazywaliśmy też należy ją zweryfikować i ewentualnie negocjować. Aneks aneksowi
nierówny. Są zmiany dość skomplikowane, ale są i proste. Opłaty dodatkowe zawsze są ustalone tak, aby Finansujący nie stracił,
więc przy prostych sprawach może być elastyczny w aspekcie wysokości opłaty.

Fot. Fotolia

JEŚLI ZAUWAŻYCIE JAKĄŚ
NIEZGODNOŚĆ, NALEŻY
NIEZWŁOCZNIE JĄ ZGŁASZAĆ,
GDYŻ SKUTECZNOŚĆ TAKICH
REKLAMACJI JEST RZĘDU 100%.

stosowanie najwyższej stawki
podatku, z pewnością nie zostanie zakwestionowane przez służby finansowe gminy, a klient i tak
pokryje naliczone koszty. Często
posiadane dokumenty nie są do
końca kompletne w tym zakresie, a poszukiwanie szczegółów
pozwalających potwierdzić spełnienie określonych kryteriów
(norma czystości spalin, zawieszenie itp.) kosztuje, więc uproszczone podejście jest w pełni zrozumiałe, co nie znaczy że należy
je akceptować.
Jeśli zauważycie jakąś niezgodność, należy niezwłocznie ją zgłaszać, gdyż skuteczność takich reklamacji
jest rzędu 100%.
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2. Aneksy do umów leasingu. Poza
weryfikowaniem wysokości bieżących opłat, o czym pisaliśmy
powyżej, kolejnym istotnym elementem monitorowania przebiegu umowy leasingu są wszelkie
zmiany, które na nasz wniosek są
wprowadzane w jej treści. Najczęściej dotyczy to wydłużenia lub
skrócenia okresu leasingu, zmiany wysokości opłat, zmiany wykupu, zmiany waluty itp. Wszystkie
takie sytuacje są kuszącą możliwością dla Finansującego, aby
poprawić rentowność transakcji.
Nie ma w tym nic dziwnego,
w końcu nie są to instytucje charytatywne, więc starają się zarobić jak najwięcej. A ponieważ

3. Rozliczanie szkód i innych przedterminowych zakończeń umowy.
To bardzo ważny obszar do monitorowania. Oczywiście prostszy,
jeśli zadbaliście o dobre warunki
rozliczenia w momencie zawierania umowy, albo zawarliście ją z firmą, która takie zasady ma przyjaźnie sformułowane (np. BZWBK lub
BGŻBNPPARIBAS). Niestety rynkowym standardem jest dyskontowanie przyszłych opłat niekorzystnymi parametrami (stopa bazowa,
częściowa stopa bazowa, stopa
bazowa pomniejszona o jakąś wartość itp.).
Przede wszystkim musicie więc
zdefiniować punkt w którym się
znajdujecie, określić zasadę rozliczenia umowy oraz sprawdzić, czy
przesłane warunki jej zakończenia
są zgodne z zapisami umowy.
Drugim elementem jest porównanie kwoty rozliczenia z kapitałem do spłaty i jeśli są to zbyt rozbieżne waszym zdaniem wartości,
podjęcie negocjacji z Finansującym odnośnie możliwości zasto- 
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sowania indywidualnego podejścia do takiej umowy.
Generalnie to dość trudny element, wymagający dobrej znajomości zasad wartości pieniądza
w czasie, więc jeśli nie czujecie się
pewnie w tej dziedzinie, poproście
o pomoc specjalistów.
4. Obowiązki vs kary umowne. To
dość oczywisty element waszych
działań. Każda umowa nakłada na
Korzystających szereg obowiązków w zakresie przesyłania informacji finansowych, polis, potwierdzeń zapłaty, czy raportowania zdarzeń nadzwyczajnych. Jak
wiadomo każdy obowiązek jest
niewdzięczną czynnością, więc
gdyby nie było kar, mało kto by je
realizował.
Kary bywają różne. Od naturalnych opłat w ryczałtowej wysokości kilkudziesięciu-kilkuset złotych, poprzez okresowe zwiększanie opłat okresowych, aż do
krańcowego i zdaniem MGW bardzo nagannego, trwałego podnoszenia swojej marży.
Niezależnie od wysokości kar, powinno się wprowadzić skuteczny system monitorowania takich
okresowych obowiązków i rzetelnie je realizować, gdyż konsekwencje w skrajnych przypadkach mogą być bardzo poważne.
5. Bieżące monitorowanie wszelkich zdarzeń. Trudno jednoznacznie opisać co może kryć się
pod tym pojęciem, ale oznacza
ono codzienną czujność w stosunku do każdego dokumentu, pisma i zawiadomienia przysyłanego przez Finansujących. Oprócz
bowiem mniej lub bardziej ważnych spraw zawartych w jego treści, może się okazać, że przykładowo na jego końcu znalazła się
„przygotowana specjalnie dla naszych najlepszych klientów” oferta kolejnego ubezpieczenia dodatkowego.
Może to być dość ciekawa propozycja, z której warto skorzystać,
ale należy starannie ją przeanalizować, również w aspekcie ceny i warunków jej wypowiedzenia.
Czasem możecie być zaskoczeni,
czemu kolejna rata wzrosła skoro
nic się nie powinno zmienić. I dopiero wówczas zauważacie, że rok

temu kupiliście ubezpieczenie,
którego nie potrzebujecie, albo
które dotąd było bezpłatne, ale
należało je wypowiedzieć do końca poprzedniego miesiąca…
Więc apelujemy o czytanie wpływających dokumentów. Wszelkie podejmowane decyzje powinny być bowiem świadome i przemyślane.

Jak zorganizować
system monitoringu?
Skoro już wiecie co należy monitorować, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo obsługi umowy, nasuwa się pytanie jak to zrobić, aby efekty były jak
najkorzystniejsze, przy minimalizacji
kosztów. Koszty bowiem muszą się
pojawić. Najtaniej jest nie robić nic, ale
straty mogą być wówczas niepowetowane. I podobnie jak przy ubezpieczeniach płacimy za polisę aby mieć
„święty spokój” na wypadek szkody,
tak i przy budowie systemu monitoringu, koszty są koniecznym elementem bezpieczeństwa.
Poprawny system monitoringu wymaga kilku podstawowych elementów:
•• Zapewnienia spójnego i szybko
dostępnego zasobu dokumentacji związanej z zawartymi umowami (oferty, umowy, aneksy, korespondencja, polisy, itp.)
•• Zapewnienia odpowiedniej kadry zajmującej się monitoringiem
(wiedza z zakresu matematyki finansowej, biegłe posługiwanie
się arkuszem Excel, doświadczenie w negocjacjach itp.)
•• Zapewnienia odpowiednich narzędzi (programy kalkulacyjne pozwalające na ocenę prawidłowego naliczania opłat, zależnie od
algorytmów danego Finansującego, system przypomnień i powiadomień /kończące się badania techniczne, polisy, przesyłanie
dokumentów finansowych itp./).
•• Opracowania procedur postępowania oraz przydzielenie ich do
odpowiedzialnych pracowników.
•• Zapewnienia prawidłowego podziału obowiązków w ramach istniejącego regulaminu organizacyjnego.
Oczywiście można mieć inny pomysł na taki system, ale jeśli ma on
być spójny i prawidłowy, powinien
zawierać wszystkie wskazane wyżej elementy. Rzecz jasna dla jednej

lub kilku umów, nikt nie będzie ponosił kosztów nieadekwatnych do skali
ryzyka, ale jeśli zarządzacie np. dużą
flotą pojazdów i macie kilkadziesiąt
lub więcej umów leasingu, pozostawienie tego pola bez spójnego monitorowania jest nieakceptowalne.
Jeśli nie chcecie lub nie potraficie
zbudować takiego monitoringu, zawsze możecie skorzystać z doświadczenia innych, wykupując odpowiednią usługę, czyli outsoursując tę dziedzinę działalności.

MGW POSIADA
UNIKALNĄ NA RYNKU
USŁUGĘ LEASING
MONITOR, W RAMACH
KTÓREJ ZA USTALONĄ
MIESIĘCZNĄ OPŁATĄ
PRZEJMUJE WSZYSTKIE
OPISANE WYŻEJ
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE
MONITOROWANIA
PRAWIDŁOWOŚCI
OBSŁUGI UMÓW
LEASINGU.
Weryfikujemy prawidłowość opłat
okresowych, posługując się specjalnie opracowanymi kalkulatorami, analizujemy napływające dokumenty, projekty, oferty itp., negocjując optymalne koszty obsługi. Dla
większych pakietów umów dodajemy również usługę eksportu danych
z wystawianych faktur, bezpośrednio do systemów finansowo-księgowych, odciążając Waszą pracę w tym
zakresie. Dodatkowo wszyscy korzystający z tej usługi mają zapewnione bezpłatne wsparcie przy
ocenie projektów nowych umów.
Możemy również na uzgodnionych
warunkach przygotować lub pomóc w organizacji nowego finansowania, zapewniając osiągnięcia
najbardziej optymalnych warunków dostępnych w danym momencie na rynku.
Proponujemy, żebyście sprawdzili co potrafimy. Zajmijcie się swoim
biznesem, a problemy z leasingiem
zostawcie wysokiej klasy specjalistom.

Jarosław Melon n
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Opłaty z TOiP
Analiza porównawcza
BEZPIECZNY LEASING

Fot. Fotolia

W poprzednich numerach zwracaliśmy Państwa uwagę na wpływ zapisów
OWUL na bezpieczeństwo umowy leasingu. Drugim z elementów, które
decydują o wymiernych kosztach obsługi umowy są wszelkie dodatkowe
opłaty zawarte najczęściej w Tabelach Opłat. Podejmijmy więc ten temat celem
przybliżenia tego problemu i porównania poziomów kosztów w poszczególnych
firmach z pierwszej dziesiątki. I tu jedna uwaga – bez względu na nazwę Tabeli
(Tabela Opłat i Prowizji, Tabela Opłat Dodatkowych itp.) będziemy je nazywać
TOiP, gdyż taki jest utarty na rynku skrót tej nazwy.

T

ematyka nie jest prosta z uwagi na szeroki wachlarz opłat
i różne podejście do kształtowania ich wysokości. Jedne firmy posługują się sztywnymi kwotami, inne określają je procentowo
od kwoty kapitału. Zależnie więc od
wielkości umowy dana opłata może być wyższa lub niższa niż u konkurencji która ustala ją w wysokości
sztywnej kwoty.
W prezentowanym materiale skupimy się na opłatach odbiegających
od średniej normy na rynku, wskazując przykłady wysokich kosztów danej czynności lub wskazując firmy
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lepsze niż średnia na rynku. Wskażemy również pewne nowości w podejściu do poszczególnych pozycji TOiP.
Zanim jednak przejdziemy od szczegółów powtórzymy to, co staramy się Wam przekazać jako kluczową myśl. Bez względu na wysokość opłat zawartych w Tabeli,
konieczne jest umieszczenie jej
jako niezmiennego załącznika
do umowy leasingu. Tylko bowiem
w ten sposób zabezpieczycie się
przed kreatywnym podejściem poszczególnych firm do pozyskiwania
nowych źródeł dochodów.
W tym kontekście warto podkreślić

sposób postępowania BGŻBNPPARIBAS, który nie będzie przez nas
omawiany z uwagi na pozostawanie
poza pierwszą dziesiątką firm, ale taka polityka warta jest szerokiego poparcia i nagłośnienia na rynku. Firma
ta w swoich standardowych zapisach umowy wprowadza niezmienną Tabelę Opłat, co czyni w pełni
przewidywalnymi przyszłe koszty jej
obsługi. Może przyczyną tego było
wchłonięcie struktur leasingu bezpośrednio do banku? Nieistotne, duże brawa za takie podejście.
Podobne zapisy miał BZWBK Leasing, jednak w ostatnich wzorcach 

