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Szanowni Państwo, 

zapraszam do zapoznania się z majowym wydaniem newslettera PCDM.
W bieżącym numerze, znajdą Państwo artykuł, który przybliża sposoby
inwestowania w warunkach inflacji. Zachęcam również do zapoznania
się z ciekawym artykułem dot. rynku długoterminowego wynajmu
samochodów. Z uwagi na zbliżający się termin Mistrzostw Europy w
Piłce Nożnej Dodatkowo na Państwa ręce oddajemy także artykuł
przygotowany przez nasz Zespół Analiz dotyczący futbolu. 

Jeszcze w tym miesiącu nasza oferta zostanie rozszerzona o jednostki
uczestnictwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec S.A. To
już trzecie TFI, z którym zawieramy Umowę na dystrybucję jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych po Generali
Investment TFI oraz Investors TFI. Z tej okazji PCDM we współpracy z
wybitnymi ekspertami rynku kapitałowego zorganizowaliśmy debatę
edukacyjną, podczas której zaproszeni goście opowiedzieli gdzie
szukać okazji inwestycyjnych w czasach po pandemii i niskich stóp
procentowych. Tym z Państwa, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w
wydarzeniu, polecam zapoznać się z nagraniem ze spotkania,
dostępnym w naszych mediach społecznościowych oraz stronie
internetowej.

Zachęcam do kontaktu z pracownikami naszej sieci sprzedaży, którzy
chętnie przedstawią Państwu pełne informacje związane z obecnie
dostępnymi ofertami akcji, obligacji, Funduszy Inwestycyjnych
Zamkniętych, jak i dostępnych od niedawna w naszej ofercie Funduszy
Inwestycyjnych Otwartych oraz Specjalistycznych Funduszy
Inwestycyjnych Otwartych. 

Z poważaniem 
Piotr Teleon 
Prezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Od marca 2021 GUS ustala wskaźnik CPI na podstawie nowego tzw. koszyka inflacyjnego. W wyniku pandemii
struktura wydatków konsumentów uległa zmianie. Niższe były wydatki na transport (8,88% udział w nowym
koszyku inflacyjnym wobec 9,89% w poprzednim), rekreację i kulturę, odzież i obuwie, urlop czy restauracje.
Wzrosły wydatki na żywność i napoje w sklepach (27,77% udział wobec 5,24% udziału w dotychczasowym
koszyku), napoje alkoholowe i tytoń (6,91% wobec 6,25%). W wyniku wzrostu kosztów użytkowania
mieszkania i nośników energii zwiększył się również ich udział w koszyku wydatków konsumenta. Wyżej
wymienione koszty wzrosły przede wszystkim przez decyzje administracyjne podwyższające opłaty za wywóz
śmieci oraz rosnące ceny energii w wyniku drożejących praw do emisji CO2. Nastąpił również wzrost udziału
wydatków na łączność z 4,54% do 5%. Przyczyniły się do tego drożejące o 5,9% usługi telekomunikacyjne, jak
również zwiększył się ich udział ze względu na pracę i naukę zdalną.  

Podstawowym miernikiem inflacji jest wskaźnik CPI (ang. consumer price index), określający wzrost
cen towarów i usług konsumpcyjnych najczęściej kupowanych przez gospodarstwa domowe. Wyrażony
jest on procentowo i jest szeroko przyjętym miernikiem stopy inflacji, czyli zmiany procentowej dóbr w
danym okresie (np. rok do roku, miesiąc do miesiąca). Ustalając poziom inflacji Główny Urząd
Statystyczny dokonuje badania cen towarów i usług na rynku detalicznym, budżetów gospodarstw
domowych i przeciętnych wydatków na towary i usługi konsumpcyjne (w celu opracowania systemu
wag). Wskaźnik cen obliczany jest według tzw. formuły Laspeyres'a, przy zastosowaniu wag z roku
poprzedzającego rok badany. 

INWESTOWANIE 
W WARUNKACH INFLACJI
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J. Frączyk, Rewolucja w koszyku inflacyjnym. Wydatki Polaków drastycznie zmieniły się w pandemii,
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/rewolucja-w-koszyku-inflacyjnym-polacy-przegrupowali-swoje-wydatki/n1cxxvv,
dostęp dnia 10.05.2021r.

1.
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Wykres 1. Tzw. ”pandemiczny” koszyk inflacyjny w 2021 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.



W kwietniu 2021 r. nastąpił istotny wzrost inflacji konsumenckiej. Wskaźnik CPI po raz pierwszy od marca 2020
roku przekroczył poziom 4%, znajdując się powyżej odchylenia od celu Narodowego Banku Polskiego.
Stabilność cen definiowana jest jako wzrost koszyka CPI o 2,5% przy dopuszczalnym odchyleniu o jeden punkt
procentowy w obie strony. Mediana prognoz analityków na kwiecień wynosiła 4%. W marcu poziom wzrostu
wskaźnika również przekroczył oczekiwania analityków i wyniósł 3,2% (prognozy poniżej 3%). W lutym
wskaźnik CPI wynosił 2,4%.

Na poniższym wykresie wskazano CPI w relacji do
celu inflacyjnego NBP i jego odchyleń.

Wskaźnik CPI osiągnął tym samym najwyższą
wartość od marca 2020r, kiedy to ukształtował się
na poziomie 4,6%. Poziom inflacji można uznać za
zaskoczenie, ponieważ przekroczył oczekiwania
analityków o 30 punktów bazowych. Ceny paliw
wzrosły rok do roku o 28,1%. Wzrost cen żywności i
napojów bezalkoholowych wyniósł 1,2% r/r. "Polska
jest i będzie liderem najwyższej inflacji w EU przez
długi czas. Rząd korzysta z wysokiej inflacji. 
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Wykres 2. Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego [w %].

Źródło: Businessinsider.pl dostęp dnia 7.05.2021r.

2. D. Szymański, Niespodziewany wystrzał cen w Polsce. To największy cios w nasze kieszenie od roku,
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/inflacja-cpi-czyli-wzrost-cen-w-kwietniu-2021-r-dane-gus/knbxzz4, dostęp dnia
7.05.2021r.

Inflacja to ukryty podatek dla najbiedniejszych, szczególnie silny przy zerowych stopach procentowych. Ponad
5% inflacja w kolejnych miesiącach bardzo prawdopodobna" - przewiduje Sławomir Dudek, główny
ekonomista FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju).

