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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

P-LS
Sprawozdanie dotycz¹ce dzia³alnoœci

przedsiêbiorstw leasingowych

w 2007 r.

Adresat:
G³ówny Urz¹d Statystyczny
Dep. Statystyki Finansów

al. Niepodleg³oœci 208

00-925 Warszawa

Numer identyfikacyjny - REGON
Przekazaæ / wys³aæ w terminie

90 dni po zakoñczeniu roku

Dzia³ 1. Informacje ogólne o przedsiêbiorstwie leasingowym

1.2. Forma prawna przedsiêbiorstwa
Stan na dzieñ 31.12.2007 r.
(otoczyæ kó³kiem w³aœciw¹ odpowiedŸ)

Wyszczególnienie Tak Nie
0 1 2

Spó³ka akcyjna 01 1 2

Spó³ka komandytowa 02 1 2

Spó³ka komandytowo-akcyjna 03 1 2

Osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ 04 1 2

Spó³ka z o.o. 05 1 2

Spó³ka jawna 06 1 2

Spó³ka cywilna 07 1 2

Inne (wymieniæ jakie?)……………………...........
............................................................................

08 1 2

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

1.3. Forma zorganizowania (w³asnoœci-akcjonariusze)
przedsiêbiorstwa leasingowego
Stan na dzieñ 31.12.2007 r. (wpisaæ w %)

Wyszczególnienie

Podmioty
polskie
udzia³

w kapitale

Podmioty
zagraniczne

udzia³
w kapitale

0 1 2

OGÓ£EM: 01 100 % 100 %

Banki 02 % %

Inne instytucje finansowe 03 % %

Przedsiêbiorstwa niezale¿ne
ogó³em: 04 % %

prywatne 05 % %

pañstwowe 06 % %

Osoby prywatne 07 % %

Inne 08 % %

1.6. Charakter prowadzonej dzia³alnoœci
(otoczyæ kó³kiem w³aœciw¹ odpowiedŸ)

Wyszczególnienie Tak Nie
0 1 2

Leasing:

Jedyny rodzaj dzia³alnoœci 01 1 2

Dominuj¹cy rodzaj dzia³alnoœci 02 1 2

Uboczny rodzaj dzia³alnoœci 03 1 2

Poœrednictwo w sprzeda¿y innych produktów (poza leasingiem):

Produkty bankowe 04 1 2

Produkty ubezpieczeniowe 05 1 2

Us³ugi 06 1 2

Produkcja wyrobów 07 1 2

Inne (wymieniæ jakie)......................................
........................................................................

08 1 2

1.1. Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci
operacyjnej przez przedsiêbiorstwo
(wpisaæ rok)

1.4. Liczba osób pracuj¹cych
w przedsiêbiorstwie leasingowym
Stan na dzieñ 31.12.2007 r. (wpisaæ liczbê)

1.5. Liczba oddzia³ów i autoryzowanych
przedstawicielstw
Stan na dzieñ 31.12.2007 r. (wpisaæ liczbê)

Dzia³ 2. Informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
leasingowego

2.1. Rodzaje zawieranych umów leasingowych w przedsiêbiorstwie
(otoczyæ kó³kiem w³aœciw¹ odpowiedŸ)

Wyszczególnienie Tak Nie
0 1 2

Wed³ug prawa w³asnoœci przedmiotu leasingu:

leasing finansowy 01 1 2

leasing operacyjny 02 1 2

leasing mieszany (dwuetapowy) 03 1 2

Wed³ug liczby podmiotów uczestnicz¹cych w realizacji umowy
leasingu:

leasing bezpoœredni 04 1 2

leasing poœredni 05 1 2

Wed³ug rodzaju waluty w jakiej jest realizowana umowa leasingu:

leasing z³otówkowy 06 1 2

leasing dewizowy 07 1 2

leasing walutowy 08 1 2

Wed³ug sposobu pozyskiwania przedmiotu leasingu:

leasing inwestycyjny 09 1 2

leasing tenencyjny 10 1 2

leasing zwrotny 11 1 2

Wed³ug sposobu rozwi¹zania umowy leasingowej:

leasing tradycyjny (standardowy) 12 1 2

leasing odnawialny 13 1 2

Leasing konsumencki (prywatny) 14 1 2

1.7. Czy przedsiêbiorstwo zamierza
rozszerzyæ ofertê przedmiotów leasingu
(otoczyæ kó³kiem w³aœciw¹ odpowiedŸ)

• tak 1

• nie 2



2.4. Czy przedsiêbiorstwo korzysta z ochrony ubezpieczeniowej
œrodków (przedmiotów) przekazanych w leasing
(otoczyæ kó³kiem w³aœciw¹ odpowiedŸ)

Wyszczególnienie Tak Nie
0 1 2

OC 01 1 2

„Zielona Karta” 02 1 2

AC 03 1 2

NNW 04 1 2

Car Assistance (pakiet) 05 1 2

Od innych ryzyk ubezpieczeniowych (wymieniæ)
............................................................................