Leasing Monitor Newsletter

tylko część Tabeli pojawia się jako
sztywny załącznik. Inne opłaty mogą ulec zmianie. Tym nie mniej należy to też wskazać jako standard lepszy niż przeciętny na rynku.
Ciekawym rozwiązaniem z początkiem 2016 r. zaskoczył GETIN Leasing. Ograniczył znacząco listę
opłat, umieścił je jednoznacznie
w OWUL, jednocześnie pobierając
ryczałtową roczną opłatę administracyjną. Czy to się opłaci Korzystającym? Trudno o jednoznaczną
odpowiedź. To zależy ile razy dany
klient będzie zmuszony skorzystać
z usług objętych poprzednio pojedynczymi opłatami. Podobnie jak
to ma miejsce w ubezpieczeniach,
gdzie zbierana składka musi być
większa niż wypłacane odszkodowanie, GETIN skalkulował, że w skali
całego portfela operacja taka może
być co najmniej obojętna dla wyniku,
a marketingowo dobrze to wygląda.
Dla klientów jest to jednoznaczne
i przewidywalne określenie kosztów,
co może stanowić istotną wartość.
Czy jednak w przypadku konkretnej
firmy będzie to korzystne, należy do
oceny samej firmy, jej historii wcześniejszych obciążeń z TOiP itp.
Co jeszcze ciekawego znaleźliśmy w zapisach TOiP? Przykładowo
mocno kontrowersyjnym naszym
zdaniem jest zapis jednej z Tabeli Opłat. Otóż przy wznowieniu umowy leasingu, na mocy TOiP podnosi
się marżę o 1pp. Musimy przyznać,
że budzi to nasz żywy opór. Nie kwestionujemy prawa firmy leasingowej
do kształtowania swojej marży i do
oceny, że skoro doszło do rozwiązania umowy, to ich ryzyko jest większe, a więc i marża powinna rosnąć.
Jednak to nie TOiP jest miejscem
na takie zapisy tylko OWUL. Tabela Opłat ze swojej natury powinna
kształtować poziom opłat dodatkowych, związanych z obsługą wniosków klienta i co do zasady ich wysokość powinna odpowiadać poniesionym kosztom. Wzrost marży nie
mieści się w tej definicji.
Innym dyskusyjnym pomysłem jest
wprowadzenie do TOiP opłat za wysyłkę faktur papierowych. Można by
to uznać za zasadne, gdyby dotyczyło tylko nowych umów, ale wprowadzenie ich w trakcie trwania umowy jest pewnym nietaktem. Przy jej
zawieraniu strony wiedziały jakie są
koszty wysyłki i nie powinny one być

jednostronnie wprowadzane w czasie jej trwania.
Podobnie zaskoczyła swoich klientów kolejna firma, wprowadzając dodatkową opłatę za przeliczanie wysokości rat w przypadku występowania ujemnych stóp rynkowych
(obecnie EURIBOR). To też mało eleganckie wykorzystanie swojej przewagi i de facto zwiększanie marży
na umowie w taki trochę przewrotny
sposób.
I znów nasza mantra: żadna z tych
zmian nie mogłaby nastąpić, gdyby TOiP stanowiła załącznik do
umowy leasingu. Bez zgody Korzystającego nic nie mogłoby ulec
zmianie. Więc ponownie podkreślamy – negocjujcie ten element przy
zawieraniu umowy.
Ale wreszcie przejdźmy do omówienia podstawowych zakresów opłat
w poszczególnych firmach. Skupimy
się tylko na kilku grupach, najczęściej stosowanych w praktyce:
1. Opłaty za czynności w Wydziale
Komunikacji
2. Opłaty za zmiany warunków umowy leasingu
3. Opłaty za wcześniejsze zakończenie umowy
4. Opłaty za obsługę ubezpieczeń
5. Opłaty za informacje i dokumenty
6. Opłaty importowe
7. Opłaty restrukturyzacyjno-windykacyjne

1. Opłaty za czynności
w Wydziale Komunikacji
Jak wiadomo każdy pojazd musi być zarejestrowany, więc ta opłata pobierana jest zawsze. Później
też często coś się dzieje, co wymaga aktywności na tym polu (zmiany
w dowodzie rejestracyjnym, wymiana tablic, stłuczona szyba, itp. Każda
firma leasingowa stara się więc pokryć koszty związane z tymi czynnościami, a dodatkowo zarobić mniej
lub więcej na tym polu. Pół biedy jeśli opłaty kształtują się w wysokości
kosztów (oczywiste) powiększonych
o np. 50 zł. Ale są też narzuty rzędu
120 zł lub wyższe ukryte w opłacie
ryczałtowej 350-400 zł.
Firmy godne polecenia w tym zakresie to głownie Raiffeisen i GETIN.
Można byłoby do nich dołączyć PKO
i mLeasing po obniżeniu opłaty za
pierwszą rejestrację.

2. Opłaty za zmiany
warunków umowy
leasingu
W tej kwestii trudno o jednoznaczną
ocenę z uwagi na różne podejście
do określenia tych kosztów. Część
firm stosuje naliczanie procentowe od wartości niespłaconego kapitału, część ma ryczałtowe kwoty
opłat, a część widełki „nie mniej niż”
i „nie więcej niż”. Generalnie należy
zwrócić uwagę na fakt, że pod pojęciem umowy firmy rozumieją każdy
terminarz, więc nawet jeśli koszt jest
akceptowalny to przy zmianie terminarzy w całym portfelu umów, koszty mogą być horrendalne. Prosimy
zwracać na to uwagę przy umieszczaniu w jednej firmie większej liczby przedmiotów (głownie dotyczy to
pojazdów) i negocjować indywidualne podejście do takiego przypadku.
Oceniając to kryterium za najkorzystniejsze można uznać koszty
w Raiffeisen i Millennium.

3. Opłaty za wcześniejsze
zakończenie umowy
W zasadzie jest to podobna sytuacja
jak przy innych zmianach warunków
umowy, jednak koszt jest z reguły wyższy, gdyż Finansujący chce
w ten sposób pokryć utratę przyszłych zysków. Koszty są generalnie
ponad dwukrotnie wyższe niż przy 

>>>

BEZ WZGLĘDU NA
WYSOKOŚĆ OPŁAT
ZAWARTYCH W
TABELI OPŁAT
I PROWIZJI,
KONIECZNE JEST
UMIESZCZENIE
JEJ JAKO
NIEZMIENNEGO
ZAŁĄCZNIKA DO
UMOWY LEASINGU
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zmianach terminarza. Tu również należy pamiętać o dużych pakietach
umów i ustalić odmienne od standardu podejście do ich kończenia.
Najtańsze firmy w tej dziedzinie to
EFL, ING, mLeasing, Raiffeisen.

4. Opłaty za obsługę
ubezpieczeń
Każda z firm korzysta na własnym pakiecie ubezpieczeń. Jest to zarówno
związane z większą kontrolą parametrów polis, warunków wypłaty odszkodowania, lepszej pozycji negocjacyjnej w indywidualnych przypadkach nietypowych szkód itp. Jednak
również na gruncie czysto finansowym polisa własna jest związana z dodatkowymi przychodami. To
oznacza, ze firmy leasingowe wykorzystają każdą możliwość zniechęcenia klientów do korzystania z innych
polis. Jest to zarówno ujęte w OWUL-ach, jak i w TOiP-ach. Koszt obsługi
ubezpieczeń pozapakietowych jest
z reguły opłatą roczną, a do tego mogą dojść inne opłaty np. za opóźnienia w przesłaniu dokumentów.
W tym zakresie polecić można
BZWBK Leasing. Inni są sporo drożsi i mają więcej pozycji opłat w swoich tabelach.

5. Opłaty za informacje
i dokumenty
Tu trudno wskazać preferowaną
firmę. Generalnie opłaty są rzędu
50 zł za proste informacje do 150
zł czy nawet 500 zł za bardziej złożone zestawienia. Zamiast wskazania konkretnych firm mamy więc
dla Was prostą radę. Jeśli opłaty są
wyższe niż 50 zł, to jest to niczym
nie uzasadnione. Negocjujcie lub
unikajcie.

Fot. Fotolia

6. Opłaty importowe
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Co do zasady powinny być ryczałtowe, gdyż negocjowanie przygotowanego z reguły przez Korzystającego kontraktu jest równie pracochłonne dla 100.000, jak dla
10.000.000 zł. Jednak część firm
wprowadziła opłaty procentowo powiązane z wartością przedmiotu, co
w dużych kontraktach stanowi bardzo istotny koszt.

Polecamy więc firmy, które takiej
opłaty nie mają, albo jest ona niska:
EFL, GETIN, IDEA, Raiffeisen.

7. Opłaty
restrukturyzacyjne
i windykacyjne
Ten obszar jest trudny do zmian
i negocjacji, zwłaszcza że część firm
uczyniła z niego jedno z ważniejszych źródeł przychodów. Generalnie opłaty są wysokie i wraz z ilością problemów rosną również i one.
Często np. każde kolejne wznowienie umowy jest znacznie droższe niż
poprzednie.
Czy można tu kogoś wyróżnić? Może Millenium, Pekao i EFL. Są to opłaty dość wyważone.
Podsumowując ten materiał trudno
wskazać jednoznacznego faworyta
rankingu przyjazności TOiP. Generalnie należy analizować ten aspekt
tak samo jak inne elementy oferty finansującego, przykładając dużą wagę do stabilności podanych kosztów (załącznik do umowy) i adekwatnego do swoich oczekiwań poziomu
opłat. Inne będą wymogi firmy biorącej w leasing flotę 100 pojazdów, inne firmy dokonującej tej samej kwotowo transakcji na jedną maszynę,
a jeszcze inne firmy która ma mniejszą inwestycję.

JEŚLI NIE
CZUJECIE SIĘ ZBYT
PROFESJONALNIE
W TEJ MATERII,
ZWRÓĆCIE SIĘ
DO NAS. NASZE
WYNAGRODZENIE
BĘDZIE Z PEWNOŚCIĄ
NIEWIELKIE W
STOSUNKU DO
KOSZTÓW, KTÓRE
MOŻECIE PONIEŚĆ
JEŚLI OPŁATY Z
TOIP POZOSTANĄ
NA WYSOKIM, A DO
TEGO NIEZNANYM
W PRZYSZŁOŚCI
POZIOMIE.
Jarosław Melon n
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Czy to dobry czas
Fot. Fotolia

na stałą stopę?
CO PISZCZY W LEASINGOWEJ TRAWIE

W nawiązaniu do artykułu przygotowanego specjalnie do niniejszego wydania
newslettera przez BZWBK Leasing należy zadać sobie podstawowe pytanie:
czy akurat teraz stała stopa jest dobrym rozwiązaniem? Z obserwacji rynku
leasingu można wnioskować, że tak.

C

o bowiem decyduje o atrakcyjności takiego rozwiązania?
Odpowiedź jest dość prosta:
cena oferty, ale to oczywiście bardzo pobieżna refleksja. O czym więc
należy pamiętać przy wyborze rodzaju stopy?
Po pierwsze różnica poziomów
ofert. Stała stopa to kontrakt zawarty przez bank finansujący, zabezpieczony jakimś instrumentem
pochodnym. To kosztuje więcej niż
zwykłe odniesienie się do stóp rynkowych. Jeśli sytuacja na rynku pieniądza sugeruje stagnację lub niewielkie zmiany stóp procentowych,
można liczyć że oferta na stałej stopie nie będzie znacząco droższa niż
oparta na stopie zmiennej. A właśnie tak jest w tej chwili. Przy spadających stopach można wręcz
mieć nadzieję, że może być ona
tańsza. Niewiadomą wówczas jest

jednak oczekiwana skala obniżek
i świadomość tego ryzyka musi być
uwzględniona przy podejmowaniu
decyzji o wyborze rodzaju oferty.
Drugim czynnikiem powinny być
uwarunkowania wewnętrzne danego podmiotu. Jeśli np. przedmiot
leasingu jest wynajmowany, a umowa przewiduje stałe raty dzierżawy, umowa leasingu na stałej stopie
jest naturalnym hedgingiem ryzyka
i jak najbardziej odpowiada interesowi firmy.
Element trzeci to okres leasingu.
Im dłuższy okres, tym trudniej oszacować trendy stóp, a więc koszt zabezpieczenia stałej stopy może być
większy. Poza tym przy wieloletnim
leasingu, stałość stopy może być
zapewniona jedynie na część okresu leasingu, a to oznacza że nie da
się oszacować łącznego kosztu
umowy.

No i wreszcie element czwarty – jak
wysokie jest prawdopodobieństwo
przedterminowego
zakończenia
umowy leasingu (szkoda, wniosek
korzystającego, itp.). Należy bowiem
pamiętać, ze kontrakt zabezpieczający stałość stopy jest zawarty na
ściśle oznaczony okres. Jego skrócenie to dodatkowy koszt, który firma leasingowa uwzględni w rozliczeniu umowy.
Podsumowując, stałość kosztu jest
czynnikiem bardzo istotnym, zwłaszcza przy dużej skali inwestycji, więc
jeśli różnica ofert nie jest znacząca,
a stopy dość niskie, to warto poważnie zastanowić się nad stałą stopą.
Dość szeroki wybór w tym zakresie,
jaki obecnie można spotkać na rynku potwierdza, że jest to dobry moment na rozważenie takiego finansowania.
Jarosław Melon n
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Rynek leasingu
po III kwartale 2016 r.

wyniki firm leasingowych po Q III 2016 r. (wg materiałów ZPL)
CO PISZCZY W LEASINGOWEJ TRAWIE

Za nami kolejny bardzo udany okres na rynku leasingu. Podtrzymane zostały
wszystkie pozytywne oceny trendów sygnalizowane po zakończeniu 2015 r.
Gospodarka rosła, a wraz z nią rósł rynek leasingu.

