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Naszą misją jest pomagać w rozwoju polskim 
przedsiębiorstwom, tworząc bezpieczny, efektywny  
i dostępny system finansowania inwestycji.
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Our mission is to help Polish entrepreneurs  
by creating a safe, effective and accessible  
investment financing system.
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Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce 
Raport Roczny, podsumowujący działalność 
Europejskiego Funduszu Leasingowego SA 
w 2008 roku. 

Najbardziej cieszy fakt, że pozycja EFL jako 
lidera branży leasingowej - z ponad 12-pro-
centowym udziałem w rynku - pozostaje nie-
zagrożona. Mimo rozprzestrzeniającego się 
kryzysu gospodarczego i ogólnego spadku 
zaufania do instytucji finansowych, EFL jest 
dla klientów wiarygodnym i odpowiedzialnym 
partnerem, a także gwarantem bezpieczeń-
stwa realizowanych transakcji. Zawdzięczamy 
to przede wszystkim stabilnemu modelowi 
biznesowemu, opartemu na długoterminowej 
strategii wdrażanej od 2006 r. ,  konserwatyw-
nemu podejściu do ryzyka kredytowego oraz 
członkostwu w silnej grupie finansowej Crédit 
Agricole. Doceniają to nasi klienci - rocznie 
zawieramy 50 tysięcy umów leasingowych 
z 35 tysiącami przedsiębiorców. Finansujemy 

wszystkie dobra inwestycyjne, na które zgła-
szają popyt podmioty gospodarcze, staramy 
się również poszerzać ofertę, m.in. o sprzęt 
rolniczy. 

Naszą istotną przewagą konkurencyjną jest 
również korzystanie ze zdywersyfikowa-
nych źródeł finansowania. O tym, jak jest 
to istotne, przekonujemy się zwłaszcza te-
raz, w niespokojnych czasach. Tym bardziej 
cieszymy się z zaufania międzynarodowych 
instytucji finansowych, takich jak Europejski 
Bank Inwestycyjny czy Bank Rozwoju Rady 
Europy. W minionych latach otrzymaliśmy 
od tych prestiżowych instytucji pożyczki na 
łączną kwotę 210 mln euro, z czego wyko-
rzystaliśmy dotychczas blisko połowę. Dzięki 
tym środkom, wychodzimy naprzeciw oczeki-
waniom klientów z sektora MśP, dostarczając 
im atrakcyjnych instrumentów finansowania 
inwestycji. 
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List Prezesa EFL SA
Andrzeja Krzemińskiego
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Rok 2008 był szczególnie wymagający pod 
względem dostosowywania naszej organizacji 
do zmieniających się warunków rynkowych. 
Zgodnie z przyjętą strategią kontynuowali-
śmy przebudowę naszej spółki. Poprzez inno-
wacyjne podejście do funkcjonowania firmy 
we wszystkich jej obszarach, stale podnosi-
my naszą konkurencyjność. Dzięki powołaniu 
w 2008 roku pionu Corporate Leasing, finan-
sujemy także wysoko budżetowe transakcje 
dla klientów korporacyjnych i instytucjonal-
nych.

Istotna dla rozwoju EFL jest współpraca z part-
nerami z Grupy Crédit Agricole, tj. Crédit Agri-
cole Leasing, Calyon Bank, Lukas Bank oraz 
spoza Grupy, m.in. bankiem HSBC w Polsce.

EFL jest aktywnym członkiem Związku Pol-
skiego Leasingu, PKPP Lewiatan, Fundacji PPP. 
Współpracujemy także z szeregiem organiza-

cji branżowych. Działalność ta służy poszerza-
niu strefy wzajemnego oddziaływania, pro-
pagowaniu wiedzy o finansowaniu inwestycji  
i leasingu w szczególności, informowaniu 
władz i urzędników samorządowych o sposo-
bach finansowania inwestycji municypalnych.

Wierzymy, że zarówno działania już podjęte, 
jak i te dopiero planowane, przyczynią się 
do dalszego stabilnego rozwoju naszej firmy. 
Dążymy nie tylko do dalszego umocnienia 
pozycji EFL - lidera rynku leasingu w Polsce, 
chcemy również wyznaczać nowe kierunki 
rozwoju naszej branży w przyszłości.  

Andrzej Krzemiński
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It is with great pleasure that I present to you 
the Annual Report summarising the activity of 
Europejski Fundusz Leasingowy SA in 2008. 

The most satisfying is that EFL has remained an 
undisputed leader in the leasing industry with 
its market share exceeding 12%. Although the 
economic crisis is spreading and financial in-
stitutions face the loss of the customers’ con-
fidence, EFL has still remained a reliable and 
responsible partner as well as a guarantor of 
safety in transactions. We owe all the above 
to our stable business model based on a long-
term strategy implementation of which has 
been taking place since 2006. Moreover, we 
benefit from our conservative approach to 
loan risk and our membership in the financial 
group Crédit Agricole. Our customers appreci-
ate this fact – we conclude 50 thousand lease 
agreements with 35 thousand entrepreneurs 
annually. We finance all investment assets 

demanded by business entities. We also try 
to extend our offer by, among others, agricul-
tural equipment. 

The usage of diversified sources of financing 
constitutes our competitive advantage. Now, 
in the troubled times, we can learn how crucial 
this is. And hence, we enjoy even more the 
confidence put in us by international financial 
institutions such as the European Investment 
Bank or Council of Europe Development Bank. 
In the past years these prestigious institutions 
have granted us loans in the total amount of 
EUR 210 m. We have used almost half of this 
value so far. With these resources we can 
meet the expectations of the customers from 
the SME sector and hence provide them with 
attractive instruments for investment financ-
ing. 

2008 was especially challenging as we had 
to adjust our organisation to the changing 

Letter from  
the President of EFL SA
Andrzej Krzemiński
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market conditions. In accordance with the  
assumed strategy we were continuing the pro-
cess of restructuring our company. Thanks to  
an innovative approach to the company opera-
tion in each activity area, we are continuously 
improving our competitiveness. As a result of 
opening the Corporate Leasing Business Line 
in 2008, we finance high budget transaction 
for corporate and institutional customers.

It is crucial for EFL to cooperate with the part-
ners of Crédit Agricole Group, i.e. Crédit Ag-
ricole Leasing, Calyon Bank, Lukas Bank as 
well as those outside the Group – HSBC Bank 
in Poland.

EFL is an active member of Polish Leasing 
Association, PKPP Lewiatan, and PPP Foun-
dation. We cooperate with numerous organi-
sations of the same branch of business. This 
activity aims at extending the scope of mu-

tual influence, spreading knowledge concern-
ing investment financing and leasing, and es-
pecially at informing the authorities and local 
government officials about the methods for 
financing municipal investments.

