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Szanowni Państwo,

z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Roczny raport EFL za rok 2013.

Dla EFL i branży leasingowej 2013 był historycznym okresem pod względem wyników. 
Rynek leasingu wzrósł o 13 proc., a skumulowana sprzedaż firm zrzeszonych w Związku 
Polskiego Leasingu osiągnęła poziom 35,5 mld PLN, przebijając tym samym dotychczasowy 
rekord z 2008 roku, który wynosił 32,9 mld PLN. 

Głównymi filarami wzrostu branży w roku 2013 były: segment pojazdów oraz rynek maszyn 
i urządzeń. Wartość transakcji dotycząca pojazdów stanowiła blisko 61 proc. wszystkich 
transakcji zawartych na rynku ruchomości, natomiast rynek maszyn odpowiadał za 
ok.  30  proc. transakcji. Na wypracowane przez branżę wyniki wpływ miały stopniowe 
ożywienie polskiej gospodarki oraz odbudowa koniunktury w przemyśle. Te dwa czynniki 
przełożyły się na stopniową poprawę sytuacji na rynku pracy w ostatnich miesiącach roku. 

EFL jako spółka zanotowała największy wzrost na rynku leasingu, a jej sprzedaż rosła 
szybciej niż dynamika rynku. Firma sfinansowała aktywa o wartości 3,1 mld PLN (za 
pośrednictwem leasingu i pożyczki), osiągając 19 proc. wzrostu, dzięki czemu utrzymała 
pozycję lidera i jednocześnie zwiększyła swój udział w rynku do 9,3 proc. (wobec 9,0 proc. 
w roku 2012). Tradycyjnie szczególna rola przypadła segmentowi pojazdów. Dynamika 
rynku leasingu tego sektora w 2013 roku wyniosła 22 proc., podczas gdy EFL wypracował 
wynik o blisko 25 proc. wyższy od tego sprzed roku. Mimo silnej konkurencji na trudnym 
rynku motoryzacyjnym wśród firm leasingowych i  banków nadal pozostajemy liderem. 
Druga w branży spółka leasingowa zanotowała w ubiegłym roku 14‑procentowy wzrost, 
finansując aktywa o łącznej wartości (leasingiem i pożyczką) na poziomie ok. 2,6 mld PLN. 

Bardzo dobre wyniki zawdzięczamy sile naszej marki, profesjonalnej kadrze oraz 
konsekwentnemu realizowaniu strategii firmy.  Uznanie rynku zdobywają oferowane przez 
nas produkty. W 2013 roku otrzymaliśmy tytuły „Finansowej Marki Roku”, „Firmy Przyjaznej 
MŚP” i po raz czwarty „Firmy Przyjaznej Klientowi”. Nasz produkt Leasing Swobodny 
otrzymał między innymi Order Finansowy oraz został uznany za „Produkt Innowacyjny dla 
Logistyki, Transportu i Produkcji 2013”.

List Prezesa Zarządu EFL SA Radosława Kuczyńskiego



EFL jest częścią grupy Crédit Agricole, jednej z największych grup finansowych na świecie. 
Przynależność do tej grupy daje nam gwarancję stabilności finansowej i bezpieczeństwa 
oraz pozwala czerpać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym 
zasięgu. Wspieramy synergię grupy w Polsce i ściśle współpracujemy z Crédit Agricole 
Bank Polska. Wprowadzamy wspólne produkty finansowe, dbając o konsekwentne 
budowanie pozycji całej grupy CA w Polsce. 

Funkcjonująca w ramach Grupy EFL spółka flotowa Carefleet od kilku lat wzmacnia 
swoją pozycję na rynku, zajmując wysokie, bo piąte miejsce wśród największych firm pod 
względem liczebności łącznie zarządzanej i finansowanej floty firmowej na polskim rynku 
car fleet management. 

Druga spółka powiązana z EFL – Crédit Agricole Commercial Finance, w 2013 roku 
zanotowała największą dynamikę wśród firm funkcjonujących na polskim rynku faktoringu.

Dzięki coraz lepszemu wykorzystaniu synergii w ramach spółek Grupy CA Polska 
wzmacniamy i rozwijamy nasze struktury biznesowe. Obsługujemy zarówno klientów 
z  sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), jak również finansujemy wysoko 
budżetowe transakcje dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Wspieramy polską 
przedsiębiorczość, oferując szeroką gamę produktów dostosowanych do potrzeb naszych 
klientów. Zapewniamy wszechstronne wsparcie w rozwoju ich biznesu, nie zapominając 
o kompleksowej obsłudze posprzedażowej.

