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Wstêp
Kapita³ jest niezbêdnym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym inwestowanie
oraz rozwój przedsiêbiorstwa. Istnieje wiele form pozyskania kapita³u,
jednak nie wszystkie z nich dostêpne s¹ dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MŒP). Zwrócenie uwagi na rodzaje form finansowania i problematykê w³aœciwej oceny ich kosztu dla tego konkretnego sektora
przedsiêbiorstw jest wa¿ne, poniewa¿ MŒP stanowi¹ 99,8% wszystkich
przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w Polsce [Dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw niefinansowych w 2012 roku, s. 1].
Celem artyku³u jest porównanie kosztów finansowych kredytu bankowego i leasingu operacyjnego oraz zbudowanie uniwersalnego modelu
ich oceny w warunkach zmiennej wartoœci pieni¹dza w czasie. Model porównawczy przedstawiony w opracowaniu wymaga zgromadzenia odpowiednich za³o¿eñ kszta³tuj¹cych przep³ywy finansowe zwi¹zane z wybranymi Ÿród³ami finansowania, przeprowadzenia obliczeñ dotycz¹cych
sp³aty zaci¹gniêtych zobowi¹zañ przy uwzglêdnieniu korzyœci finansowych oraz zdyskontowaniu przep³ywów finansowych w celu wybrania najbardziej korzystnego (najtañszego) wariantu dla przedsiêbiorstwa.
Analiza dotyczy tych dwóch sposobów pozyskania kapita³u obcego, gdy¿
s¹ one najczêœciej wykorzystywane przez sektor MŒP do realizacji inwestycji. Za³o¿enia w analizowanym przyk³adzie zosta³y przygotowane na
podstawie rzeczywistych informacji rynkowych pozyskanych z banków
oraz firm leasingowych.
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1. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w Polsce na tle Unii
Europejskiej
Podzia³ przedsiêbiorstw odbywa siê na podstawie œciœle okreœlonych
kryteriów zdefiniowanych przez Komisjê Europejsk¹ [za³¹cznik 1 do rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 800/2008]. Wyró¿niæ mo¿na zatem nastêpuj¹ce rodzaje przedsiêbiorstw:
– mikro (zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 10 pracowników, których roczny obrót
lub ca³kowity bilans nie przekracza 2 mln EUR),
– ma³e (zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 50 pracowników, których roczny obrót
nie przekracza 10 mln EUR lub ca³kowity bilans roczny nie przekracza
10 mln EUR),
– œrednie, które zatrudniaj¹ mniej ni¿ 250 pracowników oraz ich roczny
obrót nie przekracza 50 mln EUR lub ca³kowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.
– du¿e, zatrudniaj¹ce 250 pracowników i wiêcej.
Sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw rozwija siê w Polsce bardzo dynamicznie i jest podstawow¹ ga³êzi¹ gospodarki, stanowi¹c, jak
wspomniano wczeœniej, 99,8% ogó³u wszystkich firm. Taki sam udzia³
w gospodarce ma sektor MŒP w Unii Europejskiej [European Commission, 2013, s. 9]. MŒP odgrywaj¹ w gospodarce kraju kluczow¹ rolê, poniewa¿ wed³ug raportu Pañstwowej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci
ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa generowa³y a¿ 47,3% PKB przedsiêbiorstw w 2011 [Raport o stanie sektora…, s. 15]. Wed³ug danych Eurostatu
w Polsce dzia³a blisko 1,5 mln przedsiêbiorstw, co stawia Polskê na szóstym miejscu w Unii Europejskiej, po W³oszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii [European Commission, 2013 SBA Fact Sheet Poland, s. 2].
Poziom przedsiêbiorczoœci, okreœlany jako udzia³ osób doros³ych,
które za³o¿y³y w³asn¹ firmê lub podejmuj¹ dzia³ania w tym kierunku, wynosi w Polsce 25%, tj. jest on wy¿szy o dwa punkty procentowe od œredniej dla ca³ej Unii Europejskiej [Raport o stanie sektora…, s. 22]. Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego (GUS) dzia³alnoœæ inwestycyjn¹
w 2011 roku prowadzi³o 17,2% przedsiêbiorstw, natomiast udzia³ sektora
MŒP w inwestycjach przedsiêbiorstw waha³ siê od 44 do 50% [Raport o stanie sektora…, s. 38]. Ca³y sektor MŒP przeznacza na dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ wartoœæ œrodków porównywaln¹ do przedsiêbiorstw du¿ych. Poziom nak³adów inwestycyjnych MŒP w 2011 roku wyniós³ 80,8 mld z³,
a przedsiêbiorstw du¿ych – 80,4 mld z³. Jednoczeœnie wydatki te by³y
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wiêksze w porównaniu z poprzednim rokiem o 13% w sektorze MŒP
i o 14% w przypadku du¿ych firm.
Wed³ug raportu Banku Œwiatowego „Doing Bussiness 2013” Polska
by³a liderem je¿eli chodzi o usprawnianie rozwi¹zañ dla sektora MŒP
[European Central Bank, 2014, s. 15]. Z drugiej strony warto zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e nadal w wielu obszarach rodzime przedsiêbiorstwa borykaj¹ siê z licznymi problemami w porównaniu z przedsiêbiorstwami
dzia³aj¹cymi w pozosta³ych krajach Unii Europejskiej. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y wykorzystanie innowacji, ekspansja na rynki zagraniczne oraz dostêp do Ÿróde³ finansowania. Znacz¹cy udzia³ w gospodarce narodowej nie zmienia faktu, ¿e sektor MŒP napotyka bariery
zwi¹zane przede wszystkim z mo¿liwoœciami pozyskania kapita³u na inwestycje, co w znaczny sposób ogranicza perspektywy ich rozwoju. Dodatkowym problemem jest wybór Ÿród³a takiego finansowania, które bêdzie najkorzystniejsze pod wzglêdem kosztów obs³ugi w ca³ym okresie
wykorzystania kapita³u.