We believe that the actions already undertaken 
and these in the planning phase will contrib-
ute to steady expansion of our company. Not 
only do we aim at further strengthening of 
EFL position – the position of a leader on the 
Polish lease market, but also at setting new 
aims for future development of our branch. 

Andrzej Krzemiński
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List Bastiena Charpentiera
Crédit Agricole Polska

Po pomyślnym okresie w bankowości i sektorze 
finansowym, w roku 2008 światowa gospodar-
ka przeżyła kryzys. Pomimo tej sytuacji, Grupa 
Crédit Agricole na spokojnie zrobiła bilans re-
aliów i postanowiła dostosować się, przewidy-
wać i działać z wyprzedzeniem. Obecnie celem 
CA jest uodpornienie swojej działalności, co za-
pewni jej silną pozycję w lepszych warunkach 
gospodarczych. W reakcji na kryzys Grupa pod-
jęła trzy następujące kroki: w czerwcu podwyż-
szyła kapitał, we wrześniu zmieniła cele działal-
ności Calyon, a w październiku zreorganizowała 
Crédit Agricole SA. Dzięki temu w 2008 r. Grupa 
Crédit Agricole zanotowała zyski w wysokości 
2,5 miliarda euro, podczas gdy wiele banków na 
świecie poniosło ogromne straty. Jest to jedna 
z najsilniejszych grup finansowych w Europie 
z kapitałem podstawowym o wartości 100 mi-
liardów euro i kapitałem własnym w wysokości 
67 miliardów euro, a my korzystamy z jej możli-
wości i wsparcia finansowego.

W CA Polska, po przeanalizowaniu sytuacji 
w sektorze finansowym, doszliśmy do wniosku, 
że nasza pozycja jest stosunkowo korzystna na 
polskiej, konkurencyjnej scenie. Rok 2008 był 
pierwszym rokiem realizacji strategii Crédit Agri-
cole Polska na lata 2008-2012 ukierunkowanej 
na zapewnienie sobie miejsca, wraz z pozosta-
łymi podmiotami CA Polska, w grupie najlep-
szych polskich banków uniwersalnych. Jesteśmy 
świadomi faktu, że rok 2009 będzie trudniejszy 

i bardziej wymagający dla nas wszystkich, ale 
jesteśmy dobrze przygotowani do zrealizowania 
naszej strategii. 

W EFL przystosowujemy organizację i niezmiennie 
doskonalimy się z myślą utrzymania pozycji lidera. 
Usprawniamy proces zarządzania ryzykiem i do-
stosowujemy naszą politykę do realiów. Ale, co 
najważniejsze, nadal rozwijamy się, zwiększając 
naszą efektywność w finansowaniu sprzętu, jed-
nocześnie doskonaląc nasze umiejętności w no-
wym segmencie naszych klientów, w leasingu 
korporacyjnym. Wykorzystując synergię w Grupie 
Crédit Agricole wraz z Lukas Bankiem oferujemy 
naszym klientom wspólne produkty. Dzięki temu 
jesteśmy w stanie sfinansować wszystkie rodzaje 
inwestycji naszych klientów.

Wyniki przedstawione w Raporcie Rocznym 2008 
zawdzięczamy naszym klientom, partnerom 
biznesowym i pracownikom. To właśnie dzięki 
nim rozwijamy się i oferujemy najlepszej jakości 
produkty i usługi. Chcielibyśmy podziękować im 
wszystkim za lojalność i zaufanie. Jest to bardzo 
ważne w tych trudnych czasach. 

 Z poważaniem,
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Bastien Charpentier
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Bastien Charpentier

After a good period in banking and financial 
sector, in 2008 the global economy suffered 
a crisis. Despite this situation, Crédit Agricole 
Group calmly took stock of this reality and 
chose to adapt, anticipate and act early. No-
wadays CA’s aim is to make its business more 
resilient so that, after the crisis, it emerges as 
a strong player. Following the crisis, Group re-
acted in three stages: organized a capital in-
crease in June, refocused Calyon’s businesses 
in September, reorganized Crédit Agricole SA 
in October. Therefore in 2008 Crédit Agrico-
le Group posted profits of 2,5 billions euros 
whereas many banks worldwide are suffering 
from heavy losses. It is one of the strongest 
financial groups in Europe with tier one capital 
of 100 billion euros and equity of 67 billions 
euros and we benefit from its financial might 
and support.

In CA Polska having reviewed the situation in 
financial sector, we concluded that our posi-
tion is relatively favourable in Polish competi-
tive landscape. 2008 was the first year of the 
execution of the Crédit Agricole Polska strate-
gy for 2008-2012 to be among the best Polish 
universal banks, jointly with other CA Polska 
entities. We are aware of the fact that 2009 
is going to be more challenging and deman-

ding for all of us but we are well prepared to 
execute the strategy. 

At EFL we adjust organization and we conti-
nue development to remain the leader. We 
are reinforcing our management of risk and 
tailoring our policy to the context. But most 
importantly we continue to evolve, improving 
our organization efficiency as an equipment 
finance specialist while developing our ca-
pabilities towards a new segment of our cu-
stomers via corporate leasing. Leveraging the 
synergy within Crédit Agricole Group, together 
with Lukas Bank, we offer common products 
to our clients. This way we are able to finance 
all types of investments of our customers.

We owe the performances presented in the 
2008 Annual Report to our customers, trade 
partners and employees. Thanks to them we 
develop and provide the best quality pro-
ducts and services. We would like to thank all 
of them for their loyalty and trust, which are 
crucial in these challenging times. 

 Sincerely yours,
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Letter from Bastien Charpentier
Crédit Agricole Polska
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Naszym Klientom proponujemy tylko sprawdzone drogi.  
W podróży z nami gwarantujemy, stabilność i bezpieczeństwo.  
Jest to przewaga wynikająca z bycia liderem.
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Naszym Klientom proponujemy tylko sprawdzone drogi.  
W podróży z nami gwarantujemy, stabilność i bezpieczeństwo.  
Jest to przewaga wynikająca z bycia liderem.

We offer our Clients only the well-tried ways. 
We guarantee you stability and security while travelling with us. 
This is an advantage arising from our leadership.
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Europejski Fundusz Leasingowy rozpoczął 
swoją działalność w czerwcu 1991 roku jako 
jedna z pierwszych firm leasingowych w Pol-
sce. Od początku istnienia spółka jest liderem 
swojej branży. Aktywnie uczestniczy w roz-
woju przedsiębiorczości w Polsce i stale przy-
czynia się do rozwoju biznesu swoich klientów. 
Udziela im atrakcyjnego finansowania inwe-
stycji oraz służy profesjonalnym doradztwem. 
Dotychczas EFL zaufało już ponad 180 tys. 
przedsiębiorców. 

