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I przeleciał
kolejny roczek…
Jak zwykle niewiadomo kiedy przeleciał nam kolejny rok życia osobistego
i zawodowego. Bardziej czy niej udany należy już do przeszłości. Kolej na
przygotowanie do nowego życiowego rozdania.

Znów nastawiliśmy się na Święta, biegaliśmy, kupowaliśmy, gotowaliśmy,
sprzątaliśmy… I już dwa dni później wszystko wróciło do codziennej normy.
Warto? Oczywiście! Czyż można bez tego poczuć magię tych unikalnych dni?
Ale było, minęło… Czas wracać do codzienności i nowych zadań. Korzystając
z okazji wydania nowego newslettera na przełomie roku, pragniemy złożyć
Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i podejmowania samych
dobrych decyzji biznesowych w nowym 2018 roku.

A chcąc Państwu pomóc w tych decyzjach i zwiększyć ich efektywność,
umieściliśmy w tym numerze kolejne artykuły poświęcone tematyce leasingu.
To często unikalna wiedza, niedostępna w żadnym innym wydawnictwie,
oparta o nasze wieloletnie doświadczenie w tej branży.
Kontynuując rozważania dotyczące bezpiecznego leasingu, tym razem
opisaliśmy ostatni etap cyklu życia umowy leasingu, jakim jest proces jej
kończenia. Wbrew pozorom, również tu można znaleźć miejsca obarczone
ryzykiem lub dające możliwość uzyskania wymiernych oszczędności.

Bardzo istotnym naszym zdaniem problemem poruszonym w newsletterze
jest autorski, opracowany przez MGW rating występujących na rynku
standardów OWUL. To najbardziej kluczowy element bezpieczeństwa realizacji
umowy leasingu. Dzięki temu artykułowi będziecie Państwo w stanie wybrać
taką firmę, która zapewni minimalizację występujących ryzyk oraz podjąć
skuteczne negocjacje z Finansującymi.
Wracamy również do leasingu nieruchomości, jako instrumentu finansowania
potrzeb inwestycyjnych i obrotowych.
Omawiamy również problematykę faktur elektronicznych, zastanawiając się
nad faktyczną efektywności ich stosowania w poszczególnych firmach.

Na kanwie powyższego artykułu, omawiamy również unikalny, kompleksowy
system monitorowania umów leasingu, zawierający również w sobie eksport
danych z faktur bezpośrednio do systemów F-K każdego klienta.

Oczywiście jak zwykle omawiamy również aktualny stan rynku leasingu,
wskazując kierunki rozwoju branży i możliwe przetasowania na szczycie tabeli.
Życzymy owocnych przemyśleń po lekturze tego numeru.

Redaktor Naczelny, Jarosław Melon
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Z księgi sukcesów
Nasza działalność prowadzona jest na wielu
płaszczyznach, poczynając od krzewienia wiedzy o specyfice i zagrożeniach związanych z zawieraniem i realizacją umów leasingu, poprzez
organizację finansowania ciekawych projektów
inwestycyjnych, aż do wsparcia procesów naprawczych wielu podmiotów gospodarczych.
W roku 2017 mieliśmy wiele ciekawych projektów związanych z aranżowaniem finansowania. Prowadząc je określamy cele, które zależą
od sytuacji i preferencji klientów. W większości
jest to uzyskanie jak najniższego kosztu leasingu, ale czasem chodzi o uzyskanie konkretnego
parametru transakcji, np. bardzo wysokiej wartości końcowej. Zawsze dbamy również o zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa zapisów prawnych zawieranych umów. Zdarza się,
że wyzwaniem jest samo zaaranżowanie finansowania z uwagi np. na bardzo nietypowy przedmiot leasingu.
Jednym z ciekawszych projektów zrealizowanych ostatnio, było zlecenie jednej z firm z grupy
Farm Frites – dużego koncernu rolno-spożywczego. Głównym celem projektu było zaaranżowanie finansowania leasingowego na maszyny
rolnicze o wartości kilku milionów złotych, którego koszt finansowy byłby znacznie niższy niż
dotychczas zawierane samodzielnie przez tę
Spółkę umowy leasingu. Pomimo, iż oprocentowanie uprzednio zawieranych przez Farm Frites
umów leasingu było stosunkowo niskie, MGW
po analizie potencjału negocjacyjnego tego
Klienta podjął się realizacji projektu. Drugim ze
stawianych celów, było takie wynegocjowanie
treści umowy leasingu, które pozwoli na ograniczenie ryzyka dla Korzystającego wynikającego z dotychczas stosowanych zapisów OWUL.
MGW zrealizował projekt w uzgodnionym terminie, dostarczając rozwiązania, które pozwoliły na obniżeniu kosztów leasingu dla Korzystającego o kwotę ok. 100 tys. zł. ograniczając przy
tym ryzyka prawne.

Redaktor Naczelny
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tel. 601 416 179,
email: jaroslaw.melon@mgwccg.pl

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

Prenumerata
Monika Kłoda Krystman,
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email: monika.krystman@mgwccg.pl

Z kolei na adres mailowy monika.krystman@mgwccg.pl prosimy kierować prośby o dopisywanie nowych czytelników do listy dystrybucyjnej newslettera.
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Studio2000.pl
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Jak bezpiecznie
zakończyć
Fot. Fotolia

umowę leasingu?
BEZPIECZNY LEASING

W poprzednich numerach newslettera opisywaliśmy procesy zawierania i monitorowania umowy leasingu. Każda umowa prędzej czy później musi jednak
zostać zakończona, a jak to zrobić bezpiecznie i rozsądnie opiszemy w niniejszym materiale.

U

mowa leasingu z reguły kończy się w terminie, określonym w treści umowy. Mogą
być jednak przypadki zarówno skrócenia, jak wydłużenia jej okresu.

1. Umowa kończona
terminowo
Procedury większości firm leasingowych przewidują stosunkowo korzystne dla klientów sposoby postępowania. Z reguły na miesiąc lub nawet wcześniej przed zakończeniem
okresu leasingu do klientów wysyłane są powiadomienia (przypomnienia) o fakcie zbliżania się do końca
okresu leasingu. Jednocześnie ko-
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rzystający informowany jest o bieżącym stanie zaległości, celem umożliwienia mu ich uregulowania w trakcie
trwania umowy i uniknięcia spiętrzenia płatności w miesiącu jej kończenia. Dostarczane jest również oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji
z prawa nabycia przedmiotu leasingu.
Takie powiadomienie powinno zostać wnikliwie przeanalizowane. Zawiera bowiem również opis poszczególnych kroków przewidywanych
w procesie zamykania umowy. Zakres informacji jest różny w różnych
firmach, ale warto mieć świadomość jakie są wszystkie elementy,
konieczne do kompleksowego przeprowadzenia tego procesu. Spo-

śród nich szczególnie warto zwrócić
uwagę na:
•• Terminy spłaty ewentualnych zaległości wraz z naliczonymi odsetkami
•• Wysokość kwoty wykupu wraz
z podatkiem VAT i jej odniesienie
do bieżących możliwości płatniczych
•• Termin i warunki wystawienia faktury sprzedaży przedmiotu leasingu
•• Sposób i terminy wydania koniecznych dokumentów (np. karty pojazdu)
•• Sposób postępowania z wekslami zabezpieczającymi umowę le
asingu
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•• Zwolnienie pozostałych ewentualnych zabezpieczeń
•• Możliwość cesji praw z polisy
ubezpieczeniowej lub jej rozliczenie
•• Rozliczenie rocznego podatku od
środków transportu

Terminy spłaty
zaległości
Dla prawidłowego zakończenia
umowy leasingu elementem absolutnie koniecznym jest wypełnienie wszelkich obowiązków zapisanych w umowie, spośród których
priorytetowym jest uregulowanie
wszelkich płatności przewidzianych
w umowie w tym opłat dodatkowych, podatków itp.
Bez spłaty wszelkich zobowiązań
wraz z odsetkami za opóźnienie,
żadna firma leasingowa nie zakończy umowy, w tym szczególnie nie
sprzeda przedmiotu leasingu. Prawo
własności leżące po stronie finansującego jest bowiem jedną z głównych cech leasingu i nikt nie pozbędzie się tej przewagi bez weryfikacji
spełnienia wszystkich obowiązków
przez klienta.
Należy pamiętać, że kumulacja płatności wraz z kwotą wykupu może utrudnić zgromadzenie środków, a więc przedłużyć cały proces
kończenia leasingu. Poza tym jeśli
w okresie trwania umowy zaległości
nie zostaną uregulowane, możliwe
jest naliczenie opłat dodatkowych
np. za opóźnienie w zwrocie przedmiotu leasingu. W momencie zakończenia umowy korzystający jest bowiem uprawniony, ale i najczęściej
zobowiązany do zakupu przedmiotu
leasingu, a w przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, do jego
niezwłocznego zwrotu. Kary za każdy dzień opóźnienia mogą być naprawdę znaczące.
Dodatkowo istnieje potencjalne ryzyko wypowiedzenia opcji wykupu, co jest zawsze zapisane w treści
umowy. Może to być groźne zwłaszcza w przypadku minimalnego wykupu (np. 1%) i wysokiej wartości
rynkowej przedmiotu leasingu. Trudno powiedzieć, czy firma leasingowa zdecyduje się na ten krok w przypadku drobnych opóźnień w zakończeniu umowy, ale przy dłuższych
okresach zwłoki, jest to w pełni realne.

Ocena kwoty wykupu
i możliwości jej
uiszczenia w terminie
Bardzo ważną kwestią w procesie kończenia umowy leasingu jest
ocena aktualnych możliwości bezproblemowego dokonania wykupu przedmiotu leasingu. W większości standardowych przypadków
jest to kwota symboliczna i wówczas problem nie istnieje. Jednak
dość często albo z uwagi na stawkę amortyzacji, albo ze względu na
chęć obniżenia wysokości rat leasingu (im wyższy wykup, tym niższe
raty), wykup ustalany jest w wysokości np. 20-30% wartości początkowej przedmiotu. W przypadku większych inwestycji może to być znaczące dla płynności firmy.
Analizę należy przeprowadzić na tyle
wcześnie, żeby zostawić sobie czas
na rozwiązanie problemu przed momentem zakończenia umowy. Możliwe warianty to:
•• Rozłożenie wykupu na raty
•• Wydłużenie okresu umowy i obniżenie wykupu do akceptowalnej
wysokości
Trudno powiedzieć który z nich
jest bardziej korzystny. Zależy
to od podejścia danej firmy leasingowej i kosztu przeprowadzenia
takiej zmiany w umowie. Wydłużenie umowy wydaje się prostsze,
gdyż nadal jest to umowa leasingu, ze wszystkimi ustanowionymi
w niej zabezpieczeniami, z jednoznacznie przypisanym do finansującego prawem własności przedmiotu leasingu itp. Proceduralnie
i operacyjnie prosty aneks wydłużający umowę może być szybszy
do przeprowadzenia niż zawieranie odrębnej umowy sprzedaży na
raty, ustanawianie do niej odrębnych zabezpieczeń itp. Opcja ta
jest jednak ograniczona aspektami podatkowymi, gdyż przy niskich
stawkach amortyzacji zmniejszenie wykupu do minimalnej kwoty,
może wymagać wydłużenia umowy o nawet kilka lat.
Dość często stosowanym wariantem uniknięcia kłopotów z dużym
wykupem jest zastosowanie w umowie leasingu tzw. wpłat na depozyt,
których wartość jest wprost równa
kwocie wykupu podzielonej przez
ilość rat okresowych.

W ten sposób płacąc miesięcznie
każdą ratę, gromadzi się systematycznie w okresie leasingu cała wartość wykupu. Czy to jest korzystne? Z punktu widzenia płynności,
na pewno tak. Podatkowo raczej nie,
gdyż wpłacane miesięczne raty wykupu nie stanowią kosztu dla korzystającego. Można przy tym mieć
wątpliwości, czy finansujący prawidłowo (lub w ogóle) ujął swoje korzyści z zarządzania środkami klienta przez cały okres leasingu, obniżając swoją marżę.
Zawarcie aneksu do umowy powinno być poprzedzone analizą warunków, jakie proponuje firma leasingowa. Nie jest bowiem przypadkiem
odosobnionym sytuacja, gdy marża
firmy leasingowej w proponowanym
aneksie jest wielokrotnie wyższa niż
dotychczasowa marża w umowie.