Pakiet oferowanych przez nas produktów obejmuje: leasing, wynajem długoterminowy, 
pożyczkę, faktoring, ubezpieczenia oraz inne produkty dodatkowe. Konsekwentnie 
budujemy swoją rynkową pozycję jako dostawcy różnorodnych instrumentów finansowych 
dla przedsiębiorstw. 

Z powodzeniem realizujemy zewnętrzne projekty finansowania inwestycji. Korzystamy 
ze wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy 
i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dzięki podpisywanym przez nas kolejnym 
umowom z tymi instytucjami zapewniamy polskim przedsiębiorstwom atrakcyjne warunki 
finansowania inwestycji. Stale poszerzamy też nasz portfel produktów o innowacyjne 
usługi, takie jak np. wprowadzony w 2013 roku Leasing Swobodny. 

Aktywnie angażujemy się we współpracę z organizacjami przedsiębiorców, uczestnicząc 
w pracach Związku Polskiego Leasingu, Konfederacji Lewiatan i Centrum Partnerstwa 
Publiczno‑Prywatnego, których jesteśmy członkiem. Współpracujemy także z szeregiem 
organizacji branżowych. 

Kontynuujemy misję „Więcej przestrzeni dla przedsiębiorczych”, której założeniem jest 
wsparcie inwestowania w okresie spowolnienia gospodarczego, jak również rozwijania 
inwestycji w momencie poprawiania się koniunktury rynkowej. Chcemy być dla klienta 
i być blisko niego. 

Z optymizmem patrzymy na 2014 rok. Oczekujemy dalszej poprawy koniunktury rynkowej 
i co za tym idzie, większej skłonności wśród przedsiębiorców do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych. 

Naszym zdaniem, 2014 będzie rokiem intensywnej pracy. Początek zaowocował 
podpisaniem przez EFL kolejnego kontraktu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki 
nowej umowie jesteśmy w stanie zaproponować przedsiębiorcom atrakcyjne finansowanie 
w postaci Leasingu Europejskiego „Praca dla Młodych”.

Będziemy konsekwentnie rozbudowywać dostępność oferty w ramach Grupy EFL i szerzej 
– Crédit Agricole tak, aby dostarczać naszym klientom kompleksowe rozwiązania finansowe 
pomocne w rozwoju biznesu i ułatwiające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. 

Z poważaniem,

Radosław Kuczyński

List Prezesa Zarządu EFL SA Radosława Kuczyńskiego



Szanowni Państwo,

rok 2013 to powrót ożywienia gospodarczego w światowej gospodarce oraz stopniowej 
poprawy koniunktur na polskim rynku.

Jednym z ważniejszych wskaźników makroekonomicznych pokazujących stan gospodarki 
jest wskaźnik wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB). Pierwszy i drugi kwartał 2013 roku 
charakteryzował się wyjątkowo słabą dynamiką wzrostu – odpowiednio 0,5 i 0,8 proc.

Natomiast w trzecim kwartale odnotowany został znaczący wzrost – 1,9 proc., pokazując 
tym samym znaczne odbicie w popycie wewnętrznym i konsumpcji indywidualnej. Łączny 
wzrost produkcji za cały 2013 rok osiągnął poziom 2,2 proc., co jednoznacznie wskazuje 
na trwałość ożywienia w polskiej gospodarce. 

Efekty stopniowego ożywienia polskiej gospodarki przełożyły się na wzrost inwestycji 
polskich przedsiębiorców oraz miały wpływ na wyniki instytucji finansowych, które te 
inwestycje wpierają. 

Grupa Crédit Agricole Polska w 2013 roku osiągnęła przychód na poziomie 1335 mln PLN 
i wypracowała 180 mln PLN zysku.

List Senior Country Officera Crédit Agricole Polska Philippe Marié



Crédit Agricole jest liderem bankowości detalicznej we Francji i jednym z największych 
banków w Europie. Jest na pierwszym miejscu we Francji w obszarze leasingu i faktoringu 
oraz zajmuje pierwsze miejsce wśród europejskich banków oferujących produkty 
ubezpieczeniowe.