D

ane ZPL mówią o wzroście
portfela o 17,1 % w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego, co pozwoliło osiągnąć sprzedaż na poziomie 42 mld
zł. Otwiera to realną szansę nawet
na przekroczenie kolejnej historycznej bariery, jaką jest 60 mld zł na koniec roku. Czy to realne? Badania
nastrojów wskazują, że może tak
być. Większość ankietowanych firm
leasingowych zakłada dalszą dynamikę wzrostu sprzedaży, zwłaszcza
w segmencie pojazdów. Nawet jeśli panuje pewna wstrzemięźliwość
w zakresie rynku maszyn, to i tak zakłada się co najmniej utrzymanie poziomu z ub. roku.
W strukturze portfela zaszła jednak pewna dość interesująca zmiana. Wprawdzie struktura jest nadal
zrównoważona, z przewagą pojazdów, zwłaszcza osobowych, które stanowią wraz z lekkim transportem dostawczym 41% portfela
(37,5% na koniec 2015), ale na dalszych miejscach doszło do sporego przetasowania. Maszyny i urządzenia zajmujące drugie miejsce
po 2015 r. z udziałem 31,9 %, spadły na miejsce trzecie i obecnie mają 26,6% udział w portfelu. Na drugie miejsce awansował ciężki transport, który stanowi 30,6% portfela
(27,1% w 2015). Nieruchomości nadal są mocno w niełasce rynku,
utrzymując tendencję spadkową
i jest to obecnie jedynie 1,2% udział
w portfelu w porównaniu z 2,9% na
koniec 2015.
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Co to może oznaczać dla przyszłości
branży i stanu gospodarki? No chyba niestety może to być pierwszy
sygnał spowolnienia, które jednak
nadal może mieć charakter przejściowy. W II i III kwartale zanotowano bowiem spory spadek inwestycji, zwłaszcza w potencjał produkcyjny. Z jednej strony jest to wynikiem
zmian prawnych z zakresie organizacji przetargów i ewidentne ich spowolnienie, a z drugiej mimo wszystko
wstrzymanie inwestycji przez podmioty gospodarcze, które nie mając
zaufania do trwałości trendów wzrostowych, starają się prowadzić działalność bardziej ostrożnie, żeby nie
powiedzieć zachowawczo.
Nie oznacza to rzecz jasna jakiegoś ewidentnego załamania trendów wzrostowych, zwłaszcza że nadal Polska ma do wydania ogromne
fundusze unijne, ale w perspektywie
ostatniego kwartału zakładany znaczący wzrost inwestycji może jednak nie nastąpić i wymarzone 60
mld sprzedaży leasingów będzie
trzeba zrealizować w innym terminie.
Interesującym faktem jest zahamowanie finansowania w formie pożyczek. Spadek w stosunku do 2015 r.
wyniósł 14,4%. Głównym powodem
było wstrzymanie wykorzystania
funduszy unijnych, szczególnie istotne w pożyczkach na maszyny rolnicze. Jednak równocześnie nastąpił wzrost finansowania pożyczkami
innych kategorii środków trwałych,
szczególnie pojazdów. Kontynuowany jest więc trend wzrostu zaintere-

sowania pożyczkami w różnych branżach, co po uruchomieniu środków
z nowej perspektywy unijnej może
doprowadzić do ponownego wzrostu tego instrumentu finansowania.
Leasing stale wzmacnia swoją pozycję w strukturze instrumentów finansowania inwestycji. Zaangażowanie
kapitałowe banków wzrosło w stosunku do końca 2015 r. z 101,4 mld zł
do 107,1 mld zł, a poziom niespłaconego kapitału w aktywnych umowach leasingu w tym samym czasie wzrósł z kwoty 87,8 mld zł do
97,2 mld zł.
Dynamika rynku w poszczególnych
segmentach przedstawia się następująco:
•• Pojazdy lekkie – silny 31% wzrost
r/r i portfel 17,2 mld zł
•• Transport ciężki – największy 35%
wzrost r/r przy wartości 12,8 mld
zł (jeszcze większy był po II kw)
•• Maszyny i urządzenia – spadek
o 6% r/r i wartość 11,2 mld zł
•• Nieruchomości – spadek o 55%
r/r z niską wartością portfela na
poziomie 0,5 mld zł.
W aspekcie rankingu poszczególnych firm ciekawym zabiegiem marketingowym wykazał się GETIN, który przedstawił wyniki skonsolidowane grupy IDEA/GETIN, co pozwoliło
im zająć pierwsze miejsce w tabeli. Pamiętać jednak należy, że są to
nadal dwa odrębne podmioty i w takiej sytuacji liderem pozostaje EFL.
Być może pokazanie wspólnych wyników ma też przyczyny w słabszych
wynikach samego GETIN-u, który po 
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nocześnie bezapelacyjne pierwsze
miejsce w finansowaniu samochodów osobowych, co jak na markę fabryczną i międzynarodowe kłopoty
producenta należy uznać za wynik
godny podziwu.
Środek tabeli w zasadzie nie uległ
zmianie i zapewne w końcu roku też
niewiele się tu zmieni.
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35% w stosunku do III kwartału 2015.
Systematycznie ostatnie miejsce
w rankingu zajmuje Pekao Leasing,
który gdyby nie połączone wyniki
Grupy IDEA/GETIN już wypadłby poza pierwszą dziesiątkę. Stało się tak
na skutek rewelacyjnej wręcz dynamiki sprzedaży VW Leasing (ponad
80%), który dzięki temu wyprzedził
Pekao i zajął 9 miejsce na liście (11
miejsce po I półroczu). VW zajął jed-

Grupa IDEA /GETIN

Wartość zawartych umów leasingu po pierwszym półroczu 2016 r. (w mln zł)

pierwszym półroczu zanotował silny spadek sprzedaży, sprowadzający go na 8 miejsce w tabeli. Ciekawa
więc będzie rywalizacja EFL z grupą
IDEA/GETIN na koniec 2016 r.
W tej sytuacji na trzecie miejsce
spadł mLeasing, a na czwarte trafił PKO Leasing, głownie dzięki wysokiej sprzedaży pojazdów ciężarowych i autobusów i łącznej dynamice
wzrostu sprzedaży, przekraczającej

W poszczególnych segmentach nastąpiły ciekawe zmiany. Z najlepszej trójki w samochodach osobowych wypadł np. EFL, a zdecydowanym liderem został niespodziewanie
VW Leasing. Samochody ciężarowe i ciągniki to obecnie domena Grupy IDEA/Getin (oczywiście dzięki IDEA). W autobusach zaktywizował się mLeasing spychając z pozycji lidera
PKO, który nadal wygrywa w pozostałych środków transportu. Maszyny i urządzenia dobrze sprzedawał głównie BZWBK, pomimo ujemnej dynamiki, ale po piętach depcze mu
EFL, który zanotował prawie 15% wzrost sprzedaży w tym segmencie. Nieruchomości
w zasadzie można pozostawić bez komentarza z uwagi na malejący udział w rynku.

Samochody osobowe
– VW, Grupa Idea/GETIN, mLeasing
Samochody ciężarowe
– Grupa IDEA/GETIN, EFL, mLeasing
Ciągniki siodłowe, naczepy
– Grupa IDEA/GETIN, PKO, EFL

>>>

W PRZYSZŁOŚCI
RANKING ZMIENI
SIĘ JESZCZE
ZA SPRAWĄ
PLANOWANEGO
POŁĄCZENIA
PKO LEASING
Z RAIFFEISENEM,
ALE TO JEDNAK
DALEKIE PLANY
– PRAWDOPODOBNIE NIE
WCZEŚNIEJ
NIŻ W 2018 R.
MIELIBYŚMY
NOWEGO LIDERA,
A EFL BYŁBY
WÓWCZAS
DOPIERO TRZECI.

Autobusy
– mLeasing, PKO, Millennium
Inne środki transportu (kolej, samoloty, statki)
– PKO, ING, mLeasing
Maszyny i urządzenia
– BZWBK, EFL, Siemens Finance (13 na liście)
Nieruchomości
– ING Lease, mLeasing, Raiffeisen

Opracowano na podstawie
materiałów Związku
Polskiego Leasingu

13

Leasing Monitor Newsletter

Gwarancja
STAŁEJ RATY

CO PISZCZY W LEASINGOWEJ TRAWIE

Klienci BZ WBK Leasing mogą zagwarantować
sobie stałą ratę leasingu, niezależnie od zmian
stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki
Pieniężnej i zmian stawki WIBOR-u. Dzięki temu
klienci mogą przewidzieć przyszłe wydatki i lepiej
zaplanować inwestycje.

STOPY PROCENTOWE
W POLSKIEJ
GOSPODARCE
KONSEKWENTNIE
SPADAJĄ – WIDAĆ
TO NA WYKRESIE
„STOPY PROCENTOWE
W POLSCE NA
PRZESTRZENI LAT”
– I OBECNIE SĄ NA
NAJNIŻSZYM POZIOMIE
PO 1989 ROKU.
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WIBOR vs. miesięczna rata
STOPY PROCENTOWE W POLSCE NA PRZESTRZENI LAT
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ści rat przy wzroście stóp procentowych, natomiast zmniejszenie wysokości raty, przy spadku stóp procentowych, nie wchodzi w grę lub
wymaga interwencji ze strony klienta. Niemniej cały czas klient ma do
czynienia z ratą, która może ulec
zmianie, co powoduje że trudno
przewidzieć przyszłe wydatki związane z inwestycją.

Stopy procentowe
w polskiej gospodarce
Stopy procentowe są głównym narzędziem banków centralnych w walce o stabilność cen
i w obecnym otoczeniu gospodarczo-społecznym mogą ulegać
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ajczęstszy model ustanawiania wysokości rat leasingowych powiązany jest poziomem WIBOR-u, czyli ogólnie mówiąc od ceny jaką płaci instytucja
finansowa za pieniądze pożyczone
na rynku międzybankowym. Wartość pieniądza na rynku międzybankowym jest ściśle powiązana ze
stopami procentowymi ustalanymi raz na kwartał przez Radę Polityki Pieniężnej. Ich wartość określa
cenę pieniądza po jakiej komercyjne instytucje finansowe mogą pożyczyć pieniądze z banku centralnego. W korzystnym i transparentnym
dla klientów modelu – przy wzroście stawki WIBOR raty rosną, a przy
spadku – maleją. Jednak takie rozwiązanie nie jest powszechnie stosowane na rynku przez wszystkie
firmy leasingowe. Są takie, które idą
w kierunku podwyższania wysoko-

zmianie. Oznaczają cenę pieniądza,
którą płacą banki pożyczając środki z Narodowego Banku Polskiego.
Są podstawą ustanawiania wysokości rat nie tylko w firmach leasingowych, ale również bankach i innych
instytucjach finansowych. Stopy
procentowe ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej, która sugerując się wskaźnikami gospodarczymi zarządza ich wysokością,
a efekt ma być jak najbardziej korzystny dla rozwoju gospodarki krajowej. Im stopy procentowe są niższe, tym koszt pozyskania kapitału jest mniejszy, co może przełożyć
się na wzrost inwestycji, wydatków
i konsumpcji. W efekcie ma to pozytywny wpływ na rozwój gospodarki. 
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Gdy zaś stopy są wysokie, bardziej
opłaca się oszczędzać.
Stopy procentowe w polskiej gospodarce konsekwentnie spadają
– widać to na wykresie „Stopy procentowe w Polsce na przestrzeni lat” – i obecnie są na najniższym
poziomie po 1989 roku. Niemniej
biorąc pod uwagę cykl koniunkturalny i obecną sytuację makroekonomiczną większość ekspertów
ekonomicznych prognozuje, że stopy procentowe w najbliższej przyszłości będą wzrastać.

Z korzyścią dla firmy
Na rynku finansowym dostępne są
tzw. instrumenty pochodne, zwane derywatami. Dzięki nim uczestnicy rynków finansowych mogą zabezpieczyć się przed ryzykiem.
Jednak transakcje oparte o derywaty są skomplikowane, uzależnio-

ne od instrumentów bazowych, np.
kursów akcji czy rentowności obligacji. W związku z tym przedsiębiorcy, którzy cenią sobie przewidywalność lub po prostu z różnych
przyczyn wolą znać wysokość raty, mogą skorzystać z leasingu lub
pożyczki z gwarancją niezmienności raty, dostępnych u doradców BZ
WBK Leasing. – Podczas wyliczania
harmonogramu spłat klient może od
razu poznać koszty obu wariantów
– ze zmienną i ze stałą ratą – mówi
Daniel Mrozek, dyrektor marketingu i wsparcia sprzedaży w BZ
WBK Leasing. – Główną korzyścią
dla klienta jest niezmienność raty
w przypadku ewentualnych zmian
na rynkach finansowych – dodaje
Daniel Mrozek.
Przedsiębiorstwa, które skorzystają ze stałej raty przy leasingu mają korzyści w postaci możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem zmian

stóp procentowych. Przy stałych ratach planowanie finansowe jest bardziej przewidywalne dzięki ustabilizowaniu kosztów odsetkowych.
BZ WBK Leasing to jeden z liderów finansowania polskich przedsiębiorstw na rynku leasingowym.
W pierwszym półroczu firma sfinansowała środki trwałe o wartości netto blisko 2 miliardów złotych. Firma konsekwentnie buduje zaufanie
wśród klientów m.in. dzięki jasnym
i transparentnym zapisom ogólnych
warunków umów leasingu i pożyczki.
Fakt ten został doceniony w rankingu niezależnych ekspertów Leasing
Monitor przeprowadzonym w 2015
roku, w którym BZ WBK Leasing zajął pierwsze miejsce.

