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Opracowanie sygnalne 

 Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2015 roku 

Badaniem objętych zostało 110 przedsiębiorstw prowadzących w 2015 r. działalność 
leasingową. Badane przedsiębiorstwa w ciągu całego 2015 r. zawarły 312 tys. nowych umów 
leasingu na 552 tys. środków (przedmiotów) o wartości 37 826 mln zł, obsługując 183 tys. 
klientów. 

Ogólne informacje o przedsiębiorstwach prowadzących działalność leasingową w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia: 

Wyszczególnienie 2014 2015 

Liczba badanych przedsiębiorstw 

w tym o jedynej i dominującej działalności leasingowej 

116 

74 

110 

73 

Liczba leasingobiorców (klientów) 167 584 183 319 

Liczba zawartych umów 269 980 311 814 

Liczba wyleasingowanych środków (przedmiotów) 401 471 552 310 

Wartość wyleasingowanych środków (przedmiotów) w mln zł 34 287 37 826 

 
Badane podmioty (leasingodawcy) miały formę prawno-organizacyjną spółek kapitałowych: 76 

to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 31 spółki akcyjne oraz 3 inne spółki. Działalność 
leasingowa w 52 firmach prowadzona była przez przedsiębiorstwa, w których przeważającymi 
udziałowcami w kapitale podstawowym byli akcjonariusze zagraniczni. 

W 20 przedsiębiorstwach działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności, 
w 53 przedsiębiorstwach przeważającym, a w 37 przedsiębiorstwach ubocznym rodzajem 
działalności.  

Z badanej zbiorowości 28 przedsiębiorstw było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu 
(ZPL), a 12 w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP), w tym cztery 
przedsiębiorstwa zrzeszone były w obu stowarzyszeniach. 

W 2015 r. sieć dystrybucji produktów leasingowych w badanych przedsiębiorstwach tworzyło 
1 896 oddziałów i autoryzowanych przedstawicielstw zatrudniających 19 575 pracowników.  

Według stanu na koniec 2015 r. z usług przedsiębiorstw leasingowych korzystało 392 tys. 
leasingobiorców, którzy wzięli w leasing 2 959 tys. środków (przedmiotów) o wartości 65 012 mln zł. 
Natomiast w ciągu 2015 r. badane przedsiębiorstwa leasingowe zawarły 312 tys. nowych umów z 
183 tys. leasingobiorcami, przekazując w leasing 552 tys. środków (przedmiotów) na kwotę 
37 826 mln zł. Przedmiotem tych umów leasingowych były zarówno środki nowe (o wartości 
31 104 mln zł), jak i używane (6 722 mln zł). 

Przedsiębiorstwa leasingowe zrzeszone w ZPL i PZWiLP przekazały w leasing w 2015 r. środki 
(przedmioty) na kwotę 28 772 mln zł, co stanowiło 76,1% wartości leasingu wszystkich badanych 
podmiotów.  



2 

Analizując wartość środków oddanych w leasing pod względem waluty, w jakiej zostały zawarte 
umowy leasingu, najwięcej umów zostało zawartych w polskich złotych – na kwotę 29 288 mln zł. W 
obcej walucie wyleasingowano (wartość po przeliczeniu na PLN) środki na kwotę 8 538 mln zł, w tym 
98,2% tej wartości stanowiły umowy zawarte w EUR. 

Najwięcej bo 82,2% wartości nowych umów leasingu podpisano na okres od 2 do 5 lat. Udział 
umów zawieranych na okres powyżej 5 lat wyniósł 11,8%. Najniższy był udział umów 
krótkoterminowych (do 2 lat) – 6,0% wartości nowych umów. 

Główną pozycję w strukturze przedmiotowej nowych umów zajmował leasing środków 
transportu drogowego – 70,1% wartości ogółem nowych umów leasingowych. Udział samochodów 
osobowych stanowił 54,0% wartości środków transportu drogowego, a samochodów ciężarowych 
i dostawczych ciężarowych 14,8%. 

Ważnym segmentem leasingu były maszyny i urządzenia przemysłowe, które stanowiły 22,5% 
wartości nowo zawartych umów. W tej grupie 17,5% stanowił sprzęt budowlany, 10,5% maszyny do 
obróbki metali, 7,2% maszyny rolnicze. Nieruchomości oddane w leasing stanowiły 2,7% wartości 
ogółem nowych umów leasingu.  

W strukturze podmiotowej 183 319 klientów (leasingobiorców), którzy zawarli nowe umowy 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. dominowały przedsiębiorstwa – 89,9%, które wzięły w 
leasing środki na kwotę 36 159 mln zł. Osoby fizyczne stanowiły 9,6% klientów i wzięły w leasing 
środki na kwotę 1 613 mln zł, leasingobiorcy z administracji publicznej stanowili 0,5% klientów i 
wyleasingowali środki na kwotę 54 mln zł.  

W przedsiębiorstwach leasingowych wartość należności przeterminowanych na koniec 
2015 r. wyniosła 1 964 mln zł, co stanowiło 5,2% ogólnej wartości należności leasingowych. 