Crédit Agricole jest europejskim liderem w obszarze consumer finance. W zarządzaniu 
aktywami zajmuje trzecie miejsce w Europie i ósme na świecie. Działa w 60 krajach na 
całym świecie, obsługując 49 mln klientów. Kapitały Grupy w 2013 roku wyniosły ponad 
76 mld euro.

W Polsce Crédit Agricole konsekwentnie realizuje strategiczny projekt Grupy, której celem 
jest osiągnięcie pozycji europejskiego lidera bankowości uniwersalnej zorientowanej na 
klienta.

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi klientów, uwzględniającej potrzeby 
i oczekiwania.

Wykorzystując synergię Grupy CA Polska, jako jedna z niewielu grup finansowych na 
polskim rynku oferujemy klientom wszechstronną ofertę produktową uwzględniającą 
produkty bankowe, leasingowe, pożyczkowe, faktoringowe i ubezpieczeniowe. 

Realizujemy wspólne projekty skierowane m.in. do rolników i MŚP, oferując wzajemne 
usługi finansowe poprzez sprzedaż wiązaną. 

Dzięki synergii Grupy CA konsekwentnie budujemy nasz wizerunek jako jednej z czołowych 
grup finansowych silnie obecnych na polskim rynku. 

Europejski Fundusz Leasingowy nieprzerwanie od 23 lat jest branżowym liderem i jedną 
z największych firm leasingowych w Polsce. 

Od 2012 roku EFL oraz spółki z Grupy EFL, w celu wyeksponowania swojej przynależności 
do Grupy Crédit Agricole, wprowadziły identyfikację wizualną wykorzystującą logo CA, 
którym posługują się już niemal wszystkie podmioty należące do Crédit Agricole na świecie. 

EFL jest prekursorem rynku leasingu w Polsce. Od lat buduje swoją silną pozycję jako 
dostawcy kompleksowych rozwiązań finansowych, takich jak: leasing, pożyczka, najem, 
faktoring i ubezpieczenia.

Utrzymuje przewagę konkurencyjną, powiększając portfel produktowy, wprowadzając 
niestandardowe usługi dostosowane do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego 
oraz oczekiwań i potrzeb klientów. 

Zaprezentowane w Raporcie Rocznym 2013 wyniki są efektem dobrze zaplanowanej 
strategii, której realizacja nie byłaby możliwa bez ciężkiej pracy i zaangażowania wielu 
osób – klientów, partnerów biznesowych oraz przede wszystkim wysoko wykwalifikowanej 
kadry pracowników. 

Ludzie są największą wartością firmy. To dzięki nim budujemy prestiż całej organizacji 
i osiągamy tak spektakularne sukcesy.

Z poważaniem,

Philippe Marié

List Senior Country Officera Crédit Agricole Polska Philippe Marié



EFL jest jedną z największych firm leasingowych w kraju. Spółka powstała w 1991 roku 
jako jedna z pierwszych firm z tego sektora. Od tego czasu EFL nieustannie uczestniczy 
w rozwoju polskiej przedsiębiorczości, proponując swoim klientom najnowocześniejsze 
rozwiązania i produkty.

W ciągu 23 lat działalności Europejski Fundusz Leasingowy przekształcił się z niezależnej 
firmy w  silnego gracza wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej. 
W 2001  roku firma dołączyła do Grupy Crédit Agricole, która oferuje usługi finansowe 
w obszarach: bankowości detalicznej, ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych oraz 
bankowości korporacyjnej. 

Grupa Crédit Agricole SA to jeden z europejskich liderów bankowości i ubezpieczeń. 
To  wiodący w Europie bank pod względem przychodów w obszarze bankowości 
detalicznej, dysponujący ponad 2,5 tysiącem lokalnych placówek. W Polsce w skład grupy 
finansowej wchodzą: Crédit Agricole Bank Polska (dawny Lukas Bank), Crédit Agricole 
Ubezpieczenia na Życie oraz Grupa EFL.

Grupa EFL w ramach swojej struktury proponuje rozwiązania, które mają usprawnić 
obsługę klientów pod względem rodzaju transakcji. Oferta spółki obejmuje zarówno 
klientów z  sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jak klientów korporacyjnych 
i instytucjonalnych. EFL jest w 100 proc. udziałowcem spółki Carefleet SA wyspecjalizowanej 
w wynajmie długoterminowym oraz firmy faktoringowej Crédit Agricole Commercial 
Finance. W skład Grupy wchodzą również EFL Finance i EFL Service. 