Terminy i warunki
wystawienia faktury
sprzedaży, wydanie
dokumentów
Faktura sprzedaży jest ostatnim dokumentem księgowym wystawianym przez finansującego. Jest ona
potwierdzeniem sprzedaży przedmiotu leasingu, pomimo że formalnie nie stanowi umowy sprzedaży.
W związku z tym jej wystawienie poprzedzone jest weryfikacją realizacji
zobowiązań korzystającego, o której
wspomniano powyżej. Nie ma jednego terminu na wystawienie faktury sprzedaży, jednak uniwersalną
zasadą jest potwierdzenie tym dokumentem wpływu wszelkich płatności wraz z ewentualnymi odsetkami oraz uiszczenie kwoty wykupu
wraz z podatkiem VAT. Fakturę wystawia się niezwłocznie po takiej weryfikacji.
Jeśli korzystającemu zależy na czasie powinien jak najwcześniej wpłacić wszelkie kwoty z umowy i pozostawać w kontakcie z pracownikami
firmy leasingowej w celu przyspieszenie tego procesu.
Z reguły wraz z fakturą sprzedaży
wysyłane są wszystkie dokumenty konieczne np. do przerejestrowania pojazdu (karta pojazdu). W tym
przypadku również można z firmą leasingową uzgodnić najbardziej optymalny sposób przesłania tych dokumentów (np. kurierem). Dla przypo- 
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mnienia poniżej wykaz dokumentów
niezbędnych do zarejestrowania pojazdu wykupionego po leasingu:
•• Wniosek o rejestrację pobrany
z internetu lub w Wydziale Komunikacji
•• Oryginał faktury VAT potwierdzającej sprzedaż pojazdu (jeśli pojazd nabywany jest nie bezpośrednio z firmy leasingowej
potrzebne są również faktury pośrednie w oryginale lub potwierdzone notarialnie)
•• Karta pojazdu
•• Czasem wymagany aktualny wyciąg z KRS firmy leasingowej
•• Tablice rejestracyjne
•• Dowód rejestracyjny z aktualnym
badaniem technicznym

go przeniesienia własności, zastawy
sądowe zdejmowane są przez sąd po
otrzymaniu stosownego oświadczenia finansującego, hipoteki uwalniane
są przez wydziały ksiąg wieczystych
również na bazie złożonego oświadczenia firmy leasingowej.
Dla własnego bezpieczeństwa należy dopilnować zwolnienia wszelkich
zabezpieczeń, gdyż w przyszłości

itp. nie jest pierwszoplanowym problemem dla żadnej ze stron.
Odmiennie wygląda to dla ubezpieczeń komunikacyjnych. Zgodnie z przepisami ubezpieczenie OC
przechodzi z mocy prawa na nabywcę pojazdu, a ubezpieczenie AC wygasa w momencie sprzedaży, chyba
że zostanie przeniesione na nabywcę za zgodą sprzedającego. Firma

Po rozliczeniu umowy leasingu finansujący zobowiązany jest
do zwolnienia wszelkich zabezpieczeń ustanowionych do tej umowy.
Prawie zawsze jest to weksel własny In blanco. Jego zwrot w postaci nieskasowanej (nie unieważnionej) jest praktycznie nigdy nie stosowany. Przesyłanie takiego weksla
wiązałoby się z ryzykiem jego zagubienia i możliwością niekontrolowanego użycia przez osoby nieupoważnione. Podważanie prawidłowo
podpisanego weksla, przedstawionego do wykupu jest trudne i może
być wręcz nieskuteczne.
Dlatego firmy leasingowe albo wysyłają weksle unieważnione, albo
wręcz (co jest dla nich prostsze)
okresowo niszczą wszystkie weksle
do zakończonych umów, informując
korzystających o takiej procedurze.
Jeśli dla własnej pewności korzystający pragnie być w posiadaniu unieważnionego weksla powinien jednoznacznie zaznaczyć to przy kończeniu umowy.
Można również zażądać zwrotu weksla ważnego, jednak w takim
przypadku zalecane byłoby osobiste jego odebranie.
Zwolnienie pozostałych zabezpieczeń odbywa się adekwatnie do procesu ich ustanawiania. Przewłaszczenia wymuszają wydanie przez firmę
leasingową oświadczenia lub zawarcia z korzystającym umowy zwrotne-
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FIRMY LEASINGOWE ALBO WYSYŁAJĄ WEKSLE UNIEWAŻNIONE,
ALBO WRĘCZ (CO JEST DLA NICH PROSTSZE) OKRESOWO NISZCZĄ
WSZYSTKIE WEKSLE DO ZAKOŃCZONYCH UMÓW, INFORMUJĄC
KORZYSTAJĄCYCH O TAKIEJ PROCEDURZE. JEŚLI DLA WŁASNEJ
PEWNOŚCI KORZYSTAJĄCY PRAGNIE BYĆ W POSIADANIU
UNIEWAŻNIONEGO WEKSLA POWINIEN JEDNOZNACZNIE
ZAZNACZYĆ TO PRZY KOŃCZENIU UMOWY.

można mieć problem z zagospodarowaniem danego środka trwałego,
na którym nadal ciążyć będą ustanowione zabezpieczenia.

Ubezpieczenie
po okresie leasingu
W trakcie trwania leasingu większość przedmiotów ubezpieczana
jest przez finansującego, co wynika zarówno z łatwiejszego procesu
monitorowania ciągłości ubezpieczeń, jak i z faktu osiągania wysokich zysków z obsługi pakietu polis.
W przypadkach, gdy ubezpiecza korzystający sprawa jest stosunkowo
prosta, polisy są aneksowane, ubezpieczonym staje się korzystający,
inne elementy nie ulegają zmianie,
a polisa jest kontynuowana.
Przy ubezpieczeniu w pakiecie finansującego sprawa nieco się komplikuje. Mniej w przypadku ubezpieczeń majątkowych, gdzie ubezpieczenie generalnie wygasa po
okresie leasingu, a stawki składek są
na tyle małe, że ich rozliczanie, zwrot

Fot. Fotolia

Zwrot weksli,
zwolnienie
zabezpieczeń

leasingowa co do zasady nie wyraża
zgody na przeniesienie polisy na nabywcę, nie chcąc obciążać swojego portfela ewentualnymi przyszłymi szkodami z tej polisy.
Niebagatelnym elementem jest też
zwrot niewykorzystanej w okresie ubezpieczenia składki. W przypadku umów leasingu zawartych na
niepełne lata (23, 35, 47 itd. miesięcy) ma to minimalne znaczenie. Polisy wygasają bowiem w zasadzie zaraz po sprzedaży pojazdu, co ułatwia
też kontynuowanie ich już w ramach
ubezpieczenia własnego.
Jeśli jednak umowa zawarta była na okres pełnych lat, może się
okazać, że polisa właśnie weszła
w życie, a zapłacona za cały okres
składka AC powinna zostać zwrócona firmie leasingowej, a ta powinna ją przekazać korzystającemu.
O ile pierwsza część tego procesu zawsze ma miejsce, o tyle druga z reguły wymaga złożenia wniosku o taki zwrot niewykorzystanej
składki. I tego należy we własnym

interesie przypilnować.
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Rozliczenie podatku
od środków
transportu.
Ten element rozliczenia umowy leasingu również wymaga monitorowania ze strony korzystającego. Firma leasingowa może bowiem stosować różne sposoby postępowania.
Notuje się, choć tylko dla wybranego grona klientów, obciążanie ich
jedynie za część roku, zakładając
terminową realizację wykupu, albo
(co jest normą) obciążanie za całość
roku i korektę po faktycznym sprzedaniu pojazdu.
Również w tym wypadku monitoring
rozliczenia jest koniecznością, gdyż
zdarza się dość często brak przelania środków uzyskanych przez finansującego ze zwrotu podatku za
nienależną część roku, co pozwala finansującemu uzyskać dodatkową (choć nieuzasadnioną) korzyść
z umowy leasingu.

2. Umowy kończone
przed terminem
Umowa może zostać zakończona
przed terminem w przypadkach opisanych w OWUL (szkoda całkowita, wypowiedzenie z winy korzystającego). W zasadzie nie przewiduje się
możliwości zakończenia umowy na
wniosek korzystającego, jednak życie niesie różne niespodzianki i zawsze takie rozwiązanie można zastosować. Oczywiście należy pamiętać,
że korzystający może jedynie wnioskować o wcześniejsze zakończenie
umowy. Akceptacja wniosku jest wyłącznym prawem finansującego, ale
praktyka pokazuje, że w uzasadnionych przypadkach jest ona udzielana.
Zakończenie umowy leasingu przed
terminem jest o tyle złożone, że nie
można pominąć aspektów podatkowych. Umowa kończona w terminie krótszym niż minimalny okres
wymagany Ustawą o Podatku Dochodowym (od osób prawnych lub
fizycznych), rodzi ryzyko zakwalifikowania jej jako umowy sprzedaży
na raty i zakwestionowania w efekcie kosztów podatkowych ujętych
w księgowości poprzednich okresów. Poza tym wykup przedmiotu leasingu w takim wypadku może być
dokonany wyłącznie po cenie rynkowej, a to może znacząco podnosić
koszt całej operacji.

No i co nie jest bagatelne, zawsze taka czynność wiąże się z koniecznością naliczenia opłaty manipulacyjnej, z reguły rzędu kilkuset złotych.
Jakie więc mogą być warianty wcześniejszego zakończenia umowy?
•• Umowa trwałą krócej niż minimalny okres przewidziany w Ustawie, korzystający chce wykupić
przedmiot leasingu
•• Umowa trwała krócej niż minimalny okres przewidziany w Ustawie,
korzystający nie chce wykupywać przedmiotu leasingu
•• Umowa trwała dłużej niż minimalny okres przewidziany w Ustawie, korzystający chce wykupić
przedmiot leasingu
•• Umowa trwała dłużej niż minimalny okres przewidziany w Ustawie,
korzystający nie chce wykupić
przedmiotu leasingu.
Analizując po kolei każdy z przypadków w aspekcie finansowych i podatkowych efektów decyzji o wcześniejszym zakończeniu umowy leasingu otrzymamy następujące
wnioski:
•• Jeśli umowa trwała zbyt krótko,
aby zgodnie z Ustawą można ją
było uznać za leasing, wcześniejsze zakończenie jest wyjątkowo
kosztowne i ryzykowne. Można
bowiem zakładać prawie na pewno, że Urząd Skarbowy nakaże
przekwalifikować taką umowę na
umowę sprzedaży na raty z konsekwencjami opisanymi powyżej.
Jeśli do tego dodamy konieczność zakupu przedmiotu leasingu
po cenie rynkowej, cały proces
staje się bezcelowy i po prostu
nie należy go nigdy przeprowadzać. Jedyną praktycznie alternatywą na wycofanie się z leasingu
jest znalezienie firmy, która zgodzi
się przejąć prawa i obowiązki korzystającego. Jest to bezpieczne
dla wszystkich zainteresowanych
stron, o ile oczywiście kondycja
finansowa nowego korzystającego zostanie zaakceptowana przez
firmę leasingową.
•• Jeśli w przypadku jak wyżej korzystający nie chce wykupić przedmiotu leasingu, ryzyka podatkowe są mniejsze. Nawet bowiem w
przypadku kontroli, Urząd Skarbowy powinien uznać tę umowę za umowę najmu, co nic nie
zmieni w aspekcie konsekwencji dla ujętych kosztów podatko- 