Czynnikami wpływającymi na wzrost inflacji będą przede wszystkim podwyżki cen paliw, a także wzrost opłat
w bankach i u operatorów telekomunikacyjnych. Nastąpi też podwyżka cen gazu dla gospodarstw domowych i
wzrost opłat za wywóz śmieci w niektórych miastach.
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Wykres 3. Wskaźnik CPI w okresie od stycznia 2018 do kwietnia 2021 w ujęciu rok do roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/inflacja-cpi-czyli-wzrost-cen-w-kwietniu-2021-r-dane-gus/knbxzz4


W marcu nastąpiła poprawa koniunktury przy istotnym zróżnicowaniu między sektorami. Wzrost dynamiki
produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w marcu wynikał głównie z efektów bazy związanych ze
spadkiem tych kategorii rok wcześniej. Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w
cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących
powyżej 9 osób w marcu 2021 roku była niższa o 10,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku
(przed rokiem wzrost o 3,7%) oraz wyższa o 34,2% w stosunku do lutego 2021 roku (przed rokiem wzrost o
25,0%). W lutym 2021 roku produkcja budowlano-montażowa była niższa o 16,9% w porównaniu z
analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem wzrost o 5,5%). Spadek zatrudnienia w sektorze
przedsiębiorstw wyniósł 1,3% r/r (do 6 330,3 tys.), natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było
wyższe o 8,0% r/r i wyniosło 5 929,05 zł (brutto).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Jak przedstawiono na powyższym wykresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w okresie od pierwszego
kwartału 2019 do końca pierwszego kwartału 2021 roku wzrosło o 14,63%. W ujęciu rocznym dynamika
wzrostu wynagrodzeń wynosi 6,25%. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w ujęciu kwartalnym przeciętne
miesięczne wynagrodzenie za pierwszy kwartał 2021 roku wyniosło 5 675,54 zł, jednak przeciętne
wynagrodzenie za marzec to 5 929,05, co stanowi istotny wzrost.

Rada Polityki Pieniężnej na majowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Wzrost inflacji
uważany jest za tymczasowy. Rada obawia się, że podwyżki stóp procentowych mogłyby zahamować
ożywienie gospodarcze i zwiększyć bezrobocie. Mogłyby nie odnieść właściwego skutku w środowisku
wysokich cen surowców. Zdanie prezesa PFR Pawła Borysa obecny wzrost inflacji ma charakter podażowy.
"Większość tych prognoz pokazuje, że duża część gospodarek jeszcze w perspektywie 2022 roku nie będzie
miała zamkniętych tzw. luk popytowych. Wiec to jest innego rodzaju inflacja, bo rzeczywiście zwłaszcza w
usługach firmy nadrabiały cenami te ubytki jeśli chodzi o biznes. Mieliśmy sporo takich urzędowych podwyżek
cen" - zwrócił uwagę. Paweł Borys uważa, że luki popytowe szybko się zamkną ze względu na prowadzony
dodruk pieniądza przez banki centralne w Europie i USA, obserwowany w USA wyraźny efekt odłożonego
popytu oraz szybki skok konsumpcji. W Polsce nastąpi solidne odbicie gospodarcze. Czynnikami wspierającymi
wzrost inflacji będą niskie stopy procentowe, dobra sytuacja na ryku pracy i szybki wzrost wynagrodzeń.
Prezes PFR sygnalizuje potrzebę normalizowania polityki pieniężnej w nadchodzącym  okresie. 
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Wykres 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w okresach kwartalnych) [w zł].



Inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych w strefie euro jest obliczana co miesiąc przez Eurostat.
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) obejmuje przeciętnie koszyk około 700 towarów i
usług, który odzwierciedla przeciętne wydatki gospodarstwa domowego ze strefy euro na dobra wchodzące w
skład koszyka. W kwietniu 2021 r. inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,6% wobec 1,3% miesiąc wcześniej.
Konsensus rynkowy wynosił 1,6%.

W wielu krajach inflacja przekroczy w tym roku cele banków centralnych. W kierunku wyższej inflacji
oddziałują przede wszystkim ceny surowców, które są znacznie wyższe niż przed rokiem. Rosną przede
wszystkim ceny ropy, drewna, bawełny oraz wielu metali (np. miedzi). Braki niektórych komponentów i
rosnące koszty frachtu sprawiają, że przedsiębiorstwa podwyższają ceny. Wskaźnik cen żywności obliczany
przez agendę ONZ wzrósł w kwietniu po raz 11 z rzędu i znalazł się najwyżej od siedmiu lat.

Europejskie banki centralne nie widzą jeszcze konieczności normalizowania polityki pieniężnej uważając, iż
wzrost inflacji powyżej celu będzie zjawiskiem przejściowym. Na utrzymywanie niskich stóp procentowych
wpływa wciąż niska aktywność gospodarcza oraz niepewność dotycząca przyszłej koniunktury. Bank Anglii
utrzymał główną stopę procentową na poziomie 0,1%. Planowana jest również kontynuacja programu skupu
obligacji skarbowych na rynku wtórnym przy symbolicznym ograniczeniu wartości tych zakupów. Do końca
2021 roku program osiągnie docelową wartość 150 mld funtów. 

Wysoka, nieoczekiwana inflacja ma zazwyczaj negatywny wpływ na rynki finansowe i trudno znaleźć aktywa,
które performowałyby ponadprzeciętnie w takich warunkach. Możliwa jest częściowa ochrona portfela za
pomocą zakupu obligacji indeksowanych stopą inflacji (ang. TIPS lub Inflation linked notes). Gorszą
alternatywą są obligacje zmiennokuponowe gdzie stopa referencyjna nie jest powiązana z wskaźnikiem
inflacji. Niechlubnym przykładem jest Polski rynek, gdzie obligacje są indeksowane do stawki WIBOR, która
bez decyzji RPP nie zostanie podniesiona automatycznie, pomimo istotnego wzrostu CPI.  Niekorzystny jest
wpływ wzrostu cen na rynki akcyjne, ponieważ wzrost kosztów spółek jest szybszy, niż wzrost ich przychodów.
Najlepiej w tym okresie powinny zachowywać się akcje spółek q , które są w stanie przerzucić koszty na
odbiorców, nie zmniejszając kwotowej marży np. energetycznych i surowcowych. Klasą aktywów, która
najlepiej zachowuje się w warunkach inflacji są „czyste” surowce. Należy też pamiętać o rynku
nieruchomościowym. REIT-y, które posiadają nieruchomości powiązane wraz z inflacją albo posiadające
umowy najmu indeksowane o inflację także powinny zachowywać się pozytywnie.  

Przy niemal zerowych stopach procentowych i coraz wyższej inflacji nie jest korzystne lokowanie środków w
banku ani inwestowanie w obligacje. Wiele osób decyduje się na zakup mieszkania lub inwestycje w fundusze.
W pierwszym kwartale 2021 roku deweloperzy w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Trójmieście,
Poznaniu i Łodzi sprzedali łącznie 19,5 tys. mieszkań. Jest to wynik o 40% lepszy w porównaniu z poprzednim
kwartałem. W 2020 roku deweloperzy oddali do użytku 221 978 mieszkań, co stanowi wzrost o 7% wobec
liczby oddanych mieszkań w 2019 roku. Jest to najwyższy wynik od czasów epoki Gierka.