Dzięki synergii spółek należących do Grupy EFL firma jest dostawcą komplementarnych 
rozwiązań finansowych, takich jak: leasing, pożyczka, wynajem, faktoring i ubezpieczenia, 
czy szeregu usług dodatkowych. EFL posiada w swojej ofercie finansowanie wszelkich 
środków trwałych: samochodów osobowych i dostawczych, maszyn i urządzeń, sprzętu 
i oprogramowania IT oraz nieruchomości. 

Europejski Fundusz Leasingowy w przeciągu dwóch dekad bardzo silnie zaangażował 
się w  tworzenie rynku leasingu w Polsce. Zostało to zauważone przez opiniotwórcze 
media oraz instytucje, które wielokrotnie nagradzały firmę za proponowane rozwiązania 
finansowe oraz wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości. Firma czterokrotnie w latach 
2011–2014 otrzymała certyfikat „Firmy Przyjaznej Klientowi”, została również dwukrotnie 
(w  2013 i  2014  roku) wyróżniona tytułem „Finansowej Marki Roku”. EFL jest ponadto 

laureatem takich prestiżowych nagród, jak: Dragon’s Claw, Perła Polskiej Gospodarki 
i  Najlepszy Partner w Biznesie, zdobyła również tytuł „Firmy Wysokiej Reputacji” czy 
„Firmy Przyjaznej MŚP”. Firma jako jedyna z  branży otrzymała nagrodę Diamentową 
Prosperitę za wkład w rozwój rynku leasingu w Polsce. EFL przez wiele lat działalności 
został uhonorowany szeregiem nagród potwierdzających prestiż firmy i najwyższą jakość 
oferowanych produktów i usług, był wielokrotnie laureatem organizowanych przez media 
ekonomiczne rankingów, w których zajmował 1. miejsce w kategorii leasing. EFL został 
nagrodzony m.in.  statuetką Złotej Prosperity magazynu „Home&Market”, Nagrodą 
Gospodarczą „Gazety Prawnej” – dla Najlepszej Firmy Leasingowej „Najlepsi w 15‑leciu 
1989–2004” oraz tytułem „Najlepszej Firmy Leasingowej 10‑lecia” przyznanym przez 
magazyn „Forbes”. 

Europejski Fundusz Leasingowy aktywnie angażuje się we współpracę z organizacjami 
reprezentującymi przedsiębiorców, będąc członkiem Konfederacji Lewiatan i Fundacji 
Centrum PPP. Współpracuje z szeregiem organizacji branżowych i jest członkiem Związku 
Polskiego Leasingu. W 2009 roku EFL uzyskał akredytację ACCA. 

EFL na swojego partnera biznesowego wybrało już ponad 245 tysięcy klientów. 
Oferując rozbudowaną sieć sprzedaży terenowej, firma gwarantuje sprawną i szybką 
obsługę klientów. Europejski Fundusz Leasingowy zapewnia najwyższą jakość obsługi 
dzięki najlepszym specjalistom. To właśnie zaangażowanie naszych pracowników 
i współpracowników sprawia, że firma wyznacza najwyższe na rynku standardy i dzięki 
temu jest nieprzerwanie liderem leasingu w Polsce.

Europejski Fundusz Leasingowy SA



Dla Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego SA

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Leasingowego SA („Grupy”), w której jednostką 
dominującą jest Europejski Fundusz Leasingowy SA („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, 
pl.  Orląt Lwowskich 1, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku obejmującego: 
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31  grudnia 
2013  roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane 
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz zasady 
(polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające („załączone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe”).

Za rzetelność i jasność załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami 
(polityką) rachunkowości oraz za prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej 
odpowiada Zarząd Spółki. Ponadto Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są 
zobowiązani do zapewnienia, aby załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
oraz sprawozdanie z działalności Grupy spełniały wymagania przewidziane w ustawie 
z dnia 29 września 1994  roku o rachunkowości (Dz.U. 2013.330 z późn. zm. – „ustawa 
o rachunkowości”). Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego oraz wyrażenie, na podstawie badania, opinii o tym, czy jest 
ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami 
(polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we  wszystkich 
istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy.