>>>
ZAKOŃCZENIE
UMOWY LEASINGU
PRZED TERMINEM
JEST O TYLE
ZŁOŻONE, ŻE NIE
MOŻNA POMINĄĆ
ASPEKTÓW
PODATKOWYCH.
UMOWA
KOŃCZONA
W TERMINIE
KRÓTSZYM NIŻ
MINIMALNY
OKRES WYMAGANY
USTAWĄ
O PODATKU
DOCHODOWYM
(OD OSÓB
PRAWNYCH
LUB FIZYCZNYCH),
RODZI RYZYKO
ZAKWALIFIKOWANIA JEJ JAKO
UMOWY SPRZEDAŻY
NA RATY
I ZAKWESTIONOWANIA W EFEKCIE
KOSZTÓW
PODATKOWYCH
UJĘTYCH
W KSIĘGOWOŚCI
POPRZEDNICH
OKRESÓW.
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wych. Jedynym ograniczeniem pozostaje konieczność sprzedaży przedmiotu leasingu osobie trzeciej po cenie rynkowej.
W zależności od tego jak kształtuje się
ona w stosunku do pozostałego do spłaty kapitału, operacja może być korzystna
lub nie. Jeśli nie, bezpieczną opcją pozostaje również cesja praw z umowy leasingu.
 Umowa, która spełnia kryteria podatkowe dla uznania jej za umowę leasingu, daje najszerszy wachlarz możliwości wcześniejszego zakończenia.
Najkorzystniej wypada to w przypadku, gdy korzystający chce wykupić
przedmiot leasingu. Proces sprowadza się wówczas do wyliczenia nowej wartości rezydualnej (wartości
wykupu) i zamknięcia umowy po
wpłaceniu stosownej kwoty. Jak
w każdym wypadku szczegóły
mogą być nieco rozczarowujące
dla korzystającego. Firma leasingowa, nie mając stosownych zapisów w OWUL precyzujących
zasady rozliczenia takiej umowy, zapewne zastosując mało
korzystne wyliczenia przewidziane dla przypadku rozwiązania umowy z winy korzystającego. Może to oznaczać
konieczność zapłaty całości opłat przewidzianych
w umowie wraz z poprzednim wykupem. Ten element
można jednak negocjować,
a inne czynniki ryzyka w takim przypadku nie występują.
 Jeśli korzystający pomimo możliwości zakupu
przedmiotu leasingu na
warunkach odbiegających od rynkowych, nie
ma zamiaru lub możliwości nabycia go po
wcześniejszym zakończeniu umowy, osoba trzecia może nabyć ten przedmiot,
jednak wyłącznie po
cenie rynkowej. Teoretycznie
istnieją
możliwości rozliczenia się finansującego z korzystającym
w taki sposób, aby
był
beneficjentem nadwyżki ceny rynkowej ponad kwotę rozliczenia, jednak
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nie jest to proste i wymaga otwartości firmy
leasingowej. Jeśli więc potencjalny nabywca przedmiotu leasingu nie chce płacić ceny
rynkowej lub obecny korzystający nie zgadza
się zrezygnować z rozliczenia wspomnianej
nadwyżki, pozostaje również opcja dokonania cesji, a wówczas rozliczenie jest wyłącznie domeną klienta i firmy przejmującej leasing. Najkorzystniej jednak byłoby wykupić
przedmiot leasingu i samodzielnie sprzedać
go po cenie rynkowej. Oczywiście należy bodaj na krótki termin dysponować odpowiednią do tego kwotą.
Najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie
wcześniejszego skrócenia umowy leasingu
osiągnie się zawsze negocjując odpowiednie
zapisy w momencie zawierania umowy. Wówczas umowa nie stanie się pułapką z wieloma
niewiadomymi ryzykami i będzie umożliwiała
elastyczne dostosowanie jej długości do bieżących potrzeb biznesowych klienta.
Bez względu na przyjętą formę i sposób wcześniejszego wyjścia z umowy leasingu, przed
podjęciem takiej decyzji należy przeanalizować wszelkie tego konsekwencje, przeprowadzić negocjacje z firmą leasingową, a w bardziej złożonych lub tylko większych kontraktach wynająć do tego specjalistów, gdyż ich
wynagrodzenie może być znakomicie mniejsze niż skutki decyzji podjętych bez merytorycznego wsparcia.

3. Umowy wydłużane
Umowy mogą być wydłużane w celu uniknięcia konieczności realizacji wysokiego wykupu. Przypadek ten omówiony był już wyżej
w materiale.
Ale wydłużanie umowy może być również
efektem problemów finansowych i poszukiwania możliwości zmniejszania bieżących obciążeń (restrukturyzacja umów leasingu). Tematowi temu poświęcimy kiedyś odrębny artykuł. Jeszcze innym powodem wydłużania
umowy mogą być sytuacje dopasowywania
obciążeń do przychodów w sytuacji np. dzierżawy leasingowanego aktywa.
Bez względu na przyczyny zawsze konieczna jest analiza warunków wydłużenia, gdyż
oprócz wzrostu marży mogą pojawić się nowe kowenanty, zabezpieczenia, warunki ubezpieczenia itp.
MGW jak zwykle poleca swoje usługi wspierające Państwa wysiłki w zakresie wszelkich
czynności związanych z zawieraniem, obsługą, cesją praw i obowiązków lub kończeniem
umów leasingu. Może to być zarówno odrębna usługa, jak również kompleksowe przejęcie nadzoru nad obsługą umów w ramach pakietu LeasingMonitor.
Jarosław Melon n
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Nowa analiza aktualnych
zapisów OWUL
RATING MGW
BEZPIECZNY LEASING

Dwa lata temu pokusiliśmy się o sporządzenie subiektywnego rankingu zapisów
w podstawowym dokumencie wiążącym finansującego i korzystającego,
czyli Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL). Od tego czasu wzorce
rynkowe uległy zmianom, modyfikacji uległo również nasze podejście do
dokonanej oceny.

W

ten sposób powstał RATING OWUL, jako narzędzie obiektywnej oceny
występujących na rynku standardów
w oparciu o identyczne dla wszystkich kryteria. Oczywiście zarówno
dobór kryteriów jak i ocena ich wagi dla klientów jest subiektywny, ale
oparty o rzetelną wiedzę i doświadczenie w ocenie potencjalnej „szkodliwości” poszczególnych obszarów
ryzyka. Nadmienić przy tym należy,
że wybór odpowiednich kryteriów,
dobór właściwych wag a co zatem
idzie klasyfikacja OWUL w określonym RATINGU, nie jest wyłącznie
analizą prawną ryzyka wynikającego
z badanych zapisów OWUL.
Na analizę prawną, nałożono bowiem bogate doświadczenie ekspertów opracowujących raport
w obszarze rzeczywistych zagrożeń
i konsekwencji wynikających dla Korzystających z faktu zawarcia umów
leasingu zawierających analizowane
OWUL-e.
Poprzednio stosowane kryteria postanowiliśmy znacząco poszerzyć
i maksymalnie zobiektywizować,
wyodrębniając dwadzieścia kryteriów oceny, skupionych w kilku blokach zagadnień:
•• Blok oceny precyzji oraz jednoznaczności dostosowywania wysokości rat leasingowych do
zmieniających się poziomów rynkowych stóp procentowych;
•• Blok poświęcony kosztom dodatkowym, ich poziomowi oraz możliwości zmiany w trakcie trwania
umowy;

•• Blok oceny zasad rozliczania
umowy rozwiązanej lub wygasłej przed terminem (szkody, rozwiązanie z powodów leżących po
stronie korzystającego itp.);
•• Blok ubezpieczeń (zasady współpracy przy zawieraniu polis, wymogi i koszty, akceptacja polis
„obcych”, itp.);
•• Blok oceny narzędzi i ich dolegliwości w zakresie dyscyplinowania klientów (przekazywanie
dokumentów i informacji, kary
umowne, odsetki, kryteria rozwiązania umowy, opłaty windykacyjne, itp.);
•• Sprawy pozostałe i ekspercka
ocena innych zapisów w umowach leasingu, nie dających się
ująć w odrębne bloki zagadnień.
Poszczególne bloki zagadnień mają
różną punktację ważności dla klientów. Staraliśmy się doważyć te miejsca, które mogą owocować znaczącymi kosztami dla klientów i były w praktyce wykorzystywane już
przez firmy leasingowe do osiągania
dodatkowych korzyści.
W 19 kryteriach można przyznać od
1 do 3 punktów, które są następnie
przemnażane przez wagi od 1 do
3. Jedno kryterium, tzw. eksperckie, w którym ocenia się inne sprawy, nieobjęte pozostałymi punktami,
można przyznać 7 punktów. W sumie każda firma leasingowa może
otrzymać 100 punktów i to stanowi
górny pułap punktowy oznaczający
idealny dla klienta OWUL.
Rating prezentowany jest w sześciostopniowej skali odpowiadającej po-

ziomowi ryzyka dla Korzystającego
wynikającego z zawarcia umowy zawierającej standardowy OWUL.
Najwyższy rating ryzyka OWUL klasyfikowany jest pod literą”A” i rozumiany jest jako OWUL niosący najmniejsze ryzyko dla Korzystającego.
Po przeciwnej stronie skali znajduje
się rating „F” odznaczający się występowaniem największej ilości czynników ryzyka dla Korzystających.
Dla przykładu zaliczenie do grupy „A” oznacza, że punktacja OWUL
znalazła się w przedziale od 85 do
100 punktów.
Ocenie poddano pierwszych dziesięć firm leasingowych, gdyż ich dominacja na rynku jest niepodważalna (patrz analiza rynku leasingu po
I półroczu).

DODATKOWO NA ZLECENIE KLIENTÓW MGW
MOŻE PRZYGOTOWAĆ
SPERSONALIZOWANY
RATING UZUPEŁNIONY
O POSIADANY PORTFEL
UMÓW LEASINGU DANEGO KLIENTA, ZAWIERAJĄCY RÓWNIEŻ INDYWIDUALNE OCENY SKALI
ZAGROŻEŃ ORAZ WYTYCZNE DO PRZYSZŁYCH
NEGOCJACJI PRZY
FINANSOWANIU KOLEJNYCH INWESTYCJI.
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Dlaczego ważne jest
żeby znać i rozumieć
RATING OWUL?

Zawarcie przez Korzystającego
umowy leasingu z Finansującym wymaga nie tylko negocjacji warunków
finansowych, ale również (co niejednokrotnie okazuje się ważniejsze) dobrego wynegocjowania odpowiednich zapisów umowy leasingu oraz
załączonych do umowy Ogólnych
Warunków Umowy Leasingu (OWUL).
W standardowej bowiem wersji proponowanej przez poszczególne firmy
leasingowe, zapisy te niosą określony poziom ryzyka dla przyszłego Korzystającego. Ryzyka te związane są
z nieprecyzyjnymi, jednostronnymi
bądź czasami zbyt rygorystycznymi
uprawnieniami Finansującego, skutkującymi możliwością obciążania Korzystających dodatkowymi opłatami
bądź podwyższaniem wysokości rat
leasingowych.
Jest przy tym rzeczą oczywistą, że
podmiot wykładający własne (lub

>>>

ZLECENIE
OPRACOWANIA
RAPORTU
INDYWIDUALNEGO
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BEZPOŚREDNIEGO
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PRZESYŁAĆ ZA
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MAILOWY
BIURO@MGWCCG.PL
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pożyczone) środki finansowe i ponosząc w ten sposób ryzyko wypłacalności innego, musi mieć przewagę
oraz zapewnione bezpieczeństwo
odzyskania tych środków w przypadku niepowodzenia finansowanego biznesu. Problem leży we właściwym zbilansowaniu tych potrzeb
z eliminacją chęci osiągania dodatkowych korzyści w trakcie trwania
umowy, z których większość klientów firm leasingowych może sobie
nawet nie zdawać sprawy.
Na rynku ewidentnie brakuje możliwości w miarę obiektywnego porównania poszczególnych standardów
prawnych umów leasingu. Niniejszy
raport stanowi próbę odpowiedzi na
pytanie jakie firmy są bardziej, a jakie
mniej „przyjazne” w formułowaniu
swoich umów i ułatwić poszukiwanie optymalnego sposobu sfinansowania inwestycji nie tylko w aspekcie ceny usługi, ale również poprzez
ocenę skali potencjalnych zagrożeń
dla stabilności przyszłych kosztów
takiej współpracy.
Rating skierowany jest do każdej
firmy, która poszukuje finansowania w formie leasingu i pragnie zawrzeć optymalną umowę, nie tylko
w oparciu o przedkładane oferty finansowe, ale także dbając o najbardziej bezpieczne do uzyskania zapisy OWUL.

Jak można
wykorzystać
informacje
z RATINGU?
Informacje z RATINGU pozwolą każdej firmie:
•• Wybrać najlepszego partnera leasingowego przy poszukiwaniu
finansowania nowej inwestycji.
Sama oferta finansowa nie wystarczy dla wyboru najlepszego
partnera. Czasem zapisy w umowach powodują, że pozornie najtańsza oferta staje się najdroższą
na rynku.
•• Poznać różnice między dostępnymi na rynku ofertami, uświadamiając skalę ryzyka znajdującą się
w umowach poszczególnych firm.
•• Czuć się maksymalnie bezpiecznie w okresie obsługi umów leasingu.
•• Przy zamówieniu raportu indywidualnego:

-- posiadać narzędzia do negocjacji kluczowych elementów
ryzyka, które dadzą możliwość
ustalenia możliwych i kontrolowalnych standardów zapisów
prawnych;
-- ocenić skalę ryzyka w już istniejącym portfelu i wprowadzić
zasady i narzędzia ich minimalizacji;
-- zoptymalizować koszty związane z obsługą umów leasingu.
•• Poszerzać systematycznie kompetencje własnych służb finansowych.
•• Optymalizować czas poświęcony
na negocjacje z firmami leasingowymi poprzez dobór takich oferentów, których standardowe zapisy OWUL wymagają relatywnie
najmniejszego nakładu na wynegocjowanie satysfakcjonujących
zmian.
Z raportu można korzystać zarówno przy leasingu pojedynczego pojazdu lub maszyny, jak i przy poszukiwaniu finansowania dużej inwestycji lub zarządzania dużym pakietem
umów.
W przypadku pojedynczej umowy
wiadomym jest, że żadna firma leasingowa nie będzie skłonna dostosować swoich standardów prawnych do niewielkiej kwoty transakcji.
W takiej sytuacji szczególnie istotną
jest właściwa selekcja firm pod kątem ryzyka OWUL i nie kierowanie
się wyłącznie sumą opłat.
W przypadku dużej inwestycji, zależnie od oceny własnego potencjału negocjacyjnego można dokonać preselekcji firm zaproszonych
do rozmów o finansowaniu inwestycji, albo przy dużej skali inwestycji pominąć ten etap, zakładając że nawet niska pozycja jakiejś
firmy w ratingu nie jest przeszkodą do współpracy, o ile dokona się
właściwych zmian.
Rzecz jasna trzeba zdawać sobie sprawę że zakres korekt będzie
znacząco większy niż w przypadku umów, które w standardzie oferują lepsze warunki prawne. Tutaj
zdecydowanie przydadzą się zindywidualizowane wytyczne negocjacyjne, gdyż jak wskazuje doświadczenie autorów ratingu, rzadko służby prawne dysponują właściwym
dla oceny skutków finansowych doświadczeniem w tym zakresie.
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Podsumowanie
RATINGU
Analizując rating należy pamiętać
o tym, że im wyższa kategoria RATINGU, tym zawarcie umowy leasingu bez wprowadzania dodatkowych
zapisów lub korekt, jest bardziej bezpieczne. Należałoby unikać bezrefleksyjnego zawierania umów z firmami o RATINGU poniżej poziomu
„D”, gdyż może to przynieść wymierne straty w przyszłości.
RATING pokazuje dość duże zróżnicowanie skali ryzyka zawartego w zapisach prawnych poszczególnych firm. Jak należało się spodziewać na rynku nie występuje

która jest w miarę uniwersalna, ale
w konkretnych sytuacjach może
nie oddawać właściwego poziomu
ryzyka. Przykładowo jeśli umowa
nie zawiera jednoznacznych sformułowań pozwalających monitorować prawidłowość zmiany wysokości rat w przypadku zmian stóp rynkowych, to firma ma mało punktów
za to kryterium. Nie jest to jednak
istotne przy zawarciu umowy na
stałej stopie. Skorzystanie z oferty ubezpieczenia firmy leasingowej automatycznie również uczyni
nieistotnymi ryzyka związane z realizacją nieelastycznych zapisów
OWUL dotyczących ubezpieczeń
„obcych”.