06 1 2

2.6. Kana³y pozyskiwania klientów przez przedsiêbiorstwo
leasingowe (wpisaæ udzia³ w %)

Wyszczególnienie Szacunkowy
udzia³

0 1

OGÓ£EM: 01 100 %

Przez sieæ w³asn¹ (oczekiwanie na klienta
w placówce) 02 %

w tym: ró¿ne formy poœrednictwa
z wy³¹czeniem bankowego i dostawców 03 %

Kontakty przez bank 04 %

Kontakty przez dostawcê 05 %

Pozosta³e formy 06 %

2.7. Ocena sytuacji rynkowej pod wzglêdem prowadzenia przez
przedsiêbiorstwo dzia³alnoœci leasingowej
(otoczyæ kó³kiem w³aœciw¹ odpowiedŸ)

Wyszczególnienie Tak Nie
0 1 2

Dobra (sprzyjaj¹ca rozwojowi przedsiêbiorstwa) 01 1 2

Z³a 02 1 2

Œrednia 03 1 2

Trudno oceniæ 04 1 2

Dzia³ 3. Charakterystyka, liczba i wartoœæ œrodków
(przedmiotów) oddanych w leasing

3.1. LEASINGOBIORCY (klienci) wed³ug rodzaju prowadzonej
dzia³alnoœci (wpisaæ liczbê)

Wyszczególnienie
Liczba

leasingo-
biorców

0 1

OGÓ£EM: 01

Rolnictwo, ³owiectwo i leœnictwo 02

Rybactwo 03

Górnictwo 04

Przetwórstwo przemys³owe 05

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê
elektryczn¹, gaz i wodê 06

Budownictwo 07

Handel i naprawy (hurtowy i detaliczny) 08

Hotele i restauracje 09

Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ 10

Poœrednictwo finansowe 11

Obs³uga nieruchomoœci i firm 12

Administracja publiczna i obrona narodowa 13

Edukacja 14

Ochrona zdrowia i pomoc spo³eczna 15

Dzia³alnoœæ us³ugowa, komunalna, spo³eczna
i indywidualna, pozosta³a 16

Gospodarstwa domowe zatrudniaj¹ce
pracowników 17

Organizacje i zespo³y eksterytorialne 18

2.2. Opcje zakoñczenia umowy leasingu
(otoczyæ kó³kiem w³aœciw¹ odpowiedŸ)

Wyszczególnienie Tak Nie
0 1 2

Nieodp³atne przeniesienie prawa w³asnoœci
przedmiotu leasingu na leasingobiorcê 01 1 2

Mo¿liwoœæ wykupu 02 1 2

Zwrot leasingodawcy przedmiotu leasingu 03 1 2

Sprzeda¿ przedmiotu na rynku 04 1 2

Zawarcie nowej umowy na przedmiot
wczeœniej leasingowany 05 1 2

Zawarcie nowej umowy na nowy przedmiot 06 1 2

2.5. Rodzaje zabezpieczeñ umowy na œrodki (przedmioty)
leasingu (otoczyæ kó³kiem w³aœciw¹ odpowiedŸ)

Wyszczególnienie Tak Nie
0 1 2

Weksel in blanco (z deklaracj¹) 01 1 2

Porêczenie osoby fizycznej (np. wspó³ma³¿onka) 02 1 2

Porêczenie maj¹tkowe 03 1 2

Inne zabezpieczenia (wymieniæ jakie)……........

……………………………………………………...
04 1 2

2.3. �ród³a finansowania œrodków (przedmiotów) przekazanych
w leasing przez leasingodawcê (wpisaæ udzia³ w %)

Wyszczególnienie Szacunkowy
udzia³

0 1

OGÓ£EM: 01 100 %

Œrodki w³asne (fundusze w³asne) 02 %

Kredyty 03 %

Fundusz inwestycyjny 04 %

Dofinansowanie ogó³em: 05 %

œrodki bud¿etowe 06 %

wspólnotowe œrodki pomocowe
(z funduszy unijnych)

07 %

w
ty

m
:

z funduszy strukturalnych Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 08 %

Europejskiego Banku Inwestycyjnego 09 %

Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju 10 %

Inne (wymieniæ jakie) ............................
...............................................................

11 %

dofinansowanie z innego Ÿród³a 12 %

Inne œrodki 13 %



3.2. Leasingobiorcy wed³ug siedziby lub miejsca realizacji transakcji, nale¿noœci leasingowe brutto i wartoœæ nieumorzona œrodków
trwa³ych. Stan na dzieñ 31.12. 2007 r. (wpisaæ liczbê i wartoœæ)

Wyszczególnienie Liczba
leasingobiorców

Wartoœæ œrodków oddanych
w leasing (nale¿noœci
leasingowe brutto)
w tysi¹cach z³otych