Badanie załączonego 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 nieprawidłowości. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej 
mierze metodą wyrywkową – dokumentacji, z której wynikają kwoty i  informacje zawarte 

w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również 
ocenę poprawności przyjętych i stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i znaczących 
szacunków dokonanych przez Zarząd Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączonego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas 
badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o  załączonym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość.

Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich 
istotnych aspektach:

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego 
działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 
2013 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 
2013 roku;
sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE; 
jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami 
prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych.

Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem z działalności Grupy w okresie od dnia 1 stycznia 
2013  roku do dnia 31 grudnia 2013 roku („sprawozdanie z działalności”) i uznaliśmy, 
że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. 
Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art. 49 
ust. 2 ustawy o rachunkowości.

W imieniu
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.) 
Rondo ONZ 1, 00‑124 Warszawa 

nr ewid. 130

Kluczowy Biegły Rewident 
Marek Musiał 

biegły rewident 
nr 90036

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 roku

Opinia biegłego rewidenta



Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Za rok zakończony  
31 grudnia 2013 r. [tys. zł]

Za rok zakończony  
31 grudnia 2012 r. [tys. zł]

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA

Przychody operacyjne i finansowe 652.655 714.619

Przychody ze sprzedaży produktów leasingowych 461.879 529.502

Przychody z tytułu prowizji i opłat 43.580 47.082

Pozostałe przychody ze sprzedaży 78.601 76.866

Przychody finansowe 16.424 18.742

Pozostałe przychody operacyjne 28.669 24.222

Otrzymane dywidendy 23.502 18.205

Koszty operacyjne i finansowe (385.942) (441.194)

Koszty związane z leasingiem (90.928) (92.562)

Koszty z tytułu prowizji i opłat ‑ (329)

Koszty pozostałej sprzedaży (49.975) (47.666)

Koszty finansowe (197.961) (265.927)

Pozostałe koszty operacyjne (47.078) (34.710)

Koszty ogólnego zarządu (167.510) (164.429)

Zysk/ (strata) brutto 99.203 108.996

Podatek dochodowy (64.280) (105.290)

Zysk/ (strata) netto z działalności kontynuowanej 34.923 3.706

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej ‑ ‑

Zysk/ (strata) netto za rok 34.923 3.706



Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Za rok zakończony  
31 grudnia 2013 r. [tys. zł]

Za rok zakończony  
31 grudnia 2012 r. [tys. zł]

INNE CAŁKOWITE DOCHODY

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

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 1.274 2.003

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych ‑ ‑

Podatek odroczony dotyczący innych całkowitych dochodów (242) (380)

Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty)  
w kolejnych okresach sprawozdawczych 1.032 1.623

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

Zyski (straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń (57) ‑

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych ‑ ‑

Przeszacowanie gruntów i budynków ‑ ‑

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów ‑ ‑

Inne całkowite dochody netto niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/ (straty) w kolejnych okresach 
sprawozdawczych (57) ‑

Inne całkowite dochody razem (netto) 975 1.623

Całkowity dochód za rok przypisany: 35.898 5.329

Akcjonariuszom jednostki dominującej 35.898 5.329

Udziałom niedającym kontroli ‑ ‑



Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku

Za rok zakończony  
31 grudnia 2013 r.

Za rok zakończony  
31 grudnia 2012 r.

INNE CAŁKOWITE DOCHODY

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

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 1.274 2.003

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych ‑ ‑

Podatek odroczony dotyczący innych całkowitych dochodów (242) (380)

Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty)  
w kolejnych okresach sprawozdawczych 1.032 1.623

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

Zyski (straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń (57) ‑

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 (57) ‑

Inne całkowite dochody razem (netto) 975 1.623

Całkowity dochód za rok przypisany: 35.898 5.329

Akcjonariuszom jednostki dominującej 35.898 5.329

Udziałom niedającym kontroli ‑ ‑

31 grudnia 2013 r. [tys. zł] 31 grudnia 2012 r. [tys. zł]