Daniel Mrozek,
dyrektor marketingu i wsparcia
sprzedaży w BZ WBK Leasing n

Jak skutecznie negocjować
KOSZT LEASINGU?
BEZPIECZNY LEASING

Wszyscy, którzy korzystali już z umów leasingu mają zapewne swoje sposoby
na negocjowanie wysokości oprocentowania takich umów. Nie jest naszą rolą
pouczać Państwa jak taki proces prowadzić. Jako wieloletni praktycy, zajmujący
się na co dzień negocjowaniem wielu kontraktów leasingowych, chcieliśmy jedynie
podzielić się naszym doświadczeniem w nadziei iż porady te mogą być w jakimś
stopniu przydatne dla wszystkich , którzy chcą korzystać z tej formy finansowania.

Analiza potencjału
Przystępując do każdych negocjacji
cenowych powinniśmy zastanowić
się jakim dysponujemy potencjałem
negocjacyjnym. Jakie atuty stoją po
naszej stronie, które możemy przedstawić przyszłemu Finansującemu
przekonując go iż transakcja leasingowa zawarta z nami do dobry biznes dla niego. W ramach tej analizy
musimy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

1. Czy wyniki finansowe mojego
przedsiębiorstwa prezentują dobry standing finansowy?
2. Czy przedmiot leasingu jest typowy, a więc łatwy do sprzedaży w przypadku gdyby umowa leasingu musiała zostać rozwiązana przed terminem?
3. Czy z uwagi na oczekiwaną przeze mnie opłatę wstępną, okres
i wartość wykupu, Finansujący
może oczekiwać, że wartość ka-

pitału pozostała do spłaty nie będzie wyższa niż wartość rynkowa
przedmiotu leasingu?
4. Czy wartość transakcji jest na tyle duża, albo mam inne duże inwestycje w planach, żeby Finansujący traktował mnie w uprzywilejowany sposób?
Zdaję sobie oczywiście sprawę iż
z perspektywy przedsiębiorcy prowadzącego własny biznes, odpowiedzi na powyższe zagadnienia nie 
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będą miały charakteru obiektywnego. Jednakże próba spojrzenia na te
elementy transakcji z punktu widzenia Leasingodawcy pozwoli nam lepiej ocenić nasze szanse w negocjacjach cenowych. Podatność Finansujących na negocjacje jest bowiem
wypadkową: skali ryzyka, sytuacji na
rynku, ceny pieniądza itp. przy czym
podstawowym kryterium elastyczności negocjacyjnej jest niski poziom ryzyka. Jeżeli zatem w dokonanej analizie znajdziemy elementy świadczące o tym iż ryzyko dla
Finansującego może być podwyższone, spróbujmy zastanowić się jak
możemy je obniżyć. To winno skutkować w konsekwencji zmniejszeniem oprocentowania transakcji.
Dla przykładu, jeśli w oczekiwanej
strukturze umowy leasingu planujemy zastosowanie podwyższonej
wartości końcowej (celem zmniejszenia wysokości opłaty leasingowej), która może stanowić ryzyko
dla Finansującego zastanówmy się
nad zabezpieczeniem tego ryzyka na przykład poprzez porozumienie z dostawcą gwarantujące Finansującemu odkup przedmiotu leasingu w przypadku gdybyśmy sami nie
mieli możliwości jej zrealizowania.

Krótka analiza
rynku i wybór firm
leasingowych
Wybierając potencjalnych kandydatów na Finansującego zalecamy Państwu skierowanie zapytania ofertowego do kilku firm leasingowych. Nie ograniczajcie się nigdy
do jednej bądź dwóch firm, nawet jeśli Wasze poprzednie relacje z nimi
wskazywały na wysoki poziom satysfakcji z uzyskiwanych warunków
i sposobu realizacji tych umów. Rynek bowiem zmienia się nieustannie.
Czynników kształtujących funkcję
ceny jest tak dużo, iż oprocentowanie proponowane przez firmę leasingową z usług której skorzystaliśmy
jakiś czas temu może już być nieatrakcyjne.
Ważne jest również rozeznanie aktualnego stanu rynku, który może silnie oddziaływać na podatność poszczególnych firm na negocjacje.
W sytuacji dużego popytu, firmy mają duży obrót i mniej chętnie zajmują
się poszczególnymi klientami. Jeśli
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natomiast obserwujemy pewną stagnację, każda potencjalna transakcja staje się bardzo cenna dla Finansujących i potrafią wiele zrobić dla
osiągnięcia końcowego sukcesu.
Pojawia się również pytanie, gdzie
można znaleźć dane niezbędne do
tej uproszczonej analizy. Raport
z rynku leasingowego zamieszczane są na wielu portalach. My jednak
proponujemy Państwu skorzystanie z raportów zamieszczanych na
stronie Związku Polskiego Leasingu(www.leasing.org.pl), który
jako Zrzeszenie Firm Leasingowych otrzymuje bezpośrednie sprawozdania od Finansujących będących jego
członkami. . Polecamy oczywiście również korzystanie
z informacji zamieszczonych
na stronie internetowej naszego wydawnictwa (www.leasingmonitor.com)

parametrów powoduje zmianę wysokości raty leasingowej. Oczywiście w uproszczony sposób można
uznać iż prosząc o przedstawienie
oferty leasingowej musimy wskazać
na konkretną strukturę transakcji co
do wysokości opłaty wstępnej, wartości końcowej, ilości rat leasingowych oraz rodzaju stopy procentowej. Sprzedawcy starają się jednak
tak prezentować swoje oferty, aby
ich porównanie nie było zbyt proste.
Dlatego też lekko przesuwając po-

Jak należy
rozumieć cenę
transakcji
leasingowych?
To temat któremu można byłoby poświęcić odrębny artykuł. W transakcjach leasingowych nie jest to tak przejrzyste, jak przy ocenie kosztów
kredytu. Zdecydowana większość firm leasingowych prezentuje swoje oferty, nie podając rzeczywistego oprocentowania umowy leasingu.
W miejsce tej informacji podawana jest tak zwana „suma opłat”
czyli wysokość wszystkich opłat leasingowych (opłaty wstępnej, rat leasingowych, wartości końcowej)
jakie poniesiemy w trakcie trwania umowy. Można by oczywiście
uznać iż taki parametr jest wystarczający aby porównać konkurencyjność ofert leasingowych przedstawionych przez różnych Finansujących. To jednak duże uproszczenie
tematu. Wysokość raty leasingowej
jest bowiem funkcją czasu w jakim
spłacamy transakcję, wysokości
opłaty wstępnej, wysokości opłaty końcowej oraz wysokości stopy bazowej na jakiej została sporządzona oferta (np. WIBOR lub EURIBOR). Zmiana jakiegokolwiek z tych

szczególne elementy struktury starają się uzyskać jak najkorzystniejszy efekt czyli najniższą sumę opłat.
Oto kilka praktycznych przykładów:
Przykład 1:
Zapytanie ofertowe oparto na następujących parametrach:
•• Opłata wstępna 5%
•• Okres leasingu: 36 miesięcy
•• Wartość końcowa: 10%
•• Waluta: PLN
Uzyskane oferty leasingowe różniły się od siebie nieznacznie. Każda
z nich miała oczekiwaną wysokość
opłaty wstępnej i wartości końcowej. Jedna jednak zawierała opłatę
wstępną + 35 kolejnych rat leasin- 
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okazało się jednak iż jedna z ofert
sporządzona została na bazie rzeczywistej stopy bazowej EURIBOR
1M, która na dzień ofertowania wynosiła -0,35%, a druga na stopie bazowej EURIBOR 1M, która na potrzeby kalkulacji została oszacowana w wysokości 0%. Co więcej suma
opłat była dokładnie taka sama. Posługując się zatem parametrem „sumy opłat” należało by uznać iż oferty sporządzone są na tym samym
poziomie cenowym. Mając jednakże na uwadze że oparte zostały na różnych stopach procentowych,
konsekwencje
tego faktu są dla przyszłych
opłat leasingowych jakie będzie ponosił Klient istotnie
różne. W przypadku bowiem
oferty sporządzonej na bazie
stopy procentowej skalkulowanej na poziomie 0% (pomimo iż rzeczywista stopa EURIBOR 1M była znacznie niższa),
wzrost stopy procentowej EURIBOR 1M w przyszłych okresach nie będzie się przekładało na wzrost opłaty leasingowej, o ile oczywiście podwyżki
stóp procentowych nie będą
wyższe niż 0,35%. W drugim
natomiast przypadku jakakolwiek zwyżka stóp procentowych będzie skutkowała
natychmiastową podwyżką
opłat leasingowych.
Oba te przypadki są dobitnym
dowodem na to, że nie można
ograniczać się przy analizie
kosztowej przesłanych ofert
leasingowych do wyliczenia
sumy opłat. Parametr ten nie jest
obiektywny a w niektórych przypadkach wręcz mylący. Właściwym zatem parametrem wskazującym rzeczywiste oprocentowanie umowy
leasingu jest wyliczenie wewnętrznej stopy zwrotu (Internal Rate of
Return – IRR).
Fot. Fotolia

gowych. Druga prezentowała opłatę wstępną + 36 kolejnych rat leasingowych. Różnica niewielka. W jednej ofercie okres spłaty wraz z opłatą
wstępną to 36 miesięcy, a w drugiej
37 miesięcy. Suma opłat oczywiście
była niższa w przypadku wariantu
mniejszej ilości rat leasingowych, ale
oprocentowanie było wyższe. Jeżeli
bowiem szybciej oddajemy pieniądze
to wiadomo że zapłacimy mniej odsetek, ale wcale nie musi się to przekładać na wysokość stopy procentowej.

Przykład 2:
Zapytanie ofertowe wskazywało na
chęć uzyskania oferty leasingowej
opartej na następujących parametrach:
•• Opłata wstępna 5%
•• Okres leasingu: 36 miesięcy
•• Wartość końcowa: 10%
•• Waluta: EUR
Uzyskane oferty były identyczne co
do wysokości opłaty wstępnej, wysokości wartości końcowej i ilości
rat leasingowych. Co więcej podstawowa stopa bazowa będąca podstawą kalkulacji również była ta sama tj. EURIBOR 1M.
Po wczytaniu się jednak w informacje zamieszczone małym drukiem

Wyliczenie IRR
Samodzielne obliczenie wewnętrznej stopy zwrotu daje nam obiektywną informację o oprocentowaniu
rocznym danej oferty leasingowej,
niezależnie od struktury transakcji.
Funkcja ta uwzględnia zmiany wartości pieniądza w czasie i jest oparta
na analizie zdyskontowanych prze-

pływów pieniężnych. Brzmi to być
może dosyć skomplikowanie, ale
samo obliczenie IRR nie jest czymś
bardzo trudnym. Ponieważ jednak
wiemy, że prowadząc własny biznes
nie ma się zbyt dużo czasu na zgłębianie tajników kalkulowania IRR,
w celu obliczenia wewnętrznej stopy zwrotu można skorzystać z przygotowanych w tym celu kalkulatorów. Jedynym znanym mi na rynku
kalkulatorem w którym łatwo możemy obliczyć oprocentowanie umowy jest kalkulator leasingowy pod
nazwą WERYFIKATOR. Dzięki niemu możecie Państwo w prosty sposób zweryfikować jakie jest rzeczywiste oprocentowanie przesłanych
ofert leasingowych bądź zawartych
już umów leasingowych. Dzięki temu
w łatwy sposób będziecie mogli porównać wysokość oprocentowania
przekazanych Wam ofert przez firmy leasingowe i wybrać tą, która jest
najtańsza..
Korzystanie z kalkulatora jest całkowicie bezpłatne. Wystarczy wprowadzić do niego kilka podstawowych danych, które z łatwością
znajdziecie na ofercie leasingowej.
Kalkulator poprowadzi Was, informując w którym miejscu oferty należy szukać odpowiednich danych.
Cała procedura weryfikacji poziomu rzeczywistego oprocentowania
trwa zaledwie około minuty. Kalkulator dostępny jest na stronie www.
kalkulatorleasingowy.com.pl
W przypadku gdy korzystacie Państwo często z leasingu jako formy finansowania, szczególnie zachęcamy Was do właściwej analizy kosztowej przesyłanych ofert. Wyliczenie
rzeczywistego oprocentowania nie
jest działaniem wystarczającym
do oceny pełnych skutków kosztowych związanych z zawarciem umowy. Jest to jednak element najistotniejszy, bez którego nie sposób
prawidłowo prowadzić negocjacje
cenowe z potencjalnym Finansującym. O pozostałych elementach
wartych zweryfikowania, które mogą generować dodatkowe koszty
będziemy pisać w następnych artykułach. Zachęcamy również Państwo do kontaktu z nami i konsultacji w przypadku dużych projektów leasingowych, w których koszty
odsetkowe są istotnym elementem
kosztów finansowych.
Mariusz Grajda n
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Cesja umowy leasingu,
czy to koniec wątpliwości?
LEASINGOWE ABC DLA KSIĘGOWYCH I NIE TYLKO