Jak poinformowało Biuro Informacji Kredytowej w kwietniu 2021 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało
łącznie 50,92 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 27,81 tys. rok wcześniej - jest to wzrost o
83,1% Jednak w porównaniu do marca 2021 r., liczba wnioskujących spadła o 9,2%. O 6,1% w ujęciu r/r
wzrosła średnia kwota wnioskowanego kredytu i wyniosła w kwietniu 320,61 tys. zł.
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3

3. Rynek mieszkaniowy kwitnie, https://www.wnp.pl/budownictwo/rynek-mieszkaniowy-kwitnie,467877.html, dostęp dnia 10.05.2021r.

https://www.wnp.pl/budownictwo/rynek-mieszkaniowy-kwitnie,467877.html
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OPRACOWANIE

Piotr Krasuski
Manager Inwestycyjny

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Rynek funduszy inwestycyjnych na koniec marca odnotował wzrost wartości zarządzanych aktywów o 7,6 mld
zł, czyli o 2,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych na
koniec marca 2021 roku osiągnęły wartość 298,1 mld zł. Aktywa funduszy detalicznych wzrosły o 4 mld zł
(fundusze te pozyskały 3 mld zł netto), a aktywa funduszy niedetalicznych zwiększyły się o ok. 3,6 mld zł. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na portalu Analizy.pl.

Wykres 5. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych (stan na koniec każdego miesiąca) [w mld zł].

SPRAWDŹ KALENDARZ WEBINARÓW >>

Zainteresował Cię powyższy artykuł i chcesz
dowiedzieć się więcej? Sprawdź ofertę naszych
webinarów edukacyjnych, do prowadzenia których
zapraszamy uznanych ekspertów z rynku
finansowego. 

https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/https:/www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/2021-04-20/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/


Leasing – trwa zazwyczaj od 3 do 5 lat, konsument (osoba fizyczna bądź firma) otrzymuje od leasingodawcy
(najczęściej od banku) produkt, a w zamian za użytkowanie ponosi stosowne opłaty. Tak samo jest w
przypadku najmu długo i krótkoterminowego. Najem długoterminowy trwa od 6 do 24 miesięcy. Natomiast
krótkoterminowy od kilku do kilkudziesięciu dni. Jakie są pomiędzy nimi kontrasty? Przede wszystkim najmy
długoterminowe i krótkoterminowe wyróżniają się rodzajem samochodu oraz opłatami. Leasingować można
samochody zarówno nowe jak i używane natomiast najmy długoterminowe oferują w przeważającej mierze
nowe samochody. W przypadku leasingu musimy przejść szereg procedur związanych z wnioskiem, zdolnością
kredytową, wysokością wpłaty własnej (jeśli jest wymagana) itp. Natomiast w przypadku wynajmu nie
przejmujemy się niczym i nie ponosimy żadnych wstępnych kosztów, płacimy stosowną opłatę i korzystamy z
samochodu. Gdy mówimy o najmie, korzystający nie musi przejmować się ubezpieczeniem, kosztami
spowodowanymi wymianą kół, klocków hamulcowych itp., ponieważ jest to obowiązkiem firmy wynajmującej.
Leasing wymaga ponoszenia tych wszystkich kosztów przez użytkującego.

NA CZYM POLEGA RYNEK NAJMU SAMOCHODÓW?

Firmy oferujące wynajem długoterminowy kuszą stosunkowo niższą ratą niż w przypadku leasingu (czasami
nawet dwukrotnie). Zatem użytkownicy mogą chętnie się skusić na najem, w którym mogą mieć BMW w cenie
Skody. Dodatkowo co roku możesz jeździć całkowicie nowym samochodem bez wnoszenia wkładu własnego.
Czy na spotkaniu służbowym nie lepiej prezentuje się nowy Mercedes niż stary Fiat? Najem krótko i
długoterminowy cechuje się tym, że posiada w swojej ofercie dużą gamę samochodów marki premium i
limuzyn. Głównie skupia się na wynajmowaniu Mercedesów, Audi i BMW ale w ofercie również można znaleźć
ostatnio mocno popularną Skodę czy Toyotę, a nawet sportowe samochody takie jak Ferrari czy Lamborghini.
Czy to wszystko jest takie kolorowe? Nie do końca. Żeby móc wynająć auto dalej najpierw trzeba je kupić.
Najczęstszą formą finansowania zakupu samochodu przez firmy jest leasing. Żeby był on opłacalny, auto nie
straciło na wartości i mogło być później odsprzedane za stosowną cenę, na użytkownika nałożone są liczne
ograniczenia takie jak: limit kilometrów (najczęściej 30-36 tyś.) Powyżej tego przebiegu użytkownik dopłaca
najczęściej 50 gr za 1 km, a to już nie jest tak mało i cała opłacalność przestaje się kalkulować, szczególnie dla
osób pokonujących długie trasy. Dodatkowo użytkownik pokrywa odsetki od straty wartości rezydualnej auta i
nie może go wykupić po cenie niższej. Niestety biorąc auto na wynajem użytkownik musi o nie bardzo dbać
ponieważ każde uszkodzenie, pobrudzona tapicerka czy porysowany lakier będzie oznaczało dopłatę przy
oddaniu samochodu. Ponadto wysokość OC i AC samochodu nie jest wyliczana na podstawie zniżek
użytkownika, nie ma profitu za bezszkodową jazdę. W przypadku leasingu nie ma takich problemów, limit
kilometrów jest nieograniczony, nie ponosimy kosztów związanych z utratą wartości samochodu, możemy go
zamortyzować w 2 lata i każda naprawa czy wymiana części będzie zależała od nas.

W dzisiejszych czasach coraz mniej popularny jest zakup aut za gotówkę i nie ma to znaczenia czy
kupujemy auto prywatne czy służbowe. Na popularności zyskują leasingi, najmy długo i krótko
terminowe. Czym one się różnią? 

CZY SAMOCHODOWY RYNEK NAJMU
DŁUGOTERMINOWEGO FAKTYCZNIE STAJE

SIĘ TAK POPULARNY?
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CZY ROK 2020 I PANDEMIA COVID-19 WPŁYNĘŁY ZNACZĄCO NA RYNEK NAJMU DŁUGOTERMINOWEGO?

Jak wszyscy wiemy, rok 2020 był rokiem bardzo trudnym dla większości branż. Nie inaczej było w przypadku
rynku motoryzacji, na który COVID-19 również wpłynął znacząco. Dwucyfrowy wzrost branży wyhamował.
Rynek europejski odnotował największe w historii statystyczne spadki sprzedaży nowych samochodów.
Wylicza się, że w 2020 roku w UE sprzedano 3 mln aut osobowych mniej niż w roku 2019. Oznacza to spadek
rynku o 23,7%. Nie inaczej było w Polsce, gdzie sprzedano 127 tyś. mniej nowych samochodów, co oznacza
spadek o 22,9%. Wg danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (dalej
PZWLP), wynajem długoterminowy odczuł te skutki w dużo mniejszym stopniu i na koniec 2020 roku
odnotował wzrost łącznej floty o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Choć wzrost jest stosunkowo niewielki
i mało pożądany, patrząc przez pryzmat niecodziennej sytuacji w jakiej znajduje się świat ta informacja jest
pozytywna. Dodatkowo, najem długoterminowy odnotował relatywnie niższy spadek liczby zakupionych
nowych samochodów w roku 2020, niż inne formy finansowania. Doprowadziło to do tego, że udział wynajmu
długoterminowego znacząco się zwiększył w sprzedaży nowych aut do firm i już niemal co czwarty samochód
osobowy kupowany przez firmy pochodził z wynajmu długoterminowego. Branża Rent a Car najbardziej
odczuła skutki pandemii i niestety odniosła spadek o 17,3% w stosunku do roku poprzedniego.
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Tabela 1. Porównanie leasingu, najmu długo i krótkoterminowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ofert firm leasingowych i najmu długoterminowego.