2. Finansowanie dzia³alnoœci sektora MŒP
Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa potrzebuj¹ kapita³u, aby siê rozwijaæ, jednak dostêp do niektórych form pozyskania finansowania jest dla
nich ograniczony. W 2011 roku g³ównym Ÿród³em finansowania inwestycji dokonywanych przez sektor MŒP by³ kapita³ w³asny, który finansowa³ 63,4% wszystkich inwestycji. W dalszej kolejnoœci sektor wybiera³
przede wszystkim kredyty i po¿yczki krajowe (17,5%) oraz œrodki pochodz¹ce z zagranicy (9%) [Raport o stanie sektora…, s. 41]. Wed³ug ankiety
przeprowadzonej w ramach badañ Eurostat najwa¿niejszymi Ÿród³ami
kapita³u w poszczególnych krajach poza kapita³em w³asnym w³aœcicieli
s¹ œrodki pochodz¹ce od rodziny i przyjació³, pracowników oraz kredyt
bankowy (rysunek 1).
Analiza przedstawionych danych wskazuje, i¿ podstawowym sposobem finansowania dzia³alnoœci MŒP jest kapita³ w³asny. W I kwartale
2014 roku finansowanie przedsiêwziêæ kapita³em wewnêtrznym deklarowa³o 90% przedsiêbiorstw [Europejski Fundusz Leasingowy, 2014]. Kapita³ w³asny jest jednak dro¿szym sposobem finansowania ni¿ kapita³ obcy
[Hutchinson, 1995]. Nale¿y zastanowiæ siê zatem nad mo¿liwoœciami finansowania dzia³alnoœci kapita³em obcym w postaci leasingu oraz kredytu. Racjonalne decyzje z tym zwi¹zane powinny byæ dokonywane
przede wszystkim na podstawie oceny kosztu pozyskania oraz dostêpnoœci wybranego Ÿród³a finansowania.
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Rysunek 1. ród³a finansowania dzia³alnoœci przez MŒP w krajach Unii
Europejskiej w 2011 roku

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [European Commission, 2011].