Jedną z najważniejszych dat w kilku-
nastoletniej historii firmy był rok 2001. 
Wówczas, z największej prywatnej 
i niezależnej firmy leasingowej w Pol-
sce, EFL stał się członkiem Grupy Crédit 
Agricole. 

Aktualnie jest to największa we Francji, trzecia 
w Europie i siódma na świecie grupa finanso-
wa. Obecna w każdym obszarze usług finanso-
wych CA znajduje się m.in. w ścisłej czołówce 
podmiotów działających w bankowości deta-
licznej. Jej ambicją jest stać się europejskim 

liderem o światowym zasięgu w dziedzinie 
bankowości i ubezpieczeń, zgodnie z zasadami 
inicjatywy Global Compact ONZ.

Poza EFL, do Grupy Crédit Agricole w Polsce na-
leży m.in. Lukas Bank i Calyon Bank Polska SA. 
Wykorzystując synergię w ramach Grupy, EFL 
tworzy z Lukas Bankiem wspólne produkty, 
oferowane zarówno klientom indywidualnym, 
jak i tym z sektora MŚP. Korzystając z doświad-
czeń Calyon Bank Polska SA, specjalizującego 
się w kompleksowej obsłudze klientów kor-
poracyjnych i instytucjonalnych, EFL finansuje 
inwestycje firm z tego sektora. Poprzez spółkę 
Carefleet, której jest 100-procentowym udzia-
łowcem, EFL realizuje natomiast specjalistycz-
ne kompetencje w obszarze wynajmu długo-
terminowego. Fakt współtworzenia światowej 
organizacji przekłada się na całą działalność 
firmy: jej zarządzanie, bezpieczeństwo finan-
sowe, jak również wizerunek i produkty. 

EFL - lider z doświadczeniem
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Dzisiejszy EFL to nowoczesna firma, 
przygotowana do profesjonalnej ob-
sługi niemal wszystkich segmentów 
rynku i dysponująca szerokim port-
felem produktów. Oferta spółki obejmu-
je zarówno leasing samochodów osobowych 
i dostawczych, leasing maszyn i urządzeń, jak 
też leasing sprzętu IT (w tym oprogramowa-
nia) czy leasing nieruchomości. Chcąc dostar-
czać efektywne rozwiązania dla firm, EFL stale 
bada potrzeby przedsiębiorców i dostosowuje 
do nich swoją ofertę: proponuje atrakcyjne 
warunki finansowania, a przy tym szanuje czas 
przedsiębiorców (szybka obsługa, decyzyjność 
doradców finansowych) i ich odciąża (minimal-
ne formalności, uproszczone procedury). Dzię-
ki przynależności do Grupy Crédit Agricole i do-
stępie do jej know-how  EFL wyznacza nowe 
kierunki rozwoju branży. Produkty finansowe 
oferowane przez EFL były już wielokrotnie wy-
różniane i nagradzane za ich innowacyjność. 
Wśród nich znalazły się, m.in. leasing dla bu-
downictwa czy leasing odnawialny. W ostat-
nich latach atrakcyjne produkty leasingowe, 

oferowane przez EFL, były efektem współpra-
cy firmy z prestiżowymi, międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi, takimi jak Europej-
ski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Od-
budowy i Rozwoju.      

EFL zawdzięcza pozycję lidera także swoim 
pracownikom - najwyższej klasy specjalistom, 
którzy posiadają olbrzymie doświadczenie 
i dysponują ogromną wiedzą na temat po-
szczególnych sektorów polskiej gospodarki. 
Są oni dostępni dla klientów w każdym mie-
ście w Polsce. Europejski Fundusz Leasingowy 
posiada bowiem najbardziej rozbudowaną sieć 
dystrybucji spośród wszystkich firm leasingo-
wych w Polsce. Tworzy ją 25 oddziałów, 10 filii 
oraz 40 przedstawicielstw. Wzrost efektywno-
ści sieci sprzedaży oraz obrotów realizowanych 
przez EFL umożliwia także strategia bliskiej ko-
operacji z kluczowymi dostawcami środków 
trwałych oraz współpraca z firmami ubezpie-
czeniowymi – w sumie ponad 100 porozumień 
strategicznych. 

17
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Europejski Fundusz Leasingowy began to ope-
rate in June 1991 as one of the first leasing 
companies in Poland. Since the beginning, 
the company has been a leader in its branch. 
It actively participates in the development 
of entrepreneurship in Poland and constant-
ly contributes to the business development 
of its customers by offering them attractive 
investment funding and professional advice. 
To date EFL has been trusted by more than 
180 thousand entrepreneurs. 

One of the most important periods in 
several years history of the company 
was 2001, when, as the largest pri-
vate and independent leasing com-
pany in Poland, EFL became a mem-
ber of Crédit Agricole Group. 

Currently this is the biggest in France, third 
in Europe and seventh in the world financial 
group. Active in each area of financial serv-
ices, CA is, amongst other things, one of the 
leading entities operating in the retail banking 

area. The ambition of the company is to be-
come the European leader in global banking 
and insurance, in accordance with the princi-
ples of the UNU Global Compact initiative. 

In addition to EFL, Crédit Agricole Group in 
Poland includes also Lukas Bank and Calyon 
Bank of Poland SA. Using the synergy of the 
group, EFL together with Lukas Bank create 
common products, which are offered to both 
retail and the SME sector customers. Using 
the experience of Calyon Bank Polska SA, 
which is specialized in full service of corpo-
rate and institutional customers, EFL funds 
the investments of companies in this sector. 
Through Carefleet company, in which it owns 
100-percent of shares, EFL specializes in the 
field of long-term rental. The fact of co-or-
ganizing the world companies contributes to 
all the activity of the company: its govern-
ance, financial security, as well as image and 
products. 

EFL - an experienced leader
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Today’s EFL is a modern company, 
prepared to handle almost all profes-
sional segments of the market and 
with a broad portfolio of products. 
The offer of EFL covers both leasing of com-
pany cars and delivery trucks, leasing of ma-
chinery and equipment, as well as leasing of 
IT equipment (including software) or leasing 
of real estate. In order to provide effective so-
lutions for businesses, EFL continually exam-
ines the needs of entrepreneurs and adapts 
its offer to them, proposes attractive terms 
of financing, and respects time of entrepre-
neurs (fast service, decision-making financial 
advisors) and relieves them (minimum of for-
malities, simplified procedure). Thanks to the 
membership in Crédit Agricole Group and the 
access to its know-how, EFL sets new branch 
trends. The financial products offered by EFL 
have been repeatedly honoured and reward-
ed for their innovation. These regards, among 
others leasing for the building industry or re-
newable leasing.  In the recent years the at-
tractive leasing products offered by EFL, were 

the result of cooperation of the company with 
prestigious international financial institutions 
such as the European Investment Bank or the 
European Bank for Reconstruction and Devel-
opment. 