AKTYWA

Aktywa trwałe 3.799.742 3.623.713

Rzeczowe aktywa trwałe 67.947 68.874

Wartości niematerialne 6.180 5.746

Nieruchomości inwestycyjne 986 1.025

Środki trwałe oddane w leasing operacyjny 255.710 252.349

Należności z tytułu leasingu finansowego 2.753.542 2.560.220

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 361.702 360.428

Pozostałe aktywa finansowe 52.899 44.923

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 274.192 310.671

Pozostałe aktywa niefinansowe 26.579 19.446

Pochodne instrumenty finansowe 5 31

Aktywa obrotowe 2.335.266 2.281.089

Zapasy 80.872 68.601

Należności z tytułu leasingu finansowego 1.977.624 2.004.957

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe 84.277 45.946

Należności z tytułu podatku dochodowego 9.764 ‑

Pozostałe należności niefinansowe 1.100 612

Pozostałe aktywa finansowe 77.501 75.567

Pozostałe aktywa niefinansowe 50.248 44.005

Pochodne instrumenty finansowe 31 105

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 53.849 41.296

Aktywa razem 6.135.008 5.904.802



31 grudnia 2013 r. [tys. zł] 31 grudnia 2012 r. [tys. zł]

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Kapitał własny 874.473 846.115

Kapitał podstawowy 674.112 674.112

Kapitał zapasowy 157.304 162.022

Kapitał z aktualizacji wyceny 6.925 5.893

Kapitał rezerwowy 484 382

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 35.648 3.706

Zobowiązania długoterminowe 2.941.858 2.521.295

Rezerwy 3.323 1.415

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 2.503.090 2.445.038

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 432.800 71.000

Pochodne instrumenty finansowe 191 532

Rozliczenia międzyokresowe ‑ ‑

Przychody przyszłych okresów 2.454 3.310

Zobowiązania krótkoterminowe 2.318.677 2.537.392

Rezerwy 1.675 2.069

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1.861.141 1.997.210

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 258.200 349.764

Pochodne instrumenty finansowe 828 686

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe 139.835 89.323

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ‑ 5.128

Pozostałe zobowiązania niefinansowe 3.848 35.141

Rozliczenia międzyokresowe 43.666 48.663

Przychody przyszłych okresów 9.484 9.408

Kapitał własny i zobowiązania razem 6.135.008 5.904.802

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku



Kapitał 
podstawowy 

[tys. zł]

Kapitał 
zapasowy 

[tys. zł]

Kapitał 
z aktualizacji 

wyceny [tys. zł]

Kapitał 
rezerwowy 

[tys. zł]

Zyski 
zatrzymane/ 

Niepokryte 
straty [tys. zł]

Razem [tys. zł]

Saldo na 1 stycznia 2013 r. 674.112 162.022 5.893 382 3.706 846.115

Przeniesienie wyniku z 2012 r. na kapitał zapasowy ‑ (4.718) ‑ ‑ 4.718 ‑

Zyski (straty) aktuarialne dotyczące programów 
określonych świadczeń ‑ ‑ ‑ (57) ‑ (57)

Program akcji pracowniczych ‑ ‑ ‑ 159 ‑ 159

Przeszacowanie inwestycji w akcje i udziały ‑ ‑ 1.274 ‑ ‑ 1.274

Rezerwa na podatek odroczony z tytułu przeszacowania 
inwestycji w akcje i udziały ‑ ‑ (242) ‑ ‑ (242)

Dywidenda za 2012 r. ‑ ‑ ‑ ‑ (8.424) (8.424)

Inne ‑ ‑ ‑ ‑ 725 725

Zysk netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. ‑ ‑ ‑ ‑ 34.923 34.923

Saldo na 31 grudnia 2013 r. 674.112 157.304 6.925 484 35.648 874.473

Saldo na 1 stycznia 2012 r. 674.112 149.453 4.270 57 70.564 898.456

Przeniesienie zysku z 2011 r. na kapitał zapasowy ‑ 12.569 ‑ ‑ (12.568) 1

Program akcji pracowniczych ‑ ‑ ‑ 325 ‑ 325

Przeszacowanie inwestycji w akcje i udziały ‑ ‑ 2.003 ‑ ‑ 2.003

Rezerwa na podatek odroczony z tytułu przeszacowania 
inwestycji w akcje i udziały ‑ ‑ (380) ‑ ‑ (380)

Dywidenda za 2011 r. ‑ ‑ ‑ ‑ (57.996) (57.996)

Zysk netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r. ‑ ‑ ‑ ‑ 3.706 3.706

Saldo na 31 grudnia 2012 r. 674.112 162.022 5.893 382 3.706 846.115

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku



Za rok zakończony 
31 grudnia 2013 r. [tys. zł]

Za rok zakończony 
31 grudnia 2012 r. [tys. zł]