Wartoœæ nieumorzona
œrodków trwa³ych leasingu

w tysi¹cach z³otych

0 1 2 3

OGÓ£EM: 01

Dolnoœl¹skie 02

Kujawsko-pomorskie 03

Lubelskie 04

Lubuskie 05

£ódzkie 06

Ma³opolskie 07

Mazowieckie 08

Opolskie 09

Podkarpackie 10

Podlaskie 11

Pomorskie 12

Œl¹skie 13

Œwiêtokrzyskie 14

Warmiñsko-mazurskie 15

Wielkopolskie 16

Zachodniopomorskie 17

3.3. Liczba leasingobiorców, wartoœæ nale¿noœci leasingowych brutto i wartoœæ nieumorzona œrodków trwa³ych leasingu wed³ug
charakterystyki obs³ugiwanych klientów. Stan na dzieñ 31 grudnia (wpisaæ liczbê i wartoœæ)

Wyszczególnienie

Liczba
leasingobiorców

Wartoœæ nale¿noœci
leasingowych brutto
w tysi¹cach z³otych

Wartoœæ nieumorzona œrodków
trwa³ych leasingu

w tysi¹cach z³otych

2006 2007 2006 2007 2006 2007
0 1 2 3 4 5 6

OGÓ£EM: 01

Przedsiêbiorstwa 02

Jednostki terytorialnej administracji
publicznej 03

Konsumenci (odbiorcy indywidualni
– gospodarstwa domowe) 04

3.4. Liczba leasingobiorców, wartoœæ nale¿noœci leasingowych brutto i wartoœæ nieumorzona œrodków trwa³ych leasingu wed³ug
rodzaju umowy. Stan na dzieñ 31 grudnia (wpisaæ liczbê i wartoœæ)

Wyszczególnienie

Liczba
leasingobiorców

Wartoœæ nale¿noœci
leasingowych brutto
w tysi¹cach z³otych

Wartoœæ nieumorzona œrodków
trwa³ych leasingu w tysi¹cach

z³otych

2006 2007 2006 2007 2006 2007

0 1 2 3 4 5 6

OGÓ£EM: 01

Leasing finansowy 02

bez wartoœci rezydualnej 03

z wartoœci¹ rezydualn¹ 04

z tego:

z wartoœci¹ rezydualn¹
gwarantowan¹ 05

z wartoœci¹ rezydualn¹
niegwarantowan¹ 06

Leasing operacyjny 07

Leasing mieszany 08



3.5. Liczba leasingobiorców, wartoœæ nale¿noœci leasingowych brutto i wartoœæ nieumorzona œrodków trwa³ych leasingu wed³ug
rodzaju wyleasingowanych œrodków . Stan na dzieñ 31 grudnia (wpisaæ liczbê i wartoœæ)

Wyszczególnienie

Liczba
leasingobiorców

Wartoœæ nale¿noœci
leasingowych brutto
w tysi¹cach z³otych

Wartoœæ nieumorzona œrodków
trwa³ych leasingu

w tysi¹cach z³otych

2006 2007 2006 2007 2006 2007

0 1 2 3 4 5 6

OGÓ£EM: 01

Samochody osobowe 02

Œrodki transportu drogowego 03

w tym:

samochody ciê¿arowe
do 3,5 t 04

samochody ciê¿arowe
powy¿ej 3,5 t 05

ci¹gniki siod³owe 06

naczepy, przyczepy 07

Autobusy 08

Pozosta³e œrodki transportu 09

z tego:

powietrznego 10

wodnego 11

kolejowego 12

Maszyny i urz¹dzenia przemys³owe 13

z tego:

sprzêt budowlany 14

maszyny rolnicze 15

maszyny poligraficzne 16

maszyny do produkcji
tworzyw sztucznych
(wtryskarki)

17

maszyny do obróbki metalu
(centra obróbcze, tokarki,
prasy krawêdziowe itp.)

18

maszyny dla przemys³u
spo¿ywczego 19

sprzêt medyczny 20

sprzêt gastronomiczny 21

wózki wid³owe 22

inne 23

Komputery i sprzêt biurowy 24

z tego:

sprzêt komputerowy 25

oprogramowanie 26

inne 27

Nieruchomoœci 28

Inne 29

3.6. Liczba i wartoœæ nowych umów leasingu (zawartych w ci¹gu 2007 r.) (wpisaæ liczbê i wartoœæ)

Liczba zawartych nowych umów 01

Wartoœæ zawartych nowych umów w tysi¹cach z³otych 02



3.7. Wartoœæ nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia wed³ug rodzaju œrodków (przedmiotów)
leasingu i czasu trwania umowy w tysi¹cach z³otych (wpisaæ wartoœæ)

Wyszczególnienie
Do 12 m-cy 12-24 m-ce 25-60 m-cy powy¿ej 60 m-cy

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

0 1 2 3 4 5 6 7 8

OGÓ£EM: 01

Samochody osobowe 02

Œrodki transportu drogowego 03

w tym:

samochody ciê¿arowe
do 3,5 t 04

samochody ciê¿arowe
powy¿ej 3,5 t 05

ci¹gniki siod³owe 06

naczepy, przyczepy 07

Autobusy 08

Pozosta³e œrodki transportu 09

z tego:

powietrznego 10

wodnego 11

kolejowego 12

Maszyny i urz¹dzenia przemys³owe 13

z tego

sprzêt budowlany 14

maszyny rolnicze 15

maszyny poligraficzne 16

maszyny do produkcji
tworzyw sztucznych
(wtryskarki)

17

maszyny do obróbki metalu
(centra obróbcze, tokarki,
prasy krawêdziowe itp.)