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawodawca zmienił
definicję podstawowego okresu trwania umowy
leasingu, tak by uznać, że jest on zachowany również
wtedy, gdy dochodzi do zmiany stron umowy leasingu,
pod warunkiem, że nie uległy zmianie pozostałe
postanowienia umowne. Zmiana miała zakończyć
dotychczasowe spory dotyczące podatkowych
konsekwencji cesji umów leasingu. Jednak jak
pokazuje praktyka nie dość, że nie rozwiązała ona
wszystkich problemów, to dla niektórych podatników
okazała się wręcz niekorzystna.
Cesja umowy leasingu

Fot. Fotolia

Cesja jest umową cywilnoprawną, która przenosi prawo do wierzytelności z cedenta (wierzyciela) na osobę trzecią (cesjonariusza). W wyniku cesji umowy
leasingu dochodzi do zmiany
podmiotowej po stronie korzystającego lub finansującego. Przedmiot sporu koncentruje się wokół ustalenia, czy
w przypadku cesji zachowany zostaje podstawowy okres
umowy leasingu i rozliczenie
tej umowy można kontynuować na dotychczasowych
zasadach, czy też z podatkowego punktu widzenia
umowę tę należy traktować
jako nową i ponownie oceniać czy spełnia ona warunki umowy leasingu.
Zgodnie z dominującym
stanowiskiem
prezentowanym przez organy podatkowe w stanie prawnym obowiązującym do 1
stycznia 2013 r. w przypadku podmiotu wchodzącego na mocy cesji podstawowy okres
trwania leasingu liczy
się od momentuzawar-
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cia cesji. W konsekwencji możliwość
kontynuowania rozliczenia na dotychczasowych zasadach zachodzi wyłącznie, gdy umowa leasingu spełniała na dzień „cesji” warunki przesądzające o dopuszczalności
uznania jej za jedną z rodzajów umowy leasingu.
Sądy administracyjne z reguły zajmowały odmienne stanowisko
w tej sprawie. Jako przykład można
wskazać wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2012 r. (sygn. II FSK 1755/10)
gdzie czytamy, że zarówno warunek
minimalnego okresu trwania umowy, jak i spłaty wartości początkowej oraz przedmiotu umowy dotyczą samej umowy, nie zaś jej stron.
Tym samym, elementy decydujące o tym, że dana umowa jest kwalifikowana jako umowa leasingu, nie
ulegają zmianie na skutek cesji praw
i obowiązków wynikających z umowy leasingu na inny podmiot.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawodawca zmienił definicję podstawowego okresu trwania umowy leasingu, tak by uznać, że jest on zachowany również wtedy, gdy dochodzi
do zmiany stron umowy leasingu,
pod warunkiem, że nie uległy zmianie pozostałe postanowienia umowne. W intencji ustawodawcy miało
to zakończyć dotychczasowe spo- 
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ry dotyczące podatkowych konsekwencji cesji umowy leasingu.
Jednak na podstawie przepisu
przejściowego zmiana ta dotyczy
jednak wyłącznie umów leasingu zawartych od stycznia 2013 r.
W konsekwencji zmiana ta uznana została za zmianę o charakterze normatywnym i w odniesieniu
do umów leasingu zawartych
przed 1 stycznia 2013 r. wiąże się
z koniecznością ponownej oceny,
czy cesja spełnia wszystkie warunki dla uznania jej za umowę leasingu w ujęciu podatkowym.
Zmiana negatywnie wpłynęła na
orzecznictwo sądów administracyjnych, które w ślad za zmianą przepisów, zmieniły stanowisko odnoście
podatkowych konsekwencji cesji
zawartych przed nowelizacją przepisów. Odnosząc się do umów cesji zawartych przed 1 stycznia 2013
r. sądy administracyjnie zaczęły zajmować stanowisko, iż cesja umowy
leasingu skutkuje jednak „przerwaniem” dla celów podatkowych jednej
umowy leasingu i zawarciem nowej,

która wymaga ponownej oceny pod
kątem spełnienia warunków. Jako przykład można wskazać wyrok
NSA z 6 marca 2013 r. (sygn. II FSK
1332/11) gdzie czytamy, że „dopiero
z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawodawca dopuścił możliwość zmian
podmiotowych w zawartych umowach leasingu z konsekwencjami
w zakresie praw i obowiązków podatkowych”. Podobne stanowisko
zajął NSA z dnia 26 marca 2013 r.
(sygn. II FSK 1484/11).
Na skutek przepisów przejściowych
wprowadzających nowe regulacje
sądy zmieniły podejście do umów
sprzed nowelizacji uznając, że przystąpienie do umowy leasingu nowego korzystającego powoduje, że
w pełni uzasadnionym jest konieczność zbadania, czy na dzień wstąpienia nowego korzystającego w stosunek leasingu, na miejsce dotychczasowego korzystającego, umowa ta
stanowi podatkową umowę leasingu. Dopiero od 1 stycznia 2013 r. art.
17a pkt 2 u.p.d.o.p. otrzymał nowe
brzmienie, zgodnie z którym, w istot-

nym dla sprawy zakresie, w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy
podstawowy okres umowy uważa
się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Podsumowanie
Podatnik, który dokona cesji umowy
leasingu zawartej przed 2013 r. musi liczyć się z tym, że część umowy,
która przypada na okres po zmianie strony nie spełnia samodzielnie
warunków do uznania jej za leasing
w znaczeniu podatkowym, będzie
traktowana jak umowa o używanie
innego rodzaju niż leasing. Podstawową konsekwencją będzie możliwość zakwestionowania wykupu
przedmiotu po okresie leasingu, jeśli
jego wartość rynkowa będzie znacząco wyższa niż wartość wykupu, co w leasingu operacyjnym jest
w zasadzie normą.
Tomasz Strzałkowski,
Doradca Podatkowy,
Kancelaria Chałas i Wspólnicy n

Naruszenie krzyżowe
i zaliczanie płatności w umowie leasingu
LEASINGOWE ABC DLA KSIĘGOWYCH I NIE TYLKO

W praktyce obrotu niejednokrotnie wątpliwości budzi dopuszczalność i treść
klauzul tzw. naruszenia krzyżowego (ang. cross-default clause) oraz zaliczania
płatności z kilku umów leasingu. W związku z powyższym celem niniejszego
artykułu jest bliższe przedstawienie wspomnianej problematyki.
Klauzula naruszenia
krzyżowego (ang.
cross-default clause)
Zgodnie z klauzulą naruszenia krzyżowego (ang. cross-default clause)
finansujący ma prawo wypowiedzenia umowy leasingu w przypadku
naruszenia innej umowy leasingu
(wiążącej korzystającego z tym samym lub innym finansującym) albo
innej umowy (np. kredytu).
W odniesieniu do redagowania takich klauzul istotne jest precyzyj-

ne określenie, na czym ma polegać
naruszenie krzyżowe (np. niedokonanie płatności leasingowych lub
kredytowych w określonym umownie terminie). Dodatkowo, umowa
leasingu powinna konkretyzować,
w jakim terminie finansujący może
wypowiedzieć umowę (np. w ciągu miesiąca od powzięcia wiarygodnej informacji, iż do naruszenia krzyżowego doszło) oraz wskazywać termin wypowiedzenia (np.
ustalać, że umowa wygasa z upływem dwóch miesięcy od złożenia

oświadczenia o wypowiedzeniu
umowy). Dodatkowo, umowa leasingu powinna wyraźnie wskazywać, że naruszenie krzyżowe stanowi podstawę wypowiedzenia
umowy leasingu.
Dopuszczalność zawierania takich
klauzul w umowach leasingu wynika
z zasady swobody umów (art. 3511
KC). Wypowiedzenie umowy przez
finansującego w przypadku dopuszczenia się naruszenia krzyżowego
zależy oczywiście od jego swobod
nego uznania.
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WARTO ZWRÓCIĆ
UWAGĘ, IŻ KWESTIĘ
ZALICZANIA
PŁATNOŚCI
W UMOWIE
LEASINGU NAJLEPIEJ
UREGULOWAĆ
WPROST W UMOWIE,
POPRZEZ PRZYZNANIE
NP. FINANSUJĄCEMU
PRAWA
ZARACHOWANIA
WPŁATY NA POCZET
DANEJ ZALEGŁOŚCI
WYNIKAJĄCEJ
Z KONKRETNEJ
UMOWY LEASINGU.

dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet
długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na poczet
najdawniej wymagalnego.
Warto zwrócić uwagę, iż kwestię zaliczania płatności w umowie leasingu
najlepiej uregulować wprost w umowie, poprzez przyznanie np. finansującemu prawa zarachowania wpłaty
na poczet danej zaległości wynikającej z konkretnej umowy leasingu.
Zgodnie z cyt. przepisem art. 451
KC to zasadniczo dłużnik (korzystający) może spełniając świadczenie
(płacąc) wskazać, który z kilku długów (np. wynikających z kilku umów)
chciałby zaspokoić. Dłużnik może
złożyć oświadczenie o zarachowaniu już przy spełnianiu świadczenia,

czas, gdy dłużnik ma wobec niego
tylko jeden dług, złożony z należności
głównej i odsetek. Wierzyciel nie może natomiast zarachować wpłaty na
poczet innej umowy leasingu, chyba
że takie uprawnienia wynika wprost
z umowy wiążącej odnośnego dłużnika i wierzyciela. Wierzyciel nie może – w odniesieniu do innej umowy
leasingu - sprzeciwić się wyborowi
dłużnika. W przeciwnym przypadku,
odmawiając wskazanego przez dłużnika zarachowania świadczenia, popadnie w zwłokę (art. 486 KC).
Jeżeli dłużnik nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do
wskazania długu, za który płaci, wierzyciel może zarachować świadczenie wedle swojego uznania – także na poczet innych umów leasingu.
Czyni to przez oświadczenie wyrażone w pokwitowaniu. Jego decyzja staje się skuteczna dopiero

ale także później, aż do chwili gdy
wierzyciel w sporządzonym przez
siebie pokwitowaniu określi sposób
zarachowania, zaś pokwitowanie to
zostanie przez dłużnika przyjęte.
W ramach tego zobowiązania wierzyciel uprawniony jest z kolei do
zaliczenia świadczenia, wbrew woli dłużnika, na pokrycie w pierwszej
kolejności całości lub części wymagalnych należności ubocznych (np.
odsetek) oraz świadczeń zaległych
(np. rat) wynikających z danej umowy
leasingu. To uprawnienie wierzyciela znajduje zastosowanie także wów-

wówczas, gdy dłużnik przyjmie pokwitowanie wierzyciela wskazujące
kolejność zarachowania.
W braku oświadczeń zarówno dłużnika, jak i wierzyciela, spełnione
świadczenie zalicza się wedle zasad
wskazanych w art. 451 § 3 KC, tj. na
poczet długu lub długów (najdawniej) wymagalnych.

Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku ziszczenia się zdarzenia stanowiącego naruszenie krzyżowe przed
przystąpieniem do realizacji umowy
leasingu można nie tyle wypowiedzieć umowę, co od niej odstąpić.

Kwestię zaliczania płatności reguluje przepis art. 451 KC. Zgodnie z jego
treścią dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów
tego samego rodzaju (wynikających
np. z kilku umów leasingu) może przy
spełnieniu świadczenia wskazać,
który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel (czyli finansujący) może przede wszystkim zaliczyć
na związane z tym długiem zaległe należności uboczne (np. odsetki) oraz na zalegające świadczenia
główne (np. „stare” raty leasingowe) .
Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie
na poczet jednego z tych długów,
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Zaliczanie płatności
w umowie leasingu

dr Iwona Gębusia,
radca prawny, szef Departamentu
Prawa Bankowego i Instrumentów
Finansowych Kancelarii Prawnej
Chałas i Wspólnicy n
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Nowe zasady
ustalania wysokości odsetek ustawowych kapitałowych
LEASINGOWE ABC DLA KSIĘGOWYCH I NIE TYLKO

Z

opóźnienia, a więc można ich żądać za okres od dnia następującego po umówionym terminie zapłaty
do dnia rzeczywistej zapłaty.

•• Odsetki ustawowe
Odsetki ustawowe stosujemy, gdy
źródło obowiązku zapłaty odsetek
nie określa ich wysokości. Zgodnie
z regulacją art. 359 § 2 k.c., wysokość odsetek ustawowych stanowi
równowartość sumy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 3,5
punktów procentowych. Wysokość
odsetek ustawowych w skali roku
wynosi więc obecnie 5%.