EFL owes its leader position also to its emp-
loyees - the highest-class professionals who 
have vast experience and great knowledge of 
the various sectors of Polish economy. They 
are available for customers in every city in 
Poland. Europejski Fundusz Leasingowy has 
the most extensive distribution network of 
all leasing companies in Poland. We have 25 
branches, 10 affiliates and 40 agencies. The 
increase in the efficiency of the network of 
sales and of turnover realized by the EFL is 
possible also because of the strategy of close 
cooperation with the key suppliers of fixed as-
sets and cooperation with insurance compa-
nies - in total more than 100 strategic agree-
ments.
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Crédit Agricole jest organizacją bankową nu-
mer 1, posiadającą 28% rynku gospodarstw 
domowych i oferującą pełen zakres usług ban-
kowych i finansowych. Obsługuje 58 milionów 
klientów indywidualnych na świecie i rozwija 
sieć 11 500 oddziałów w ponad 20 krajach.

Ponadto Crédit Agricole znajduje się w czo-
łówce europejskich grup bankowych pod 
względem rachunków bieżących i dochodów 

z bankowości detalicznej.

Według wskaźnika kapitałowego Tier*1 Crédit 
Agricole jest niezaprzeczalnym liderem we 
Francji, zajmuje miejsce trzecie w skali Europy 
i siódme na świecie.

Grupa Crédit Agricole jest obecna w ponad 70 
krajach. Liczba zatrudnionych pracowników 
wynosi 164 000.

* Źródło: The Banker, lipiec 2008

GRUPA CRÉDIT AGRICOLE
LIDER W EUROPIE

Francuska i międzynarodowa bakowość detaliczna: 25% kas regionalnych (za wyjątkiem 
Regional Bank of Corsica) • LCL • Cariparma FriulAdria • Emporiki • Crédit du Maroc • Crédit 
Agricole Egypt 

Wyspecjalizowane branże: zarządzanie kapitałem • ubezpieczenia • bankowość prywatna • 
consumer finance • leasing • faktoring

Bank korporacyjny i inwestycyjny: Calyon

Wyspecjalizowane filie: Crédit Agricole Immobilier, Crédit Agricole Private Equity, Idia, 
Sodica, Uni-Editions

6,2
miliona  

udziałowców

2,549
banków lokalnych

39
kas regionalnych
Credit Agricole SA

The Fédération Nationale du 
Crédit Agricole (FNCA) działa jako 
opiniodawca i reprezentant oraz 

forum dla kas regionalnych.

Crédit Agricole S.A.
Na giełdzie od grudnia 2001,  

Crédit Agricole SA zapewnia spójność rozwoju 
strategicznego i jedność finansową Grupy. 

Crédit Agricole SA, zarządza i łączy swoje filie 
podzielone na 3 branże

posiada udział większościowy 
w Crédit Agricole SA (54.8%) 
poprzez SAS Rue La Boétie

posiada większość
kapitału akcyjnego kas 
regionalnych

wybiera dyrek-
torów banków 
lokalnych

1 finansowy partner francuskiej gospodarki
udzielił we Francji pożyczek na 420 miliardów euro*
* na 30 września 2008: kasy regionalne + LCL 28% rynku gospodarstw domowych

Source: Banque de France

58 milionów klientów indywidualnych w bankowości deta-
licznej i wyspecjalizowanych usługach finansowych  
(za wyjątkiem klientów biznesowych i korporacyjnych) 11,500 oddziałów bankowości 

detalicznej w ponad 20 krajach

74 kraje
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Crédit Agricole is France’s No. 1 banking orga-
nisation with 28% share in households mar-
ket and is present across the entire spectrum 
of banking and finance activities. It serves 
58 million individual customers in the world 
and develops a network of 11,500 branches in 
more than 20 countries.

Crédit Agricole is also one of the leading ban-
king groups in Europe in terms of current 
accounts and income from retail banking. It is 
a leader in France, ranks third in Europe and 
seventh worldwide in terms of Tier 1 capital*.

Crédit Agricole is present in more than 70 co-
untries with 164,000 employees.

* Source: The Banker, July 2008

CRÉDIT AGRICOLE GROUP
A LEADER IN EUROPE

1st financial partner of French economy with  
€ 420 billion loans outstanding in France*
* at 30 September 2008: Regional Banks + LCL 28% of the household market

Source: Banque de France

11,500 branches in retail banking  
in more than 20 countries58 million individual customers in retail banking 

and specialised financial services (excluding 
professional and corporate customers)

74 countries

French and international retail banking: 25% of the Regional Banks (excl. the Regional Bank of 
Corsica) •LCL • Cariparma FriulAdria • Emporiki • Crédit du Maroc • Crédit Agricole Egypt 

Specialised business lines: asset management • insurance • private banking • consumer finance 
• leasing • factoring

Corporate and investment bank: Calyon

Specialised subsidiaries: Crédit Agricole Immobilier, Crédit Agricole Private Equity, Idia, Sodica, 
Uni-Editions

6,2
milion  

cooperative  
shareholders

2,549
Local Banks

39
Crédit Agricole
Regional Banks

The Fédération Nationale du 
Crédit Agricole (FNCA) acts  

as a consultative and 
representative body and a forum 

for the Regional Banks

Crédit Agricole S.A.

Listed since December 2001,  
Crédit Agricole S.A. ensures the cohesion 

of the strategic development and the 
Group’s financial unity. Crédit Agricole S.A. 
manages and consolidates its subsidiaries 

organised into 3 business lines.

Hold a majority stake
in Crédit Agricole S.A. (54.8%)
via SAS Rue La Boétie

Hold the bulk of the Regional
Banks’ share capital

Elect the Local
Banks directors

21

Europejski Fundusz Leasingowy SA         raport roczny   |   annual report



Przeprowadziliśmy badanie załączonego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowe-
go grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu 
Leasingowego SA („Grupy”), w której jednost-
ką dominującą jest Europejski Fundusz Leasin-
gowy SA („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, 
pl. Orląt Lwowskich 1, za rok zakończony dnia 
31 grudnia 2008 roku, obejmującego: 

skonsolidowany bilans sporządzony na •	

dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stro-
nie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
6.381.477 tysięcy złotych, 

skonsolidowany rachunek zysków i strat •	

za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 
roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wyka-
zujący zysk netto w wysokości 112.057 ty-
sięcy złotych,

skonsolidowane sprawozdanie ze zmian •	

w kapitałach własnych za rok obrotowy 
od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 
grudnia 2008 roku wykazujące zwiększe-
nie stanu kapitałów własnych o kwotę 
6.343 tysięcy złotych, 

skonsolidowany rachunek przepływów •	

pieniężnych za rok obrotowy od dnia 
1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 
2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu 
środków pieniężnych netto o kwotę 11.122 
tysięcy złotych oraz 

zasady (polityki) rachunkowości oraz do-•	

datkowe noty objaśniające („załączone 
skonsolidowane sprawozdanie finanso-
we”).