18

maszyny dla przemys³u
spo¿ywczego 19

sprzêt medyczny 20

sprzêt gastronomiczny 21

wózki wid³owe 22

inne 23

Komputery i sprzêt biurowy 24

z tego:

sprzêt komputerowy 25

oprogramowanie 26

inne 27

Nieruchomoœci 28

Inne 29



3.8. Wartoœæ nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia wed³ug rodzaju œrodków (przedmiotów)
leasingu i rodzaju waluty w jakiej zosta³a zawarta transakcja

Wyszczególnienie

PLN
w tysi¹cach

EURO
w tysi¹cach

CHF
w tysi¹cach

USD
w tysi¹cach

w innej (wpisaæ
wartoœæ

i podaæ nazwê
waluty)

w tysi¹cach

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓ£EM: 01

Samochody osobowe 02

Œrodki transportu drogowego 03

w tym:

samochody ciê¿arowe
do 3,5 t 04

samochody ciê¿arowe
powy¿ej 3,5 t 05

ci¹gniki siod³owe 06

naczepy, przyczepy 07

Autobusy 08

Pozosta³e œrodki transportu 09

z tego:

powietrznego 10

wodnego 11

kolejowego 12

Maszyny i urz¹dzenia przemys³owe 13

z tego

sprzêt budowlany 14

maszyny rolnicze 15

maszyny poligraficzne 16

maszyny do produkcji
tworzyw sztucznych
(wtryskarki)

17

maszyny do obróbki metalu
(centra obróbcze, tokarki,
prasy krawêdziowe itp.)

18

maszyny dla przemys³u
spo¿ywczego 19

sprzêt medyczny 20

sprzêt gastronomiczny 21

wózki wid³owe 22

inne 23

Komputery i sprzêt biurowy 24

z tego:

sprzêt komputerowy 25

oprogramowanie 26

inne 27

Nieruchomoœci 28

Inne 29



3.9. Wartoœæ nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia wed³ug rodzaju œrodków (przedmiotów)
leasingu i prawa do ich w³asnoœci

Wyszczególnienie

Leasing finansowy
Leasing

operacyjny
w tysi¹cach

z³otych

Leasing
mieszany

w tysi¹cach
z³otych

bez wartoœci
rezydualnej
w tysi¹cach

z³otych

z wartoœci¹ rezydualn¹
w tysi¹cach z³otych

gwarantowan¹ niegwarantowan¹

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓ£EM: 01

Samochody osobowe 02

Œrodki transportu drogowego 03

w tym:

samochody ciê¿arowe
do 3,5 t 04

samochody ciê¿arowe
powy¿ej 3,5 t 05

ci¹gniki siod³owe 06

naczepy, przyczepy 07

Autobusy 08

Pozosta³e œrodki transportu 09

z tego:

powietrznego 10

wodnego 11

kolejowego 12

Maszyny i urz¹dzenia przemys³owe 13

z tego

sprzêt budowlany 14

maszyny rolnicze 15

maszyny poligraficzne 16

maszyny do produkcji
tworzyw sztucznych
(wtryskarki)

17

maszyny do obróbki metalu
(centra obróbcze, tokarki,
prasy krawêdziowe itp.)

18

maszyny dla przemys³u
spo¿ywczego 19

sprzêt medyczny 20

sprzêt gastronomiczny 21

wózki wid³owe 22

inne 23

Komputery i sprzêt biurowy 24

z tego:

sprzêt komputerowy 25

oprogramowanie 26

inne 27

Nieruchomoœci 28

Inne 29



............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

.......................................................
(miejscowoœæ, data)

........................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

(e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)

3.10. Wartoœæ nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia wed³ug rodzaju œrodków (przedmiotów)
leasingu i stanu zu¿ycia

Wyszczególnienie

Nowe œrodki (przedmioty)
w tysi¹cach z³otych

U¿ywane œrodki (przedmioty)
w tysi¹cach z³otych

2006 2007 2006 2007
0 1 2 3 4

OGÓ£EM: 01

Samochody osobowe 02

Œrodki transportu drogowego 03

Autobusy 04

Pozosta³e œrodki transportu 05

Maszyny i urz¹dzenia przemys³owe 06

Komputery i sprzêt biurowy 07

Nieruchomoœci 08

Inne 09

3.11. Wybrane elementy z bilansu i rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie
Wartoœæ w tysi¹cach z³otych

2006 2007
0 1 2

Maj¹tek ogó³em 01

Kapita³ (fundusz) w³asny 02

Przychody z ca³okszta³tu dzia³alnoœci: 03

z tego:

przychody netto ze sprzeda¿y 04

pozosta³e przychody operacyjne 05

przychody finansowe 06

Koszty z ca³okszta³tu dzia³alnoœci: 07

z tego:

koszty z dzia³alnoœci operacyjnej 08

pozosta³e koszty operacyjne 19

koszty finansowe 10

Zysk brutto/strata brutto 11

Zysk netto/strata netto 12

Uwagi do formularza:



 
1

 
OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA P-LS 
 
Obowiązek  przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.  
o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007  
(Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z późn. zm.) 