•• Odsetki maksymalne za opóźnienie
Zgodnie z art. 481 § 21 k.c., wysokość
odsetek maksymalnych za opóźnienie nie może w stosunku rocznym
przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie wynosi więc
14 %. Jeśli jednak wysokość odsetek za opóźnienie została zastrzeżona w wysokości wyższej niż maksymalna, tak jak w przypadku odsetek
ustawowych, czynność prawna jest
oczywiście ważna, jednak wysokość
zastrzeżonych odsetek zostaje automatycznie obniżona do wysokości
odsetek maksymalnych za opóźnienie (art. 481 § 22 k.c.).

dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadzono nowe zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych kapitałowych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Zmiany te
wprowadzają pewne komplikacje, jeżeli w treści umowy nie oznaczymy
dokładnie o jakie odsetki nam chodzi.
W związku z tym, obecnie wyróżniamy następujące wysokości odsetek:

•• Odsetki maksymalne
Zgodnie z art. 359 § 21 k.c., wysokość
odsetek maksymalnych nie może
przekroczyć dwukrotności odsetek
ustawowych. W związku z tą regulacją,
maksymalna wysokość odsetek kapitałowych, które wynikają z czynności
prawnej nie może przekraczać 10 % mówiąc wprost, nie można na więcej,
niż 10 % w skali rocznej, oprocentować żadnego zobowiązania.
•• Odsetki ustawowe za opóźnienie
Jeśli strony nie ustalą wysokości
odsetek należnych za opóźnienie,
to na podstawie art. 481 § 2 k.c., wierzycielowi należą się odsetki ustawowe za opóźnienie. Ich wysokość
stanowi sumę równowartości stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych. Biorąc więc pod
uwagę wysokość stopy referencyjnej NBP, która na dzień dzisiejszy wynosi 1,5 %, wysokość odsetek za opóźnienie wynosi 7 %.
Jak wskazuje sama nazwa odsetki
za opóźnienie, przysługują za czas

•• Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
W przypadku opóźnienia w zapłacie w ramach transakcji handlowej,
o której mowa w ustawie z dnia 08
marca 2013 r. (j. t. z 2016 r. poz. 684)
o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych znajdą zastosowanie,
odsetki ustawowe za opóźnienie
w transakcjach handlowych, równe
9,5% w skali roku. Podkreślić należy, że przepisy ustawy z dnia 08
marca 2013 r. o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych znajdą zastosowanie, tylko wówczas,
gdy albo strony w umowie w ogóle nie określiły terminu zapłaty
(art. 6 ustawy), albo gdy w umowie przewidziały termin zapłaty
dłuższy niż 30 dni (art. 5 ustawy)
i wyłącznymi stronami transakcji
są przedsiębiorcy.
•• Naliczanie odsetek w obecnym stanie prawnym
Na mocy art. 56 ustawy z dnia 09
października 2015 r. o zmianie usta-

wy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1830)
do odsetek należnych za okres kończący się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się
przepisy sprzed 1 stycznia 2016 r.
Zatem, w przypadku umów zawartych w 2015 r. i zaległości odsetkowych kontrahentów prawidłowym wydaje naliczanie się odsetek ustawowych kapitałowych
w wysokości 8% w skali roku od
dnia następnego, kiedy roszczenia stało się wymagalne do dnia
31 grudnia 2015 r., a od dnia 01
stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,
odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości 7%.
Dotyczy to więc również umów leasingu zawartych przed 01 stycznia 2016 r., które w zapisach określających wysokość odsetek
w przypadku opóźnionych płatności posługują się sformułowaniem: „Z tytułu opóźnienia w zapłacie Korzystający zobowiązuje
się do zapłaty odsetek ustawowych”. Przypadki naliczania do takich umów odsetek ustawowych za
opóźnienie w transakcjach handlowych (co jest spotykane obecnie na
rynku) należy uznać za nieprawidłowe zwłaszcza w przypadku, gdy drugą stroną umowy nie jest osoba prowadząca działalność gospodarczą
i gdy w umowie strony przewidziały
termin zapłaty krótszy niż 30 dni.
W przypadku sporów sądowych
mec. Artur Rostkowski radzi podnosić zarzut nadużycia prawa, w przypadku żądania od korzystających
z przedmiotu leasingu zapłaty odsetek ustawowych od opóźnionych
płatności zobowiązań handlowych,
gdy w umowie strony zgodnie umówiły się jedynie na odsetki ustawowe.
Adwokat, Artur Rostkowski,
Kancelaria Prawna
J. Chałas i Wspólnicy n
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Pogłębiona analiza
rynku leasingu pojazdów
LEASINGOWE ABC DLA KSIĘGOWYCH I NIE TYLKO

Zapewne część z naszych czytelników zastanawia się jak praktycznie może
wykorzystać informacje dotyczące wyników uzyskiwanych przez firmy
leasingowe. Po co oprócz zwykłej ciekawości analizować, jaka firma oddała
w leasing najwięcej samochodów osobowych, ciężarowych lub autobusów?
Jaka była średnia wartość leasingowanego pojazdu? Której firmie leasingowej
przyrósł portfel leasingowanych przedmiotów, a której zmalał?

M

ożna oczywiście wskazywać na ogólnie znane
korzyści z dokonywania takich analiz. Wiadomo nie od dziś że branża leasingowa jest doskonałym barometrem stanu gospodarki. To ona jako
jedna z pierwszych odczuwa zbliżającą się hossę lub
bessę na określonych rynkach lub w określonych branżach. To nie są jedyne powody dla których warto zapoznawać się z takimi analizami. Z naszej praktyki wynika
bowiem że analiza tych danych może wydatnie pomóc
w podejmowaniu decyzji o wyborze Finansującego.
Szczególnie w przypadku gdy transakcje leasingowe
zawierane są przez dany podmiot gospodarczy stosunkowo rzadko. Bieżący obraz rynku lub jego wycinka,
może skutecznie wskazywać na liderów w danym segmencie, z których korzysta duża grupa zainteresowanych uzyskaniem finansowania. To może oznaczać iż
szeroko rozumiana oferta danej firmy leasingowej jest
konkurencyjna, skoro dzięki niej pozyskała ona znaczącą ilość klientów. Zmniejszenie natomiast ekspozycji w wybranej części rynku leasingowego może oznaczać wycofywanie się danego Finansującego z aktywnego jej finansowania lub znaczące pogorszenie
oferty. To nie jedyne zresztą wskazówki co do wyboru Finansującego. Poszczególne bowiem branże mają
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swoją specyfikę, której znajomość powoduje iż Firmy
leasingowe lepiej przystosowują swoją ofertę. Weźmy
dla przykładu transport ciężki. W tym przypadku finansowanie ciągników siodłowych często wymaga dopasowywania się firmy leasingowej do oczekiwań znacznej części przedstawicieli tej branży. W szczególności
istotnym wymaganiem jest struktura transakcji leasingowej polegająca na zwyczajowo niskim udziale własnym i wysokiej wartości końcowej. Analiza tej części
rynku leasingowego może nam wskazywać, która z firm
leasingowych chętniej finansuje taki rodzaj przedmiotów, spełniając tym samym specyficzne wymagania
przedstawicieli branży. Analizując średnią wartość pojazdów oddanych w leasing w poszczególnych firmach
leasingowych będziemy również mogli określić kto najchętniej leasinguje nowe pojazdy, a kto adresuje swoją
ofertę głównie do użytkowników pojazdów używanych.
Gwoli sprawiedliwości wspomnieć należy oczywiście
o tym że powodów dla których poszczególne firmy leasingowe odnotowały określone wyniki może być niewspółmiernie więcej. Szukając jednak wskazówek co
do wyboru Finansującego, warto uwzględnić i tę.

Ogólna analiza rynku leasingu
pojazdów
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Rynek leasingu pojazdów rozwijał się w pierwszych
trzech kwartałach 2016 roku bardzo dynamicznie. Łączna wartość oddanych w leasing w tym terminie środków transportu wyniosła 24.903 mln zł, co w stosunku
do wyników za pierwsze trzy kwartały roku 2015 stanowi wzrost o 31,38%. Jest to też najwyższy w historii leasingu w Polsce wynik działalności firm leasingowych
na polu leasingu pojazdów. Warto również zwrócić uwagę na powtarzalność uzyskiwanych w tym obszarze wyników. Uzyskana bowiem wartość pojazdów oddanych
w leasing nie jest wynikiem jednostkowego, spektakularnego kwartału ale składową stabilnych wyników uzyskiwanych w każdym kwartale roku 2016 (I kwartał 2016
– 8.075 mln zł, II kwartał 2016 – 8.817 mln zł, III kwartał 
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2016 – 8.010 mln zł.). Tendencja ta utrzymuje się od IV
kwartału 2015 roku, w którym wartość pojazdów oddanych w leasing wyniosła 7.938 mln zł co w porównaniu
z poprzednimi kwartałami stanowiło pierwszy sygnał
istotnego wzrostu. Ciekawym jest jedynie czy minimalnie gorszy w tym segmencie wynik III kwartału 2016 roku jest pierwszym objawem zakończenia bumu inwestycyjnego dotyczącego nabywania i finansowania pojazdów, czy też jedynie okresową korektą trendu. Wyniki
odnotowywane w trzecich kwartałach lat poprzednich
wskazywały by na to drugie. Nie należy jednak lekceważyć pojawiających się w gospodarce pierwszych sygnałów spowolnienia, które przełożyć się również może na
rynek leasingu pojazdów.
Leasing pojazdów w strukturze portfela leasingowego stanowi dominującą pozycję uzyskując ponad 67%
udział w rynku leasingowym. Warto zatem dokonać nieco głębszej analizy tego segmentu rynku, bo informacje
z niej wynikające mogą przynieść ciekawe spostrzeżenia na przyszłość.
W strukturze portfela leasingu pojazdów dominuje grupa pojazdów osobowych, która stanowi ponad 51% wartości wszystkich pojazdów oddanych w leasing. Tendencja ta utrzymuje się od lat, choć w ostatnim okresie
czasu można odnotować niewielki wzrost udziału pojazdów osobowych w strukturze tego portfela. Drugą co
do wielkości grupą pojazdów oddanych w leasing stanowią ciągniki siodłowe, uzyskując ponad 19% udział
w rynku.. Istotną również grupą pojazdów są samochody ciężarowe obejmujące ponad 16% portfela leasingowanych pojazdów. W tym jednak segmencie w porównaniu do roku 2014 udział tej grupy pojazdów istotnie się
zmniejszył (rok 2014 – 22% udziału w rynku leasingu pojazdów)
Prezentowana powyżej struktura portfela leasingowanych pojazdów sporządzona jest na podstawie wartości pojazdów oddawanych w leasing. Mając jednak na
uwadze nieporównywalność cen pojazdów w poszczególnych grupach, warto również dokonać podobnej
oceny kierując się innym kryterium, a mianowicie ilością leasingowanych pojazdów.
W pierwszych trzech kwartałach oddano w leasing łącznie ponad 215 tys. pojazdów. Zasadniczą grupą leasingowanych pojazdów przy uwzględnieniu ich ilości są
oczywiście samochody osobowe, których oddano w leasing ponad 135 tys sztuk co stanowi ponad 63% udział
w łącznej ilości pojazdów oddanych w leasing. Drugą grupą co do ilości leasingowanych pojazdów są samochody ciężarowe, których sfinansowano leasingiem
w ilości ponad 37 tys. egzemplarzy co stanowi 17% portfela leasingowanych pojazdów. Trzecią natomiast grupą
pojazdów oddanych w leasing są naczepy i przyczepy,
których oddano w leasing w ilości 20.015 szt (9,6% portfela leasingowanych pojazdów). Pełną strukturę portfela
mając na względzie ilości finansowanych leasingiem pojazdów prezentuje poniższy wykres.
Dla lepszego obeznania z rynkiem leasingu pojazdów
warto dokonać jeszcze nieco głębszej analizy tego
portfela kierując się jednakże jedynie ilością pojazdów
oddanych w leasing. W pierwszej kolejności zajmiemy
się największą grupą leasingowanych pojazdów, czyli
samochodami osobowymi.

