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Szanowni Państwo,

z ogromną satysfakcją oddaję w Państwa ręce Raport   
Roczny EFL za rok 2015.

Rok 2015 dla Europejskiego Funduszu Leasingowego i branży 
leasingowej był najlepszym w dotychczasowej historii. Zrze-
szone w Związku Polskiego Leasingu (ZPL) firmy sfinanso-
wały aktywa o wartości niemal 50 mld zł (49,8 mld zł),  dzięki 
czemu przekroczony został rekordowy dotąd wynik z 2014 r. 
(42,8 mld zł). 

Łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej na 
dzień 31.12.2015 r. w kwocie 87,8 mld zł jest porównywalna 
z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych fir-
mom przez banki (101,4 mld zł, wg stanu na 31.12.2015 r.). 

Raportujące do ZPL firmy udzielają finansowania w formie 
leasingu oraz pożyczki inwestycyjnej, których udziały sta-
nowiły odpowiednio 85,2 proc. i 14,8 proc. wszystkich sfinan-
sowanych przez branżę w minionym roku inwestycji. Przewa-
żają inwestycje w aktywa ruchome (97,1 proc.), w mniejszym 
stopniu za pośrednictwem leasingu finansowane są także 
nieruchomości (2,9 proc.). 

W 2015 r. motorami rynku leasingu były pojazdy osobowe 
i dostawcze z 20-proc. wzrostem oraz transport ciężki, któ-
ry wzrósł o 18 proc.  Pozostałe segmenty: maszyn i urządzeń 
oraz nieruchomości również wykazały się solidną dynamiką 
wzrostu (odpowiednio o 12 i 14-proc.). 

EFL w ubiegłym roku sfinansował leasingiem i pożyczką ak-
tywa o łącznej wartości 4 370,3 mln zł  (środki trwałe i nieru-
chomości). Oznacza to 17,1 proc. wzrost w stosunku do wyniku 
wypracowanego rok wcześniej. Firma w 2015 r. rozwijała się 
szybciej niż cały rynek leasingu, który zanotował 16,3 proc. 
wzrostu.

Rekordowe dla EFL były dwa ostatnie miesiące ubiegłego 
roku. W listopadzie EFL sfinansował aktywa o wartości 
430,9 mln zł, a najlepszym sprzedażowo w całej jego do-
tychczasowej historii okazał się grudzień 2015 r., w którym 
wartość finansowania wyniosła niemal pół miliarda złotych 
(490,9 mln zł)!

EFL nieprzerwanie od 25 lat utrzymuje pozycję branżowego 
lidera z udziałem na poziomie 9 proc. w rynku leasingu rucho-
mości i 8,8 proc. udziałem w całym rynku leasingu w Polsce. 
Wyższą od rynkowej dynamikę firma wypracowała w seg-
mencie maszyn i urządzeń – wartość sfinansowanych przez 
EFL maszyn i urządzeń wyniosła ok. 1,1 mld zł, co oznacza 21,1 
proc. wzrostu, liczonego rok do roku (przy dynamice  rynku: 
17,7 proc.). Wypracowany wynik daje spółce pozycję wicelide-
ra w segmencie MiU.

Po raz kolejny rynkowy sukces zawdzięczamy przede 
wszystkim konsekwentnemu zaspokajaniu potrzeb naszych 
klientów – to jest dla nas cel nadrzędny. Cel, którego realiza-
cja jest możliwa dzięki sile naszej marki oraz profesjonalnej 
kadrze.

Oferowane przez nas produkty zdobywają uznanie rynku. 
W 2015 r. po raz czwarty „Gazeta Finansowa”  przyznała nam 
tytuł „Finansowej Marki Roku” i po raz piąty otrzymaliśmy 
godło „Firmy Przyjaznej Klientowi”, które przyznaje Fundacja 
Obserwatorium Zarządzania. Otrzymaliśmy również nagro-
dę „Portfel WPROST” tygodnika „Wprost”, wyróżnienie „Bu-
siness Premium” przyznane przez Bloomberg Businessweek 
Polska oraz godło „Najwyższa Jakość IQ 2015” w konkursie, 
którego organizatorem jest ForumBiznesu.pl wraz z „Dzien-
nikiem Gazetą Prawną”.

EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, jednej z największych 
instytucji finansowych na świecie. Funkcjonowanie spół-
ki w ramach Grupy CA niesie za sobą stabilność finansową  
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i bezpieczeństwo, ale przede wszystkim daje gwarancję  
profesjonalnego działania. W ramach synergii Grupy w Pol-
sce ściśle współpracujemy z Crédit Agricole Bank Polska, 
oferując klientom kompleksowe rozwiązania finansowe. 

Wykorzystując potencjał Grupy EFL, budujemy swoją ryn-
kową pozycję silnej instytucji, oferującej kompleksowe roz-
wiązania dla rodzimych przedsiębiorców, takie jak leasing, 
pożyczka, najem, faktoring czy produkty ubezpieczeniowe. 
Obsługujemy zarówno klientów z sektora Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (MŚP), jak również finansujemy wysokobu-
dżetowe transakcje dla klientów korporacyjnych i instytucjo-
nalnych. 

W 2015 r. EFL, w ramach prowadzonych przez firmę projek-
tów badawczych, przygotował indeks „Barometr EFL” –syn-
tetyczny  wskaźnik  informujący o tendencji firm z sektora 
MŚP do inwestowania. Wyniki „Barometru” publikowane są 
cyklicznie raz na kwartał i stanowią  punkt odniesienia dla 
wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które będą 
sprzyjać wzrostowi lub też działać hamująco na rozwój firm. 

W ubiegłym roku opublikowaliśmy piąty raport z serii „Pod 
Lupą”. Po publikacjach poświęconych ogólnie obszarowi MŚP 
(„MŚP pod lupą”), firmom na rynku agro („Agro pod lupą”), 
przedsiębiorstwom funkcjonującym w sektorze transpor-
towym („Transport pod lupą”) oraz zagadnieniom sytuacji 
młodych na rynku pracy „Młodzi na rynku pracy. Pod lupą” 
podjęliśmy temat innowacyjności MŚP. Raport „Innowacje 
w MŚP. Pod lupą” przedstawia analizę kwestii związanych 
z zagadnieniem wdrażania innowacji przez MŚP. Patronami 
raportu są Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Przemysłu. 

W minionym roku EFL nadal aktywnie angażował się także 
we współpracę z organizacjami przedsiębiorców, uczestni-
cząc w pracach Związku Polskiego Leasingu, Konfederacji 

Lewiatan i Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 
Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIFP), których 
jesteśmy członkiem. Kontynuowaliśmy również współpracę  
z szeregiem organizacji branżowych.

Co przyniesie nam 2016 r.? Optymistyczne prognozy dla pol-
skiej gospodarki, planowany wzrost PKB na poziomie ok. 3,7 
proc. dają podstawy sądzić, że inwestycje polskich przedsię-
biorców, w tym te finansowane leasingiem, będą nadal rosły.

W roku 2016 przypada jubileusz 25-lecia EFL. Nie byłoby 
tego sukcesu i tego jubileuszu bez naszych klientów, partne-
rów biznesowych i pracowników. W całej naszej historii udało 
nam się pozyskać prawie 270 tys. klientów. Dlatego cały czas 
pracujemy nad udoskonalaniem naszych produktów i proce-
sów oraz podnoszeniem jakości obsługi tak, żeby dotrzymać 
obietnicy zawartej w naszej dewizie „Czas i pieniądz” oraz 
określonej w misji:

Wspólnie działamy dla trwałego rozwoju naszych klientów 
i partnerów na konkurencyjnym rynku. Szanujemy czas, 
pieniądze oraz zaufanie, jakim nas obdarzają – nasze 
rozwiązania finansowe są  użyteczne i nowatorskie. 

Nasi eksperci szybko i trafnie potrafią oceniać potencjał firm 
oraz wspierać je w podejmowaniu bezbłędnych decyzji inwe-
stycyjnych, przynoszących wymierne korzyści wpierające 
rozwój biznesu.