Zakupione w 2015 r. przez przedsiębiorstwa leasingowe przedmioty leasingu w 80,4% były 
finansowane środkami uzyskanymi z kredytu. Źródłem pokrycia zakupu środków oddanych w leasing 
były także fundusze własne (9,7%), fundusze inwestycyjne (2,6%) oraz emisje papierów dłużnych 
(0,8%). 

*  *  * 

Wartość aktywów 73 firm (20 firm, w których działalność leasingowa była jedynym rodzajem 
działalności oraz 53 z leasingiem jako dominującym rodzajem działalności) wyniosła 82 971 mln zł. 
Największą pozycję (64,0%) stanowiły aktywa trwałe o wartości 53 091 mln zł. Udział należności 
długoterminowych w aktywach trwałych wyniósł 50,9%, a inwestycji długoterminowych 30,9%. 
Aktywa obrotowe tych 73 przedsiębiorstw osiągnęły wartość 29 879 mln zł., co stanowiło 36,0% 
wartości majątku ogółem. W aktywach obrotowych udział należności krótkoterminowych osiągnął 
poziom 57,3%, a inwestycji krótkoterminowych 38,5%. W wartości pasywów 73 przedsiębiorstw 
91,7% to zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym zobowiązania długoterminowe wyniosły 
59,4%, a zobowiązania krótkoterminowe 39,4%. 

Kapitały własne analizowanej grupy przedsiębiorstw leasingowych wyniosły 6 849 mln zł, 
w tym: kapitały podstawowe stanowiły 47,8% kapitałów własnych, a kapitały zapasowe 36,2%. 

Przychody z całokształtu działalności powyższych 73 przedsiębiorstw leasingowych wyniosły 
8 614 mln zł. W strukturze przychodów z całokształtu działalności największy udział zanotowano w 
pozycji przychody ze sprzedaży – 74,4%.  

Koszty z całokształtu działalności 73 przedsiębiorstw (o jedynej i dominującej działalności 
leasingowej), ukształtowały się na poziomie 7 510 mln zł. Koszty działalności operacyjnej 
w strukturze kosztów z całokształtu działalności osiągnęły poziom 55,7%. 

Opisywane 73 przedsiębiorstwa leasingowe uzyskały w 2015 r. dodatni wynik finansowy, 
zarówno brutto jak i netto. Wynik finansowy w ujęciu brutto wyniósł 1 089 mln zł. Zyski brutto 
w kwocie 1 121 mln zł osiągnęło 58 przedsiębiorstw leasingowych. Straty brutto poniosło 
15 przedsiębiorstw leasingowych (32 mln zł). Wynik finansowy netto w tej grupie przedsiębiorstw 
wyniósł 883 mln zł, z tego zysk netto 917 mln zł, a strata netto 34 mln zł. Zyski netto osiągnęło 
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57 przedsiębiorstw leasingowych, straty netto poniosło 16 przedsiębiorstw. Zysk netto 
przedsiębiorstw leasingowych zrzeszonych w ZPL i PZWiLP wyniósł 727 mln zł.  

Wskaźnik poziomu kosztów powyższych 73 przedsiębiorstw wyniósł 87,2%. Wskaźnik 
rentowności obrotu brutto wyniósł 12,6%, a wskaźnik rentowności netto 10,3%. 

*  *  * 
 Spośród 110 przedsiębiorstw leasingowych objętych badaniem za 2015 r., 
84 przedsiębiorstwa wystąpiły także w badaniu za rok 2014. Porównanie wspólnie występujących 
przedsiębiorstw pozwala na przedstawienie dynamiki osiągniętych wyników z działalności 
leasingowej tej grupy. Udział tych 84 przedsiębiorstw w wartości ogółem środków oddanych w ciągu 
2015 r. w leasing, wyniósł 96,8%.  
 

 
 

Przedsiębiorstwa występujące w badaniach w obu latach, w 2015 r. wyleasingowały ogółem 
368 494 środków na kwotę 36 634 mln zł, w tym 304 962 nowych środków o wartości 29 919 mln zł. 
W analogicznym okresie 2014 r. było to 327 262 środków na kwotę 33 051 mln zł, w tym 269 433 
nowych środków na kwotę 26 016 mln zł. Liczba wyleasingowanych środków wzrosła o 12,6%, a ich 
wartość o 10,8%. W wartości ogółem w 2015 r. największy udział przypadł na środki transportu 
drogowego – 70,5% (69,3% w 2014 r.), maszyny i urządzenia przemysłowe – 22,5% (24,3 % 
w 2014 r.). 
 

Opracowanie merytoryczne: 
Departament  

Studiów Makroekonomicznych i Finansów 
Agnieszka Nowińska 

Tel: 22 608 3620 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Artur Satora 
Tel: 22 608 3495, 22 608 3009 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

 

 
Informacja dostępna na portalu informacyjnym GUS: 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe 
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Wartość umów leasingowych zawartych okresie od 1 stycznia do 31 grudnia przez
84 przedsiebiorstwa leasingowe, które wystąpiły w badaniu za 2014 r. i 2015 r. 

według rodzaju środków trwałych

2014 r. 2015 r.
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