PEŁNA STRUKTURA PORTFELA
LEASINGU POJAZDÓW

Samochody osobowe
Rynek leasingu pojazdu uzyskał po pierwszych trzech
kwartałach 2016 roku wzrost o 23%. Tyle samo wzrosła ilość oddanych w leasing samochodów osobowych.
Średnia wartość leasingowanych pojazdów osobowych
była zaskakująco wysoka i wyniosła 93.421 zł netto.
Oczywistym wnioskiem płynącym z tej analizy jest fakt
iż przedsiębiorcy chętniej finansują leasingiem pojazdy
osobowe o większych wartościach, czyli z segmentu D
i E. Względem roku 2015 nastąpił wzrost średniej wartości oddawanych w leasing pojazdów osobowych o ponad 5% (poprzednia średnia wartość samochodu osobowego oddanego w leasing stanowiła kwotę 88.739
zł netto). Mając na względzie iż statystycznie ceny aut
osobowych rosną rok do roku o około 2%, wydaje się że
wśród przedsiębiorców występuje tendencja przesuwania swoich preferencji w kierunku aut o wyższym standardzie lub lepiej wyposażonych.
Głównymi graczami na rynku leasingu pojazdów osobowych są Grupa Idea Geting Leasing (ponad 17% udział
w tym rynku), Volkswagen Leasing (12% udział w rynku)
i Europejski Fundusz Leasingowy z 9% udziałem w rynku. Jedynie o 82 egzemplarze samochodów mniej oddał w leasing mLeasing, plasując się tym samym na 4
miejscu, również z 9% udziałem w rynku.
PEŁNA STRUKTURA PORTFELA
LEASINGU POJAZDÓW

z uwzględnieniem ilości pojazdów finansowanych leasingiem
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Po pierwszych trzech kwartałach 2016 roku w grupie liderów na rynku leasingu samochodów osobowych nastąpiły znaczące zmiany. Zajmujący po trzech kwartałach 2015 roku drugie miejsce w rankingu, Raiffeisen
Leasing znacząco zmniejszył swoją aktywność w tym
segmencie. W zasadzie jako jedyny z grupy największych firm leasingowych , w roku 2016 oddał w leasing
znacznie mniej pojazdów osobowych niż w roku ubiegłym. W związku z tym udział w tym segmencie rynku
Raiffeisen Leasing, który po trzech kwartałach 2015 wynosił ponad 10% spadł na koniec III kwartału 2016 do
poziomu jedynie 8% co pozwoliło się uplasować tej firmie dopiero na 6 pozycji wśród firm leasingowych.
Drugą firmą leasingową, która odnotowała niewielki spadek ilości leasingowanych samochodów osobowych była Grupa Idea Getin Leasing. Po trzech kwartałach roku 2015 łączna ilość oddanych w leasing samochodów osobowych przez tą firmę wyniosła 23.639 szt
co jest ilością większą o 375 pojazdów niż w analogicznym okresie roku 2016. Mając jednak na względzie dużą
ilość oddanych w leasing pojazdów osobowych udział
tego Finansującego w rynku nie zmienił się.

pę w leasing samochodu osobowego wyniosła jedynie
68.135 zł netto przy średniej dla całego rynku 93.421
zł. Jest to też najniższa średnia wartość pojazdu wśród
wszystkich firm leasingowych. Istotnym zapewne czynnikiem wpływającym na obniżenie średniej wartości leasingowanego pojazdu przez te firmy jest ich otwarcie
na rynek aut używanych.
Zdecydowanie najwyższą średnią wartość pojazdu osobowego oddanego w leasing uzyskała firma BMW Financial Services (183.736 zł). Jest to jednakże dosyć oczywiste mając na względzie iż firma ta realizuje głównie transakcje leasingu fabrycznego.
Wśród innych efektów tej analizy warto jeszcze skomentować średnią wartość pojazdu uzyskaną przez Volkswagen Leasing. Wyniosła ona bowiem 104.159 zł netto. To
o tyle zaskakujące że samochody marki Skoda, finansowane leasingiem fabrycznym przez tą Spółkę należą do
grupy samochodów o niższej wartości rynkowej. Oznaczało by to zapewne iż wśród leasingowanych przez tego Finansującego grupy samochodów osobowych istotną część stanowią pojazdy marki Volkswagen i Audi.

NAJWIĘKSZE FIRMY LEASINGOWE
W SEGMENCIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
po III kw. 2016

Samochody ciężarowe

Firma leasingowa
Samochody osobowe oddane w leasing
Udział w rynku

Grupa
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Leasing

EFL
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23 264
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9%
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Zasadniczy wzrost ilości samochodów osobowych oddanych w leasing zanotował Volkswagen Leasing uzyskując ponad 72% wzrost ilości leasingowanych pojazdów osobowych. Tym samym przesunął się w rankingu
firm leasingowych z 4 pozycji na 2. Wśród firm, które odnotowały duże wzrosty ilości leasingowanych samochodów osobowych należy jeszcze wymienić PKO Leasing
(wzrost o 59,64%) oraz mLeasing (wzrost o 47,81%).
Równie ciekawie wygląda porównanie średniej wartości pojazdów osobowych oddawanych w leasing przez
poszczególne firmy. Analiza tych danych może wskazywać na preferencje poszczególnych Finansujących co
do segmentu rynku na jakim są obecni jak również rodzaju pojazdów jakie najchętniej finansują.
Lider tego segmentu czyli Grupa Idea Getin Leasing preferuje zdecydowanie w samochodach o znacznie mniejszej wartości. Jest to całkowicie zgodne z dominującym
segmentem rynku (małe i średnie przedsiębiorstwa) na
jakim obie spółki leasingowe działające w ramach tej
Grupy (Idea Leasing i Getin Leasing) są najbardziej aktywne. Średnia bowiem wartość oddanego przez tą Gru-
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Rynek leasingu samochodów ciężarowych po trzech
kwartałach 2016 roku wzrósł o 21% czyli nieco mniej
niż wzrost łącznej ilości oddanych w leasing wszystkich
pojazdów. Jest to jednak i tak najlepszy wynik dla tego segmentu rynku w perspektywie ostatnich lat. Portfel leasingowanych samochód ciężarowych można
podzielić na dwie kategorie tj. samochody ciężarowe
o masie do 3,5 t oraz powyżej 3,5 t. Główną grupą składającą się na segment samochód ciężarowych są samochody o ładowności do 3,5 t, których oddano w leasing prawie 30.000 sztuk co stanowi ponad 80% łącznej ilości leasingowanych pojazdów ciężarowych.
Średnia cena pojazdu ciężarowego oddanego w leasing
wyniosła po trzecim kwartale 2016 roku 104.913 zł netto
i była o 6% większa niż średnia cena pojazdu ciężarowego
oddanego w leasing w analogicznym okresie roku 2015.
Głównymi graczami na rynku leasingu aut ciężarowych
są Grupa Idea Getin Leasing (28% udział w rynku), Europejski Fundusz Leasingowy (17% udział w rynku) oraz
mLeasing (8% udział w rynku).
Po pierwszych trzech kwartałach roku 2016 w grupie liderów wśród firm leasingowych finansujących ten segment rynku nie nastąpiły znaczące zmiany. Spółki plasujące się na pierwszych dwóch pozycjach (Grupa Idea
Getin Leasing oraz Europejski Fundusz Leasingowy)
mają znaczącą przewagę nad pozostałymi firmami leasingowymi. Ich łączny udział w rynku zbliża się do 50%.
Nadmienić jedynie należy iż przewaga ta nieco w roku
2016 stopniała, głównie z powodu utraty części udziału
w tym segmencie rynku przez Grupę Idea Getin Leasing
(w roku 2015 udział Grupy w rynku leasingu samochodów ciężarowych wynosił 31%). Można przypuszczać
iż jednym z czynników mających wpływ na to zjawisko
była przeprowadzana w roku 2016 kontynuacja konsolidacji Idea Leasing i VB Leasing oraz ujednolicenie procedur operacyjnych . Istotne wzrosty portfela samochodów ciężarowych oddanych w leasing odnotowały mLeasing (wzrost o 36,93%) oraz BZ WBK Leasing 
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(wzrost o 45,50%). Podobnie jak w segmencie aut osobowych spadek ilości samochód ciężarowych oddanych w leasing odnotował Raiffeisen Leasing (-0,12%).
Drugą Spółką odnotowująca mniejszą ilość finansowanych leasingiem aut ciężarowych odnotował ING Lease
(spadek o 5,63%).
Podobnie jak w segmencie aut osobowych, niską średnią
wartość oddanych w leasing aut ciężarowych odnotowała Grupa Idea Getin Leasing. Przy średniej wartości dla całego rynku w wysokości 104.913 zł netto, uzyskana przez
Grupę średnia wartość pojazdu 74.327 zł netto wskazuje z jednej strony na duży udział w portfelu aut tańszych
(o masie do 3,5 t) jak również aut używanych. Nie jest to
jednak najniższa średnia wartość sfinansowanego leasingiem auta ciężarowego. Spółka Raiffeisen Leasing odnotowała bowiem średnią wartość w wysokości 62.500 zł
netto co również wskazuje na spory udział aut używanych
oraz skupienie się segmencie aut o masie całkowitej do
3,5 t ze szczególnym uwzględnieniem aut tanich. Pewną
ciekawostką jest fakt iż uzyskana przez Raiffeisen Leasing
średnia cena leasingowanego auta ciężarowego jest
znacznie niższa niż średnia cena leasingowanego przez tą
spółkę samochodu osobowego (94.754 netto).
Najwyższą średnią wartość samochodu ciężarowego
oddanego w leasing odnotowała spółka Millennium Leasing (164.370 zł netto).

Ciągniki siodłowe
Rynek leasingu ciągników siodłowych wzrósł po trzech
kwartałach 2016 roku o 24,83%. Również i w tym segmencie jest to najlepszy wynik na przestrzeni wielu ostatnich lat. Łącznie w leasing w tym okresie oddano 18.728 ciągników siodłowych. Również i w tym przypadku zwrócić należy uwagę na bardzo stabilne wyniki
poszczególnych kwartałów, obrazujące stałą ilość oddawanych w leasing ciągników. I tak w I kwartale 2016
oddano w leasing 6.058 ciągników, w II kwartale 2016
– 6.485 ciągników a w III kwartale 2016 6.185 ciągników. Średnia cena ciągnika siodłowego finansowanego leasingiem wyniosła po trzech kwartałach 2016 roku
256.791,50 zł co świadczy o tym iż gros leasingowanych
ciągników to pojazdy fabrycznie nowe.
Głównymi graczami na rynku leasingu ciągników siodłowych są Grupa Idea Getin Leasing (20% udział w rynku), Europejski Fundusz Leasingowy (13% udział w rynku) i PKO Leasing (11% udział w rynku). Wysokie pozycje
z oczywistych powodów zajmują również leasingi fabryczne tj. Scania Finance Polska i MAN Financial Services Poland. Kolejne podmioty zajmujące się leasingiem
fabrycznym tj. VFS CEE (Volvo Financial Services) i Mercedes Leasing nie publikują swoich wyników. Stąd też informacje o ilości oddanych w leasing ciągników nie obejmują ilości pojazdów wyleasingowanych przez te Spółki.
W gronie liderów tego segmentu rynku nie nastąpiły
istotne zmiany. Nadal Finansującym największą ilość ciągników siodłowych jest Grupa Idea Getin Leasing. Jej
udział w rynku jednak nieznacznie się zmniejszył z 23%
po III kwartałach 2015 roku do poziomu 20%. Jest to wynikiem umocnienia się na trzeciej PKO Leasing, którego portfel ciągników oddanych w leasing przez pierwsze
trzy kwartały roku 2016 wzrósł w stosunku do porówny-

NAJWIĘKSZE FIRMY LEASINGOWE
W SEGMENCIE SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
po III kw. 2016

Firma leasingowa
Samochody ciężarowe oddane w leasing
Udział w rynku

Grupa
Idea Getin

EFL mLeasing

BZ WBK Raiffeisen Millenium
Leasing Leasing Leasing

10 554

6 252

3 043

2 523

2 515

1 795

28%

17%

8%

7%

7%

5%

Pozostali
10 329

walnego okresu roku poprzedniego o ponad 57%. Duży
wzrost odnotowała również Scania Finance. Ilość ciągników siodłowych oddanych w leasing powiększyła się bowiem o ponad 46%. W tym drugim przypadku jest to ewidentnie zasługa bardzo dobrej oferty cenowej jaką ta firma leasingowa oferowała rynkowi w pierwszych trzech
kwartałach tego roku. Głównym atutem tej propozycji
było kalkulowanie opłat leasingowych finansowanych
w EUR na rzeczywistej stopie procentowej EURIBOR 1M
w odróżnieniu od dużej części pozostałych firm leasingowych, które kalkulowały swoje oferty budując je na „zerowej” stopie procentowej. Mając na względzie iż EURIBOR
1M w pierwszych trzech kwartałach wahał się w granicach -0,21 do -0,37, dawało to znaczącą przewagę w wysokości raty leasingowej, nad innymi Finansującymi. Ponadto Scania Finance miała bardzo interesująca ofertę
leasingową kalkulowaną na stałej stopie procentowej.
Równie duży wzrost portfela ciągników siodłowych oddanych w leasing odnotował BZ WBK Leasing osiągając
ponad 43% wzrost w tym segmencie.
Patrząc na udział leasingu ciągników siodłowych w całym portfelu leasingowanych przedmiotów, warto zwrócić uwagę na fakt iż średnia dla całego rynku wynosi 9%.
Na tle tych danych uwagę zwraca Pekao Leasing dla którego leasing ciągników siodłowych to ponad 14% udział
w całym portfelu. Równie wysoki udział odnotowuje MilNAJWIĘKSZE FIRMY LEASINGOWE
W SEGMENCIE CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH
po III kw. 2016