Sprawozdanie dotyczy działalności przedsiębiorstw zajmujących się prowadzeniem działalności 
leasingowej, działających na podstawie art. 7091 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
Zasady ogólne 
1. Dane jednostkowe pozyskane w drodze badania są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu 

udostępniane, a wykorzystane będą wyłącznie do zbiorczych opracowań. 
2. Numer identyfikacyjny - REGON jest to 14-cyfrowy numer statystyczny nadany przez Urząd Statystyczny 

(US). 
3. Sprawozdanie składa się z 3 części: 

- informacji ogólnych o przedsiębiorstwie leasingowym (Dział 1), 
- informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa leasingowego (Dział 2),  
- charakterystyki, liczby klientów, liczby i wartości przedmiotów przekazanych w leasing (Dział 3).  

4. W przypadku pytań z wariantami odpowiedzi tak/nie należy otoczyć kółkiem właściwą, jedną  odpowiedź dla 
danego wiersza. Dane na sprawozdaniu mają charakter sprawozdania-ankiety. 

5. Sprawozdanie zawiera dane zbiorcze, jeżeli w skład przedsiębiorstwa wchodzą wewnętrzne jednostki          
organizacyjne (oddziały, przedstawicielstwa) sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, należy dane  
połączyć. 

6. Wszystkie wiersze objęte określeniem �z tego� muszą sumować się na wiersz zbiorczy �ogółem�. 
7. Wartość przedmiotów przekazanych w leasing należy wykazać z jednym miejscem po przecinku.  
8. W przypadku braku danych należy podać szacunki. 
Dział 1. Informacje ogólne o przedsiębiorstwie 
W pkt 1.3 - należy podać udział procentowy kapitału należącego do właścicieli polskich i zagranicznych (należy 
wykazać w procentach bez znaku po przecinku). Może wystąpić jedna lub kilka odpowiedzi.  
 

Wiersz 01(ogółem) = w.02 + 03 + 04 + 07 + 08.  
Wiersz 04 = w. 05 + 06. 
W pkt 1.4 - należy wykazać liczbę osób (w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego), zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych, 
umów na warunkach zlecenia, umów o dzieło, osób wykonujących pracę nakładczą, łącznie z zatrudnionymi poza 
granicami kraju (bez osób - uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego, bez przeliczania na pełne etaty). 

W pkt 1.5 - należy podać ilość placówek (oddziałów, punktów autoryzowanych przedstawicielstw), w których 
przedsiębiorstwo prowadzi działalność operacyjną. 
 
W pkt 1.6 - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź (jedną lub więcej).  
Dział 2. Informacje dotyczące działalności leasingowej przedsiębiorstwa 

W pkt 2.1 - należy w każdym rodzaju (specjalności) zakreślić właściwą odpowiedź(i). 
- wiersz 01 - leasing finansowy (kapitałowy) zdefiniowany w przepisach �o rachunkowości�.  
- wiersz 02 - leasing operacyjny - pozostałe umowy leasingu nie zakwalifikowane do leasingu finansowego.  
- wiersz 03 - leasing mieszany (dwuetapowy) - w pierwszym etapie zawierana jest umowa leasingu 

operacyjnego, a po jej zakończeniu umowa leasingu finansowego. 
- wiersz 04 - leasing bezpośredni - obejmuje leasing, w którym sam producent oddaje w leasing 

wytworzone produkty (przedmioty produkcji) w zamian za zapłatę czynszu leasingowego, zachowując 
prawo własności przedmiotu oddanego w leasing. W tej formie leasingu nie występują pośrednicy.  

- wiersz 05 - leasing pośredni - w leasingu uczestniczą co najmniej trzy podmioty. Między producentem  
i użytkownikiem pojawia się pośrednik (leasingodawca), który nie produkuje dóbr inwestycyjnych, a jedynie 
nabywa je i użycza na zasadach leasingu korzystającemu (leasingobiorcy).  

- wiersz 06  -  leasing złotówkowy - wartość przedmiotu leasingu i wszelkie rozliczenia są określane 
i dokonywane w polskich złotych. 

- wiersz 07 - leasing dewizowy - rodzaj leasingu, w którym jednostką rozliczeniową są waluty obce,  
raty wyrażone są w dewizach i płatne w złotych wg kursu dewiz z okresu płatności.  