Z poważaniem,

Radosław Kuczyński
Prezes EFL
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Szanowni Państwo,

w 2015 r. polska gospodarka odnotowała wzrost Produktu 
Krajowego Brutto (PKB) na poziomie 3,6%. Zeszłoroczny 
wzrost gospodarczy wynikał głównie ze zwiększonego udzia-
łu eksportu netto. Jednak spadek dynamiki popytu krajowego 
z 4,9% w 2014 r. do 3,4% zahamował tempo wzrostu. Był to 
przede wszystkim efekt spowolnienia inwestycji oraz zmniej-
szenia wkładu zapasów. Z drugiej strony, w 2015 r. mieliśmy do 
czynienia z przyspieszeniem konsumpcji prywatnej. Zgodnie 
z danymi o PKB polska gospodarka znajdowała się w fazie sil-
nego ożywienia. 

Sytuacji tej towarzyszyły historycznie niska stopa referencyj-
na NBP oraz wyzwania regulacyjne stawiane przed sektorem 
finansowym.

Pomimo tego rok 2015 był dla Grupy Crédit Agricole w Polsce 
satysfakcjonujący pod względem rozwoju, synergii oraz wyni-
ków finansowych. Osiągnięty dochód przekroczył 1,6 mld zł, 
a wypracowany zysk wyniósł 184,7 mln zł. 

Grupa Crédit Agricole  jest obecna w 52 krajach na całym świe-
cie.  Dysponując 140 tysiącami pracowników, Grupa dostarcza 
usługi 52 milionom klientów w takich obszarach jak bankowość 
detaliczna, ubezpieczenia, zarządzanie aktywami, nierucho-
mości, leasing i faktoring oraz bankowość korporacyjna i in-
westycyjna. Crédit Agricole jest liderem na rynku bankowości 
detalicznej we Francji oraz jednym z największych banków uni-
wersalnych w Europie. Od ponad 20 lat z powodzeniem rozwija 
działalność bliską klientowi, tzw. proximity banking.

W Polsce z powodzeniem  działa od 2011 r. Oprócz Europejskie-
go Funduszu Leasingowego obejmuje Crédit Agricole Bank 
Polska, dwa towarzystwa ubezpieczeniowe: Crédit Agricole 
Life Insurance Europe i Crédit Agricole Towarzystwo Ubezpie-
czeń oraz od 2014 r. – Amundi Polska Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych, spółkę zarządzającą funduszami inwestycyj-
nymi.

Polskie spółki Grupy CA zatrudniają łącznie 6.500 pracowni-
ków świadczących wysokiej jakości obsługę klienta poprzez 
sieć obejmującą niemal 900 punktów sprzedaży na terenie ca-
łej Polski, co czyni z nas jedną z największych grup bankowych 
i ubezpieczeniowych w tym kraju.

Grupa CA w Polsce oferuje szeroki zakres usług i produktów 
finansowych, obsługując wszystkie segmenty rynku od klien-
tów detalicznych, poprzez rolników oraz małe i średnie przed-
siębiorstwa po duże korporacje. Dążąc stale do podnoszenia 
jakości świadczonych usług, spółki Grupy CA w Polsce zacie-
śniają swoją współpracę, aby wykorzystać synergię w rożnych 
obszarach działalności Grupy. Na przykład usługi finansowe 
EFL oferowane są klientom CABP z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, a EFL oferuje swoim klientom indywidualne 
rachunki  bieżące. 

EFL stanowi niezwykle silny filar działalności Grupy Crédit 
Agricole w Polsce. Obchodząc 25. rocznicę w 2016 r., spół-
ka utrzymuje pierwszą pozycję na rynku usług leasingowych 
w Polsce. Jest również liderem rynku w wielu kategoriach le-
asingu takich, jak: leasing samochodów lub leasing pojazdów 
ciężarowych. Wiele razy nagradzana była za swoją pozycję fi-
nansową oraz stosowane zasady etyki biznesowej. Rok 2015 
był najlepszym w dotychczasowej historii spółki pod wzglę-
dem finansowym.

Pragnę podkreślić, że sukces ten zawdzięczamy zaangażowa-
niu i ciężkiej pracy wielu osób – pracowników, klientów, partne-
rów biznesowych. Dziękuję im wszystkim za ich pracę i entu-
zjazm oraz zapraszam do współpracy w przyszłym roku.