RATING OWUL

Firma leasingowa (w kolejności zajmowanych
miejsc na liście ZPL za II
kw. 2017)

PKO Leasing

A

B

C

D



Raiffeisen Leasing



GETIN Leasing



IDEA Leasing

Możliwość jednostronnej
zmiany zapisów OWUL!
Zła indeksacja

Wysokie opłaty dodatkowe
Brak wyróżniających się,
złych zapisów



Brak wyróżniających się,
złych zapisów





PEKAO Leasing
BNP PARIBAS Lease Group

Wysokie koszty dodatkowe

Brak wyróżniających się,
złych zapisów



Volkswagen Leasing
Millennium Leasing

F

Kary umowne!



mLeasing

ING Lease

E



Europejski Fundusz
Leasingowy
BZ WBK Leasing

Główne słabości OWUL,
rażące na tle rynku

Rating OWUL




Możliwość jednostronnej
zmiany zapisów OWUL!
Brak wyróżniających się,
złych zapisów

Wysokie koszty dodatkowe
Brak wyróżniających się,
złych zapisów

Uwaga: w tabeli zamieszczono RATING firm wchodzących w skład nowopowstałych grup kapitałowych PKO i GETIN, gdyż obecnie nadal na rynku funkcjonują niezależnie od siebie wszystkie wzorce.

RATING „A”. Każda z firm stara się
wpisać w swój OWUL takie sformułowania, żeby umocnić swoją pozycję lub wręcz wprost wpisać możliwość dodatkowych dochodów inkasowanych w opisanych w OWUL
sytuacjach.
Należy również zastrzec, że przynależność do jednej grupy nie oznacza automatycznie tej samej skali
ryzyka dla konkretnej sytuacji. Jest
to tylko suma zdobytych punktów,

Kolejnym wnioskiem jest fakt, że istnienie ryzyka nie musi oznaczać jego urzeczywistnienia. Obecnie nawet przy zmiennej stopie, ryzyko
złego dostosowania wysokości rat
do stóp rynkowych jest minimalne,
gdyż stopy te od kilku lat stoją praktycznie w miejscu. Może to jednak
w każdej chwili ulec zmianie.
Z powyższej tabeli można jednak
wysnuć kilka bardzo konkretnych
wniosków:

•• Firmy leasingowe nie rozpieszczają swoich klientów elastycznością i przyjaznością zapisów.
Większość firm zawiera się w profilach „C” lub „D”, co oznacza dość
realne możliwości zwiększenia
kosztów obsługi umowy.
•• Jedynie 5 firm ma zapisy na tyle
bezpieczne, że związanie się z nimi powinno dać większą pewność
stabilnej współpracy, bez zaskakiwania wykorzystywaniem potencjalnych furtek i nieprecyzyjnych sformułowań.
•• Dwójka liderów rynku leasingu
(PKO Leasing, grupa Getin) ma
nieatrakcyjne OWUL-e, ale pomimo to znajduje się na czele stawki. Wniosek z tego jest dość smutny, że Korzystający nadal nie doceniają skali ryzyka zawartego
w treści zawieranych umów. Wydaje się, że wzrost świadomości
klientów powinien wymusić zmianę podejścia do formułowania
treści OWUL.
•• Przy większych kontraktach sam
RATING nie pozwala oszacować
ryzyka konkretnej umowy. Należy
wejść w szczegóły lub zamówić
raport zindywidualizowany.

>>>

NALEŻY
Z UZNANIEM
PRZYJĄĆ, ŻE JEDNA
Z FIRM (BZ WBK
LEASING) MA OWUL
OPARTY NA
WYSTARCZAJĄCO
PRZEJRZYSTYCH
I JEDNOZNACZNYCH
ZAPISACH, CO
POZWALA ZDOBYĆ
WYSTARCZAJĄCĄ
ILOŚĆ PUNKTÓW DO
ZAKWALIFIKOWANIA
ICH OWUL DO
PROFILU „B”.
Jarosław Melon n
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Optymalizacja podatku
OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
BEZPIECZNY LEASING

Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, każdy pojazd ciężarowy
o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5T oraz ciągniki siodłowe,
naczepy, przyczepy, autobusy itp. obciążone są podatkiem od środków
transportowych (PŚT). Obowiązek podatkowy spoczywa na właścicielu
pojazdu, przy czym pod tym pojęciem rozumie się osobę lub podmiot, na który
pojazd jest zarejestrowany.

O

bowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesiąca
następującego
po miesiącu w którym dokonano
rejestracji pojazdu (pojazdy nowe) lub po miesiącu nabycia pojazdu (w przypadku pojazdów używanych). Obowiązek ten wygasa
z końcem miesiąca, w którym pojazd został sprzedany.
Właściciel pojazdu jest zobowiązany do zgłoszenia go do właściwej
dla miejsca rejestracji pojazdu gminy w terminie 14 dni od daty zaistnienia obowiązku podatkowego,
a w latach następnych do 15 lutego
każdego roku. Korekty deklaracji,
w tym również w przypadku sprze-
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daży pojazdu należy składać również w terminie 14 dni od zaistnienia
koniecznej do korekty zmiany, czyli
w przypadku sprzedaży od daty wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Każda gmina ma dowolność w ustalaniu wysokości składek za PŚT,
przy czym ustawa wprowadza górne limity tych składek. Stawka podatku może być przy tym zależna
od parametrów technicznych każdego pojazdu (DMC, liczby osi, normy jakości spalin, ilości miejsc w autobusie, itp.)
Obowiązek zapłaty składek za dany
rok przypada:
•• W dwóch ratach – do 15 lutego
i do 15 września za każdy kolejny

rok podatkowy
•• Jeśli obowiązek powstał po dniu
01.02, a przed 01.09, podatek płaci się w dwóch ratach, po połowie,
proporcjonalnie do okresu trwania obowiązku podatkowego
•• Jeśli obowiązek postał po dniu
01.09. podatek płacony jest jednorazowo proporcjonalnie do
okresu podatkowego
Proporcję podatku ustala się w pełnych miesiącach, za które istniał
obowiązek podatkowy, w stosunku
do dwunastu miesięcy danego roku.
W przypadku nadpłaty podatku
(zwłaszcza po jego sprzedaży), zwrotu dokonuje się w terminie 3 miesię
cy od daty złożenia wniosku.
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Jakie wnioski płyną
z podanego przeglądu
zapisów ustawowych
w przypadku umów
leasingu?
1. Obowiązek podatkowy spoczywa
na finansującym, który dokonuje
zgłoszenia pojazdu do gminy oraz
później składa korektę deklaracji,
po sprzedaży pojazdu. Finansujący ma możliwość rejestracji pojazdu w dowolnym miejscu w kraju, pod warunkiem, że posiada
tam swój oddział.
2. Finansujący ocenia spełnienie
przez pojazd norm technicznych,
pozwalających na zaliczenie do
danej grupy podatkowej
3. Finansujący przenosi na korzystającego całą zapłaconą przez
siebie składkę podatku, wystawiając w tym celu fakturę VAT. Finansujący powinien obciążać
korzystającego składką podatku dwukrotnie w ciągu roku, o ile
w umowie leasingu nie ustalono
innego zapisu, np. płacenia składki w okresie miesięcznym wraz
z ratą leasingu.
4. Finansujący po sprzedaży pojazdu dokonuje korekty deklaracji
i otrzymuje zwrot zapłaconej nadwyżki podatku.

Na co ma wpływ
korzystający
i co powinien
monitorować, aby
zoptymalizować
wysokość podatku?
1. Wybór finansującego w przypadku ciężkiego transportu powinien
uwzględniać poza innymi kryteriami, o których pisaliśmy w poprzednich newsletterach, również możliwość zarejestrowania pojazdów
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w gminach o najniższych stawkach podatkowych. Te czynniki są
zmienne w czasie, gdyż poszczególne gminy w trosce o poziom
przychodów budżetowych obniżają swoje tabele podatkowe. Coraz więcej z nich (zwłaszcza małych) zauważyło, że firmy leasingowe mogą rejestrować wirtualne
oddziały (np. w siedzibie oddziału swojego banku – właściciela),
a wówczas formalnie mają pełne
możliwości rejestrowania ciężkiego transportu w danej gminie. Zawsze więc przed zawarciem umowy leasingu należy spytać o miejsce rejestracji. Różnice w stawkach
mogą być znaczące, a dla dużej floty, to już spora oszczędność.
2. Z punktu widzenia finansującego dokonanie precyzyjnej analizy parametrów pojazdu mija się
z celem. Bez względu na fakt, czy
stawka może być niższa przy zastosowaniu właściwej normy spalin, ilości osi itp. korzystający i tak
zwraca finansującemu poniesione z tytułu PŚT koszty. Najbezpieczniej więc jest zgłosić pojazd
nawet z wyższą stawką podatku, jednocześnie unikając poszukiwania w specyfikacji technicznej potrzebnych parametrów, celem optymalizacji jego wysokości.
Inaczej jest po stronie korzystającego. On jest bezpośrednim beneficjentem kosztów tego podatku, więc powinien zawsze upewnić się, że pojazd jest właściwie
zgłoszony do gminy. Należy w tym
celu ściągnąć ze strony internetowej gminy tabelę podatku na
dany rok, sprawdzić od czego zależy wysokość podatku i zweryfikować wysokość obciążenia na
fakturze z możliwą do zastosowania stawką podatkową. W przypadku zawyżenia stawki, należy
wystąpić do finansującego z żą-

daniem złożenia korekty i zwrotu
nadpłaconego podatku.
3. Finansujący najczęściej ma zapis
w OWUL o obciążaniu korzystającego kosztami PŚT. W prosty sposób oznacza to możliwość obciążania dwukrotnie w danym roku,
każdorazowo w wysokości połowy
podatku. Należy przeczytać w tym
zakresie OWUL, gdyż nie ma żadnego uzasadnienia dla jednorazowego obciążenia, skoro podatek
płacony jest w ratach. Strony umowy mogą się porozumieć odnośnie doliczania PŚT do każdej raty leasingu, co może być korzystne
dla płynności danego podmiotu.
Rzecz jasna podstawą do takiej decyzji musi być analiza kosztu takiej
czynności, gdyż jest oczywistym
iż żadna firma leasingowa nie zrobi tego bez dodania kosztów finansowania tej czynności. A z reguły
koszty te są wysokie…
4. Finansujący zawsze po sprzedaży
pojazdu dokonuje korekty deklaracji PŚT na dany rok. Jednak zwrot
nadwyżki do korzystającego nie
jest już taki oczywisty i często bez
wniosku w tej sprawie pozostaje
ona w jego gestii. Należy więc za
każdym razem domagać się rozliczenia tego podatku i zwrotu nadwyżki na własne konto.
Wbrew pozorom problematyka stawek PŚT i monitorowania postępowania finansującego w tej kwestii
może być bardzo istotna, a dla firm
z dużą flotę ciężkich pojazdów, wręcz
kluczowa dla osiąganych wyników. W efekcie pomijany w praktyce
czynnik, wpływający na sumaryczny koszt działalności może okazać
się sporym źródłem oszczędności,
po dokonaniu kompleksowej analizy
poziomu naliczanych przez finansujących obciążeń.
Jarosław Melon n

W TYM ZAKRESIE RÓWNIEŻ MOŻEMY POLECIĆ PAŃSTWU USŁUGĘ,
ŚWIADCZONĄ PRZEZ MGW W POSTACI MONITORINGU OBSŁUGI
UMOWY LEASINGU, GDZIE W RAMACH PŁACONEGO ABONAMENTU
UZYSKUJECIE PEŁEN ZAKRES WERYFIKACJI DZIAŁAŃ FINANSUJĄCEGO,
W TYM PRAWIDŁOWOŚCI OBCIĄŻEŃ Z TYTUŁU PŚT.
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Rynek leasingu

po trzech kwartałach 2017 r.
wyniki firm leasingowych po Q III 2017 r. (wg materiałów ZPL)
CO PISZCZY W LEASINGOWEJ TRAWIE

Rynek leasingu po III kwartale br. nadal pokazuje całkiem niezłą formę. Notowana
po I półroczu dynamika wzrostu 11,6 % wzrosła po III kwartale do 12,9% rok
do roku. To wprawdzie procentowo mniej niż w ub. r. ale należy pamiętać, że baza
do wzrostów też jest już wyjątkowo wysoka.