Za rzetelność, prawidłowość i jasność załą-
czonego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, jak również za prawidłowość 
dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Za-
rząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie 
załączonego skonsolidowanego sprawozda-
nia finansowego oraz wyrażenie, na podsta-
wie badania, opinii o tym, czy sprawozdanie 
to jest we wszystkich istotnych aspektach, 
rzetelne, prawidłowe i jasne. 

Badanie załączonego skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego przeprowadziliśmy 
stosownie do obowiązujących w Polsce posta-
nowień: 

rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września •	

1994 roku o rachunkowości („ustawa o ra-
chunkowości”), 

norm wykonywania zawodu biegłego re-•	

widenta wydanych przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów,  

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pew-
ność, czy sprawozdanie to nie zawiera istot-
nych nieprawidłowości. W szczególności, 
badanie obejmowało sprawdzenie - w dużej 

2|

3|

1|

Opinia niezależnego biegłego rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
i Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego SA
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mierze metodą wyrywkową - dokumentacji, 
z której wynikają kwoty i informacje zawarte 
w załączonym skonsolidowanym sprawozda-
niu finansowym. Badanie obejmowało również 
ocenę poprawności przyjętych i stosowanych 
przez Grupę zasad rachunkowości i znaczą-
cych szacunków dokonanych przez Zarząd 
Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączonego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowe-
go. 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 istot-
nych aspektach: 

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie in-•	

formacje istotne dla oceny wyniku finan-
sowego działalności gospodarczej za rok 
obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do 
dnia 31 grudnia 2008 roku, jak też sytuacji 
majątkowej i finansowej badanej Grupy na 
dzień 31 grudnia 2008 roku; 

zostało sporządzone prawidłowo, to jest •	

zgodnie z Międzynarodowymi Standarda-
mi Sprawozdawczości Finansowej, które 
zostały zatwierdzone przez UE; 

jest zgodne z wpływającymi na formę •	

i treść sprawozdania finansowego przepi-
sami prawa regulującymi przygotowanie 
sprawozdań finansowych. 

Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem z dzia-
łalności Grupy w roku obrotowym od dnia 
1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 
roku („sprawozdanie z działalności”) i uznali-
śmy, że informacje pochodzące z załączonego 
sprawozdania finansowego są z nim zgodne. 
Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia-
łalności uwzględniają postanowienia art. 49 
ustawy o rachunkowości. 

4|

5|

w imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,  
numer ewid. 130

Elżbieta Lubryka-Grędysa
Biegły rewident Nr 11558/8251

Ewa Kowalczuk
Biegły rewident Nr 9663/6950

Wrocław, dnia 18 maja 2009 roku
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We have audited the attached consolidated 
financial statements of Europejski Fundusz 
Leasingowy SA Group (‘the Group’), for which 
the holding company is Europejski Fundusz 
Leasingowy SA (‘the Company‘) located in 
Wroclaw at pl. Orląt Lwowskich 1, for the year 
ended 31 December 2008 containing:

the consolidated balance sheet as at 31 •	

December 2008 with total assets amoun-
ting to 6,381,477 thousand zlotys, 

the consolidated income statement for •	

the financial year from 1 January 2008 to 
31 December 2008 with a net profit amo-
unting to 112,057 thousand zlotys,

the consolidated statement of changes in •	

equity for the financial year from 1 Janu-
ary 2008 to 31 December 2008 with a net 
increase in equity amounting to 6,343 tho-
usand zlotys,

the consolidated cash flow statement for •	

the financial year from 1 January 2008 to 
31 December 2008 with a net cash outflow 
amounting to 11,122 thousand zlotys and

the summary of significant accounting •	

policies and other explanatory notes (‘the 

attached consolidated financial state-
ments’).

The truth and fairness1 of the attached con-
solidated financial statements and the proper 
maintenance of consolidation documentation 
are the responsibility of the Company’s Ma-
nagement Board. Our responsibility was to 
audit the attached consolidated financial sta-
tements and to express an opinion whether, 
based on our audit, these financial statements 
are, in all material respects, true and fair2. 

We conducted our audit of the attached con-
solidated financial statements in accordance 
with the following regulations being in force 
in Poland:

chapter 7 of the Accounting Act, dated •	

29 September 1994 (‘the Accounting 
Act’),

the auditing standards issued by the Na-•	

tional Chamber of Auditors,

in order to obtain reasonable assurance whe-
ther these financial statements are free of 
material misstatement. In particular, the audit 
included examining, to a large extent on a test 

Independent auditor’s opinion
To the General Shareholders’ Meeting and the Supervisory  
Board of Europejski Fundusz Leasingowy SA

2|

3|

1|

1  Translation of the following expression in Polish: ‘rzetelność, prawidłowość i jasność’

2 Translation of the following expression in Polish: ‘rzetelne, prawidłowe i jasne’24



basis, documentation supporting the amounts 
and disclosures in the attached consolidated 
financial statements. The audit also included 
assessing the accounting principles adopted 
and used and significant estimates made by 
the Management Board, as well as evaluating 
the overall presentation of the attached con-
solidated financial statements. We believe 
our audit has provided a reasonable basis to 
express our opinion on the attached consoli-
dated financial statements treated as a who-
le. 

In our opinion, the attached consolidated fi-
nancial statements, in all material respects:

present truly and fairly all information •	

material for the assessment of the results 
of the Group’s operations for the financial 
year period from 1 January 2008 to 31 De-
cember 2008, as well as its financial posi-
tion3 as at 31 December 2008;

have been prepared correctly, i.e. in accor-•	

dance with International Financial Repor-
ting Standards as adopted by the EU; 

are in respect of the form and content, in •	

accordance with the legal regulations go-

verning the preparation of financial state-
ments.

We have read the Directors’ Report for the fi-
nancial year from 1 January 2008 to 31 Decem-
ber 2008 (‘the Directors’ Report‘) and conc-
luded that the information derived from the 
attached consolidated financial statements 
reconciles with these financial statements. 
The information included in the Directors’ Re-
port corresponds with art. 49 of the Accoun-
ting Act.