PRZEPISY PODATKOWE W ŚWIETLE LEASINGU I NAJMU DŁUGOTERMINOWEGO

Rok 2019 przyniósł wiele zmian pod względem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym
samym sposób rozliczania samochodów zarówno leasingowanych jak i wynajmowanych został zmieniony.
Mowa o IFRS 16 (jest to międzynarodowy standard rachunkowości), czyli nowych wytycznych dotyczących
leasingu. Standard ten zmienił klasyfikację i ujmowanie umów leasingowych i najmów długoterminowych,
które zostały włączone w zasady leasingu. Dzięki temu, że zasady dotyczące rozliczania umowy najmu
długoterminowego samochodów zostały usankcjonowane, możliwe jest ujednolicenie rachunku zysków i strat
przedsiębiorstw, wzrost EBITDA oraz wzrost aktywów trwałych, ponieważ konieczne jest ujęcie pojazdu w
bilansie. Jest jeden wyjątek od tej reguły. Jeżeli leasing lub najem trwa krócej niż 12 miesięcy prawo nie
wymaga ujmowania środka trwałego w bilansie. 

Opłata leasingowa oraz opłata za najem samochodu stanowi koszt uzyskania przychodu. Limitem rozliczenia
jest kwota 150 000 zł dla samochodów z silnikiem diesla i samochodów benzynowych oraz 225.000 zł dla aut
elektrycznych. Koszty eksploatacyjne takie jak paliwo, myjnia, opony letnie/zimowe itp. należy rozliczać na
tych samych zasadach i ich ujęcie zależne jest od sposobu wykorzystania pojazdu. Jeżeli samochód
wykorzystywany jest tylko w celach służbowych, prawo pozwala odliczyć 100% kosztów i 100% VAT.
Natomiast jeżeli auto użytkowane jest choć częściowo prywatnie możliwe jest odliczenie 75% kosztów i 50%
VAT. Możliwość odliczenia 100% jest podyktowana koniecznością prowadzenia szczegółowej ewidencji
przebiegu pojazdu oraz zgłoszenie samochodu do urzędu skarbowego na druku VAT-26, a także stworzenia
regulaminu użytkowania pojazdu w przedsiębiorstwie. Szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdu tzw.
kilometrówka szczególnie uwielbiana jest przez użytkowników samochodów wynajmowanych. Polega ona na
szczegółowym zapisie każdego przebytego kilometra przez pojazd (liczba kilometrów, cel, data, imię i
nazwisko osoby kierującej pojazdem). 
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Rysunek 1. Wielkość sprzedaży nowych samochodów osobowych w 2020 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PZWLP.



Przedsiębiorcy kupujący samochody w celu dalszego wynajmu również mają prawo do odliczenia wartości
VAT na zasadach opisanych powyżej.

JAK ROZLICZYĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z LEASINGIEM?

Leasingobiorca ma prawo do zaliczenia opłat z tytuły umowy leasingu tj. opłatę za zawarcie umowy, opłatę
wstępną oraz opłatę podstawową do: kosztów działalności operacyjnej lub pozostałych kosztów operacyjnych
(przedsiębiorstwa, które zgodnie z polityką rachunkowości wybrały układ porównawczy kosztów) lub do
kosztów wytworzenia, ogólnego zarządu lub sprzedaży bądź do kosztów pozostałej działalności operacyjnej
(przedsiębiorstwa, które zgodnie z polityką rachunkowości wybrały układ kalkulacyjny kosztów). Opłaty te
ustala się metodą liniową w jednakowej wysokości i zalicza się równomiernie do kosztów z poszczególnych
miesięcy objętych okresem leasingu. Leasingobiorca ma również prawo do odliczenia VAT (50% w przypadku
użytkowania samochodu w celach mieszanych i 100% w przypadku użytkowania go w celu służbowym).
Ponadto leasingobiorca może amortyzować samochód leasingowany i prawo dopuszcza nawet amortyzację
dwuletnią. Jeśli leasingobiorca zdecyduje się wykupić pojazd, koszty z tym związane może zaliczyć do kosztów
uzyskania przychodu oraz do środków trwałych.

JAK ZATEM JEST W PRZYPADKU NAJMU DŁUGOTERMINOWEGO?

Bardzo popularnym rozliczeniem kosztów jest tak zwana kilometrówka. Polega ona na sporządzaniu
zestawień przejazdów autem. Limitem kosztów który możemy rozliczyć jest iloczyn przejechanych kilometrów
oraz stawki, która jest określona przepisami. Ponadto wszystkich wydatków poniesionych ponad ustalony
limit (wspominane wcześniej 150.000 zł dla diesli i benzyn, 225.000 zł dla samochodów elektrycznych) nie
można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wydatki jakie można rozliczyć w ramach kilometrówki to:
polisy ubezpieczeniowe oraz koszty eksploatacyjne. Koszty można przenosić na kolejne miesiące, jednak nie
dalej niż do końca roku. Jeśli chodzi o VAT, to prawo dopuszcza odliczenie do 50% podatku VAT jeżeli auto jest
użytkowane do celów mieszanych. Natomiast jeśli prowadzona jest kilometrówka i z auta korzysta się
wyłącznie w celach służbowych prawo pozwala a odliczenie 100% VAT.
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CZY MOCNA POZYCJA NA RYNKU NAJMU SAMOCHODÓW JEST TAK
POŻĄDANA? – PRZYKŁAD PRZEJĘCIA PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
PRZEZ PKO LEASING S.A.

Prime Car Management (dalej PCM) to jedna z wiodących firm w
segmencie wynajmu samochodów i zarządzania flotą, a oferowane
przez nią usługi są komplementarne do tych świadczonych przez PKO
Leasing. Była i nadal jest spółką dominującą grupy MasterLease w
której skład wchodzą: Futura Leasing S.A., Prime Car Management S.A.,
Masterlease sp. z o.o. oraz MasterRent24 sp. z o.o.

Nie dziwne więc, że największa w Polsce spółka leasingowa
zainteresowała się największym graczem w branży najmu
długoterminowego. W 2018 roku PKO leasing będący jednym z
kluczowych elementów grupy PKO Banku Polskiego ogłosił wezwanie
do zapisywania się na sprzedaż akcji PCM. Celem PKO Leasing był
wykup 100% akcji spółki oraz wycofanie jej z GPW. Przejęcie zostało
podzielone na 2 fazy. 

Rysunek 2. Hierarchia Grupy MasterLease
stan na 2021 rok.

Źródło: Opracowanie własne na
podstawie danych PZWLP.