Firma leasingowa
Ciągniki siodłowe
oddane w leasing
Udział w rynku

Grupa Idea
Getin

EFL

PKO
Leasing

3 689

2 401

2 045

1 641

1 205

1 161

20%

13%

11%

9%

6%

6%

Scania Millenium MAN

Pozostali
6 585
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lennium Leasing (12%) oraz PKO Leasing (12%). To oznacza iż firmy te szczególnie chętnie finansują ten rodzaj
środków trwałych. Oczywiście największą średnią uzyskują leasingi fabryczne, ale nie wymaga to z oczywistych powodów dodatkowego komentarza.
Średnia wartość finansowanego leasingiem ciągnika wyniosła w okresie trzech kwartałów 2016 roku
256.791,50 zł (wartość netto).w kontekście tej informacji zwraca uwagę średnia uzyskana przez Grupę Idea
Getin Leasing, która wyniosła 197.463 zł, co oznaczało by zapewne większą otwartość na leasing ciągników
używanych. Jak zapewne łatwo się domyśleć największa średnia wartość leasingowanego ciągnika uzyskana została przez Scanię Finance (322.199 zł netto).
NAJWIĘKSZE FIRMY LEASINGOWE
W SEGMENCIE NACZEP po III kw. 2016

Firma leasingowa
Naczepy
oddane w leasing
Udział w rynku

Grupa
Idea Getin

EFL

3 869

2 465

2 323

1 783

1 721

1 544

19%

12%

12%

9%

9%

8%

PKO
De Lage PozoMillenium Raiffeisen
Leasing
Landen stali
6 309

Naczepy i przyczepy
Z uwagi na fakt iż rynek leasingu naczep porównywalny jest
z rynkiem leasingu ciągników siodłowych, ograniczymy się
jedynie do podania podstawowych parametrów. Rynek ten
podobnie jak w przypadku ciągników wzrósł na przestrzeni
pierwszych trzech kwartałów roku 2016 o niespełna 24%.
W leasing oddano łącznie 20.015 naczep. Największymi firmami leasingowymi działającymi w tym segmencie rynku
są firmy aktywne również w obszarze leasingu ciągników.
W tym segmencie rynku podobnie jak i w przypadku
ciągników siodłowych znaczące zmniejszenie udziału
w rynku odnotował lider Grupa Idea Getin Leasing (spadek z 25% udziału w rynku do poziomu 19%). Największy wzrost portfela było natomiast udziałem PKO Leasing
(wzrost o 82%).
Średnia cena leasingowanej naczepy wyniosła 119.804
zł netto co również wskazuje na duży udział leasingu naczep fabrycznie nowych. Tak jak w przypadku ciągników najmniejsze średnie wartości naczep uzyskała grupa Idea Getin Leasing (95.765 zł) i EFL (94.622 zł) co potwierdza fakt iż firmy te najbardziej otwarte są na leasing
naczep używanych.

padku tego segmentu rynku nie jest prowadzona bardziej skrupulatna statystyka pozwalająca na uzyskanie
informacji o ilości oddanych w leasing autobusów miejskich i turystycznych. Są to bowiem dwa zupełnie różne rynki . Analiza zatem portfela wyleasingowanych autobusów nie jest jednoznacznym obrazem rynku transportu pasażerskiego.
Firmami najbardziej aktywnymi na tym rynku po pierwszych trzech kwartałach są: mLeasing (18% udział w rynku), Grupa Idea Getin Leasing (15% udział w rynku) oraz
PKO Leasing (14% udział w rynku).
W odróżnieniu od innych segmentów leasingu pojazdów, analiza zmian w segmencie leasingu autobusów może być zaburzona jednostkowymi transakcjami
związanymi z cyklicznie pojawiającymi się zamówieniami autobusów miejskich na potrzeby transportu miejskiego. Dlatego też bez podziału portfela na autobusy miejskie i turystyczne nie można wprost uzasadnić
pojawiających się zmian. Gwoli jednak zaprezentowania informacji analitycznych wskazać należy na istotne zwiększenie ilości autobusów oddanych w leasing
przez Spółkę mLeasing. Jej portfel wzrósł bowiem
o ponad 300%. Przez pierwsze trzy kwartały roku 2015
mLeasing wyleasingował bowiem jedynie 65 autobusów versus 268 oddanych w leasing w okresie trzech
kwartałów roku 2016. Mając na uwadze fakt iż mLeasing aktywny był zawsze na rynku autobusów miejskich, znaczący wzrost portfela należy zapewne przypisać dużej transakcji na takie autobusy mającej miejsce w 2016 roku. Istotny również wzrost odnotował SG
Equipment, oddając w leasing w porównywalnym okresie trzech pierwszych kwartałów roku o 73% autobusów więcej. W tym jednak przypadku wzrost ten należy zapewne przypisać rynkowi autobusów turystycznych, które głównie są przedmiotem zainteresowania
tej firmy leasingowej. Istotny spadek ilości leasingowanych autobusów zanotowała Grupa Idea Getin Leasing
(spadek o 34%). W przypadku jednak tej firmy głównym
obszarem zainteresowania są autobus mniejsze i używane. Średnia bowiem wartość leasingowanego w roku 2016 autobusu w grupie Idea Getin Leasing wyniosła 230.156 zł przy średniej dla całego rynku w wysokości 584.564 zł.
NAJWIĘKSZE FIRMY LEASINGOWE
W SEGMENCIE AUTOBUSÓW
po III kw. 2016

Autobusy
Rynek leasingu autobusów wzrósł w okresie pierwszych
trzech kwartałów roku 2016 o ponad 31%. Łącznie oddano w leasing w tym okresie 1.504 autobusy. W przy-
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Firma leasingowa mLeasing
Autobusy
oddane w leasing
Udział w rynku

Grupa
PKO
SG
BZW BK PozoMillenium
Idea Getin Leasing
Equipment Leasing stali

268

233

213

172

161

103

18%

15%

14%

11%

11%

7%

354
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Podsumowanie
Poniżej prezentujemy najważniejsze dane dla poszczególnych segmentów rynku.
Samochody osobowe
Liderzy rynku

Udział w rynku

spadek/wzrost

średnia cena

Grupa Idea Getin

17%

-1,59%

68 135,00 zł

Volkswagen Leasing

12%

72,39%

104 159,00 zł

9%

13,22%

89 657,00 zł

23,65%

93 421,00 zł

spadek/wzrost

średnia cena

EFL
średnie dla całego rynku

Specyfika
Leasing głównie tańszych i używanych
samochodów
leasing samochodów z grupy VW
Najczęściej finansowane przedsiębiorstwa
z segmentu SME (małe i średnie przedsiębiorstwa)

Samochody ciężarowe
Liderzy rynku

Udział w rynku

Grupa Idea Getin

28%

9,59%

EFL

17%

18,66%

8%

36,83%
21,01%

mLeasing
średnie dla całego rynku

Specyfika
Leasing głównie tańszych i używanych
74 327,00 zł
samochodów
Najczęściej finansowane przedsiębiorstwa
100 704,00 zł z segmentu SME (małe i średnie przedsiębiorstwa)
99 857,00 zł
104 913,00 zł

Ciągniki siodłowe
Liderzy rynku

Udział w rynku

spadek/wzrost

Grupa Idea Getin

20%

7,11%

EFL

13%

22,06%

PKO Leasing

11%

57,26%

średnie dla całego rynku

24,83%

średnia cena

Specyfika
istotny udział w portfelu używanych ciągni197 463,00 zł
ków siodłowych
Stosunkowo niska średnia wartość ciągnika wskazuje na spory udział w portfelu
203 196,00 zł
ciągników używanych. W roku 2016 spółka
ponadto miała aktywną współpracę z Iveco
Spory wzrost portfela wskazuje na coraz
245 983,00 zł lepsze dopasowanie oferty firmy do oczekiwań rynku transportu ciężkiego
256 791,00 zł

Naczepy i przyczepy
Liderzy rynku
Grupa Idea Getin

Udział w rynku spadek/wzrost
19%
4,12%

EFL

12%

30,96%

PKO Leasing

12%

82,05%

średnie dla całego rynku

23,86%

średnia cena
Specyfika
95 765,00 zł istotny udział w portfelu naczep używanych
Stosunkowo niska średnia wartość na94 622,00 zł czepy wskazuje na spory udział w portfelu
naczep używanych.
Spory wzrost portfela wskazuje na coraz
121 426,00 zł lepsze dopasowanie oferty firmy do oczekiwań rynku transportu ciężkiego
119 804,00 zł

Autobusy
Liderzy rynku

Udział w rynku

spadek/wzrost

średnia cena

Specyfika

mLeasing

18%

312,31%

816 459,00 zł

autobusy miejskie

Grupa Idea Getin

15%

-34,37%

230 156,00 zł

małe busy i autobusy używane

PKO Leasing

14%

29,88%

598 222,00 zł

zrównoważony portfel autobusów miejskich i turystycznych

31,01%

584 564,00 zł

średnie dla całego rynku

Mamy nadzieję iż zaprezentowana
analiza spotka się z Państwa zainteresowaniem. Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie i wskazówki co do jej zawartości i szczegóło-

wości. Prosimy również o sygnały
dotyczące innych analiz dotyczących branży leasingowej oczekiwanych przez Państwa. Będziemy
starali się je przygotować i opu-

blikować w kolejnych wydaniach
LEASING MONITORA.
Mariusz Grajda n
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Czasem świadomość, że się wie jak płynąć bywa zgubna…
Leasing też wydaje się łatwy, ale ma swoje mielizny i rafy,
które łatwiej pokonać w asyście profesjonalnego przewodnika

Audyty Umów
Leasingu

Leasing
Help Desk

W leasingu większość praw i obowiązków zawarta jest w Ogólnych
Warunkach
Umowy
Leasingu (OWUL). Najgorsze jest to, że
z uwagi na dość obszerną postać
OWUL (nawet ponad 10 stron)
rzadko są one poddawane analizie, a czasem wręcz nie czytane.
MGW może na Państwa zlecenie poddać analizie poszczególne
wzory OWUL stosowane w zawartych przez Was umowach. Wynikiem tego będzie raport zawierający „mapę” ryzyka, z określenie
stopnia dolegliwości poszczególnych niebezpiecznych miejsc.
Taki raport pozwala po pierwsze
podjąć działania monitorujące
i zapobiegające powstaniu strat,
a po drugie umożliwia przy zawieraniu kolejnych umów, podjęcie
skutecznych negocjacji z finansującymi, w wyniku których przyszłe ryzyka zostaną ograniczone
do niezbędnego minimum.

Każda niekomfortowa dla Was sytuacja może stać się prosta i łatwa
po naszym włączeniu się w jej rozwiązanie. Przykładowe zdarzenia,
mogące być Waszym udziałem to:
1. Cesja praw i obowiązków na nowego korzystającego
2. Wydłużenie lub skrócenie okresu umowy leasingu
3. Weryfikacja rozliczenia umowy
zakończonej przed terminem
4. Analiza projektów planowanych
umów, aneksów itp. w tym weryfikacja marż
5. Analiza prawidłowości naliczania opłat okresowych i dodatkowych
6. Opiniowanie poszczególnych
zjawisk na rynku leasingu (np.
VAT od ubezpieczeń, polityka
flotowa w świetle ustaw podatkowych, itp.)
Jeśli zdiagnozujecie jakiś problem
lub zakiełkuje w Was wątpliwość
co do interpretacji przepisów prawa, stosowania zapisów OWUL,
prosimy o kontakt. Poddamy to
analizie i zaproponujemy najbardziej optymalne w danej sytuacji
rozwiązania.

MGW Corporate Consulting
Group Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
ul. Chałubińskiego 8

Restrukturyzacja
zobowiązań
leasingowych
Każda firma może mieć problem
z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Raz są to chwilowe problemy, innym razem początek bardziej złożonej sytuacji.
Firmy leasingowe są otwarte na
rozmowy odnośnie dostosowania wysokości opłat do bieżących
możliwości klienta. Dla obu stron
jest bowiem lepiej, gdy terminarz
płatności jest możliwy do obsługi niż sytuacja, w której przeterminowane wierzytelności kumulują
się prowadząc do kolejnych spiętrzeń.
Jeśli uważacie Państwo, że zadłużenie przeterminowane nie jest
spowodowane incydentalnym zaburzeniem, MWG może dokonać
analizy sytuacji i zaproponować
podjęcie rozmów z finansującymi,
których efektem będzie zarówno dobre rozterminowanie zaległości, jak i ustawienie pozostałego do spłaty terminarza w sposób zapobiegający powtórzeniu
się problemu.

tel. 22 292 81 11
email: biuro@mgwccg.pl
www.mgwccg.pl
www.lhd.mgwconsulting.pl