- wiersz 08 - leasing walutowy - leasing, w którym raty są wyrażone w walucie obcej i płatność jest 
dokonywana również w walucie obcej.  

- wiersz 09  - leasing inwestycyjny - przedsiębiorstwo leasingowe celowo nabywa przedmiot (środek trwały), 
aby następnie po jego uzyskaniu przekazać do użytkowania leasingobiorcy, który opłacając raty leasingowe 
spłaca wartość odsetek z częścią kapitałową odpowiadającą utracie wartości. 
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- wiersz 10 - leasing tenencyjny - przedmiotem transakcji jest oddanie za odpłatnością do użytkowania rzeczy 
na zasadach zbliżonych do leasingu zwrotnego, jednak prawo własności leasingowanego przedmiotu nie jest 
przenoszone na finansującego, a korzystać z rzeczy może podmiot inny niż właściciel i finansujący. 

- wiersz 11 - leasing zwrotny - leasing, w którym obecny właściciel przedmiotu (środka trwałego) sprzedaje 
go i jednocześnie zawiera z kupującym (teraz już leasingodawcą) umowę leasingu. Były właściciel, teraz 
leasingobiorca, otrzymuje możliwość użytkowania przedmiotu leasingu i często zapewnia sobie prawo 
odkupienia po wygaśnięciu umowy. Leasing ten powoduje odmrożenie kapitału ulokowanego wcześniej  
w środkach trwałych. 

- wiersz 12 - leasing tradycyjny (standardowy) - użyczenie przedmiotu przez finansującego (leasingodawcę) 
leasingobiorcy w ramach jednej umowy z możliwością wykupienia środka leasingu po wygaśnięciu terminu 
umowy. 

- wiersz 13 - leasing odnawialny - wielokrotne użyczenie przedmiotu leasingu korzystającemu. 
Po wygaśnięciu umowy następuje podpisanie nowej umowy leasingu na wcześniej użytkowany przedmiot. 

- wiersz 14 - leasing konsumencki (prywatny) - polega na użyczeniu przedmiotu leasingu osobie fizycznej  
nieprowadzącej działalności gospodarczej (odbiorcom indywidualnym, gospodarstwom domowym). 

W pkt 2.2, 2.4, 2.5 - należy otoczyć kółkiem jedną lub kilka odpowiedzi.  

W pkt 2.3 - należy wpisać szacunkowy udział w procentach (%) występujących źródeł finansowania środków 
(przedmiotów) przekazanych w leasing. Wiersz 07 dotyczy finansowania środkami pochodzącymi z refundacji  
i kredytów udzielonych na preferencyjnych warunkach.  
 

Wiersz 01(ogółem) = w. 02 + 03 + 04 + 05 + 13.  
Wiersz 05 = w.06 + 07 + 12.  
Suma wierszy od 08 do 11 jest równa lub mniejsza od wiersza 07. 

W pkt 2.6 - prosimy o wpisanie w procentach (%) szacunkowego udziału sposobów pozyskania klientów przez 
firmę leasingową.  
 

Wiersz 01(ogółem) = w. 02 + 04 + 05 + 06.  
Wiersz 03 =< w. 02. 

W pkt 2.7 - należy otoczyć kółkiem jedną odpowiedź. 

W pkt 3.1 - należy podać liczbę leasingobiorców (klientów) według rodzaju prowadzonej przez nich działalności 
(według PKD). Dane dotyczą wszystkich leasingobiorców, wobec których (według stanu na dzień 31.12.2007 r.) 
firma leasingowa posiada w bilansie należności i nieumorzoną wartość środków trwałych z umów leasingu 
rozliczanego zarówno bilansowo, jak i podatkowo jako leasing operacyjny. Poniżej przedstawiamy numery PKD 
przypisane do poszczególnych sekcji: 
 

Nazwa sekcji Sekcja Dział 
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 01 A 01, 02 
Rybactwo 02 B 05 
Górnictwo 03 C 10, 11, 12, 13, 14 

Przetwórstwo przemysłowe 04 D 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 05 E 40, 41 

Budownictwo 06 F 45 
Handel i naprawy (hurtowy i detaliczny) 07 G 50, 51, 52 
Hotele i restauracje 08 H 55 
Transport, gospodarka magazynowa  
i łączność 09 I 60, 61, 62, 63, 64 

Pośrednictwo finansowe 10 J 65, 66, 67 
Obsługa nieruchomości i firm 11 K 70, 71, 72, 73, 74 
Administracja publiczna i obrona    
narodowa 12 L 75 
Edukacja 13 M 80 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 14 N 85 
Działalność usługowa, komunalna,    
społeczna i indywidualna, pozostała 15 O 90, 91, 92, 93 
Gospodarstwa domowe zatrudniające   
pracowników 16 P 95 

Organizacje i zespoły eksterytorialne 17 Q 99 
Szczegółowe dane dotyczące klasyfikacji podmiotów według PKD można znaleźć w Internecie:           
http: //www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/PKD/pkd.htm 
 