Na początku 2019 roku w pierwszej fazie na sprzedaż złożono 7,86 mln akcji po 23,75 zł każda (kurs w styczniu
wynosił poniżej 10 zł), co stanowiło 66% udziału w całym kapitale. Wiadomym więc było, że przejęcie dojdzie
do skutku, lecz pod niewiadomą było pozostanie PCM na głównym parkiecie. W drugiej fazie cena została
obniżona do 20 zł za akcję. PKO Leasing ostatecznie wykupiło 94,4% akcji. Pozostałe 5,6% zostało dokupione
przez przymusowy wykup (ang. squeeze out). Ostatecznie PKO Leasing został 100% akcjonariuszem Prime Car
Management i zdobył pozycję lidera na rynku usług najmu długoterminowego. Również dzięki temu została
wzmocniona pozycja na rynku leasingu oraz pokazana swoja obecność na rynku najmu krótkoterminowego.
Produkty oferowane przez PCM uzupełniły ofertę PKO Leasing i obecnie są oferowane w całej Grupie PKO
Banku Polskiego.

To wszystko nie było takie proste jakby mogło się wydawać, ponieważ w pierwszej fazie wezwania PKO do
walki przystąpiło Hitachi Capital Polska oferując 22,25 zł za akcję. Niestety nie miało ono takiej siły przebicia
jak PKO Leasing i nie pozyskało wystarczającej ilości chętnych, co poskutkowało wycofaniem się z transakcji.
Hitachi jest jedną z mniejszych firm działających na polskim rynku CFM (ang. Car Fleet Management – usługi
zarówno finansowania, jak i szczegółowej obsługi floty pojazdów) i takie przejęcie spowodowałoby, że spółka
zostałaby jednym z liderów.

Kolejnym przeciwnikiem PKO Leasing był londyński fundusz Pollen Street Capital (PSC), inwestujący w sektor
finansowy i usługi dla biznesu, który również przystąpił do walki o Masterlease na początku 2019 roku.
Fundusz oferował 23,25 zł za akcję, zostały nawet przedłużone zapisy. Jednak fundusz nie zdecydował się na
wykup PCM z powodu nieosiągnięcia minimalnej liczby zapisów. Powodem tego mogło być to, że PKO Leasing
ogłosił nowe wezwanie.
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Rysunek 2. Akcjonariat Prime Car Management przed przejęciem - stan na koniec 2018 roku [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych historycznych akcjonariatu Prime CarManagement.



Jak widać sytuacja Prime Car Management nie była klarowna i zmieniała się bardzo dynamicznie. Podczas gdy
pierwsze wezwanie PKO i Hitachi nie było do końca udane, w walce o spółkę pozostawał fundusz PSC. Jednak
PKO Leasing nie dał za wygarnął i zaoferował lepszą cenę od PSC. Wydawać by się mogło że londyński fundusz
przebije ofertę PKO, jednak nie doszło do tego i to PKO Leasing wykupił niemal wszystkie akcje. Przejęcie
okazało się bardzo owocne ponieważ już w 2019 roku Prime Car Management osiągnął 14.517 tyś. zysku netto,
a w 2020 roku 32.509 tyś. zysku netto.

Możliwy był też scenariusz zakładający niepowodzenie wszystkich spółek, które przystąpiły do „walki na
wezwania”. Stać się tak mogło, ponieważ Prime Car Management S.A. zadebiutował w kwietniu 2014 roku i
jego kurs wynosił wówczas 44,05 zł za akcję, a w styczniu 2018 roku był wyceniany na 31,40 zł za akcję czyli
znacznie wyżej niż oferował PKO Leasing, Pollen Street Capital i Hitachi Capital Polska. Niezwykłe więc było, że
część akcjonariuszy zdecydowało się sprzedać swoje papiery wartościowe ze znaczącą stratą.
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Rysunek 3. Chronologia przejęcia Prime Car Management.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych historycznych akcjonariatu Prime CarManagement.

Rysunek 4. Udział spółek w rynku leasingu [%]  stan na 2020 rok.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PZWLP.



Podsumowując, rynek najmu samochodów staje się coraz bardziej popularny, ponieważ jest jeszcze
nienasycony o czym świadczy niedawne, bardzo dynamiczne, przejęcie Prime Car Management. Wiele firm
leasingowych również ma w swojej ofercie najem długoterminowy. Dzięki wprowadzeniu w 2019 roku IFSR 16,
rynek najmu samochodów stał się bardziej przystępny dla firm, ponieważ zasady rozliczenia umów stały się
jasne. Wynajem auta jest prosty, szybki i łatwy w rozliczeniu, nie wymaga od użytkownika przejścia dużej ilości
procesów polegających na zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. Oferuje co roku fabrycznie nowy
samochód po stosunkowo niskich kosztach, dzięki czemu spełnia coraz to bardziej restrykcyjne normy emisji
spalin. 
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POMYSŁ WCALE NIE TAKI NOWY

Na gruncie ekonomiki sportu koncepcja funkcjonowania profesjonalnych rozgrywek ligowych w formule
zamkniętej (tzn. nikt nie spada, nikt nie awansuje) jest intepretowana jako jedna z najbardziej
charakterystycznych cech organizacji sportu północnoamerykańskiego, a tym samym podstawowym jego
wyróżnikiem instytucjonalnym wobec tradycji europejskiej. O tym, że musimy liczyć się przynajmniej z
próbami implementacji tego typu rozwiązań w kontekście europejskich pucharów mówiło się od jakiś
kilkunastu lat. Mniej więcej od momentu kiedy kluby piłkarskie, zwłaszcza te z najbardziej rozpoznawalnej ligi
świata, jaką jest bez wątpienia angielska Premier League, stawały się przedmiotem ożywionych akwizycji ze
strony inwestorów z USA. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że  ¼ ,,rebeliantów” z niedoszłej Super Ligi
reprezentuje kapitał amerykański (tj. Arsenal, Manchester United, Liverpool, AC Milan) to sprawa jest
oczywista. Innymi słowy, nie byliby chyba sobą, gdyby chociażby tego nie spróbowali. 

SOCCERYZACJA BRYTYJSKIEGO FUTBOLU 

Wśród 20 klubów tworzących w Anglii najwyższą klasę rozgrywkową w sezonie 2020/2021 kapitał amerykański
obecny był w dziewięciu zespołach. W przyszłym sezonie ten stan rzeczy może zostać utrzymany, ponieważ
nawet jeśli londyński Fulham nie zdołałby się utrzymać (a szkoda, chociażby ze względu na Craven Cottage,
kultowy stadion z 1896 r.), to istnieje spora szansa, że jego miejsce zajmie któraś z dwóch innych
,,amerykańskich” drużyn, tzn.: Barnsley lub Swansea, jeśli naturalnie zdołają utrzymać swoje miejsca w tabeli
gwarantujące im udział w play – off, i któraś z nich wywalczy tą drogą awans do Premier League. 
 
Również poprzez play – off, ale do Championship - walczy do końca tego sezonu ekipa ,,Pompejuszy” z
Portsmouth. W 2017 r. większość udziałów (ok. 80 %) w należącej do kibiców spółce Portsmouth Community
Football Club Limited, założonej przez nich w 2010 r. celem ratowania klubu, nabyła Tornante Company z
siedzibą w Beverly Hills. Jest to holding medialny Michaela D. Eisnera, byłego CEO Walt Disney Company i
dyrektora generalnego Paramount Pictures. 