Wed³ug ankiety przygotowanej przez Europejski Bank Centralny
„Survey on the access to finance of SME’s in the Euro area” [2013] dostêp
do zró¿nicowanych form finansowania jest jednym z wa¿niejszych problemów, które dotycz¹ zdecydowanie bardziej ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw ni¿ du¿ych firm.
Wed³ug EFL drugim, po kapitale w³asnym, Ÿród³em finansowania
inwestycji ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw jest leasing [Europejski Fundusz Leasingowy, 2014]. Jest to jedna z najwa¿niejszych form finansowania, która konkuruje przede wszystkim z kredytami bankowymi. Dla wielu mniejszych firm, zw³aszcza na wczesnym etapie rozwoju, leasing
stanowi jedyn¹ alternatywê finansowania swojej dzia³alnoœci w stosunku
do kapita³u w³asnego. Pomijaj¹c fakt wy¿szego kosztu pozyskania kapita³u w³asnego, dostêpny wolumen tych œrodków mo¿e byæ niewystarczaj¹cy w porównaniu do potrzeb zwi¹zanych z realizacj¹ planowanej inwestycji. Dodatkowo z leasingiem zwi¹zane s¹ korzyœci podatkowe oraz
fakt, ¿e nie obci¹¿a on zdolnoœci kredytowej korzystaj¹cego.
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Okreœlenie „leasing” pochodzi od angielskiego s³owa to lease, oznaczaj¹cego dzier¿awiæ, wynaj¹æ. Jednak ekonomiczny charakter umowy
leasingowej to coœ wiêcej ni¿ sama dzier¿awa, poniewa¿ umowa leasingowa niejednokrotnie zawiera w sobie opcjê wykupu przedmiotu leasingu przez leasingobiorcê po zakoñczeniu trwania umowy. Leasing jest
przedmiotem zainteresowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw na
ca³ym œwiecie. Jako metoda finansowania inwestycji wykszta³ci³ siê na
pocz¹tku lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie Zachodniej pojawi³ siê oko³o 10 lat póŸniej [Krzemiñska, 2002, s. 51].
W Polsce przez lata funkcjonowa³ jako umowa nienazwana. Obecnie
umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks cywilny [ustawa, 1964,
art. 709]. W ramach umowy leasingu jedna ze stron (finansuj¹cy) zobowi¹zuje siê do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy i przekazania jej
do u¿ywania albo u¿ywania i pobierania po¿ytków drugiej stronie (korzystaj¹cemu) przez okreœlony czas. Korzystaj¹cy natomiast zobowi¹zuje
siê p³aciæ finansuj¹cemu wynagrodzenie w postaci ustalonych op³at ratalnych, równych co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytu³u nabycia
rzeczy przez finansuj¹cego.
Leasing pozwala przedsiêbiorcom na korzystanie z okreœlonych aktywów (samochodów, maszyn, urz¹dzeñ itp.) bez potrzeby anga¿owania
znacznych nak³adów finansowych w pocz¹tkowym etapie realizacji inwestycji. Nie ma te¿ koniecznoœci nabywania okreœlonych œrodków
trwa³ych na w³asnoœæ (ale z opcj¹ tej w³asnoœci). Ta cecha odró¿nia leasing
od kredytu bankowego, w przypadku którego przedmiot kredytu staje siê
w³asnoœci¹ kredytobiorcy. Stosowanie formy leasingu jest szczególnie
wygodne w sytuacji, kiedy wykorzystanie przedmiotu leasingu w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa mo¿e przyczyniæ siê do generowania nadwy¿ki
finansowej, z której mo¿na op³acaæ raty leasingowe. Tym samym leasing
pozwala na alternatywne wykorzystanie kapita³u w³asnego przedsiêbiorstwa. Dla rozwa¿añ zwi¹zanych z wyborem Ÿród³a finansowania
wa¿nym aspektem jest fakt, ¿e w przypadku korzystania z leasingu zobowi¹zanie to nie znajduje odzwierciedlenia w pasywach firmy. W porównaniu do wykorzystywania kapita³u w³asnego dodatkowym atutem
leasingu jest wykorzystanie efektu tarczy podatkowej, poniewa¿ raty leasingowe oraz inne wydatki zwi¹zane z leasingiem s¹ kosztem, który
wp³ywa na obni¿enie podstawy opodatkowania.
Przewaga leasingu nad kapita³em w³asnym uzyskiwana jest przede
wszystkim poprzez wykorzystanie niewielkiego wk³adu w³asnego oraz
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korzyœci podatkowych w postaci tarczy podatkowej. Podobne efekty daje
korzystanie z kredytu bankowego. W niniejszym artykule dokonane zostanie dok³adne porównanie kosztów i korzyœci korzystania z obu form
finansowania. Dodatkowym atutem jest pokazanie przep³ywów pieniê¿nych w warunkach zmiennej wartoœci pieni¹dza w czasie.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e po latach liberalizacji warunków
kredytowania i dostêpnoœci kredytów bankowych dla przedsiêbiorców
w roku 2012 ponownie zaostrzono procedury kredytowe. Wi¹za³o siê to
przede wszystkim z niepewn¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ oraz pogorszeniem
jakoœci portfela dla przedsiêbiorstw. Zaostrzono wszystkie warunki zwi¹zane z udzielaniem kredytów (w szczególnoœci wysokoœæ mar¿y oraz warunki zabezpieczeñ). Dodatkowo w 2012 roku dosz³o do pogorszenia
jakoœci kredytów udzielanych przez banki w segmencie sektora przedsiêbiorstw, przejawiaj¹cego siê wzrostem nale¿noœci zagro¿onych [Raport
o stanie sektora…, s. 12]. Równoczeœnie w analogicznym czasie firmy leasingowe nie wstrzymywa³y finansowania dla sektora MŒP [www.bankier.pl, 2014].