Wiersz 01(ogółem) jest sumą wierszy od 02 do 18. 
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W pkt 3.2 - podobnie jak w pkt 3.1 należy podać liczbę wszystkich leasingobiorców, wobec których według stanu 
na dzień 31.12.2007 r. firma leasingowa posiada w bilansie należności i nieumorzoną wartość środków trwałych  
z umów leasingu rozliczanego zarówno bilansowo, jak i podatkowo jako leasing operacyjny, a także wartość 
środków (przedmiotów) oddanych w leasing, rozumianych jako wartość należności leasingowych brutto  
(nie pomniejszone o wartość utworzonych rezerw) oraz wartość nieumorzoną środków trwałych leasingu 
rozliczanego zarówno bilansowo, jak i podatkowo jako leasing operacyjny, jakie znajdują się w bilansie wg stanu 
na dzień 31.12.2007 r. według siedziby leasingobiorcy.  
 

Wiersz 01(ogółem) jest sumą wierszy od 02 do 17. 
W pkt 3.3 - charakterystyka obsługiwanych klientów.  
 

Wiersz 01(ogółem) jest sumą wierszy od 02 do 04. 
W pkt 3.4 - charakterystyka  klientów według rodzaju umowy:  

- wiersz 03 - bez wartości rezydualnej - następuje automatyczne przeniesienie prawa własności  
po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej,  

- wiersz 04  -  z wartością rezydualną - rozliczaną najczęściej w ramach opcji nabycia, 
- wiersz 05 - z wartością rezydualną gwarantowaną - wartość rezydualna jest podzielona na kapitał i odsetki, 
- wiersz 06 - z wartością rezydualną nie gwarantowaną - wartość rezydualna nie jest podzielona na kapitał  

i odsetki. 
Wiersz 01(ogółem) =  w.02 + 07 + 08.   
Wiersz 04 = w. 05 + 06. 
W pkt 3.5 - charakterystyka klientów według rodzaju wyleasingowanych środków (przedmiotów): 

- wiersz 23 - do innych maszyn i urządzeń należy zaliczyć sprzęt górniczy, sprzęt radiowo-telewizyjny  
i łączności, sprzęt do produkcji filmów, sprzęt kontrolno-pomiarowy, maszyny i urządzenia do badań 
naukowych i inne, 

- wiersz 29 - do innych przedmiotów leasingu należy zaliczyć przedmioty wyżej niesklasyfikowane 
(kontenery, palety, zwierzęta i inne). 

 

Wiersz 01(ogółem) =  w.02 + 03 + 08 + 09 + 13 + 24 + 28 + 29. 
Wiersz 03 = > w.04 + 05 + 06 + 07.  
Wiersz 09 = w. 10 + 11 + 12. 
Wiersz 13 jest sumą wierszy od 14 do 23. 
Wiersz 24 = w. 25 + 26 + 27. 
 

W pkt 3.6 - należy podać liczbę i wartość w tysiącach złotych nowych umów zawartych w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2007 r. 
 

W pkt 3.7 - należy podać wartość w tysiącach złotych nowych umów zawartych w okresie od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2007 r. według czasu trwania umowy i rodzaju środka (przedmiotu) leasingu. 
 

Wiersz 01(ogółem) =  w.02 + 03 + 08 + 09 + 13 + 24 + 28 + 29. 
Wiersz 03 = > w.04 + 05 + 06 + 07.  
Wiersz 09 = w. 10 + 11 + 12. 
Wiersz 13 jest sumą wierszy od 14 do 23. 
Wiersz 24 = w. 25 + 26 + 27. 
 

W pkt 3.8 - należy podać wartość w tysiącach złotych nowych umów zawartych w okresie  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. według rodzaju waluty, w jakiej została zawarta transakcja i rodzaju środka 
(przedmiotu) leasingu. 
 

Wiersz 01(ogółem) =  w.02 + 03 + 08 + 09 + 13 + 24 + 28 + 29. 
Wiersz 03 = > w.04 + 05 + 06 + 07.  
Wiersz 09 = w. 10 + 11 + 12. 
Wiersz 13 jest sumą wierszy od 14 do 23. 
Wiersz 24 = w. 25 + 26 + 27. 
 

W pkt 3.9 - należy podać wartość w tysiącach złotych nowych umów zawartych w okresie  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. według prawa własności do leasingowanego środka (przedmiotu) 
i rodzaju środka (przedmiotu) leasingu. 
 

Wiersz 01(ogółem) =  w.02 + 03 + 08 + 09 + 13 + 24 + 28 + 29. 
Wiersz 03 = > w.04 + 05 + 06 + 07.  
Wiersz 09 = w. 10 + 11 + 12. 
Wiersz 13 jest sumą wierszy od 14 do 23. 
Wiersz 24 = w. 25 + 26 + 27. 
 

W pkt 3.10 - należy podać wartość w tysiącach złotych nowych umów zawartych w okresie  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. według stanu zużycia leasingowanego środka (przedmiotu) i jego rodzaju.  
 