Z poważaniem,

Olivier Constantin
Senior Country Officer Grupy CA w Polsce

List Senior Country  
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Europejskich Fundusz  
Leasingowy SA

faktoringowej Eurofactor. Do Grupy EFL należą również: EFL 
Finance i EFL Service. 
Grupa EFL w ramach swojej struktury proponuje rozwiąza-
nia, które mają usprawnić obsługę klientów pod względem 
rodzaju transakcji. Oferta Spółki obejmuje zarówno klientów 
z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jak również 
wysokobudżetowe transakcje dla klientów korporacyjnych 
i instytucjonalnych. Spółka ściśle współpracuje z najbardziej 
liczącymi się producentami i dostawcami.
Oferta EFL obejmuje finansowanie wszelkich środków 
trwałych: samochodów osobowych i dostawczych, maszyn 
i urządzeń, sprzętu i oprogramowania IT oraz nieruchomości. 
Dzięki synergii  należących do Grupy EFL spółek, firma jest 
dostawcą komplementarnych rozwiązań finansowych takich, 
jak: leasing, pożyczka, wynajem, faktoring i ubezpieczenia 
oraz szeregu usług dodatkowych.
EFL to firma, która od początku swojej działalności  bardzo 
silnie angażowała się w tworzenie rynku leasingu w Polsce. 
Potwierdzeniem tego zaangażowania są liczne nagrody i wy-
różnienia między innymi za oferowane rozwiązania finanso-
we oraz wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości, przy-
znawane przez opiniotwórcze media oraz instytucje.
EFL pięciokrotnie, w latach 2011-2015 otrzymał certyfikat 
„Firmy Przyjaznej Klientowi”, został również trzykrotnie  
(w 2013, 2014, 2015 r.) wyróżniony tytułem „Finansowej Mar-
ki Roku”. Firma jest ponadto laureatem takich prestiżowych 
nagród, jak: „Portfel Wprost”, „Business Premium”, „Najwyż-
sza Jakość IQ 2015”, „Perły Polskiej Gospodarki”, „Najlepszy 
Partner w Biznesie”, zdobyła również tytuł „Firmy wysokiej 
Reputacji” czy „Firmy Przyjaznej MŚP”. Jako jedyna firma 
leasingowa, EFL otrzymał nagrodę „Diamentowej Prospe-
rity” za wkład w rozwój rynku leasingu w Polsce. Firma była 
również wielokrotnie laureatem organizowanych przez me-
dia ekonomiczne rankingów, w których zajmowała I miejsce 
w kategorii leasing. EFL został również nagrodzony m.in. sta-
tuetką „Złotej Prosperity” magazynu „Home&Market”, Na-
grodą Gospodarczą „Gazety Prawnej” – dla Najlepszej Firmy 

Leasingowej „Najlepsi w 15-leciu 1989-2004” oraz tytułem 
„Najlepszej Firmy Leasingowej 10-lecia” przyznanym przez 
magazyn „Forbes”. 
Spółka jest aktywnym członkiem Związku Polskiego Leasin-
gu, Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP. Współ-
pracuje także z szeregiem organizacji branżowych. W 2009 r.  
EFL uzyskał akredytację ACCA. 
Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży terenowej Spółka jest 
zawsze blisko klienta. Wysoką jakość obsługi klientów gwa-
rantują najwyższej klasy specjaliści, którzy dzięki ogromnej 
wiedzy i doświadczeniu konsekwentnie budują pozycję firmy 
jako branżowego lidera.  Swój rynkowy sukces EFL zawdzię-
cza swoim klientom. Do tej pory  blisko 270 tys. klientów wy-
brało EFL na swojego partnera w biznesie.