3. Porównanie leasingu operacyjnego i kredytu – za³o¿enia,
metoda badañ i wnioski
W niniejszym opracowaniu przyjêto pewne za³o¿enia, które warunkuj¹ porównywalnoœæ oferty kredytu i leasingu. Przeprowadzone obliczenia przep³ywów pieniê¿nych dotycz¹ wy³¹cznie wybranych Ÿróde³
finansowania. Fundamentalnym za³o¿eniem jest, ¿e przedsiêbiorstwo posiada zdolnoœæ kredytow¹ oraz faktyczn¹ zdolnoœæ do obs³ugi zobowi¹zañ zwi¹zanych z planowanym sposobem finansowania œrodków
trwa³ych. Pominiête zosta³y kwestie przychodów i innych kosztów operacyjnych przedsiêbiorstwa, aby ich wartoœci nie zaciera³y obrazu prowadzonych kalkulacji. Intencj¹ autorów jest bowiem odzwierciedlenie rzeczywistego wp³ywu kredytu lub leasingu na sytuacjê finansow¹
przedsiêbiorstwa oraz kosztu wybranego Ÿród³a kapita³u.
Dane zawarte w tablicy 1 to rzeczywiste warunki zawierania umów:
leasingowej oraz kredytu bankowego, zaproponowane przez podmioty
sektora finansowego dzia³aj¹ce na polskim rynku. Wartoœæ œrodka trwa³ego, który podmiot MŒP chce u¿ytkowaæ, wynosi 500 tys. z³ netto.
W przypadku leasingu kwota zobowi¹zania finansowego do sp³aty stanowi 450 tys. z³, poniewa¿ op³ata pocz¹tkowa (50 tys. z³) oraz prowizja
(5 tys. z³) musz¹ zostaæ wp³acone przez korzystaj¹cego (leasingobiorcê)
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przy podpisaniu umowy i musz¹ pochodziæ z jego zasobów finansowych
(œrodki w³asne, nadwy¿ka finansowa itp.). W przypadku kredytu bankowego ca³kowita kwota kredytu wynosi 510 204,08 z³, poniewa¿ prowizja banku równie¿ jest finansowana z tego kredytu. Taka forma jest czêsto stosowan¹ praktyk¹ bankow¹.
Tablica 1. Za³o¿enia do modelu porównawczego kosztu kredytu bankowego
i leasingu operacyjnego
Za³o¿enia