P

o trzech kwartałach oddano
w leasing środki trwałe o wartości 47,9 mld zł, w porównaniu z 42,0 mld zł w 2016, a jeszcze
5 lat temu sprzedaż całoroczna wynosiła 31,2 mld zł. W tym roku wydaje się więc pewne przekroczenie bariery 60 mld zł, co nie udało się w roku ubiegłym.
W gospodarce nastroje są na razie
dość dobre, choć większość małych i średnich firm inwestuje wyłącznie w to co jest niezbędne, odkładając bardziej strategiczne inwestycje na okres późniejszy. Głównie
jest to spowodowane niepewnością
polityczną, zwłaszcza w dziedzinie
projektowanych, a nadal niejasnych
zmian podatkowych. Inwestowanie
jest więc spowodowane jedynie rosnącą konsumpcją, co na dłuższy
okres może okazać się niewystarczające dla podtrzymania dynamiki
rynku leasingu.
Badania nastrojów w firmach leasingowych nie wskazują jednak na spowolnienie w końcówce roku. Większość ankietowanych firm leasingowych zakłada dalszą dynamikę
wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w segmencie pojazdów. To dało Związkowi
Polskiego Leasingu podstawy do założenia ponad 15% wzrostu w skali całego roku, co oznacza jeszcze
lepszy IV kwartał 2017 i osiągnięcie
sprzedaży na poziomie 66,8 mld zł.
Czas pokaże czy nie było to założenie na wyrost.
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Co ma być motorem napędowym
w ostatnim kwartale? Nadal segment pojazdów lekkich oraz w odróżnieniu od poprzednich okresów
segment maszyn i urządzeń. Te
kierunkowe założenia można uznać
za realne. Segment lekkich pojazdów to nadal konsekwencja rosnącej konsumpcji, a maszyny powinny rosnąć nawet tylko z uwagi na
niską bazę 2016 r. Zakładanie wolniejszego tempa wzrostu lub wręcz
stagnacji w branży ciężkiego transportu jest również jest uzasadnione, zarówno barierami dalszego rozwoju (koniunktura w UE oraz
najzwyklejszy brak kierowców), ale
może przede wszystkim rosnącymi
działaniami protekcjonistycznymi
ze strony poszczególnych państw
UE (zwłaszcza Niemiec i Francji) czy też niepewnością skutków
BREXITU.
O tym, że konsumpcja jest głównym motorem napędowym leasingu świadczy zarówno struktura podmiotów korzystających z leasingu, jak
i struktura przedmiotowa portfela.
Wśród podmiotów gospodarczych
aż 71% stanowią mikro i małe firmy,
w tym 49% to mikroprzedsiębiorstwa. Z natury rzeczy biorą one w leasing głownie pojazdy, czyli środki
konsumpcji. Tylko 28,6% to średnie
i duże firmy.
Struktura przedmiotowa portfela również potwierdza duży udział
konsumpcji. W całości sprzedaży

39% stanowią samochody osobowe i lekkie dostawcze, 27,7% maszyny i urządzenia, a 26,7% ciężki transport. Dzięki największej dynamice
wzrostu sprzedaży, maszyny po III
kwartale wróciły na stabilne w przeszłości drugie miejsce w strukturze
sprzedaży.
Konsumpcyjny charakter popytu
potwierdza również struktura sprzedaży w największej grupie pojazdów
lekkich, gdzie 84% to samochody
osobowe (53% w całej grupie pojazdów). W grupie ciężkiego transportu prym wiodą ciągniki siodłowe,
co jest oczywistą pochodną coraz
wyższych norm jakości spalin, wymuszającą wymianę taboru na spełniające nowe normy emisji. W grupie
maszyn największy udział mają maszyny rolnicze, budowlane i tradycyjne obrabiarki do metali i tworzyw
sztucznych.
Dynamika rynku w poszczególnych
segmentach przedstawia się następująco:
•• Pojazdy lekkie – 18% wzrost r/r
i portfel 21 mld zł
•• Transport ciężki – 0,7% wzrost r/r
przy wartości 11,8 mld zł. (w ub. r.
największy wzrost)
•• Maszyny i urządzenia – wzrost
o 20% r/r i wartość 12,7 mld zł
(w ub. r. spadek)
W rankingu największych firm leasingowych po I półroczu zanotowano
znaczące przetasowania w czołówce. Nie były one jednak wynikiem 
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dium na koniec roku, gdyż dynamika
sprzedaży lidera to jedynie 6%, podczas gdy drugi na liście Getin zaskoczył dynamiką 34%.
Dużą dynamikę zanotował również
BNP Paribas (33%), Volkswagen Leasing (28%) oraz ING (23%).
Najgorsze wyniki pod względem dynamiki sprzedaży wykazał Millennium Leasing (spadek o 7%), utrzymujący się praktycznie przez cały rok. Podobnie jest w przypadku
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BZWBK (8% wzrost) czy EFL (7%
wzrostu). Czy w tych firmach IV
kwartał przyniesie zmianę strategii sprzedaży, okaże się pod koniec
stycznia.
Środek tabeli w zasadzie nie uległ
zmianie i zapewne w końcówce roku też niewiele się tu zmieni, ale dół
tabeli może ulec sporym zmianom
z uwagi na minimalne różnice w wielkości sprzedaży.
Ciekawostką jest to, że obecna czołówka 10 firm znacząco odbiega
od pozostałych. Łączna ich sprzedaż
to 33,6 mld zł, co stanowi ponad 70%
łącznej sprzedaży całego rynku.
Wejście do pierwszej dziesiątki również nie będzie łatwe. Dziesiątą firmę
na rynku dzieli od jedenastej na liście SG Equipment Leasing 900 mln
zł, co oznacza konieczność niemal
podwojenia sprzedaży przez SG.
MGW Corporate Consulting Group n
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Wartość zawartych umów leasingu po III kwartale 2017 r. (w mln zł)

gwałtownych zmian w sprzedaży poszczególnych firm, tylko przeprowadzonych dwóch dużych fuzji na rynku. Nowym liderem został PKO Leasing, który po przejęciu Raiffeisen
Leasing zanotował prawie 6 mld zł
sprzedaży. Drugie miejsce zajęła
grupa Getin Leasing ze sprzedażą
5,6 mld zł. Na trzecie miejsce spadł
„wieczny” lider EFL, który osiągnął
sprzedaż na poziomie 4,0 mld zł.
Bardzo ciekawie może wyglądać po-

W poszczególnych segmentach nastąpiły ciekawe zmiany. W grupie samochodów
osobowych nadal osłabia swoją pozycję tradycyjny lider EFL, zdetronizowany
przez PKO Leasing, VW Leasing i grupę Getin Leasing. Z kolei w samochodach ciężarowych EFL wyprzedziła grupa Getin Leasing, podobnie jak w ciągnikach siodłowych i naczepach. Maszyny i urządzenia nadal najskuteczniej sprzedawał BZWBK.

Samochody osobowe
– PKO, VW, Getin

Samochody ciężarowe
– Getin, EFL, PKO

Ciągniki siodłowe, naczepy
– Getin, PKO, EFL

>>>

O TYM, ŻE
KONSUMPCJA JEST
GŁÓWNYM MOTOREM
NAPĘDOWYM
LEASINGU ŚWIADCZY
ZARÓWNO
STRUKTURA
PODMIOTÓW
KORZYSTAJĄCYCH
Z LEASINGU, JAK
I STRUKTURA
PRZEDMIOTOWA
PORTFELA.

Autobusy
– PKO, Pekao, Getin

Inne środki transportu (kolej, samoloty, statki)
– PKO, Pekao, mLeasing
Maszyny i urządzenia
– BZWBK, PKO, EFL

Nieruchomości
– mLeasing, ING Lease, BNP Paribas

Opracowano na podstawie
materiałów Związku
Polskiego Leasingu
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Leasing zwrotny nieruchomości
– szerokie spektrum wartości dla klientów
CO PISZCZY W LEASINGOWEJ TRAWIE

W cyklu przybliżającym rynkowe rozwiązania w zakresie finansowania potrzeb
inwestycyjnych, nie można pozostawić bez omówienia, problematykę zaspokajania
potrzeb inwestycyjnych podmiotów gospodarczych, w formie dostępnego w części
firm leasingowych zwrotnego leasingu nieruchomości. Wprawdzie nie jest to produkt
powszechny, ale tym bardziej wymaga poszerzenia informacji na jego temat.
Struktura
rynku leasingu
nieruchomości
2016 r wg rodzaju
nieruchomości
(mln PLN)
Struktura
rynku leasingu
nieruchomości
2016 r wg rodzaju
nieruchomości (%)
n budynki przemysłowe
n obiekty handlowe i usługowe
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easing nieruchomości nie ma
istotnego udziału w polskim
rynku leasingu, w przeciwieństwie do wielu krajów UE. W 2016 r.
zgodnie z danymi związku Polskiego Leasingu firmy leasingowe zawarły transakcje leasingu zwrotnego nieruchomości o wartości
719 mln PLN, co stanowi 1,2 % całego rynku leasingu i pożyczek realizowanych przez polskie firmy leasingowe.
Wydaje się, że główne przyczyny
małej popularności leasingu nieruchomości w dużej mierze leżą po

stronie podażowej – czyli oferty produktowej firm leasingowych. W 2016
r. tylko 10 firm w ramach Związku Polskiego Leasingu raportowało przeprowadzenie transakcji leasingu nieruchomości czyli ok 30 % członków
tej organizacji. Powodów tego stanu
rzeczy jest kilka, jak np. konieczne
kompetencje firmy w postaci specjalistów w transakcjach nieruchomości, dostęp do długoterminowego refinansowania takich transakcji czy też kapitałochłonność takich
operacji, z uwagi na znacznie większe wartości transakcji w porówna- 
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niu do leasingu ruchomych środków
trwałych.
Struktura rynku leasingu nieruchomości w 2016 r przedstawiają wykresy na sąsiedniej stronie.
Co ciekawe dominują leasingowane obiekty przemysłowe (35%) oraz
inne nieruchomości (31%), a nie
obiekty biurowe (16%) lub handlowe i usługowe (10%). Jest to mocno zaskakujące, gdyż typowość
nieruchomości i jej możliwość zagospodarowania na rynku wtórnym powinna decydować o otwarciu firm leasingowych na ten typ finansowania. A w tej kategorii trudno
o bardziej typowe nieruchomości niż
obiekty biurowe, czy handlowe, które łatwiej mogą być ponownie wyleasingowane lub nawet bez leasingu
wynajmowane obecnym lub nowym
dzierżawcom.
Przeciętna wartość transakcji w leasingu nieruchomości w 2016 r. wyniosła 5,3 mln PLN. W ostatnich latach można obserwować trend obniżenia tej wartości, co świadczy
o tym, że leasing nieruchomości jest
coraz bardziej dostępny dla mniejszych firm – firm z segmentu MŚP.
Na rynku leasingu nieruchomości zdecydowanie dominuje leasing
zwrotny. Firmy leasingowe rzadko
decydują się na finansowanie cyklu
budowy obiektu. Dopiero po ukończeniu budowy i oddaniu do użytkowania obiekt może być sfinansowany w formie leasingu, przy czym
sprzedającym jest w takim przypadku Korzystający. Poniżej przedstawiony jest schemat takiej transakcji:

Leasing Zwrotny Nieruchomości
to transakcja, na mocy której Finansujący nabywa nieruchomość
od Korzystającego w celu zawarcia umowy leasingu, a następnie po
upływie okresu na który umowa leasingu została zawarta, Korzystający nabywa z powrotem nieruchomość, za określoną w umowie wartość końcową. Środki wypłacane
Korzystającemu z tytułu nabycia
nieruchomości mogą być wykorzystane przez niego na dowolny cel.
Transakcja ma charakter umowy
o finansowanie nieruchomości.
Leasing zwrotny nieruchomości dedykowany jest przede wszystkim
podmiotom mającym plany rozwojowe w obszarze inwestycji w środki trwałe, ale także może służyć jako
uzupełnienie zapotrzebowania na
długoterminowy kapitał obrotowy
bądź konsolidację zobowiązań kredytowych.
Przedmiotem leasingu mogą być
nieruchomości komercyjne przeznaczone pod wynajem jak i wykorzystywane przez Klienta do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej typu:
•• budynki biurowe, biurowo-magazynowe, biurowo-usługowe, hale
magazynowe i centra logistyczne, obiekty usługowe i handlowe,
•• obiekty (hale) produkcyjne,
•• obiekty hotelowe.
Leasing zwrotny nieruchomości
przynosi przedsiębiorcom wiele korzyści niedostępnych w innych produktach finansowania kapitałem obcym:

1. Możliwość uwolnienia środków
na dowolny cel.
Nie jest to finansowanie celowe
w odróżnieniu od kredytu inwestycyjnego. Uwolnione środki, poza
przypadkiem w którym ze środków
pozyskanych ze sprzedaży spłacane są zobowiązania kredytowe zabezpieczone na nieruchomości hipotecznie (wówczas ich spłata następuje bezpośrednio przez spółkę
leasingową), pozostają do dyspozycji Korzystającego, bez kontroli ze
strony spółki leasingowej celowości
ich wykorzystania.