Europejski Fundusz Leasingowy rozpoczął swoją działalność 
w czerwcu 1991 r. Jako jedna z pierwszych firm leasingowych 
w Polsce w znaczący sposób przyczynił się do budowania 
i kształtowania się polskiego rynku leasingu. Spółka jest pre-
kursorem polskiego leasingu. Nieprzerwanie od 25 lat EFL 
jest największą spółką leasingową w naszym kraju. Dzięki 
nieustannej modyfikacji oferty, wprowadzaniu innowacyj-
nych produktów, wspierających rozwój polskich przedsię-
biorców, przez wszystkie lata funkcjonowania utrzymuje 
pozycję branżowego lidera.
Spółka w ciągu 25 lat z prywatnej  niezależnej firmy leasingo-
wej zmieniła się w silnego, godnego zaufania gracza. W  2001 r.,  
EFL wszedł w skład jednej z największych pod względem 
wielkości kapitału instytucji finansowych na świecie – Grupy 
Crédit Agricole. Grupa ta oferuje usługi finansowe zarówno 
w obszarze bankowości detalicznej, jak i w ubezpieczeniach, 
funduszach inwestycyjnych oraz bankowości korporacyjnej. 
Przynależność EFL do Grupy Crédit Agricole to gwarancja 
stabilności finansowej i bezpieczeństwa, ale przede wszyst-
kim  pozwala korzystać  z wiedzy i doświadczenia  instytu-
cji finansowej o międzynarodowym zasięgu. Grupa Crédit 
Agricole SA to jeden z europejskich liderów w dziedzinie 
bankowości i ubezpieczeń. To wiodący w Europie bank pod 
względem przychodów w obszarze bankowości detalicznej, 
dysponujący ponad 2,5 tysiącem lokalnych placówek. 
W skład  międzynarodowej Grupy finansowej  w Polsce obok 
Grupy EFL wchodzą: Crédit Agricole Bank Polska (dawny Lu-
kas Bank) oraz Crédit Agricole Ubezpieczenia na Życie. 
EFL jest 100 proc. udziałowcem spółek Carefleet SA – wy-
specjalizowanej w wynajmie długoterminowym oraz firmy 



Opinia niezależnego  
biegłego rewidenta

niem było zbadanie skonsolidowanego sprawozdania fi-
nansowego oraz wyrażenie, na podstawie badania, opinii 
o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach 
zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (poli-
tyką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedsta-
wia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację 
majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy.

 • Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 
• rozdziału 7 ustawy o rachunkowości;
• Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych 

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce;
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy 
sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawidłowo-
ści. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie, 
w dużej mierze metodą wyrywkową – dokumentacji, 
z której wynikają kwoty i informacje zawarte w skon-
solidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obej-
mowało również ocenę poprawności przyjętych i stoso-
wanych przez Grupę zasad rachunkowości i znaczących 
szacunków dokonanych przez Zarząd Spółki, jak i ogól-
nej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania fi-
nansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas 
badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do 
wyrażenia opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu fi-
nansowym traktowanym jako całość. 

 • Naszym zdaniem skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe, we wszystkich istotnych aspektach:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje 

istotne dla oceny wyniku finansowego działalności 
gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 r.do dnia 
31 grudnia 2015 r., jak też sytuacji majątkowej i finanso-
wej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2015 r.;

• sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które 
zostały zatwierdzone przez UE;

• jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawoz-
dania finansowego przepisami prawa regulującymi 
przygotowanie sprawozdań finansowych.

 • Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem z działalności 
Grupy w okresie  od  dnia  1 stycznia 2015 r. do dnia  
31 grudnia 2015 r. (,,sprawozdanie z działalności”) i uzna-
liśmy, że informacje pochodzące z sprawozdania finan-
sowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawoz-
daniu  z  działalności  uwzględniają  postanowienia  art. 
49  ust.  2  ustawy o rachunkowości.

W imieniu

Ernst & Young Audyt Polska

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

nr ewid. 130

Kluczowy Biegły Rewident

 
Marek Musiał

biegły rewident

nr 90036

 
Wrocław, dnia 18 kwietnia 2016 r.

Dla Rady Nadzorczej
Europejskiego Funduszu Leasingowego SA

 • Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego grupy kapitałowej Europej-
skiego Funduszu Leasingowego SA (,,Grupa”), w której 
jednostką dominującą jest Europejski Fundusz Leasin-
gowy SA („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt 
Lwowskich 1, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., 
obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 
finansowej sporządzone na dzień  31 grudnia 2015 r., 
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych docho-
dów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale 
własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 
31 grudnia 2015 r. oraz zasady (polityki) rachunkowości 
oraz dodatkowe noty objaśniające (,,skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe”).

 • Za rzetelność i jasność skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie 
z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) ra-
chunkowości oraz za prawidłowość dokumentacji kon-
solidacyjnej odpowiada Zarząd Spółki. Ponadto Zarząd 
Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowią-
zani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozda-
nie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy 
spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 
z późn. zm. – ,,ustawa o rachunkowości”). Naszym zada-



Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów 
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.

Za rok zakończony dnia
31 grudnia 2015 r.