Leasing

Wartoœæ œrodka trwa³ego

Kredyt

500 000 z³

500 000 z³

5 lat

5 lat

Prowizja

1%

2%

Op³ata pocz¹tkowa

9%

brak

Wykup

5%

brak

425 000 z³

510 204,08 z³

2,7%

2,7%

7%

5%

9,7%

7,7%

112 564,88 z³

126 775,15 z³

Okres trwania

Zobowi¹zanie umowne
WIBOR 3M
Mar¿a
Oprocentowanie ³¹cznie
P³atnoœæ ³¹czna (annuitet)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie ofert instytucji finansowych.

W celu wyliczenia rocznych p³atnoœci pos³u¿ono siê metod¹ annuitetow¹ (wzór 1) w odniesieniu do obu form finansowania. Kalkulacje finansowe przeprowadzono dla okresów rocznych, maj¹c na uwadze, i¿
w rzeczywistoœci sp³aty dokonywane s¹ w ratach miesiêcznych lub kwartalnych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e prezentowana metoda porównania kosztów
Ÿróde³ finansowania jest uniwersalna. Zastosowanie krótszych terminów
p³atnoœci nie wp³ynê³oby na koñcowe wnioski p³yn¹ce z przeprowadzonego badania, a wyd³u¿y³oby jedynie procedurê obliczeniow¹, daj¹c niewielk¹ korzyæ w postaci wzrostu dok³adnoœci wyliczeñ liczbowych dla
omawianego przyk³adu.
PVA D = A ´

1 - (1 + r )- n
r

(1)

gdzie: PVAD – suma zdyskontowanych rocznych p³atnoœci (annuitetów)
p³atnych z do³u (na koniec okresów), np. wartoœæ zobowi¹zania kredytowego lub leasingowego, A – annuitet, r – roczne oprocentowanie zobowi¹zañ, n – liczba lat sp³aty.
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Na podstawie danych zawartych w tablicy 1 dotycz¹cych wartoœci
p³atnoœci ³¹cznych mo¿na by³oby wstêpnie wysnuæ b³êdny wniosek, ¿e
koszt leasingu jest ni¿szy, poniewa¿ roczna rata wynosi 112,6 tys. z³, podczas gdy w przypadku kredytu bankowego roczna p³atnoœæ wynosi 126,8
tys. z³. Z tak¹ interpretacj¹ tych wartoœci mo¿na siê zetkn¹æ wœród przedstawicieli firm leasingowych. W œlad za tym podobna opinia prezentowana jest wœród mniej doœwiadczonych przedsiêbiorców. W praktyce nale¿y
jednak uwzglêdniæ rzeczywiste przep³ywy pieniê¿ne wystêpuj¹ce w ca³ym okresie wykorzystania omawianych Ÿróde³ finansowania, bior¹c
przy tym pod uwagê efekt dzia³ania tarczy podatkowej w ka¿dej z dwóch
analizowanych sytuacji. Zostanie to szczegó³owo przedstawione w tablicy 2 i 3.
W przypadku finansowania inwestycji kredytem bankowym (tablica 2) przedsiêbiorstwo uwzglêdnia w kosztach operacyjnych amortyzacjê
(100 tys. z³ rocznie) oraz koszty finansowe zwi¹zane z obs³ug¹ kredytu1
(odsetki od kredytu). W ten sposób osi¹ga korzyœæ finansow¹ w postaci
tarczy podatkowej, wynosz¹c¹ 19% wartoœci kwoty amortyzacji i kosztów
finansowych2. Dziêki temu oszczêdnoœci podatkowe wynosz¹ od
26,46 tys. z³ w pierwszym roku do 20,72 tys. z³ w ostatnim, pi¹tym roku
inwestycji, przy ³¹cznej wartoœci nominalnej tych oszczêdnoœci w kwocie
118,49 tys. z³. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e s¹ to maksymalne oszczêdnoœci podatkowe z tego tytu³u, które bêd¹ mo¿liwe do zrealizowania tylko w przypadku, kiedy firma wygeneruje dochód operacyjny (EBITDA) równy co
najmniej sumie amortyzacji i kosztów finansowych. Je¿eli dochód ten bêdzie mniejszy, oszczêdnoœci podatkowe równie¿ siê zmniejsz¹. Kiedy firma generowaæ bêdzie stratê, oszczêdnoœci podatkowe nie wyst¹pi¹ lub,
w najlepszym wypadku, bêd¹ odroczone do czasu rozliczenia w przysz³oœci strat z lat wczeœniejszych (tzn. lat, w których firma korzysta³a
z wybranego sposobu finansowania).