4|

5|

on behalf of Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warsaw,  
Reg. No.  130

Elżbieta Lubryka-Grędysa
Certified Auditor No. 11558/8251

Ewa Kowalczuk
Certified Auditor No. 9663/6950

Wrocław, 18 May 2009

3 Translation of the following expression in Polish: ‘sytuacja majątkowa i finansowa’ 25
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Na drodze do sukcesu liczą się właściwe drogowskazy.  
Kierując się nimi mamy pewność, że zmierzamy właściwą drogą do celu.
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When moving towards success the guidelines are crucial.  
Following them we are sure that we choose the right way to reach our goal.

27

Europejski Fundusz Leasingowy SA         raport roczny   |   annual report



Skonsolidowany bilans
na dzień 31 grudnia 2008 roku

AKTYWA 31 grudnia 2008 r. 31 grudnia 2007 r.

AKTYWA TRWAŁE (DŁUGOTERMINOWE) 3.946.597 3.308.471

Wartości niematerialne 1.540 1.670

Rzeczowe aktywa trwałe 65.070 61.407

Środki trwałe oddane w leasing operacyjny 122.513 72.737

Należności z tytułu leasingu finansowego 3.012.209 2.514.459

Nieruchomości inwestycyjne 1.883 550

Inwestycje w akcje i udziały 353.152 353.152

Udzielone pożyczki i inne aktywa finansowe 6.732 1.134

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 328.252 246.902

Rozliczenia międzyokresowe 55.101 56.239

Instrumenty pochodne 145 221

AKTYWA OBROTOWE (KRÓTKOTERMINOWE) 2.434.880 2.052.707

Zapasy 44.806 36.259

Należności z tytułu leasingu finansowego 2.221.947 1.805.325

Należności z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe należności 17.669 24.698

Należności z tytułu podatku dochodowego - 1.882

Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych 5.604 52.792

Rozliczenia międzyokresowe 69.001 63.741

Udzielone pożyczki i inne aktywa finansowe 68.353 47.585

Instrumenty pochodne 635 2.438

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6.865 17.987

AKTYWA RAZEM 6.381.477 5.361.178
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ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 31 grudnia 2008 r. 31 grudnia 2007 r.

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 836.710 830.367

Kapitał podstawowy 485.890 275.752

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej  
ich wartości nominalnej - 119

Kapitał zapasowy pozostały 91.252 295.708

Kapitały (fundusze) rezerwowe 147.164 147.164

Niepodzielone zyski (straty) z lat ubiegłych 347 (144)

Wynik finansowy za rok obrotowy 112.057 111.768

Zobowiązania i rezerwy ogółem 5.544.767 4.530.811

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 2.893.889 2.672.930

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 438 238

Rezerwy na zobowiązania 25 25

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 2.669.136 2.402.667

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych  
dłużnych papierów wartościowych 215.000 270.000

Instrumenty pochodne 9.290 -

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 14.802 7.678

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 10.206 6.692

Przychody przyszłych okresów 4.596 986

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 2.611.282 1.825.658

Rezerwy na zobowiązania 1.213 3.354

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 2.269.132 1.463.816

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych  
papierów wartościowych 190.720 244.217

Instrumenty pochodne 7.367 230

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe zobowiązania 78.311 97.236

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 37.222 -

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń  
społecznych i zdrowotnych 27.317 16.805

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 24.794 24.545

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 21.466 21.840

Przychody przyszłych okresów 3.328 2.705

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 6.381.477 5.361.178
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Consolidated balance sheet
As at 31 December 2008

ASSETS 31 December 2008 31 December 2007

NON-CURRENT ASSETS (LONG-TERM ASSETS) 3.946.597 3.308.471

Intangible assets 1.540 1.670

Property, plant and equipment 65.070 61.407

Fixed assets leased out under operating lease 122.513 72.737

Long-term finance lease receivables 3.012.209 2.514.459

Investment properties 1.883 550

Investments in equity securities (shares) 353.152 353.152

Loans granted and other financial assets 6.732 1.134

Deferred tax assets 328.252 246.902

Long-term prepayments and deferred costs 55.101 56.239

Derivative financial instruments 145 221

CURRENT ASSETS (SHORT-TERM ASSETS) 2.434.880 2.052.707

Inventories 44.806 36.259

Short-term finance lease receivables 2.221.947 1.805.325

Trade and other receivables 17.669 24.698

Income tax receivables - 1.882

Taxation, customs duty, health and social security 
debtors 5.604 52.792

Short-term prepayments and deferred costs 69.001 63.741

Loans granted and other financial assets 68.353 47.585

Short-term derivative financial instruments 635 2.438

Cash and cash equivalents 6.865 17.987

TOTAL ASSETS 6.381.477 5.361.178
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EQUITY AND LIABILITIES 31 December 2008 r. 31 December 2007 r.

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY  836.710 830.367

Share capital 485.890 275.752

Share premium - 119

Reserve capital 91.252 295.708

Other reserves 147.164 147.164

Accumulated profits/ (losses) from previous years 347 (144)

Net profit for the year 112.057 111.768

Total provisions and liabilities 5.544.767 4.530.811

Non-current provisions and liabilities 2.893.889 2.672.930

Provision for retirement benefits and similar obligations 438 238

Long-term provisions for liabilities 25 25

Long-term loans and borrowings 2.669.136 2.402.667

Long-term liabilities from issuance of  
debt securities 215.000 270.000

Derivative financial instruments 9.290 -

Long-term accruals and deferred income 14.802 7.678

Accrued expenses 10.206 6.692

Deferred income 4.596 986

Current provisions and liabilities 2.611.282 1.825.658

Short-term provisions for liabilities 1.213 3.354

Short-term loans and borrowings 2.269.132 1.463.816

Short-term liabilities from issuance of debt securities 190.720 244.217

Derivative financial instruments 7.367 230

Short-term trade and other liabilities 78.311 97.236

Corporate income tax payable 37.222 -

Taxation, customs duty, health insurance and social 
security creditors 27.317 16.805

Short-term accruals and deferred income 24.794 24.545

Accrued expenses 21.466 21.840

Deferred income 3.328 2.705

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIABILITIES 6.381.477 5.361.178
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku

31 grudnia 2008 r. 31 grudnia 2007 r.