>>>

JAKIE POTRZEBY
KLIENTÓW WYPEŁNIA
LEASING ZWROTNY
NIERUCHOMOŚCI?:
1. ŚRODKI NA ROZWÓJ –
KAPITAŁ NA INWESTYCJE
2. ŚRODKI NA ROZWÓJ
– KAPITAŁ OBROTOWY
3. ŚRODKI NA POPRAWĘ
PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ
4. ŚRODKI NA SPŁATĘ
ISTNIEJĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ
KREDYTOWYCH
I/LUB HANDLOWYCH
(KONSOLIDACJA)
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DLA KOGO JEST LEASING ZWROTNY NIERUCHOMOŚCI?

1

1. DLA FIRM MAJĄCYCH PLANY ROZWOJOWE W OBSZARZE
INWESTYCJI W ŚRODKI TRWAŁE, BĄDŹ ZAPOTRZEBOWANIE
NA DŁUGOTERMINOWY KAPITAŁ OBROTOWY ORAZ

2

2. POSIADAJĄCYCH NA WŁASNOŚĆ ZBYWALNĄ NA RYNKU
WTÓRNYM NIERUCHOMOŚĆ, NAWET Z ZABEZPIECZENIEM
HIPOTECZNYM W INNYM BANKU

>>>

PRODUKT LEASINGU
ZWROTNEGO
NIERUCHOMOŚCI
GENERUJE WIELE
ISTOTNYCH WARTOŚCI
DLA KLIENTA FIRMY
LEASINGOWEJ:
1. UWOLNIENIE
KAPITAŁU NA
DOWOLNY CEL
2. REWALUACJA
WARTOŚCI
NIERUCHOMOŚCI
3. NISKIE OPŁATY
MIESIĘCZNE
Z UWAGI NA WYSOKĄ
WARTOŚĆ KOŃCOWĄ
4. GWARANCJA
OTRZYMANIA
Z POWROTEM
TYTUŁU WŁASNOŚCI
5. KORZYŚCI
PODATKOWE
6. BRAK KONIECZNOŚCI
ZEBRANIA ŚRODKÓW
NA OPŁATĘ WSTĘPNĄ
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2. Możliwość dokonania rewaluacji
wartości nieruchomości w przypadku różnicy pomiędzy wartością rynkową, po której kupowana jest nieruchomość przez firmę
leasingową, a bilansową wartością
nieruchomości .
Transakcja nabycia nieruchomości
zawsze odbywa się w oparciu o aktualną rynkową wartość nieruchomości, pomimo np. faktu znacznie niższej jej wartości bilansowej wykazywanej w księgach Korzystającego.
3. Niskie opłaty miesięczne z uwagi na wysoką wartość końcową
nieruchomości określoną w umowie leasingu.
Wysoka wartość rezydualna/końcowa, za którą Korzystający zobowiązuje się odkupić nieruchomość jest
częścią kapitału, który nie jest wkalkulowany w okresowe opłaty leasingowe. Stąd też opłaty okresowe są
znacznie niższe niż w przypadku kredytu zaciągniętego w tej samej kwocie i na ten sam okres.
4. Gwarancja odzyskania nieruchomości po zakończeniu umowy
leasingu.
Klient zawierając transakcję otrzymuje również zobowiązanie do sprzedaży, a sam ma notarialnie poświadczone roszczenie do nabycia nieruchomości na koniec okresu leasingu za
z góry określona kwotę. Przedwstępna umowa sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego umożliwia także klientowi ujawnienie w dziale III
księgi wieczystej roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej jak również
jest prawem Korzystającego do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej w drodze powództwa sądowego

wbrew woli właściciela nieruchomości, a wyrok sądu w tym przypadku
zstępuje oświadczenie sprzedawcy.
5. Korzyści podatkowe wynikające
z możliwości rozpoznania opłat leasingu jak kosztów podatkowych,
a także możliwa neutralność podatkowa transakcji sprzedaży i leasingu nieruchomości przy odpowiedniej strukturze.
Opłata wstępna oraz okresowe
opłaty leasingowe stanowią koszt
podatkowy. Dodatkowo zysk ze
sprzedaży nieruchomości czyli różnica pomiędzy podatkową wartością nieruchomości a ceną sprzedaży może być niwelowany poprzez
zastosowanie odpowiedniej wysokości opłaty wstępnej, która jednocześnie stanowi koszt uzyskania
przychodu.
6. Klient nie potrzebuje zgromadzić środków na opłatę wstępną.
Jest ona potrącana z ceny sprzedaży nieruchomości.
Przewagi leasingu zwrotnego nieruchomości nad innymi formami finansowania powoduje, że należy cały
czas trzymać rękę na pulsie i systematycznie analizować ofertę rynku
leasingu w tym zakresie.

Oprac. Adam Surowski
V-ce Prezes BPS Leasing SA n
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Nowoczesne narzędzie
do zarządzania umową leasingu

LEASINGOWE ABC DLA KSIĘGOWYCH I NIE TYLKO

Dynamika rozwoju branży leasingowej w Polsce skutkuje coraz większą
ilością zawieranych umów leasingu. Coraz trudniej znaleźć przedsiębiorcę
nie korzystającego z tej formy finansowania. Leasing oprócz niosących ze
sobą wielu korzyści, staje się niejednokrotnie dużo prostszym produktem
finansowym w odróżnieniu od kredytu inwestycyjnego. Firmy leasingowe
prześcigają się w upraszczaniu sposobów zawierania umów, próbując już,
zawierać je z Klientem on-line.

J

ak pokazują dane statystyczne w roku 2014 firmy leasingowe oddały w leasing
306.644 przedmioty, rok później było to już 348.630 środków trwałych
a rok 2016 zakończył się oddaniem
w leasing 401.769 przedmiotów.
Prognozy na rok 2018 również wskazują na istotny przyrost ilości zawieranych umów. Mając na względzie
nieujednolicony standard umów, duże różnice w sposobie fakturowania
opłat leasingowych, pojawiające się
w trakcie realizacji faktury bądź noty za koszty dodatkowe oraz różne
sposoby zakończenia umów, skuteczne zarządzanie takim portfelem
wymaga coraz więcej czasu i wiedzy
merytorycznej.
Istnieją różne sposoby na sprostanie tym wyzwaniom. Można zatrudnić więcej pracowników, niesie to
jednak za sobą dodatkowe koszty
i czasochłonność naboru nowych
oraz wykwalifikowanych kadr. Drugim sposobem jest porozumienie się
z firmą leasingową co do zawarcia
umów ramowych bądź wieloprzedmiotowych na bazie których firmy
leasingowe mogą wystawiać jedną fakturę na wszystkie umowy leasingowe bądź przedmioty nimi objęte. To również nie jest idealne rozwiązanie, chociażby z uwagi na fakt,
że jeśli któryś z przedmiotów leasingu ulegnie szkodzie całkowitej trzeba rozliczyć taką umowę częściowo.
Ponadto zasada dywersyfikacji ryzyka wskazuje na konieczność posiadania kilku Finansujących, a każ-

dy z nich ma swój standard faktur za
opłaty leasingowe i odrębne uwarunkowania prawne takiej umowy.
Ponieważ natura nie znosi próżni, to na rynku pojawiła się innowacyjna usługa zarządzania pakietami umów leasingu w formie
outsourcingu. Jak każda tego typu umowa, ma ona jeden podstawowy cel – uprościć i zoptymalizować proces zarządzania pakietem umów leasingu, dzięki czemu
proces ten będzie tańszy i znacznie bezpieczniejszy. Nie jest to
jednak wyłącznie rozwiązanie polegające na przeniesieniu odpowiedzialności na firmę zewnętrzną. Towarzyszy bowiem temu
spora wartość dodana w postaci
nowoczesnego systemu informatycznego, który po zintegrowaniu
z dowolnym systemem księgowym Klienta umożliwia automatyzację procesu księgowania dokumentów wystawianych przez firmy leasingowe, niezależnie od ich
standardu i rodzaju. Usługa wprowadza też wysoki standard zarządzania pakietami i jak każdy
przemyślany proces, porządkuje i profesjonalizuje te czynności.
W związku z wieloma zapytaniami
naszych Czytelników, pozwalamy
sobie na przybliżenie tej usługi.
Usługa dostępna jest na rynku pod
nazwą LEASING MONITOR, która chyba dobrze oddaje jej charakter i cel. Zespół ekspertów, odpowiedzialny jest bowiem za ścisłe
monitorowanie bezpieczeństwa

umów leasingu, poprawności wystawianych faktur, sposobu realizacji umów, zgodności obciążeń pod kątem treści umowy jak i
przepisów prawa, zarówno w ujęciu księgowym i podatkowym.
Jak przy każdym monitoringu,
istnieje też cały zestaw instrumentów pozwalających w automatyczny sposób na powiadamianie użytkowników o pojawiającym
się problemie lub ryzyku jego powstania.
Oficjalna definicja i wizytówka produktu mówi o tym iż jest to „innowacyjna usługa będąca połączeniem
outsourcingu oraz szeregu czynności doradczych, zmierzająca do minimalizowania kosztów finansowych
i operacyjnych związanych z realizacją i obsługą umów leasingu” . Polega na administrowaniu umowami
leasingu poprzez realizację zespołu czynności wykonywanych na zlecenie Korzystającego w celu pełnej
ochrony jego interesów, w trakcie
trwania umów leasingu, skutkując
obniżeniem kosztów i ryzyka prawnego oraz finansowego jakie niesie
dla przedsiębiorcy ta forma finansowania”. W szybko rozwijającym
się świecie, w którym coraz większą
wagę przykłada się do zysku i bezpieczeństwa, a coraz trudniej o wykształconą kadrę – usługa pozwala znacznie obniżyć koszty obsługi
umów, dając jednocześnie jej użytkownikom pewnego rodzaju polisę i zabezpieczenie przed trudnymi bądź niespodziewanymi zdarze- 
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zewnętrznych ekspertów i eksportowane wprost do systemu
księgowego Klienta po uprzedniej
weryfikacji przez jego służby księgowe. Dopasowanie pliku eksportu do systemu księgowego Klienta jest po stronie firmy wykonującej usługę
•• Natychmiastowy dostęp do wiedzy ekspertów z dziedziny leasingu w przypadku konieczności realizacji działań indywidualnych np.
wydłużenia lub skrócenia umowy leasingu, rozliczenia umowy w związku z jej przedterminowym zakończeniem np. w wyniku
szkody całkowitej, konieczności
przeprowadzenia restrukturyzacji
opłat leasingowych lub skonsultowania wybranego zagadnienia
z zakresu leasingu w związku z np.
kontrolą skarbową.
•• Automatyczny proces powiadomień w przypadku wystąpienia zdarzeń monitorowanych (np.
kończąca się polisa ubezpiecze-

sposób ryzyko Korzystającego
w przypadku nowych transakcji.
•• Dostęp do najświeższych informacji o zmianach prawnych oraz
prawno-podatkowych regulujących kwestie leasingu.
•• Usługa LEASING MONITOR dedykowana jest podmiotom posiadającym co najmniej kilkanaście umów leasingu. Koszt
obsługi nie jest wysoki i uzależniony jest od złożoności pakietu
umów. Co ważne jednak, istnieje
możliwość indywidualnego skonstruowania zakresu usługi. Decydując się na przekazanie odpowiedzialności za administrowanie
umowami leasingu, zewnętrznym
ekspertom, możemy liczyć dodatkowo na znaczne oszczędności
w kosztach już obecnie realizowanych umów jak również w tych zawieranych w przyszłości.
Nic więc dziwnego w tym iż cieszy
się dużym zainteresowaniem firm,
posiadających w obsłudze pakiety