1

Prowizja za rozpatrzenie wniosku i udzielenie kredytu w³¹czona zosta³a do kwoty kredytu, w przep³ywach uwzglêdniona jest w ramach sp³aty tego kredytu.
2
W rozwa¿aniach pomijane s¹ inne koszty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ oraz zak³ada siê, ¿e
przedsiêbiorstwo rozlicza siê podatkiem liniowym wynosz¹cym 19%, zgodnie z ustawami o podatku dochodowym od osób fizycznych [ustawa, 1991] lub od osób prawnych
[ustawa, 1992].
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Tablica 2. Koszty i korzyœci oraz przep³ywy pieniê¿ne zwi¹zane
z finansowaniem zakupu œrodka trwa³ego z wykorzystaniem kredytu
bankowego
Wyszczególnienie

Rok inwestycji
0

1

2

Amortyzacja
inwestycji

0 –100 000 –100 000 –100 000 –100 000 –100 000

Koszty finansowe
(odsetki)

0

= Zysk (+) / strata
brutto (–)

0 –139 286 –132 549 –125 294 –117 480 –109 064

Podatek
dochodowy (–) /
korzyœci
podatkowe (+)

0

23 806

22 321

20 722

=Zysk (+) / strata
(–) netto

0 –112 821 –107 365 –101 488

–95 158

–88 342

I. Przep³ywy
operacyjne

0

4 842

11 658

III. Przep³ywy
finansowe
(zaci¹gniêcie
i sp³ata kredytu)

510 204

–7 365

–1 488

–17 480

0

–9 064

–87 489

–94 226 –101 482 –109 296 –117 711

0 –100 311 –101 591 –102 969 –104 454 –106 053

1,00000

0,86957

0,75614

0,65752

0,57175

0,49718

0

–87 230

–76 813

–67 702

–59 727

–52 727

NCF
zdyskontowane

Suma
–344 198
zdyskontowanych
NCF
Bie¿¹ca wartoœæ
korzyœci

–12 821

25 184

–25 294

0

–510 204

£¹czne przep³ywy
pieniê¿ne netto
NCF (I.+II.+III.)
Wspó³czynniki
dyskontowe

26 464

–32 549

0

5

0

–39 286

0

4

EBITDA

II. Przep³ywy
inwestycyjne

0

3

155 802

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Wielkoœæ ³¹cznych przep³ywów pieniê¿nych w ka¿dym przypadku
oszacowana zosta³a na podstawie przep³ywów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych. Rzeczywiste przep³ywy operacyjne w analizowanym przypadku obejmuj¹ de facto zysk (stratê) netto skorygowany amortyzacj¹, przy czym zysk netto uwzglêdnia poniesione koszty finansowe.
W przypadku kredytu przep³ywy inwestycyjne wyst¹pi¹ tylko w pocz¹tkowym okresie inwestycji w wysokoœci 510,2 tys. z³ (cena netto œrodka trwa³ego uwzglêdniaj¹ca prowizjê banku za udzielenie kredytu).
Przep³ywy finansowe wyst¹pi¹ w ka¿dym okresie trwania inwestycji (w przypadku wykorzystania kredytu lub kapita³u w³asnego) –
w pocz¹tkowym okresie oznaczaj¹ one ³¹czn¹ wartoœæ zaci¹gniêtego kredytu lub wniesionego kapita³u w³asnego, w kolejnych latach raty kapita³owe zwi¹zane ze sp³at¹ zaci¹gniêtego zobowi¹zania (kredytu).