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Zysk przed opodatkowaniem 99.203 108.996

Korekty:

Amortyzacja 76.016 72.342

(Zyski)/ straty z tyt. różnic kursowych (162) (29.440)

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 140.082 207.492

Zysk/ (strata) z działalności inwestycyjnej 2.490 2.598

Inne korekty (10.472) (5.699)

Zysk operacyjny przed zmianami kapitału obrotowego 307.157 356.289

Zmiana stanu rezerw 1.515 (1.203)

Zmiana stanu zapasów (12.271) 18.055

Zmiana stanu należności (200.945) 233.119

Zmiana stanu zobowiązań 23.409 (10.885)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (21.472) 13.707

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41.701 43.614

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (113.920) (128.076)

Zmiana stanu aktywów/ zobowiązań finansowych (97) 1.036

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 25.077 525.656

Podatek dochodowy (41.638) (33.005)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (16.561) 492.651

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku



Za rok zakończony 
31 grudnia 2013 r. [tys. zł]

Za rok zakończony 
31 grudnia 2012 r. [tys. zł]

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2.062 2.808

Spłata udzielonych pożyczek 333.046 294.385

Otrzymane odsetki 15.463 18.225

Otrzymane dywidendy 23.502 18.205

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (4.734) (8.154)

Udzielone pożyczki (345.346) (340.470)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 23.993 (15.001)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.009.322 1.799.741

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2.983.171 3.389.090

Dywidendy wypłacone (8.424) (57.996)

Spłaty kredytów i pożyczek (2.087.585) (2.243.179)

Wykup dłużnych papierów wartościowych (2.713.789) (3.101.696)

Zapłacone odsetki (177.574) (247.315)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 5.121 (461.355)