niowa na przedmiot leasingu,
kończące się badania techniczne
pojazdów, nie zapłacone w terminie raty leasingowe lub zbliżający
się koniec umowy leasingu)
•• Wsparcie ekspertów w zakresie
konstruowania nowych umów leasingowych, w szczególności
pod kątem konieczności i możliwości negocjacji treści nowo zawieranych umów leasingu. Działanie to ma charakter prewencyjny
i zabezpieczać ma w jak najlepszy

umów leasingu. W gronie podmiotów korzystających z tej formy zarządzania umowami znajdują się
oprócz średniej wielkości firm,
również te bardzo duże posiadające pakiety kilkuset a nawet kilku
tysięcy umów leasingu. Referencje wystawiane przez firmy potwierdzają fakt uzyskiwania przez
nie szeregu korzyści wynikających z usługi LEASING MONITOR.
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niami. Pozwala również na dostęp
on-line do aktualnej bazy kompletnych informacji o naszych aktywnych umowach ułatwia zarządzanie
portfelem tych umów. oraz umożliwia zweryfikowanie czy uzyskane
przez nas warunki cenowe oddają
rzeczywiste ceny transakcyjne występujące w danym czasie na rynku
usług leasingowych.
Pierwszym krokiem podejmowanym w ramach usługi jest bezpłatne przygotowanie przez zespół ekspertów procedury profesjonalnego zarządzania umowami
leasingu. W ramach tej czynności
określana jest mapa ryzyka, wynikająca z treści umów leasingu i OWUL
(ogólne warunki umów leasingu).
Obszary wrażliwe z punktu widzenia Korzystającego lub obarczone ryzykiem są ściśle monitorowane w późniejszym procesie obsługi.
Procedura zawiera również informację o standardzie i częstotliwości raportowania,. Dodatkowo uzgadniany jest schemat księgowania umów
leasingu, który jest de facto pierwszym sposobem weryfikacji poprawności księgowań w kontekście
treści umów jak i przepisów prawno-księgowych. Ostatecznie uzgodniona i dopasowana procedura monitorowania i zarządzania umowami
leasingu, dopasowana indywidualnie jest wdrażana w życie, umożliwiając:
•• Monitoring kluczowych obszarów
ryzyka finansowego i operacyjnego
•• Dostęp do aktualnej bazy umów
leasingu zawierającej informacje
o aktualnie obsługiwanych umowach leasingu wraz z elektronicznym archiwum całej dokumentacji leasingowej oraz szeregiem
zindywidualizowanych raportów
•• Obniżenie kosztów finansowych
umów leasingu poprzez ciągły
monitoring poprawności naliczania opłat leasingowych, sposobu
rozliczenia umów leasingu oraz
dostępu do informacji o bieżących cenach transakcyjnych na
rynku usług leasingowych
•• Automatyzację procesów księgowania wszelkich dokumentów
wystawianych przez firmy leasingowe, nawet w sytuacji głębokiej
analityki i konieczności wyodrębnienia z faktur opłat za pojedyncze przedmioty leasingu. Dane są
wprowadzane do systemu przez

Mariusz Grajda n
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REFERENCJE
„Od kilku lat firma MGW CCG administruje umowami leasingu zawieranymi przez LINK Sp. z o.o.
W ramach zakresu współpracy mieszczą się wszystkie czynności związane z procesem zawarcia umowy leasingu, jej obsługą
oraz zakończeniem. Dzięki dostępowi on-line do systemu obsługi umów, mamy możliwość na bieżąco uzyskiwać niezbędne dla nas informacje dotyczące aktywnych umów leasingu jak również wspierać dział księgowy poprzez eksport danych do
systemu finansowo-księgowego. Wszystkim zainteresowanym polecamy usługi tej firmy.”

Ryszard Ellert, Prezes Zarządu Link Sp. z o.o.
„Spółka MGW CCG od 2015 roku administruje wszystkimi umowami leasingu zawartymi przez FRAIKIN POLSKA. W ramach
umowy LEASING MONITOR zespół MGW CCG odpowiedzialny jest za pełen proces obsługi umów leasingu począwszy od
ich zawarcia aż do zakończenia. Dzięki aplikacji LEASING MONITOR mamy dostęp do szerokiego zakresu raportów oraz
eksportu danych do naszego systemu księgowego, co w dużym stopniu automatyzuje proces wprowadzania dokumentów
księgowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wsparcia świadczonego nam przez ekspertów MGW CCG i polecamy usługi tej
firmy jako godnego zaufania partnera biznesowego.”

Szymon Czerwieniec, CFO/CEE Fraikin Polska Sp. z o.o.
„Grupa MOBILIS korzysta z usługi administrowania umowami leasingu świadczonej przez MGW CCG od 2010 roku.
Eksperci tej firmy odpowiadają za realizację wszystkich czynności związanych z obsługą umów leasingu począwszy od ich
zawarcia aż do zakończenia. Usługa obejmuje wszystkie umowy leasingu realizowane przez MOBILIS i jej spółki zależne.
Dzięki dostępności on-line do systemu LEASING MONITOR możemy na bieżąco uzyskiwać wszelkie niezbędne informacje
dotyczące umów leasingu realizowanych we wszystkich Spółkach Grupy. Dzięki tej współpracy, Grupa Mobilis znacząco
ograniczyła ryzyka związane z tą formą finansowania. Z racji spełnienia naszych oczekiwań, rekomendujemy wszystkim
współpracę z MGW CCG.”

Dariusz Załuska, Prezes Zarządu Mobilis Sp. z o.o.

KLIENCI

KONTAKT
MGW CORPORATE CONSULTING GROUP SP. Z O.O.
Budynek Oxford Tower, 38 piętro
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Tel.: +48 22 292 81 11
www.mgwccg.pl
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Analiza średnich cen
Fot. Fotolia

na rynku usług leasingowych

BEZPIECZNY LEASING

Planując zawarcie umowy leasingu badamy każdorazowo poziom cenowy
ofert leasingowych oferowanych przez poszczególnych Finansujących. Przy
okazji niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie, czy uzyskana oferta jest
satysfakcjonująca, czy też jeszcze możemy coś wynegocjować? Jakie są
średnie przedziały cenowe na rynku leasingowym? Jak nasza oferta odnosi
się do średnich cen rynkowych?

W

iedza na ten temat nie jest łatwo dostępna. Wymaga stałego monitorowania rynku i analizy jakie ceny oferowane są poszczególnym klientom,
zależnie od ich kondycji, typowości przedmiotu itp. MGW
CCG z racji swojej specyfiki i organizowania finansowania
na szeroki wachlarz przedmiotów, pokusiło się o stworzenie własnej analizy średnich rynkowych cen leasingu. Analiza ta jest wynikiem cyklicznie prowadzonych przez MGW
CCG badań na reprezentatywnej grupie klientów firm leasingowych. W analizie tej uwzględnione są wszystkie elementy brane pod uwagę przez firmy leasingowe przy konstruowaniu swojej oferty:
•• Ryzyko związane z kondycją finansową potencjalnego Korzystającego
•• Ryzyko związane ze strukturą transakcji leasingowej (wysokość opłaty wstępnej, okres finansowania, wysokość
wartości rezydualnej)
•• Ryzyko związane z charakterem przedmiotu leasingu
(łatwo zbywalny, trudno zbywalny)
•• Ogólnie sformułowany potencjał negocjacyjny oznaczający wielkość transakcji w porównaniu do standingu finansowego Korzystającego
Aby maksymalnie zobiektywizować wyniki prowadzonych badań, MGW CCG ocenia wszystkie badane transakcje leasingowe (zawarte umowy leasingu) uwzględnione w analizie, przypisując każdej z nich określony
Rating Transakcji Leasingowych. Zbudowany jest on
w 6 stopniowej skali, obejmującej wszystkie wymienione obszary ryzyka. Transakcje obarczone najniższym
poziome ryzyka oznaczane są literą A, transakcje o największym poziomie ryzyka - literą F. Tym samym możliwe jest pogrupowanie Klientów na poszczególne seg-
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menty i uzyskanie obiektywnych informacji o poziomach cenowych stosowanych przez firmy leasingowe
w poszczególnych grupach, a następnie wyciągnięcie
średniej dla całego badanego portfela.
Wynikiem badania prowadzonego w cyklach kwartalnych jest Raport Cen Transakcyjnych opracowywany przez MGW CCG. Na jego podstawie tworzona jest
uproszczona analiza średnich cen rynkowych, którą będziemy Państwu starali się prezentować cyklicznie w kolejnych wydaniach Leasing Monitora.
W Raportach będziemy posługiwać się następującymi
parametrami:
Oprocentowanie umowy leasingu – Jest to parametr
dzięki, któremu możemy wyliczyć koszty finansowe jakie
związane będą z naszymi umowami. Dzięki niemu w łatwy sposób można porównać konkurencyjność cenową umowy leasingu w stosunku do finansowania kredytowego. Podawane jest zawsze w procentach i odnoszone do okresu rocznego.
Stopa bazowa – Jest to stopa procentowa będąca podstawą do określania zasad zmiany wysokości rat w sytuacji występowania rynkowych fluktuacji kosztu pieniądza lub określająca koszt stałej stopy procentowej. Najczęściej jest to
stopa WIBOR lub EURIBOR, zależnie od rodzaju waluty.
Marża Finansującego – to określenie pomocnicze definiowane jako różnica pomiędzy oprocentowaniem umowy leasingu a stopą bazową. Ponieważ wysokość stopy
bazowej może ulegać w trakcie trwania umowy zmianie
(w przypadku zmiennych stóp procentowych), istotnym
elementem oceny konkurencyjności ofert jest określenie
wysokości „marży Finansującego”, która winna niezmien
na przez cały okres finansowania.

Umowy walutowe-EUR

Średnie oprocentowanie umowy:
Średnie oprocentowanie umów
leasinguMonitor
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EUR w III kwartale 20
Leasing
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BEZPIECZNE I TANIE UMOWY LEASINGU
W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI

RAPORT CEN TRANSAKCYJNYCH
RAPORT KATEGORII RYZYKA OWUL

§
UZYSKAJ NAJLEPSZĄ
OFERTĘ LEASINGOWĄ
Raport Cen Transakcyjnych
umożliwia określenie grupy
firm leasingowych do których
należy skierować zapytanie
ofertowe celem uzyskania
najkorzystniejszych warunków
finansowych umowy leasingu.

PORÓWNAJ RYZYKA
WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW
PRAWNYCH W UMOWACH
LEASINGU
Raport Kategorii Ryzyka OWUL
prezentuje różnice pomiędzy
dostępnymi na rynku ofertami
leasingowymi, uświadamiając
skalę ryzyka znajdującą się
w umowach poszczególnych firm.

ZWIĘKSZ SWÓJ POTENCJAŁ
NEGOCJACYJNY
Informacje zawarte w Raporcie
Cen Transakcyjnych oraz
Raporcie Kategorii Ryzyka OWUL
posłużą do negocjacji kluczowych
elementów ryzyka umowy
leasingu. Ponadto będą stanowiły
istotny element przy określaniu
strategii negocjacji z firmami
leasingowymi w zakresie
wysokości oprocentowania.

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.leasingmonitor.com
MGW Corporate Consulting
Group Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
ul. Chałubińskiego 8

tel. 22 292 81 11
email: biuro@mgwccg.pl
www.mgwccg.pl
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Restrukturyzacja
– szansa czy zagrożenie?
BEZPIECZNY LEASING

W większości przypadków słowo „restrukturyzacja” kojarzy się negatywnie.
Dla dużej części przedsiębiorców, ale i instytucji finansowych to oznaka
niekorzystnych zmian w firmie, które grożą negatywnymi konsekwencjami. Czy
rzeczywiście tak jest? Czy powinniśmy bać się tego że nasze przedsiębiorstwo
bądź umowy będą restrukturyzowane? Co to oznacza dla naszego
bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania? Jak przeprowadzić skuteczne
działania restrukturyzacyjne, aby przyniosły one oczekiwane efekty?