Za rok zakończony dnia
31 grudnia 2014 r. (przekształcone)

Za rok zakończony dnia
31 grudnia 2014 r. (zatwierdzone) 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody operacyjne i finansowe 633.537 622.948 622.948

Przychody ze sprzedaży produktów leasingowych 448.139 445.003 445.003

Przychody z tytułu prowizji i opłat 59.354 51.599 51.599

Pozostałe przychody ze sprzedaży 87.701 79.380 79.380

Przychody finansowe 8.655 13.781 13.781

Pozostałe przychody operacyjne 29.688 33.185 33.185

Otrzymane dywidendy – – –

Koszty operacyjne i finansowe (362.070) (376.148) (376.148)
Koszty związane z leasingiem (94.339) (91.945) (91.945)

Koszty z tytułu prowizji i opłat (930) (2.976) (2.976)

 Koszty pozostałej sprzedaży (49.269) (49.970) (49.970)

Koszty finansowe (176.246) (191.083) (191.083)

Pozostałe koszty operacyjne (41.286) (40.174) (40.174)

Koszty ogólnego zarządu (166.441) (165.255) (165.255)

Zysk/(strata) brutto 105.026 81.545 81.545

Podatek dochodowy (29.354) (21.639) (21.639)

Zysk/ (strata) netto z działalności kontynuowanej 75.672 59.906 59.906

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej – – –

Zysk/(strata) netto 75.672 59.906 59.906

Wszystkie kwoty zostały wykazane w tys. zł



Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.

Za rok zakończony dnia
31 grudnia 2015 r.

Za rok zakończony dnia
31 grudnia 2014 r. (przekształcone)

Za rok zakończony dnia
31 grudnia 2014 r. (zatwierdzone) 

INNE CAŁKOWITE DOCHODY
Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/ (straty) w kolejnych  
okresach sprawozdawczych: 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (73.370) 70.247 (5.979)

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych - - -

Podatek odroczony dotyczący innych całkowitych dochodów 13.940 (13.347) 1.136

Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu  
do zysku/ (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych (59.430) 56.900 (4.843)

Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/ (straty) w kolejnych 
okresach sprawozdawczych:

Zyski (straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń 20 (20) (20)

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych - - -

Przeszacowanie gruntów i budynków - - -

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - - -

Inne całkowite dochody netto nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/ 
(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych 20 (20) (20)

INNE CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM (NETTO) (59.410) 56.880 (4.863)
Całkowity dochód za rok ogółem przypadający: 16.262 116.786 55.043

Akcjonariuszom jednostki dominującej 16.262 116.786 55.043

Akcjonariuszom niekontrolującym - - -

Wszystkie kwoty zostały wykazane w tys. zł



Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.

31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. (przekształcone) 31 grudnia 2014 r. (zatwierdzone) 

AKTYWA
Aktywa trwałe 5.108.278 4.393.275 4.331.532 

Rzeczowe aktywa trwałe 56.970 64.022 64.022

Wartości niematerialne 4.844 5.214 5.214

Nieruchomości inwestycyjne 907 946 946

Środki trwałe oddane w leasing operacyjny 383.508 299.072 299.072

Należności z tytułu leasingu finansowego 3.809.008 3.203.881 3.203.881

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 358.577 431.949 355.723

Pozostałe aktywa finansowe 156.074 79.808 79.808

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 276.464 268.551 283.034

Pozostałe aktywa niefinansowe 61.650 39.528 39.528

Pochodne instrumenty finansowe 276 304 304

Aktywa obrotowe 3.125.750 2.659.477 2.659.477
Zapasy 84.505 69.549 69.549

Należności z tytułu leasingu finansowego 2.440.853 2.156.416 2.156.416

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe 152.244 104.569 104.569

Należności z tytułu podatku dochodowego 5.847 6.721 6.721

Pozostałe należności niefinansowe 114.202 68.213 68.213

Pozostałe aktywa finansowe 100.449 79.516 79.516

Pozostałe aktywa niefinansowe 75.058 59.020 59.020

Pochodne instrumenty finansowe 517 23 23

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 152.075 115.450 115.450

AKTYWA RAZEM 8.234.028 7.052.752 6.991.009

Wszystkie kwoty zostały wykazane w tys. zł



Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. (przekształcone) 31 grudnia 2014 r. (zatwierdzone) 