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 12.553 16.295

Środki pieniężne i ekwiwalenty – bilans otwarcia 41.296 25.001

Środki pieniężne i ekwiwalenty – bilans zamknięcia 53.849 41.296

w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 112 728

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku



Białe Błota
ul. Betonowa 1, 86‑005 
tel. 52/3358937

Białystok
ul. Branickiego 17 d, 15‑085 
tel. 85/7482063

ul. Mazowiecka 48 lok. 4, 15‑302 
tel. 85/7421214

Bielany Wrocławskie 
ul. Wrocławska 7, 55‑040 
tel. 609523854

Bielsko-Biała
ul. Karpacka 24 lokal B6, 43‑316 
tel. 33/8166026

ul. ks. Londzina 51, 43‑382 
tel. 33/4971052

ul. Warszawska 153/204, 53‑300 
tel. 33/8156666

Bydgoszcz
ul. Kraszewskiego 1, 85‑240 
tel. 52/5834245

Bytom
ul. Kędzierzyńska 17/7, 41‑902 
tel. 601446979

Chorzów
ul. Kościuszki 63, 41‑503 
tel. 32/2411926

Częstochowa
ul. Kawia 4/16, 42‑200 
tel. 34/3656904

ul. Krótka 29/31, 42‑200 
tel. 34/3111812

Dębica
ul. Rzeszowska 141, 39‑200 
tel. 14/6769400

Elbląg
ul. Nitschmana 20‑22, 82‑300 
tel. 55/2368285

Gdańsk
ul. Grunwaldzka 413, 80‑309 
tel. 58/3010153

Gliwice
ul. Styczyńskiego 20, 44‑100 
tel. 32/2317360

Gniezno 
ul. 3 Maja 58, 62‑200  
tel. 691350350

Gorzów Wlkp.
ul. Borowskiego 27, 66‑400 
tel. 95/7350600

Jelenia Góra
ul. Bankowa 36, 58‑500 
tel. 75/7535544

Kalisz
ul. Pułaskiego 39, 62‑800 
tel. 62/7676297

ul. Ostrowska 83, 62‑800 
tel. 62/5011911

ul. Polna 28/14, 62‑800 
tel. 62/5922002

Katowice
ul. Ceglana 4, 40‑514 
tel. 32/6097970

ul. Ligonia 3, 40‑036 
tel. 32/2512531

Kielce
ul. św. Leonarda 1 (1 p.), 25‑311 
tel. 41/3436440

Kłodzko
ul. Traugutta 9, 57‑300 
tel. 74/8674535

Konin
ul. Spółdzielców 46/1p, 62‑510 
tel. 63/2422922

Koszalin
ul. Zwycięstwa 16, 75‑033 
tel. 94/3466973

Kraków
ul. Kamieńskiego 51, 30‑644 
tel. 12/2600070

Legnica
ul. Jaworzyńska 9, 59‑200 
tel. 76/8625084

Leszno
al. Krasińskiego 6, 64‑100 
tel. 65/5203320

ul. Słowiańska 55, 64‑100 
tel. 65/5204111

Lubin
ul. Armii Krajowej 34H, 59‑300 
tel. 76/7208227

Lublin
ul. Tomasza Zana 41, 20‑601 
tel. 81/5280950

ul. Kolorowa 22, 20‑802 
tel. 81/4465470

Lwówek Śląski
ul. Sienkiewicza 13 (2 p.), 59‑600 
tel. 75/7320544

Łódź
ul. Dowborczyków 30/34, 90‑019 
tel. 42/6830695

Olsztyn
ul. Dworcowa 3, 10‑413 
tel. 89/5388630

ul. Jarocka 21, 10‑699  
tel. 691480777

Placówki EFL SA



Opole
ul. Armii Krajowej 7, 45‑076 
tel. 77/4231545

Piaseczno/Chyliczki
ul. Agrestowa 2A, 05‑500 
tel. 601287803

Piła
ul. Kossaka 20, 64‑920 
tel. 67/2155786

Płock
ul. Kobylińskiego 13, 09‑400 
tel. 24/3672060

Poznań 
al. Solidarności 46, 61‑696  
tel. 61/8695400

ul. Bukowska 76/110, 60‑812  
tel. 61/8437875

Pokrzywno 8, 61‑315  
tel. 61/8705024

ul. Śląska 20, 60‑614  
tel. 61/8475002

ul. Dąbrowskiego 177, 60‑594  
tel. 601179421

Radom
al. Grzecznarowskiego 2, 26‑600 
tel. 48/3639146

Radomsko
ul. Kościuszki 6/104, 97‑500 
tel. 44/6823526

Rybnik
ul. Prosta 144, 44‑203 
tel. 32/4350055

Rzeszów
ul. Rejtana 29 B, 35‑310 
tel. 17/8525408

ul. Lewakowskiego 6, 35‑125 
tel. 17/2509260/2

Siedlce
ul. Sienkiewicza 37, 08‑110 
tel. 25/6331478

Sieradz
ul. Cypriana Bazylika 17, 98‑200 
tel. 43/8221452

Słupsk
ul. Kilińskiego 31, 76‑200 
tel. 59/8412205

Sosnowiec
al. Mireckiego 22, 41‑205 
tel. 32/6702423

Szczecin
ul. Zbożowa 4, 70‑653   
tel. 91/4212955

ul. Torfowa 1B, 70‑772 
tel. 604510071

Świdnica
ul. Kopernika 34, 58‑100 
tel. 74/6614460

Świebodzin
pl. Jana Pawła II 9, 66‑200 
tel. 68/3239252

Świętochłowice
ul. Wojska Polskiego 16, 41‑600 
tel. 32/4417575

Tarnobrzeg
ul. Moniuszki 3/40, 39‑400 
tel. 15/8230577

Tarnów 
ul. Krakowska 101, 33‑100  
tel. 14/6287511

Toruń
ul. Batorego 5, 87‑100 
tel. 56/6586878

ul. Bydgoska 20, 87‑100 
tel. 56/6624200

Trzebinia
ul. Kościuszki 134, 32‑540 
tel. 32/7118293

Tychy 
ul. Budowlanych 166, 43‑100  
tel. 604460388

Wałbrzych
ul. Wysockiego 10, 58‑300 
tel. 74/8481148

Warszawa 
ul. Żwirki i Wigury 18a, 02‑092  
tel. 22/5607400

al. Stanów Zjednoczonych 32/367, 04‑036 
tel. 602126725

Włocławek 
ul. Królewiecka 44, 87‑800  
tel. 54/2315114

Wrocław
pl. Orląt Lwowskich 1, 53‑605 
tel. 71/3777444

ul. Skarbowców 23A, 53‑025 
tel. 601745554

ul. Osobowicka 70a, 51‑008 
tel. 606383741

ul. Muchoborska 14, 54‑424 
tel. 601784123

Zielona Góra
ul. Matejki 19, 65‑056 
tel. 68/3287944

Placówki EFL SA