Próba samozwańczego zawiązania piłkarskiej Super Ligi przez właścicieli lub/i osoby zarządzające
dwunastoma europejskimi klubami piłkarskimi z Anglii, Włoch i Hiszpanii zakończyła się
niepowodzeniem. Od tego czasu minęło już kilka tygodni, a temat ciągle wzbudza emocje i wyzwolił
ogromny potencjał narracyjny, czemu akurat trudno się dziwić, a to przynajmniej z dwóch powodów. Po
pierwsze, piłka nożna już dawno przestała być ,,tylko” sportem, jeśli w ogóle ,,tylko” sportem
kiedykolwiek była. Ku takiemu przypuszczeniu skłaniać może niezrozumiały do końca fenomen futbolu.  
Niepowodzenie trwającej niespełna 48 godzin - rebelii, to po wtóre, wcale nie oznacza, że sprawa jest
już nieaktualna. Wręcz przeciwnie, niebawem zapewne powróci, tylko w innej, najprawdopodobniej
konsensualnej formie. Ostatnią zatem rzeczą jaką należałoby teraz czynić to przyłączyć się do loży
szyderców, i to nie po to, aby ten sposób jakoś się asekurować, lecz przede wszystkim ze względu na nie
najgorszą chyba znajomość tematu.   

WOKÓŁ 48 GODZIN, KTÓRE NIE
WSTRZĄSNEŁY FUTBOLOWYM ŚWIATEM 
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W przyszłym sezonie warto będzie obserwować poczynania przynajmniej jeszcze jednego klubu z angielskiego
trzeciego frontu (League One). W kwietniu br. nowopowstała spółka Gamechanger, kontrolowana przez ORG,
jedną z grup kapitałowych operujących na rynku amerykańskich funduszy emerytalnych (ang. pension fund),
objęła 90 % akcji Ipswich Town. Poza tym, pakiet 5 % popularnych ,,Traktorzystów”, zdobywcy Pucharu UEFA z
1981 r., trafił do funduszu Tree Lions, należącego do trzech innych Amerykanów, tj.: Bretta Johnsona, Berke`a i
Marka Detmera. Dwaj pierwsi z wymienionych znani są m.in. z posiadania udziałów w drugoligowej drużynie
soccera - Phoenix Rising FC. Jednym z jej akcjonariuszy jest też Didier Drogba, legenda londyńskiej Chelsea i
reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej.  W sumie na ten moment w rękach kapitału z USA z lig od jeden do trzy
znajduje się łącznie 17 klubów. Amerykanie są zatem nacją, która przoduje w inwestowaniu w profesjonalną
angielską piłkę nożną, nazywaną w Stanach Zjednoczonych soccer`em., i nie wydaje się, aby w najbliższym
okresie tendencja ta wygasła. Tym bardziej, że celem północnoamerykańskich akwizycji stają się kluby z jeszcze
niższych lig. 

Pod koniec 2020 r. dwóch aktorów, Amerykanin Ryan Reynolds oraz Kanadyjczyk Bob McElhenney, nabyło
Wrexam AFC. Jeden z najstarszych klubów piłkarskich świata, założony w 1864 r. występuje aktualnie na
poziomie piątek ligi angielskiej (National League). W przeszłości w latach 1979 – 1982 występował on na
poziomie angielskiej drugiej ligi, a jako zdobywca Pucharu Walii, mógł grać w europejskim Pucharze
Zdobywców Pucharów. Największym na tym polu osiągnięciem było odniesienie zwycięstwa nad FC Magdeburg
(3:2, w 1979 r.) oraz FC Porto (1:0, w 1984 r.). Miejscem rozgrywania tych spotkań był Racecourse Ground (mieści
ponad 10 tys. osób), na którym ,,Czerwone Smoki” goszczą przyjezdnych niezmiennie od 1872 r. 
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Tabela 1. Zaangażowanie kapitału z USA w klubach pierwszej (Premier League) oraz drugiej (Championship) ligi angielskiej w sezonie
2020/2021. 

Źródło: Opracowanie własne. 



EMPIRIA RYNKU PRACY  

Oryginalna wersja północnoamerykańskiej formuły zamkniętej rywalizacji ligowej, nazywanej też zamiennie
systemem franczyzowym, wyposażona została w określone regulacje, mające na celu przeciwdziałanie
nadmiernej dysproporcji sił. Takim podstawowym instrumentem ekonomicznym jest tzw. Salary Cap, czyli
limitowany pułap funduszu wynagrodzeń zawodniczych. Przy czym, tak w teorii, jak i praktyce
profesjonalnego sportu północnoamerykańskiego - występują pojęcia: ,,twardego” i ,,miękkiego” Salary Cup.
Nie są one absolutnie przejawem tego co nazywa się kreatywną księgowością, lecz próbami dostosowania
przepisów do zmieniających się realiów sportowego życia gospodarczego. Z tego względu dopuszczają, np.
przekroczenie limitu wynagrodzeń przy spełnieniu pewnych warunków bądź zaistnienia określonych
okoliczności.

Tak czy inaczej w XXI stuleciu dla badaczy zajmujących się problematyką konfliktów płacowych, to właśnie
amerykańsko – kanadyjska NHL (National Hockey League), gdzie akurat praktykowany jest raczej Hard Salary
Cap, była drugim obok duńskiego szkolnictwa, obszarem dostarczającym nader cennego materiału
empirycznego o praktykowaniu lokautu we współczesnych, wysokorozwiniętych gospodarkach rynkowych.

…I ELEMENTY TEORII GIER 

Próby przeciwdziałania nadmiernym, a nie mającym pokrycia w stronie przychodowej, funduszom
wynagrodzeń dla zawodników, wypaczającym ducha sportowej rywalizacji przeświecały UEFA, kiedy na
początku poprzedniej dekady wdrożono koncepcję Finansowego Fair Play (FFP). Zbyt ,,elastyczne” , nierówne
i nie zawsze konsekwentne egzekwowanie tych zasad, przysporzyło wprawdzie europejskiej centrali
futbolowej więcej krytyki niż uznania, lecz nie ulega wątpliwości, że była to próba kroku w dobrą stronę, choć
niewątpliwie nieco też naiwna. Z drugiej strony, warto przypomnieć, że w lutym 2020 r. UEFA ukarała
tegorocznego finalistę Ligi Mistrzów - Manchester City, dwuletnim wykluczeniem z europejskich rozgrywek.
Odwołania ,,Obywateli” trwały w sumie pięć miesięcy, a wyrok ostatecznie zamieniono na 10 mln euro kary
finansowej, w czym istotną zapewne rolę łagodzącą - odegrały też nadzwyczajne pandemiczne okoliczności. 