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA

Przychody operacyjne i finansowe 705.922 514.614

Przychody ze sprzedaży produktów leasingowych 562.390 383.950

Przychody z tytułu prowizji i opłat 42.757 37.028

Pozostałe przychody ze sprzedaży 28.021 19.248

Przychody finansowe 19.809 9.846

Pozostałe przychody operacyjne 19.237 25.447

Zysk/(strata) z tytułu udziałów lub akcji  
oraz pozostałych papierów wartościowych 33.708 39.095

Koszty operacyjne i finansowe (425.410) (246.446)

Koszty związane z leasingiem (35.169) (32.358)

Koszty z tytułu prowizji i opłat (4.744) (2.206)

Koszty pozostałej sprzedaży (23.414) (17.039)

Koszty finansowe (312.544) (181.512)

Pozostałe koszty operacyjne (49.539) (13.331)

Koszty ogólnego zarządu (144.902) (132.489)

Zysk/(strata) brutto 135.610 135.679

Podatek dochodowy (23.553) (23.911)

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 112.057 111.768

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 
Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej

Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej 112.057 111.768

Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 112.033 111.744

Przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 24 24
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Consolidated Profit and Loss Account
for the year ended 31 December 2008

31 December 2008 31 December 2007

CONTINUING OPERATIONS 

Operating and finance income 705.922 514.614

Sales of lease products 562.390 383.950

Fee and commission income 42.757 37.028

Other sales income 28.021 19.248

Finance income 19.809 9.846

Other operating income 19.237 25.447

Gains (loss) on shares and other securities 33.708 39.095

Operating and finance costs (425.410) (246.446)

Lease-related costs (35.169) (32.358)

Fee and commission expense (4.744) (2.206)

Other sales costs (23.414) (17.039)

Finance costs (312.544) (181.512)

Other operating expenses (49.539) (13.331)

General administrative expenses (144.902) (132.489)

Pre-tax profit 135.610 135.679

Income tax (23.553) (23.911)

Net profit (loss) for the year from  
continuing operations 

112.057 111.768

DISCONTINUED OPERATIONS  
Net profit (loss) for the year from discontinued operations

Net profit 112.057 111.768

Attributable to shareholders of the parent company 112.033 111.744

Attributable to minority shareholders 24 24
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Skonsolidowany rachunek 
przepływów pieniężnych
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku

31 grudnia 2008 r. 31 grudnia 2007 r.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

135.610 135.679

Zysk przed opodatkowaniem 
Korekty:

Amortyzacja 32.475 28.980

Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych 81.682 (11.807)

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 237.436 127.703

Zysk/(strata) z działalności inwestycyjnej (174) (1.931)

Inne korekty (8.373) (4.759)

Zysk operacyjny przed zmianami  
kapitału obrotowego

478.656 273.865

Zmiana stanu rezerw (1.941) (4.432)

Zmiana stanu zapasów (8.547) (26.006)

Zmiana stanu należności (850.834) (1.160.552)

Zmiana stanu zobowiązań (12.150) 7.280

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3.251 (22.543)

Zmiana stanu aktywów/zobowiązań finansowych 18.306 (3.912)

Środki pieniężne z działalności operacyjnej (373.259) (936.300)

Podatek dochodowy (65.799) (104.046)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (439.058) (1.040.346)
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31 grudnia 2008 r. 31 grudnia 2007 r.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 13.914 7.769

Spłata udzielonych pożyczek 44.507 13.678

Otrzymane odsetki 20.005 19.748

Otrzymane dywidendy 33.708 39.095

Zbycie aktywów finansowych (24) 104

Nabycie wartości niematerialnych  
oraz rzeczowych aktywów trwałych (97.595) (50.480)

Udzielone pożyczki (70.944) (28.534)

Środki pieniężne netto wykorzystane  
w działalności inwestycyjnej

(56.429) 1.380

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.679.529 2.718.985

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 438.364 388.591

Dywidendy wypłacone (105.714) (60.162)

Spłaty kredytów i pożyczek (1.691.897) (1.595.774)

Wykup dłużnych papierów wartościowych (547.000) (235.000)

Zapłacone odsetki (288.996) (186.538)

Inne wpływy finansowe 79 34

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności 
finansowej

484.365 1.030.136

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków 
pieniężnych 

(11.122) (8.830)

Środki pieniężne i ekwiwalenty - bilans otwarcia 17.987 26.817

ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY  
- BILANS ZAMKNIĘCIA 6.865 17.987

w tym środki pieniężne o ograniczonej  
możliwości dysponowania 745 477
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31 December 2008 31 December 2007

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 135.610 135.679

Profit before taxation  
Adjustments for:

Depreciation 32.475 28.980

Foreign exchange (gains)/ losses 81.682 (11.807)

Interest and shares in profits (dividends) 237.436 127.703

Profit/ (loss) on investing activities (174) (1.931)

Other (8.373) (4.759)

Operating profit before changes  
in working capital 

478.656 273.865

Change in provisions (1.941) (4.432)

Change in inventories (8.547) (26.006)

Change in receivables (850.834) (1.160.552)

Change in liabilities (12.150) 7.280

Change in accruals and prepayments 3.251 (22.543)

Change in financial assets/ liabilities 18.306 (3.912)

Cash flow from operating activities (373.259) (936.300)

Corporate income tax (65.799) (104.046)

Net cash flow from operating activities (439.058) (1.040.346)

Consolidated statement of cash flow
for the year ended 31 December 2008
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31 December 2008 31 December 2007

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES 

Sale of intangible assets and tangible fixed assets 13.914 7.769

Repayments of loans granted 44.507 13.678

Interest received 20.005 19.748

Dividend received 33.708 39.095

Disposal of financial assets (24) 104

Purchase of intangible assets and tangible fixed assets (97.595) (50.480)

Loans granted (70.944) (28.534)

Net cash flow used in investing activities (56.429) 1.380

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

Proceeds from loans and borrowings 2.679.529 2.718.985

Proceeds from issue of debt securities 438.364 388.591

Dividends paid (105.714) (60.162)

Repayment of loans and borrowings (1.691.897) (1.595.774)

Redemption of debt securities (547.000) (235.000)

Interest paid (288.996) (186.538)

Other financial inflows 79 34

Net cash flow used in financing activities 484.365 1.030.136

Net increase/ (decrease) in the balance of cash  
and cash equivalents 

(11.122) (8.830)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 17.987 26.817

Cash and cash equivalents at the end of the year,  
of which 6.865 17.987

of restricted use 745 477
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Każda droga prowadzi do nas. Wybierz swoją.  
Będziemy nią wspólnie zmierzać do celu, jakim jest sukces.
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All roads lead to us. Choose yours. 
Following the road together, we will get straight  
to the point, we will achieve success.
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BIAłYSTOK 
ul. Branickiego 17 d, 15-085 Białystok,  
(085) 748 20 63

BIELSKO-BIAłA 
ul. Cyniarska 36, 43-300 Bielsko-Biała 
(033) 816 60 26  

ul. Ks. Londzina 51, 43-382 Bielsko-Biała  
(033) 497 10 52  

ul. Warszawska 153 (METALPLAST, IIp.),  
43-300 Bielsko-Biała 
(033) 815 66 66

BOLESłAWIEC 
ul. Starzyńskiego 2, 59-700 Bolesławiec 
(075) 732 05 44 

BYDGOSZCZ 
ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz  
(052) 583 42 45