W

iele lat doświadczeń zawodowych, skłoniło mnie
do podzielenia się z Państwem moimi obserwacjami i przemyśleniami związanymi z restrukturyzacją przedsiębiorstw, a w szczególności restrukturyzacją umów
leasingu. Nie jest to bowiem zagadnienie, powszechnie rozpoznane, a pojawiające się zmiany w prawodawstwie dają nam nowe narzędzia, które mogą wspierać procesy
restrukturyzacyjne. Co więcej uważam, że stosowana obecnie praktyka wielu firm leasingowych nie ma
nic wspólnego z restrukturyzacją.
Jest to raczej działanie mające na
celu uzyskanie dodatkowych przychodów przez Leasingodawcę z jednoczesnym ograniczaniem własne-

go ryzyka związanego z trwającą
umową leasingu. Na szczęście nie
dotyczy to wszystkich firm leasingowych. Na wstępie trzeba jednak wyjaśnić co oznacza samo pojęcie „restrukturyzacja”
Powszechne rozumienie tego pojęcia sprowadza się do konieczności podjęcia działań zmierzających
do opanowania sytuacji kryzysowej,
w której nie możemy terminowo regulować naszych zobowiązań, bądź
przedsiębiorstwo nasze jest nierentowne. To oczywiste symptomy kryzysu. Staramy się wtedy za wszelką cenę nie dopuścić do upadłości
naszej firmy, zawierając z wierzycielami, a w tym instytucjami finansowymi ugody pozwalające spłacić nasze zaległe zobowiązania. Nie-

jednokrotnie można też spotkać się
z sytuacjami, w których firmy leasingowe z uwagi na opóźnienia w płatności rat leasingowych rozwiązują
umowy leasingu, dając jednak szansę ich powtórnego zawarcia pod warunkiem spłaty zaległych zobowiązań. Czasami przystają na czasowe
obniżenie rat leasingowych lub ich
zawieszenie. Czy to jednak jest restrukturyzacja? Czy działania związane z czasowym obniżeniem rat leasingowych bądź ich zawieszeniem
można nazwać restrukturyzacją?
W moim odczuciu, nie. Nie ma to bowiem nic wspólnego z rzeczywistym
rozumienie tego słowa jak również
działaniami jakie winny towarzyszyć
temu zjawisku. Co zatem oznacza to

pojęcie?
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wych, które wykorzystujemy do
realizacji zakładanych celów. Skuteczna zatem restrukturyzacja, to
taka w której będziemy mogli zmienić kilka parametrów naszej działalności w sposób gwarantujący
wzrost wartości naszego przedsiębiorstwa.
Ważnym czynnikiem w tym procesie, jest podjęcie decyzji o konieczności przeprowadzenia zmian, w odpowiednim terminie. Nie za wcześnie, bo możemy stracić potencjał
wzrostu, ale co ważniejsze nie za
późno. Spóźnione restrukturyzacje mają bowiem znacznie trudniejszą drogę przed sobą a ryzyko braku powodzenia takiej zmiany jest
istotnie większe. Zbyt późne podję-

płacalnością. W tej sytuacji znacząco rośnie presja, zmniejsza się swoboda działań, a czasu na zmiany jest
bardzo niewiele. Stąd tylko krok do
upadłości.
Większość restrukturyzacji prowadzonych w naszym kraju, jest już niestety realizowana na etapie skrajnych objawów kryzysu, przeważnie w sytuacji znaczących opóźnień
w obsłudze zobowiązań wobec wierzycieli, a w tym również wobec instytucji finansowych. Towarzyszy
temu przekonanie właścicieli lub zarządów firm, że za chwilę koniunktura się poprawi i wróci wszystko do
normy. Często również daje się obserwować przekonanie że wystarczy zawrzeć z wierzycielami ugodę

Cykl życia firmy
Wprowadzenie

Dojrzałość

Wzrost

Przychody, zyski

Definicji tego słowa jest bardzo dużo. Encyklopedia PWN podaje następującą: „Restrukturyzacja to
działanie mające na celu przeprowadzenie zmian w organizacji podmiotu gospodarczego celem jego
efektywnego dostosowania technicznego i ekonomicznego odpowiadającego nowym zadaniom”.
W wielkim słowniku języka polskiego pojęcie to definiowane jest jako: „zmiana organizacji, której celem
jest ulepszenie jej działalności”.
W słowniku języka polskiego PWN
czytamy: „restrukturyzacja to zmiana struktury gospodarczej przedsiębiorstwa mającej zwiększyć jego
wydajność lub funkcjonalność”.
Uwagę zwraca pozytywny klimat
tych definicji. Nie znajdziemy w nich
takich określeń jak upadłość czy
niewypłacalność. Możemy natomiast bez trudu odszukać sformułowania „efektywne dostosowanie”,
„ulepszenie” bądź „zwiększenie wydajności”. Skąd zatem tak duża rozbieżność pomiędzy definicją słownikową a potocznym rozumieniem tego pojęcia?
Większość doświadczonych menadżerów i właścicieli firm, dobrze
wie że jedynym stałym elementem w działalności gospodarczej są
zmiany. Mają na to wpływ uwarunkowania rynkowe, rosnąca bądź malejąca konkurencja, zmiany w sposobie organizacji rynku i kanałów
dystrybucji, zmieniające się uwarunkowania prawne. Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem polega więc na systematycznym dostosowywaniu się do nowych reguł
i uwarunkowań. Doświadczają tego zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa. Te które istnieją krótko, ale i długo. Bez zmiany, firmy były
by poddane znanemu powszechnie
„cyklowi życia firmy”, który kończył
by się ich likwidacją.
Zmiana jest zatem czymś naturalnym. Koniecznością, ale i przywilejem dzięki któremu nasza firma staje się lepsza, bardziej konkurencyjna
i dopasowana do bieżących realiów.
Ta zmiana, to właśnie RESTRUKTURYZACJA - dopasowanie poszczególnych elementów składowych naszej firmy do otaczającej nas rzeczywistości. Zarówno w zakresie jej
organizacji, sposobu sprzedaży naszych usług bądź wyrobów ale również w zakresie obciążeń finanso-
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cie decyzji o konieczności wprowadzenia zmian, to najczęstszy powód
upadłości firm. Nie dostrzeżenie
w porę symptomów zbliżającej się
zmiany otoczenia rynkowego, napędza spiralę emocji oraz skraca czas
jakim dysponujemy aby przeprowadzić skuteczną zmianę. Najlepiej będzie to obrazował poniższy wykres
Jak łatwo się zorientować, dostrzeżenia konieczności dokonania zmian
na wstępnym etapie skutkuje niską
intensywnością problemów, stosunkowo dużą swobodą działania i dość
komfortową ilością czasu przeznaczonego na te działania. Na drugim
biegunie jest sytuacja w której obserwujemy już typowe wskazania
sytuacji kryzysowej czyli wysoki poziom zadłużenia połączony z niewy-

bądź aneks przesuwający płatności kilku rat leasingowych i działania te w zupełności wystarczą do
skutecznej restrukturyzacji. Niestety nic bardziej mylnego. Przeważnie
bowiem to nie wysokość zobowiązań finansowych bywa powodem
kryzysu. To jedynie objaw zmieniającego się rynku i braku w odpowiednim czasie wdrażanych procedur restrukturyzacyjnych.
Tak prowadzone „restrukturyzacje”
niestety w dużej części kończą się
klęską. Stąd też bierze się u Wierzycieli i Finansujących negatywne nastawienie do procesów restrukturyzacyjnych. Te złe doświadczenia
spowodowały, iż w części instytucji
finansowych wiara w skuteczną restrukturyzację jest niska. Sytuacja 
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W trudniejszych sytuacjach możemy skorzystać z narzędzi prawnych
jakie oferuje nam ustawodawca. Od
1 stycznia 2016 roku weszła bowiem
w życie Ustawa Restrukturyzacyjna, która wspiera przedsiębiorstwa
w procesach restrukturyzacyjnych.
Pamiętajmy jednak, że nie jest to lekarstwo na problemy płynnościowe
firmy. To jedynie narzędzie wspomagające, możliwość realizacji przemyślanego i kompletnego procesu restrukturyzacji. Dzięki niemu możemy ułatwić nieco proces poprzez
włączenie wszystkich bądź wybranych wierzycieli w plan restrukturyzacji naszego przedsiębiorstwa, na-
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stu i utrzymamy a może nawet poprawimy naszą pozycję rynkową.
W ramach każdego programu restrukturyzacji, niezbędnym elementem jest dopasowanie struktury
źródeł finansowania do nowej rzeczywistości. Musi to jednak być połączone ze zmianami w pozostałych
obszarach naszego biznesu, tak aby
stanowiło całość, a nie oderwane od
siebie, nieskoordynowane działanie.
Tylko wtedy możemy zapewnić skuteczność przeprowadzanego procesu jak również mieć silne argumenty do rozmowy z Finansującymi.
Z tak przygotowanym materiałem
znacznie łatwiej uzyskać pozytyw-

Intensywność problemu

ta jest zatem wykorzystywana przez
te instytucje głównie biznesowo.
Powszechnie można spotkać przykłady, w których firmy leasingowe
zgadzają się na stosunkowo niewielkie przesunięcia rat leasingowych
(np. miesięczna karencja w spłacie rat kapitałowych bądź czasowe zmniejszenie kilku rat) w zamian
za „opłatę restrukturyzacyjną” która
niejednokrotnie nie ma nic wspólnego ze zwiększonym ryzykiem Finansującego ani nakładem pracy jakie
firma leasingowa poniosła na dokonanie zmian.
Jak zatem powinien wyglądać prawidłowy model restrukturyzacji? Kiedy
jej dokonać i jak przeprowadzić?
Podstawą do pozytywnej odpowiedzi na te pytania, jest wprowadzenie
w firmie kilku wskaźników, które będą mierzyły nie tylko stan naszego
przedsiębiorstwa, ale również będą
skutecznie nas porównywać do innych graczy na rynku. W dobie dzisiejszego łatwego dostępu do informacji, bez większego trudu możemy
wybrane wskaźniki naszej firmy porównać bowiem ze wskaźnikami naszych konkurentów. Obserwacje te
winny być prowadzone w trybie ciągłym, a powtarzające się odchylenia
winny stanowić dla nas sygnał alarmowy do pogłębionej analizy. Można
również w takiej sytuacji skorzystać
ze wsparcia zewnętrznych doradców lub firm audytorskich oferujących za stosunkowo niewielkim wynagrodzeniem możliwość przeprowadzenia analizy IBR (independent
Business Review). Wynik tej pogłębionej analizy jest podstawą do podjęcia decyzji o konieczności wdrożenia procesu restrukturyzacyjnego.
Każdy proces restrukturyzacyjny
opiera się na dobrze przygotowanym Programie. Ważne jest aby przy
jego sporządzaniu oprzeć się nie
tylko na swoich doświadczeniach,
ale również sięgnąć po poradę fachowców branżowych nie związanych z firmą. Nie od dzisiaj bowiem
wiadomo, że diagnoza koniecznych
zmian, wymaga pewnego dystansu
od codzienności w której funkcjonujemy i oderwania się od „ograniczeń”
jakie nam ona podpowiada. Nie obawiajmy się zatem zaprosić do tej diagnozy specjalistów, którzy będą
mogli skutecznie, pomóc nam w wyznaczaniu niezbędnych korekt dzięki czemu zachowamy ścieżkę wzro-
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ne nastawienie firmy leasingowej,
nawet w sytuacji w której wymaga
to od niej nieznacznego powiększenia jej ryzyka wynikającego z finansowanych umów leasingu.
Oczywiście sam Program restrukturyzacji, nawet najlepszy , nie gwarantuje sukcesu. Trzeba go bowiem
umiejętnie wdrożyć, podejmując
czasami trudne decyzje biznesowe
lub kadrowe. Proces ten winien być
dosyć dokładnie przemyślany i objęty harmonogramem działań, w trakcie realizacji którego będziemy mogli
mierzyć efekty naszych decyzji i je
na bieżąco korygować. O efektach
poszczególnych etapów warto informować Finansujących tak aby nie
czuli się zaskoczeni, ewentualnymi
korektami jakie być może będziemy
musieli w programie przeprowadzić.
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wet w przypadku jeśli nie wszyscy Ci
wierzyciele są w pełni do niego przekonani. Z większością jednak musimy się porozumieć.
Proces restrukturyzacji to coś naturalnego. Każdy z nas będzie go
kiedyś przechodził, choć może nie
wszyscy będą mieli tego świadomość . Część może uznać iż dokonuje po prostu pewnej korekty sposobu organizacji firmy. To jednak nic
innego jak RESTRUKTURYZACJA.
Myślmy zatem o tym zjawisku pozytywnie jak o czymś co wcześniej czy
później nas czeka i ma spowodować
poprawę naszych wyników bądź ich
utrzymanie a jednocześnie zabezpieczyć nas przed negatywnym cyklem życia firmy.
Mariusz Grajda n
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Wykorzystaj możliwość
na ulepszenie działalności przedsiębiorstwa

 przeprowadzenie niezależnego przeglądu
przedsiębiorstwa (IBR)

 wybór odpowiedniego programu
restrukturyzacji

 reprezentowanie Klienta w rozmowach
z Instytucjami Finansowymi

 prowadzenie negocjacji z wierzycielami

 wdrożenie i aktualizowanie programu
restrukturyzacyjnego

 przygotowanie profesjonalnych
projekcji finansowych

 kompleksowe przeprowadzenie procesu restrukturyzacji – licencja doradcy
restrukturyzacyjnego, nadzorcy sądowego i syndyka masy upadłościowej
 zapewnienie wsparcia Interim Managerów
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