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Szanowni Państwo,

W 2016 roku polska gospodarka osiągnęła wzrost PKB na poziomie 
2,8%. To nieco mniejsza dynamika niż w 2015, ale wciąż bardzo dobry 
wynik. Branża leasingowa niezmiennie była istotnym uczestnikiem 
i  beneficjentem tego wzrostu, finansując inwestycje o wartości 
ponad 58 mld zł, pomimo 5,5% (r/r) spadku nakładów na inwestycje 
w gospodarce.

Dla Millennium Leasing był to również dobry rok. Podpisaliśmy umowy 
leasingu ruchomości o wartości przekraczającej 3 mld PLN, co przełożyło 
się na ponad 15% wzrost w stosunku do 2015 roku. Nasza praca 
nad wykorzystaniem wdrożonego we wcześniejszym okresie systemu 
informatycznego, usprawnianiem procesów, szybkością dostarczenia 
decyzji Klientowi i jakością szeroko rozumianego serwisu jest doceniana 
przez firmy. W 2016 roku przekonaliśmy do siebie prawie 5 tys. 
nowych Klientów, a dynamika wzrostu w szczególnie wymagających 
i konkurencyjnych kategoriach, takich jak samochody osobowe 
i ciężarowe do 3,5 tony pokazuje, że efekty tej konsekwentnej pracy 
pozwalają nam odnosić spore sukcesy. 

Głównym nośnikiem naszego biznesu pozostają Klienci i budowane 
z  nimi relacje, oparte o kompetencje naszych doradców, znajomość 
branż, ale  i specyfiki biznesu poszczególnych partnerów. Strategicznie 
ważna jest dla nas także bliska współpraca z Bankiem Millennium 
w  oferowaniu pełnej gamy produktów finansowych. Nasza 
aktywność, głównie w  segmencie korporacyjnym, pozwoliła nam 
przekroczyć w  2016 roku 1 mld PLN wartości maszyn i urządzeń, 
które sfinansowaliśmy dla naszych Klientów. 

Jesteśmy firmą uniwersalną, dlatego też w kolejnych miesiącach 
będziemy dbać o zrównoważony wzrost we wszystkich segmentach 
rynku. Zależy nam jednocześnie, by uniwersalność nie odbierała nam 
tożsamości, która wyróżnia nas na tle konkurencji. Dlatego, chcąc 
dostarczać najwyższej jakości usługi, pracujemy nad sobą. Wdrożyliśmy 
i przywiązujemy wielką wagę do wartości korporacyjnych, jakimi są 
Budowanie Zaufania, Szacunek, Efektywność i Odpowiedzialność 
oraz Rozwój Kompetencji. Wierzymy, że praca nad sobą, wewnątrz 
organizacji, jest najlepszą drogą by trwale i przekonująco prezentować 
je na co dzień naszym Klientom.

Dear Sir or Madam,

In 2016 Polish economy noted an economic growth of 2.8% GDP. 
This  dynamic is slightly reduced when compared to 2015; however 
this is still a very good outcome. The leasing sector continued to be 
an important participant and beneficiary of this growth, financing 
investments worth more than PLN 58 billion despite 5.5% (y/y) 
decrease in investment expenditures in the economy.

It was a good year for Millennium Leasing as well. We’ve signed 
leasing agreements of movable assets worth over PLN 3 billion, which 
resulted in over 15% increase compared to 2015. Our efforts to utilize 
a computer system implemented earlier, to streamline the processes, 
to work on swiftly providing the Customer with a decision and on the 
quality of services in a broad sense are all appreciated by companies. 
In 2016 we convinced nearly 5 thousand new Customers to join us 
and the dynamic growth in particularly demanding and competitive 
categories, such as passenger cars and trucks up to 3.5 t, show that 
the effects of those consistent efforts allow us to be very successful.

The Customers and the relations we build with them based on the 
competence of our consultants, knowledge of the sectors and the 
specific nature of business of our individual partners remain the main 
supporters of our business. Close cooperation with Bank Millennium 
in offering a full range of financial products is strategically important to us. 
Our activities, especially in the corporate segment, allowed us to exceed 
PLN 1 billion in value of machines and equipment financed for our 
Customers in 2016.