CHOJNICE 
ul. Drzymały 10, 89-600 Chojnice 
(052) 396 11 11

CHORZóW 
ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów 
(032) 241 19 26 

CZęSTOCHOWA 
ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa  
(034) 365 69 04 

DęBICA 
ul. Rzeszowska 141, 39-200 Dębica 
(014) 676 94 00

DZIERżONIóW 
Rynek 36/3, 58-200 Dzierżoniów 
(074) 831 63 67 

ELBLąG  
ul. Nitschmana 20-22, 82-300 Elbląg 
(055) 232 80 39 

GDAŃSK 
ul. Gnilna 2 lok.27, 80-847 Gdańsk 
(058) 301 01 53

GLIWICE 
ul. Górnych Wałów 7, 44-100 Gliwice  
(032) 231  73 60 

GORZóW WIELKOPOLSKI 
ul. Borowskiego 27, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
(095) 735 06 00 

JELENIA GóRA 
ul. Bankowa 36, 58-500 Jelenia Góra  
(075) 753 55 44

KALISZ 
ul. Pułaskiego 39, 62-800 Kalisz 
(062) 767 62 97 

ul. Górnośląska 37A, 62-800 Kalisz  
(062) 592 20 02  

ul. Ostrowska 83, 62-800 Kalisz  
(062) 501 19 11

KATOWICE 
ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice 
(032) 609 79 70  

ul. Ligonia 3, 40-036 Katowice 
(032) 251 06 89 

ul. Ryszarda 5, 40-205 Katowice 
(032) 253 52 88

KIELCE 
ul. Św. Leonarda 1 1p., 25-311 Kielce  
(041) 343 64 40 

KłODZKO 
ul. Romualda Traugutta 9, 57-300 Kłodzko  
(074) 867 45 35

KONIN 
ul. Spółdzielców 46/1P, 62-510 Konin 
(063) 242 29 22 

Przedstawicielstwa EFL  /  EFL Branches
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KONSTANCIN-JEZIORNA 
ul. Warszawska 31, 05-520 Konstancin-Jeziorna  
(022) 717 46 92

KOSZALIN 
ul. Zwycięstwa 16, 75-033 Koszalin  
(094) 346 69 73 

KRAKóW 
ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków 
(012) 260 00 70

KROSNO 
ul. Piłsudskiego 12, 38-400 Krosno  
(013) 420 02 22

LEGNICA  
ul. Jaworzyńska 9, 59-220 Legnica 
(076) 862 50 84 

LESZNO  
al. Krasińskiego 6, 64-100 Leszno 
(065) 520 33 20 

LUBIN 
ul. Kościuszki 7, 59-300 Lubin 
(076) 724 60 22

LUBLIN 
ul. Tomasza Zana 41, 20-601 Lublin 
(081) 528 09 50 

ul. Kolorowa 22, 20-802 Lublin 
(081) 446 54 70 

łóDź 
ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź 
(042) 683 06 95

NOWY SąCZ  
ul. Magazynowa 7, 33-300 Nowy Sącz  
(018) 444 13 37 

OLSZTYN 
ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn 
(089) 538 86 30 

OPOLE 
ul. Armii Krajowej 7, 45-071 Opole 
(077) 423 15 45 

PIłA  
al. Piastów 3, 64-920 Piła 
(067) 215 57 86

PIOTRKóW TRYBUNALSKI 
ul. Słowackiego 67/Armii Krajowej 18 
budynek Kredyt Banku 
(044) 646 00 14

PłOCK 
ul. Kobylińskiego 13, 09-400 Płock 
(024) 367 20 60 

POZNAŃ 
al. Solidarności 46, 61-696 Poznań 
(061) 869 54 00 

RADOM 
ul. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom 
(048) 363 91 46 

RADOMSKO 
ul. Kościuszki 6/104, 97-500 Radomsko 
(044) 682 35 26 

RYBNIK 
ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik 
(032) 423 60 85 

RZESZóW 
ul. Rejtana 29b, 35-310 Rzeszów  
(017) 852 54 08

ul.Lewakowskiego 2c, 35-125 Rzeszów  
(017) 747 00 44

41

Europejski Fundusz Leasingowy SA         raport roczny   |   annual report



SANOK 
ul. Traugutta 9, 38-500 Sanok 
(013) 464 22 64

SIEDLCE 
ul. Sienkiewicza 37, 08-110 Siedlce 
(025) 633 14 78 

SIERADZ 
ul. Sarańska 4, 98-200 Sieradz 
(043) 822 14 52 

SłUPSK 
ul. Szczecińska 57, 78-200 Słupsk 
(059) 841 22 05

STALOWA WOLA 
ul. Narutowicza 6, 37-450 Stalowa Wola  
(015) 844 80 72

SZCZECIN 
ul. Piotra Skargi 15, 71-422 Szczecin 
(091) 421 29 55  

ul. Torfowa 1B, 70-772 Szczecin 
(091) 461 37 77 

SZCZECINEK 
ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek 
(094) 374 09 41 

ŚWIDNICA 
ul. Kopernika 34, 58-100 Świdnica 
(074) 661 44 60 

TARNOBRZEG 
ul. Moniuszki 3/40, 39-400 Tarnobrzeg 
(015) 823 05 77 

TARNóW 
ul. Krakowska 101, 33-100 Tarnów 
(014) 628 75 11 

TOMASZóW MAZOWIECKI 
ul. POW 17, pok. 306, Tomaszów Mazowiecki  
(044) 724 27 87

TORUŃ 
ul. Batorego 5, 87-100 Toruń 
(056) 658 68 78

TYCHY 
ul. Barona 30/425, 43-100 Tychy 
(032) 788 16 54

WAłBRZYCH 
ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych  
(074) 848 11 48

WARSZAWA 
ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa 
(022) 560 74 00 

al. Stanów Zjednoczonych 32/367, 04-036 Warszawa 
(022) 673 61 12 

WROCłAW 
pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław 
(071) 377 74 50 

ul. Armii Krajowej 12a/3, 50-541 Wrocław 
(071) 78 333 10  

ul. Grójecka 3, 53-118 Wrocław 
(071) 312 17 66 

ul. Osobowicka 70a, 51-008 Wrocław 
(071) 734 04 91

ZAWIERCIE 
ul. Sądowa 1, 42-400 Zawiercie 
(032) 670 24 22 

ZIELONA GóRA 
ul. Osadnicza 24, 65-785 Zielona Góra  
(068) 328 79 44

żORY 
ul. Garncarska 15a, 44-240 Żory 
(032) 435 00 55

żYWIEC 
ul. Kościuszki 67 (II p.), 34-300 Żywiec 
(033) 861 93 92
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