Wiersz 01(ogółem) jest sumą  wierszy od 02 do 09. 
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W pkt 3.11 - należy podać wybrane elementy z bilansu i rachunku zysków i strat. 
- wiersz 01 - należy podać aktywa ogółem - sumę aktywów trwałych (wartości niematerialnych  

i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych, 
długoterminowych rozliczeń międzyokresowych) i aktywów obrotowych (zapasów, należności 
krótkoterminowych, inwestycji krótkoterminowych i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych). 

- wiersz 02  -  należy podać kapitał (fundusz) własny - łączną sumę kapitałów (funduszy) własnych firmy,  
tj. kapitału (funduszu) podstawowego, należnych, lecz nie wniesionych wpłat na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemną), kapitału (funduszu) zapasowego, kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, pozostałych 
kapitałów (funduszy) rezerwowych, zysku (straty) z lat ubiegłych, zysku (straty) netto roku obrotowego, 
odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemną). 

- wiersz 03 - należy wykazać przychody z całokształtu działalności (przychody ogółem) - sumę przychodów 
netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych; 

 z tego: 
- wiersz 04 - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, na które składają się przychody netto  

ze sprzedaży produktów (usług), zmiana stanu produktów, koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
firmy i przychody ze sprzedaży towarów i usług, 

- wiersz 05 - pozostałe przychody operacyjne, które pośrednio związane są z działalnością operacyjną firmy,  
a w szczególności zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (środków trwałych w budowie, 
wartości niematerialnych i prawnych, otrzymanych nieodpłatnie aktywów (w tym w drodze darowizny), 
odszkodowania, rozwiązane rezerwy, korekty odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, 
przychody związane z działalnością socjalną, przychody z najmu (niestanowiące przedmiotu właściwej 
działalności) lub dzierżawy środków trwałych albo inwestycji w nieruchomości i prawa, 

- wiersz 06 - przychody finansowe - kwoty należne m.in. z tytułu dywidend i udziałów w zysku, odsetki  
od udzielonych pożyczek, odsetki od lokat terminowych, odsetki za zwłokę w płatnościach, zysk ze zbycia 
inwestycji, zmniejszenie odpisów aktualizujących wartości inwestycji wobec całkowitego lub częściowego 
ustania przyczyn powodujących trwałą utratę ich wartości, nadwyżkę dodatnich różnic kursowych  
nad ujemnymi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa  
w art. 28 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości. 

 

Wiersz 03 = w. 04 + 05 + 06. 
- wiersz 07 - należy wykazać koszty z całokształtu działalności (koszty ogółem) - sumę kosztów 

operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych.  
Wiersz 07 = w. 08 + 09 + 10; 
z tego: 

- wiersz 08 - koszty działalności operacyjnej - obejmują wszystkie koszty proste związane  
z prowadzeniem działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej oraz koszty ogólne (według rodzaju),  
a w szczególności: odpisy amortyzacyjne, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, 
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe, wartość 
sprzedanych towarów i materiałów i inne, 

- wiersz 09 - pozostałe koszty operacyjne - koszty niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą działalnością firmy, 
m.in. stratą ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, amortyzacją oddanych w dzierżawę lub najem 
środków trwałych i środków trwałych w budowie, nieplanowane odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości), poniesione kary, grzywny, odszkodowania, odpisane części lub całości 
wierzytelności w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych, utworzenie rezerw na 
pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania (straty z transakcji gospodarczych 
w toku), odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, koszty utrzymania obiektów działalności 
socjalnej, darowizny lub nieodpłatne przekazanie aktywów trwałych, 

- wiersz 10 - koszty finansowe - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i opłaty dodatkowe  
z tytułu leasingu finansowego, odsetki i dyskonto od wyemitowanych przez firmę obligacji, odsetki  
za zwłokę, stratę ze zbycia inwestycji, odpisy z tytułu aktualizacji wartości inwestycji (np. skutki obniżenia 
wartości krótkoterminowych aktywów finansowych), nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, 
z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa  
w art. 28 ust. 8 pkt 2 ustawy o rachunkowości. 

- wiersz 11 - należy wykazać wynik finansowy brutto - różnicę między przychodami ogółem powiększonymi 
o zyski nadzwyczajne a kosztami ogółem i stratami nadzwyczajnymi.  

 

Wiersz 11 = w. 03 - 07. 
 

- wiersz 12 - należy wykazać wynik finansowy netto - różnicę między wynikiem finansowym  brutto,  
a podatkiem dochodowym i pozostałymi obowiązkowymi obciążeniami. 

 
 
Pragniemy zaznaczyć, że otrzymane od Państwa w sprawozdaniu informacje zostaną wykorzystane  
do zagregowanych opracowań z zachowaniem tajemnicy statystycznej. 
 
UWAGI DO FORMULARZA   
 
W uwagach do formularza prosimy wpisywać wszelkiego rodzaju Państwa propozycje, uwagi związane  
z wypełnieniem formularza, wyjaśnienia i inne. 