W marcu 2020 roku Aleksander Ceferin, szef UEFA zapowiedział, że zasady FFP ulegną zmianie, gdyż będą
musiały uwzględnić skutki COVID-19. Kto jednak upatruje w tym odejścia od idei FFP może się wkrótce
rozczarować. Najprawdopodobniej - docelowo istotnie zmienione zostaną jej akcenty. Można zatem
oczekiwać, że władze UEFA, np. opracują bardziej kompleksowe standardy (UEFA Club Licensing 2018–
kierunek ten poniekąd już zasygnalizował) uwzgledniające unijne preferencje w zakresie polityki
zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwej transformacji. Nowe regulacje mogłyby np. oznaczać scedowanie
dużo większych prerogatyw weryfikująco – decyzyjnych w sprawie klubowych polityk gospodarczych na
poziom związków krajowych, przy jednoczesnym zwiększeniu ich odpowiedzialności za ten stan rzeczy przed
UEFA. Inspirująco w tym kontekście zabrzmiała też uwaga Zbigniewa Bońka, nowego Wiceszefa UEFA. W
jednym z kwietniowych wywiadów prasowych podkreślił on korzystne doświadczenia wynikającego z
kategorycznego stosowania systemu licencyjnego, dzięki któremu polityka finansowa np. ekstraklasowych (i
nie tylko) klubów w Polsce na przestrzeni poprzedniej dekady została zasadniczo uzdrowiona.   

Tuż po tym, jak upadł projekt powstania Super Ligi, Markus Schreiber, ekspert dziennika ,,Handelsbaltt”
napisał, że próba ta była poglądową 48 godzinną lekcją teorii gier, z zakresu jej skuteczności w rozbijaniu
karteli i zmów cenowych.  Teoria gier to najogólniej rzecz biorąc określony obszar wiedzy wykorzystywany w
celu podejmowania optymalnych decyzji, posługujący się najczęściej, choć jak udowodnił to noblista z 2005 r.
Thomas C. Schelling - nie zawsze, metodami matematycznymi, w sytuacji konfliktu i kooperacji. 
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Teoretyczne podstawy teorii gier przypisuje się zazwyczaj węgiersko – amerykańskiemu uczonemu Johnowi
von Neumanowi. Warto jednak przypomnieć, że już 1925 r. Hugo Steihaus, jeden z genialnych lwowskich
matematyków, zdefiniował trzy najistotniejsze elementy teorii gier, wśród których występują, skądinąd po
części swojsko też brzmiące w świecie futbolu, takie pojęcia jak: ,,sposób gry”, ,,normalizacja gier” oraz
pojęcie ,,wypłaty”. 

Jeśli współczesne relacje na linii UEFA – kluby piłkarskie (zwłaszcza te najzasobniejsze) postrzegać przez
pryzmat teorii gier, zatem w myśl Roberta J. Aumanna (współlaureata Nagrody Nobla z T.C. Schellingiem z
2005 r.), że wszystko, co się dzieje na świecie - jest grą, co akurat nie do końca musi być prawdą, to należałoby
tego typu relacje definiować w kategoriach gier wielokrotnych, zatem takich, gdzie jedna gra wpływa na
następną, często zmieniając jej przebieg oraz sens, przy założeniu, że jednocześnie toczy się wiele innych gier.
Często od gry, która się odbywa w danym momencie, podkreśla R. J. Aumann: ,,ważniejsze wydają się nam gry,
które mają dopiero się odbyć”. Dzięki takiemu spojrzeniu teoria gier stara się pozbyć dogmatycznego balastu
w postaci - gry o sumie zerowej. Ponieważ to, co może być aktualnie odczytywane jako odznaka słabości lub/i
przegranej (np. zapowiadane ustępstwo władz UEFA w sprawie FFP), z perspektywy gier wielokrotnych
nierzadko okazuje się wygraną i odwrotnie.

CASUS LEICESTER CITY, CZYLI STRACH UZASADNIONY   

Obserwacja rywalizacji w wiodących pięciu ligach piłkarskich Europy, tworzących tzw. Big Five (alfabetycznie:
Anglia, Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy) pozwala nam podzielić tezę, że próba utworzenia zamkniętej
Super – Ligi, w znacznie większym stopniu, niż się to powszechnie uważa, wywołana była nie tyle
pandemicznym tąpnięciem w klubowych finansach (vide Tab. 2), co przede wszystkim długookresową wizją
coraz bardziej wymagającej - krajowej konkurencji. Członkowie w tym właśnie zakresie mają zdecydowanie
najwięcej do stracenia. Ponieważ w następstwie rosnących przychodów, głównie z tytułu sprzedaży praw
medialnych oraz dochodów z związanych z udziałem w europejskich pucharach, następuje zjawisko, które w
ekonomii nazywa się efektem: ,,przypływu podnoszącego wszystkie łodzie”. W praktyce oznacza to, że również
w ligach z ,,Wielkiej Piątki” powoli, lecz konsekwentnie powiększa się liczba klubów, które mając zapewnione
stabilne i zasobne źródła dochodów, mogą w warunkach słabnącej presji ekonomicznej, w coraz większym
stopniu koncentrować się na optymalizacji wyniku stricte sportowego. Dodajmy, co szczególnie istotne -
również w coraz dłuższej perspektywie czasowej.  

W tej sytuacji przypadek Leicester City, czyli wiecznego ,,średniaka” jeśli nie outsidera Premier League, który w
sezonie 2015/2016 (z Marcinem Wasilewskim w szerokiej kadrze) sięgnął po mistrzostwo Anglii, nie stanowiłby
zatem przysłowiowego wyjątku potwierdzającego regułę. Ale może być odczytywany jako symptom
przybierającej na sile tendencji. W Anglii w kończącym się sezonie – niedawny, absolutny hegemon FC
Liverpool musi z siebie jeszcze sporo wykrzesać, aby w przyszłym sezonie zagrać w jakichkolwiek europejskich
pucharach. Podobnie zresztą Tottenham, zaś Arsenalowi w sezonie 2021/2020 Europa raczej już ,,nie grozi”. W
hiszpańskiej rywalizacji o tytuł mistrza kraju pewne szanse do końca rozgrywek zachowywała FC Sevilla. We
Francji LOSC Lille zachwiał właśnie pozycją Paris St. Germain. We Włoszech, niemal modelowym wzorcem dla
rzeczonej tezy jest Atalanta Bergamo, z sezonu na sezon ugruntowująca sobie pozycję w historycznej już
hierarchii Calcio. Zresztą rywalizacja na futbolowo – centrycznym Półwyspie Apenińskim cechuje się teraz
zdecydowanie największą liczbą klubów, które na tle pogrążającego się w strukturalnej już chyba zapaści
Juventusu, i ciągle mimo wszystko tkwiącej niej ekipy Milanu, mogą w kolejnych sezonach sięgać po scudetto,
tzn. mistrzowską tarczę. Fakt ten brał też zapewne pod uwagę Jose Mourinho kiedy zdecydował się
poprowadzić od przyszłego sezonu AS Romę. 
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Z kolei w szerokiej, ogólnoeuropejskiej perspektywie efekt ,,przypływu podnoszącego wszystkie (klubowe)
łodzie”, uwypukla się też w kontekście rozszerzenia europejskich rozgrywek klubowych o trzeci puchar,
którym od sezonu 2021/2022 będzie UEFA Europa Conference League. Jest to jeszcze jedna forma
międzynarodowej rywalizacji klubowej, przewidziana głównie dla drużyn zajmujących dalsze miejsca za
ligowym podium.  W naszej opinii, docelowo - najwięcej korzyści może ona przynieść klubom z takich właśnie
krajów jak Polska. Z jednej strony, będą one beneficjentem płynących z tego tytułu z UEFA środków
finansowych. Z drugiej strony, pojawi się wartościowa okazja, aby w coraz szerszym zakresie, sukcesywnie
zdobywały one międzynarodowe doświadczenie. Tego rodzaju ,,przetarcia” w rywalizacji z markowymi
zespołami z Zachodu, umożliwiał w latach 1961 – 2008, nieistniejący już niestety Puchar Intertoto (UEFA
Intertoto Cup), zwany też potocznie – Pucharem Lata. 