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny 934.708 963.649 901.906

Kapitał podstawowy 674.112 674.112 674.112

Kapitał zapasowy 179.320 164.617 164.617

Kapitał z aktualizacji wyceny 4.395 63.825 2.082

Kapitał rezerwowy 484 464 464

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 76.397 60.631 60.631

Zobowiązania długoterminowe 4.239.128 3.742.808 3.742.808
Rezerwy 3.591 3.519 3.519
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 3.828.641 3.172.711 3.172.711
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 395.922 563.124 563.124
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 1.245 1.332 1.332
Pochodne instrumenty finansowe 91 9 9
Rozliczenia międzyokresowe 7.455 - -
Przychody przyszłych okresów 2.183 2.113 2.113

Zobowiązania krótkoterminowe 3.060.192 2.346.295 2.346.295
Rezerwy 2.043 2.172 2.172
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 2.308.389 1.734.353 1.734.353
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 499.889 407.844 407.844
Pochodne instrumenty finansowe 1.113 618 618
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe 177.288 141.565 141.565
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 6.068 5.566 5.566
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 3.231 2.964 2.964
Rozliczenia międzyokresowe 53.966 41.833 41.833
Przychody przyszłych okresów 8.205 9.380 9.380

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 8.234.028 7.052.752 6.991.009

Wszystkie kwoty zostały wykazane w tys. zł



Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.

Kapitał  
podstawowy

Kapitał  
zapasowy

Kapitał  
z aktualizacji wyceny

Kapitał  
rezerwowy

Zyski zatrzymane/ 
Niepokryte straty

Razem

Saldo na 1 stycznia 2015 r. 674.112 164.617 63.825 464 60.631 963.649
Przeniesienie wyniku z 2014 r. na kapitał zapasowy - 14.703 - - (14.703) -

Dywidenda za 2014 r. - - - - (45.203) (45.203)

Zyski (straty) aktuarialne dotyczące programów określonych 
świadczeń - - - 20 - 20

Przeszacowanie inwestycji w akcje i udziały - - (73.370) - - (73.370)

Rezerwa na podatek odroczony z tytułu przeszacowania inwesty-
cji w akcje i udziały - - 13.940 - - 13.940

Zysk netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. - - - - 75.672 75.672

Saldo na 31 grudnia 2015 r. 674.112 179.320 4.395 484 76.397 934.708

Saldo na 1 stycznia 2014 r. 674.112 157.304 6.925 484 35.648 874.473
Przeniesienie zysku z 2013 r. na kapitał zapasowy - 7.313 - - (7.313)            -

Dywidenda za 2013 r. - - - - (27.610) (27.610)

Zyski (straty) aktuarialne dotyczące programów określonych 
świadczeń - - - (20) - (20)

Przeszacowanie inwestycji w akcje i udziały - - 70.247 - - 70.247

Rezerwa na podatek odroczony z tytułu przeszacowania inwesty-
cji w akcje i udziały

- - (13.347) - - (13.347)

Zysk netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. - - - - 59.906 59.906

Saldo na 31 grudnia 2014 r. (przekształcone) 674.112 164.617 63.825 464 60.631 963.649

Wszystkie kwoty zostały wykazane w tys. zł



Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.

Kapitał  
podstawowy

Kapitał  
zapasowy

Kapitał  
z aktualizacji wyceny

Kapitał  
rezerwowy

Zyski zatrzymane/ 
Niepokryte straty

Razem

Saldo na 1 stycznia 2015 r. 674.112 164.617 2.082 464 60.631 901.906
Przeniesienie wyniku z 2014 r. na kapitał zapasowy - 14.703 - - (14.703) -

Dywidenda za 2014 r. - - - - (45.203) (45.203)

Zyski (straty) aktuarialne dotyczące programów określonych 
świadczeń - - - 20 - 20

Przeszacowanie inwestycji w akcje i udziały - - 2.855 - - 2.855

Rezerwa na podatek odroczony z tytułu przeszacowania inwesty-
cji w akcje i udziały - - (542) - - (542)

Zysk netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. - - - - 75.672 75.672