Wartoœæ skumulowanych, zdyskontowanych ³¹cznych przep³ywów
pieniê¿nych netto wynios³a –344,2 tys. z³, przy stopie dyskontowej równej
15%. Autorzy przyjêli do analizy tê wartoœæ dyskonta, maj¹c na uwadze,
¿e alternatyw¹ dla wykorzystania kapita³ów obcych s¹ kapita³y w³asne,
które to zazwyczaj charakteryzuj¹ siê wy¿szym kosztem. Uznaj¹c to
za³o¿enie za prawdziwe, stwierdziæ nale¿y, i¿ przyjêta wartoœæ (tj. np. 15,
20, 30 czy wiêcej proc.) pozostaje bez wp³ywu na ostateczne wnioski
z prowadzonego badania. W rezultacie ³¹czna bie¿¹ca wartoœæ korzyœci
pieniê¿nych, wyliczona jako ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ netto zakupionego œrodka trwa³ego (500 tys. z³) a zdyskontowan¹ wartoœci¹ wszystkich
p³atnoœci do banku (344,2 tys. z³), wynios³a 155,8 tys. z³ (tablica 2).
W sytuacji gdy przedsiêbiorca decyduje siê finansowaæ inwestycjê za
pomoc¹ umowy leasingu operacyjnego (tablica 3) nie dokonuje tym samym amortyzacji œrodka trwa³ego. Kosztem operacyjnym zwi¹zanym
z dzia³alnoœci¹ jest natomiast op³ata pocz¹tkowa oraz prowizja, a w kolejnych piêciu latach ca³a rata leasingowa (zarówno czêœæ odsetkowa, jak
i kapita³owa). W prezentowanym modelu porównawczym rata leasingowa zosta³a podzielana na dwie czêœci. Pierwsza to annuitet wyliczony
od kwoty leasingu (430 tys. z³), a druga to odsetki liczone od umownej
kwoty wykupu. Oznacza to, ¿e poza pocz¹tkowym okresem inwestycji
oszczêdnoœci podatkowe s¹ jednakowe. Rzeczywiste przep³ywy operacyjne równaj¹ siê w tym wypadku wyliczonemu zyskowi netto.
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Tablica 3. Koszty i korzyœci oraz przep³ywy pieniê¿ne zwi¹zane
z finansowaniem zakupu œrodka trwa³ego z wykorzystaniem leasingu
Wyszczególnienie

Rok inwestycji
0

EBITDA
Koszty leasingu

1
0

Podatek
dochodowy (–) /
korzyœci
podatkowe (+)

0

3
0

4
0

5
0

0

–50 000 –112 565 –112 565 –112 565 –112 565 –112 565

Odsetki od
planowanej
wartoœci wykupu
= Zysk (+) / strata
brutto (–)

2

–2 425

–2 425

–2 425

–2 425

–2 425

–50 000 –114 990 –114 990 –114 990 –114 990 –114 990
9 500

21 848

21 848

21 848

21 848

21 848

= Zysk (+) / strata
(–) netto

–40 500

–93 142

–93 142

–93 142

–93 142

–93 142

I. Przep³ywy
operacyjne

–40 500

–93 142

–93 142

–93 142

–93 142

–93 142

II. Przep³ywy
inwestycyjne

0

0

0

0

0

–25 000

III. Przep³ywy
finansowe
(zaci¹gniêcie
i sp³ata kredytu)

0

0

0

0

0

0

£¹czne przep³ywy
pieniê¿ne netto
NCF (I.+II.+III.)