CO KRYJE SIĘ ZA DECYZJĄ O ODROCZENIU IPO CLUB BRUGGE ?                

Od 2012 r., w którym najpierw rodzina Glazerów zdecydowała się na powtórny giełdowy debiut akcji
Manchester United, a potem uczynił to jeszcze szkocki Rangers FC, żadna z uznanych futbolowych marek nie
podążyła już tą drogą. Przede wszystkim dlatego, że kilkadziesiąt wcześniejszych piłkarskich IPO do jakich
doszło w latach 90-tych XX wieku przyniosło chyba więcej rozczarowań niż satysfakcji. W 2019 r. na giełdową
ścieżkę rozwoju zdecydował się wprawdzie trzecioligowy bawarski SpVgg Unteraching Fußball GmbH & Co.
KGaA, który w ten sposób pozyskał 6,7 mln euro, jego papiery notowane są na Börse München, lecz klub ten
trudno zaliczać do znanych futbolowych brandów. Choć i on miał też czas swojej wielkości, kiedy przez dwa
sezony (z Januszem Górą w składzie) w latach 1999 – 2001 występował w Bundeslidze.  Aktualnie jednak przed
,,Haching” stoi widmo degradacji do IV ligi. 
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Tabela 2. Wybrane wyniki finansowe dwunastu klubów usiłujących utworzyć Super -Ligę w sezonach 2018/2019 – 2019/2020    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych klubów, Swiss Ramble. 
*wynik przed opodatkowaniem. 



Dekadowy zatem zastój z szeroko rozpoznawalnym piłkarskim IPO miał się skończyć w marcu tego roku, za
sprawą wprowadzenia na parkiet Euronextu jednego z najbardziej utytułowanych klubów Belgii – Club Brugge
NV. Akcje futbolowego przedsiębiorstwa, 16-krotnego mistrza Belgii, 11-krotnego triumfatora krajowego
pucharu, a także finalisty poprzednika dzisiejszej Ligi Mistrzów, czyli Pucharu Europy z 1978 r. (0:1 na Wembley
z FC Liverpool), wydawały się być atrakcyjną propozycją dla inwestorów.  Oferta nie przewidywała emisji
nowych akcji, lecz składała się na nią podaż 30% pakietu z puli należącej do dwóch akcjonariuszy: Barta
Verhaeghe (Przewodniczący Rady Nadzorczej) i Vincenta Mannaerta (Dyrektora Generalnego), posiadających
odpowiednio: 70% i 18% akcji. Sprzedaż na rynku pierwotnym wyznaczono na koniec marca. Oferta zakładała
cenę w przedziale 17,50 – 22,50 euro za akcję, co przełożyłoby się na kapitalizację Club Brugge na poziomie ok.
229 mln euro. Po czym, niespodziewanie pojawiła się informacja, że: ,,w świetle warunków rynkowych
odroczona została pierwsza oferta publiczna; (…) a wszystkie zapisy na akcje oferowane w ramach Oferty
zostaną anulowane, zaś dokonane płatności subskrypcyjne zostaną zwrócone bez odsetek lub innej
rekompensaty”. 

Rzecz skądinąd dziwna. W momencie składania zapisów belgijski parkiet Euronextu kontynuował tendencję
wzrostową (od początku br. BEL 20 zyskał prawie 12 %). Moment rozpoczęcia IPO też nie był chyba
przypadkowy, tym bardziej, że ofertę przygotowywało doświadczone konsorcjum składające się z Credit
Suisse, posiadającego bardzo duże, jeśli nie największe wśród globalnych banków kompetencje w rynku
klubów piłkarskich, niemieckiego Berenberg Bank – dysponującego uznanymi ekspertami od ekonomii piłki
nożnej, belgijskiego – Belfiusa, znanego może bardziej pod wcześniejszą marką - Dexia, oraz … JP Morgan &
Chase - jakby nie patrząc banku, który w trzy tygodnie po decyzji o zawieszeniu IPO Club Brugge NV, pojawił
się w roli finansowego patrona nieudanego przewrotu futbolowego. 

Za to wkrótce publicznie przeprosił i przyznał się do błędu ustami Daniela Pinto, szefa pionu bankowości
korporacyjnej i inwestycyjnej: ,,jest oczywiste, że źle oceniliśmy poziom emocji, jakie przyniesie ta umowa.
Jako firma wyciągniemy wnioski z tego doświadczenia”. 

Trudno oprzeć się refleksji, a jednocześnie zaprzeczyć temu, że gdyby polityka faktów dokonanych, którą
przyjęli w swojej strategii działania ,,rebelianci”, okazała się jednak skuteczna, wówczas perspektywy dla akcji
takiego klubu jak Bruggia, uczestniczącego regularnie w fazie grupowej Ligi Mistrzów byłyby gorsze, znacznie
gorsze… 
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Prowadzimy w pozyskiwaniu kapitału
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rozwiązania dostępne na rynku kapitałowym m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI). 

Przeprowadzamy emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty Funduszy
Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) i
Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizujemy transakcje na rynku
niepublicznym oraz świadczymy szereg usług poemisyjnych. 

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla małych i
średnich przedsiębiorstw. Współpracujemy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w zakresie wsparcia dla
przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE). 

NABYWANIE AKCJI 
 

Przeprowadziliśmy emisję akcji
Emitentów z sektora gamingowego,

medycznego, med-techowego, rynku
OZE czy finansowego, 

w zróżnicowanych typach transakcji.

Prowadzimy bardzo staranną selekcję oferowanych papierów wartościowych. Zwracamy uwagę na wszelkie
parametry oferowanych instrumentów, dbając przede wszystkim o potencjał pomnożenia kapitału Inwestorów.
Proponujemy nabywanie: obligacji i akcji w przygotowanych przez Dom Maklerski ofertach, obligacji i akcji w
emisjach przygotowanych przez inne firmy inwestycyjne, w których Dom Maklerski jest członkiem konsorcjum
oferującego oraz certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ).

NABYWANIE OBLIGACJI 
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windykacyjnego.

OFERTA FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH 

 
Umożliwiamy Inwestorom

obejmowanie certyfikatów z szerokiej
oferty FIZ, FIO oraz SFIO. 
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