Saldo na 31 grudnia 2015 r. 674.112 179.320 4.395 484 76.397 934.708

Saldo na 1 stycznia 2014 r. 674.112 157.304 6.925 484 35.648 874.473
Przeniesienie zysku z 2013 r. na kapitał zapasowy - 7.313 - - (7.313)            -

Dywidenda za 2013 r. - - - - (27.610) (27.610)

Zyski (straty) aktuarialne dotyczące programów określonych 
świadczeń - - - (20) - (20)

Przeszacowanie inwestycji w akcje i udziały - - (5.979) - - (5.979)

Rezerwa na podatek odroczony z tytułu przeszacowania inwesty-
cji w akcje i udziały

- - 1.136 - - 1.136

Zysk netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. - - - - 59.906 59.906

Saldo na 31 grudnia 2014 r. (zatwierdzone) 674.112 164.617 2.082 464 60.631 901.906

Wszystkie kwoty zostały wykazane w tys. zł



Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH   
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Za rok zakończony  
31 grudnia 2015 r.

Za rok zakończony  
31 grudnia 2014 r. (przekształcone) 

Za rok zakończony  
31 grudnia 2014 r. (zatwierdzone)     

Zysk przed opodatkowaniem 105.026 81.545 81.545

Korekty:
Amortyzacja 84.689 80.962 80.962

(Zyski) / straty z tyt. różnic kursowych 3.674 16.486 16.486

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 137.338 156.054 156.054

Zysk / (strata) z działalności inwestycyjnej 611 599 599

Inne korekty (1.194) (3.180) (3.180)

Zysk operacyjny przed zmianami kapitału obrotowego 330.144 332.466 332.466
Zmiana stanu rezerw (63) 692 692

Zmiana stanu zapasów (14.957) 11.323 11.323

Zmiana stanu należności (980.677) (713.804) (713.804)

Zmiana stanu zobowiązań 43.278 4.064 4.064

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (23.482) (21.668) (21.668)

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 61.827 50.567 50.567

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (221.041) (175.413) (175.413)

Zmiana stanu aktywów/zobowiązań finansowych 110 (682) (682)

Środki pieniężne z działalności operacyjnej (804.861) (512.455) (512.455)
Podatek dochodowy (23.153) (21.345) (21.345)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (828.014) (533.800) (533.800)

Wszystkie kwoty zostały wykazane w tys. zł



Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH   
Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Za rok zakończony  
31 grudnia 2015 r.

Za rok zakończony  
31 grudnia 2014 r. (przekształcone) 

Za rok zakończony  
31 grudnia 2014 r. (zatwierdzone)     

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 691 10.189 10.189

Spłata udzielonych pożyczek 386.788 352.500 352.500

Otrzymane odsetki 16.666 15.236 15.236

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (2.899) (3.199) (3.199)

Udzielone pożyczki (488.832) (391.935) (391.935)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (87.586) (17.209) (17.209)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH   
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5.597.028 2.920.987 2.920.987

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1.376.500 3.064.839 3.064.839

Dywidendy wypłacone (45.203) (27.610) (27.610)

Spłaty kredytów i pożyczek (4.370.135) (2.388.526) (2.388.526)

Wykup dłużnych papierów wartościowych (1.452.509) (2.784.512) (2.784.512)

Zapłacone odsetki (153.456) (172.568) (172.568)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 952.225 612.610 612.610

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 36.625 61.601 61.601

Środki pieniężne i ekwiwalenty – bilans otwarcia 115.450 53.849 53.849

Środki pieniężne i ekwiwalenty – bilans zamknięcia 152.075 115.450 115.450

 w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 617 330 330

Wszystkie kwoty zostały wykazane w tys. zł



Placówki EFL
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Poznań 
ul. Bukowska 76/110
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al. Solidarności 46

Słupsk 
ul. Kilińskiego 31

Tarnów 
ul. Krakowska 113

Wrocław 
ul. Osobowicka 70A

Radom 
al. Grzecznarowskiego 2

Sosnowiec 
ul. Kołłątaja 7

Toruń 
ul. Batorego 5

Wrocław 
ul. Muchobroska 14

Radomsko 
ul. Kościuszki 6/104

Stalowa Wola 
ul. Narutowicza 6/1

Toruń 
ul. Bydgoska 20

Wrocław 
ul. Ołatszyńska 92F/3

Placówki EFL