–40 500

–93 142

–93 142

–93 142

–93 142 –118 142

Wspó³czynniki
dyskontowe

1,00000

0,86957

0,75614

0,65752

0,57175

0,49718

NCF
zdyskontowane

–40 500

–80 993

–70 428

–61 243

–53 254

–58 738

Suma
–365 156
zdyskontowanych
NCF
Bie¿¹ca wartoœæ
korzyœci

134 844

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Przep³ywy inwestycyjne w pocz¹tkowym okresie nie wyst¹pi¹,
poniewa¿ leasing operacyjny jest dzia³aniem pozabilansowym. W chwili
gdy firma podejmie decyzjê o wykupie u¿ywanego œrodka trwa³ego na
w³asnoœæ, w rachunku przep³ywów inwestycyjnych wykazana zostanie
ustalona w umowie leasingowej kwota. W analizowanym przypadku
za³o¿ono, i¿ bêdzie to 5% wartoœci pocz¹tkowej u¿ytkowanych aktywów,
tj. 25 tys. z³. Skumulowane, zdyskontowane przep³ywy finansowe wynios³y –365,2 tys. z³, co obliczono analogicznie jak w przypadku kredytu,
stosuj¹c stopê dyskontow¹ równ¹ 15%. W rezultacie ³¹czne zdyskontowane korzyœci pieniê¿ne wynios³y 134,8 tys. z³. Obliczono to, odejmuj¹c od
pocz¹tkowej wartoœci netto u¿ytkowanego œrodka trwa³ego (500 tys. z³)
sumê bie¿¹cej wartoœci wszystkich wp³at do firmy leasingowej (uwzglêdniaj¹c korzyœci podatkowe).
Ostateczna konkluzja badania sformu³owana zosta³a na podstawie
porównania wyników. Stwierdzono, ¿e bie¿¹ca wartoœæ korzyœci w przypadku kredytu przewy¿sza³a analogiczn¹ wartoœæ w przypadku leasingu. Dowodzi to jednoznacznie, i¿ po uwzglêdnieniu w modelu porównawczym zdyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych kredyt jest
tañszym Ÿród³em finansowania inwestycji ni¿ leasing.

Zakoñczenie
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e kredyt bankowy jest bardziej
korzystnym Ÿród³em finansowania inwestycji ni¿ leasing operacyjny przy
uwzglêdnieniu zmiennej wartoœci pieni¹dza w czasie. Z drugiej strony
trzeba braæ pod uwagê inne czynniki, w tym równie¿ te wymienione
w pierwszej czêœci artyku³u, które niejednokrotnie powoduj¹, ¿e leasing
jest jedyn¹ (poza kapita³em w³asnym) osi¹galn¹ form¹ finansowania,
któr¹ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa mog¹ wykorzystaæ ze wzglêdu na
s³ab¹ zdolnoœæ kredytow¹.
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Streszczenie
Kapita³ jest czynnikiem, który umo¿liwia inwestowanie oraz rozwój przedsiêbiorstwa. W gospodarce istnieje wiele form pozyskania kapita³u, jednak nie
wszystkie z nich dostêpne s¹ dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Poza kapita³em w³asnym najczêœciej wykorzystywanymi formami pozyskania kapita³u s¹
leasing i kredyt bankowy. W opracowaniu podjêto próbê porównania kosztów
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tych dwóch inwestycji. Pomimo faktu, ¿e kredyt bankowy okaza³ siê korzystniejsz¹ form¹ pozyskania kapita³u, nale¿y pamiêtaæ, ¿e czasami, przy uwzglêdnieniu innych czynników, leasing jest jedyn¹ form¹ finansowania, któr¹ ma³e
i œrednie przedsiêbiorstwa mog¹ wykorzystaæ.

S³owa kluczowe
finansowanie, kapita³ obcy, dzier¿awa, tarcza podatkowa

Bank loan or lease? Comparative model of costs of investment
financing (Summary)
The capital is a factor that enables investing and the development of enterprises. There are many forms of capital in the economy but not all of them are
available for small and medium-sized enterprises (SMEs). In addition to equity,
leasing and bank credit are the most commonly used forms of capital. The study
attempts to compare the cost of these two investments. Despite the fact that bank
credit was cheaper form of capital, leasing is sometimes the only form of financing that small and medium-sized enterprises can use because of other circumstances.
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