We are a universal company, therefore in the coming months we 
will take care of sustainable growth in all of the market segments. 
Simultaneously it is important to us not to lose our identity for the sake 
of universality, as this is our identity that makes us stand out against our 
competition. This is why, while striving to provide the highest quality of 
services, we work to better ourselves. We’ve implemented corporate 
values which are of great importance to us. Those include Confidence-
building, Respect, Efficiency and Responsibility, as well as Competence 
Development. We believe that working to better ourselves is the 
best way to constantly and consistently present those values to our 
Customers on a daily basis.
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 Z poważaniem
 Yours faithfully,
 Marcin Balicki

 (-)

 Prezes Zarządu
 Millennium Leasing sp. z o.o. 
 President of the Management Board 
 of Millennium Leasing sp. z o.o.
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O NAS

Millennium Leasing sp. z o.o. należy do Grupy Banku Millennium, 
co  gwarantuje Spółce i jej Klientom stabilność finansową oraz 
wiarygodność świadczonych usług.

Spółka jest uniwersalną i jedną z najdłużej funkcjonujących na rynku firm 
leasingowych w Polsce. Jej działalność obejmuje finansowanie wszelkich 
środków trwałych: samochodów osobowych i dostawczych, maszyn 
i urządzeń dla większości branż, środków transportu ciężkiego (w tym: 
drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego) oraz nieruchomości. 
Do grona Klientów należą zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i Klienci 
korporacyjni.

Jakość obsługi oraz rozwiązania przynoszące wymierne korzyści to 
kluczowe aspekty współpracy, na których oparte są długofalowe 
relacje Millennium Leasing z Klientami. Podstawą działalności Spółki 
jest również znajomość rynku, na którym działa oraz profesjonalna 
realizacja transakcji.

ABOUT US

Millennium Leasing sp. z o.o. belongs to the Bank Millennium Group, 
which guarantees financial stability and reliability of services provided 
both to the Company and its Customers.

The Company is a universal leasing company and one of the longest 
operating companies on the leasing market in Poland. Its activities 
include financing of all kinds of fixed assets: passenger cars and trucks, 
machinery and equipment for most industries, heavy transport vehicles 
(including road, rail, water and air transport), and real estate. 
Both microentrepreneurs and corporate Customers are among the 
company’s Customer group.

The quality of service and solutions bringing notable benefits are key 
aspects of cooperation on which long-term relationships with 
Customers are based. The Company’s activity is also based on its 
knowledge of the market on which it operates, and professional 
conducting of transactions.

Rada Nadzorcza Millennium Leasing sp. z o.o. / The Supervisory Board of Millennium Leasing sp. z o.o.
Joao Bras Jorge 
Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board  
Prezes Zarządu Banku Millennium SA / President of the Management Board of Bank Millennium SA

Andrzej Gliński 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej / Vice Chairman of the Supervisory Board 
Członek Zarządu Banku Millennium SA / Member of the Management Board of Bank Millennium SA

Fernando Bicho 
Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board 
Wiceprezes Zarządu Banku Millennium SA / Vice President of the Management Board of Bank Millennium SA

Maria Jose Campos, Wojciech Haase, Wojciech Rybak 
Członkowie Rady Nadzorczej / Members of the Supervisory Board 
Członkowie Zarządu Banku Millennium SA / Members of the Management Board of Bank Millennium SA

Zarząd Millennium Leasing sp. z o.o. / The Management Board of Millennium Leasing sp. z o.o.
Marcin Balicki 
Prezes Zarządu / President of the Management Board 

Edward Marek Łazarz, Agnieszka Kozakiewicz 
Członkowie Zarządu / Members of the Management Board

3,1mld pln 11,8%
wartość zawartych umów leasingu  
total lease contract value

wzrost portfela
growth of business portfolio
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udziału w rynku  
leasingu ogółem

shares in the  
leasing market

maszyny i urządzenia 
machines and devices8,9%

7,5%
transport ciężki 
heavy transportation

DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA

W 2016 roku Spółka podpisała 16,6 tys. umów leasingu o wartości 
3,1 mld PLN, co oznacza wzrost w stosunku do wyników uzyskanych 
w roku 2015 w ujęciu ilościowym o 23,2% oraz o 11,3% w ujęciu 
wartościowym. Według stanu na 31 grudnia 2016 r., liczba umów 
obsługiwanych przez Spółkę wynosiła ponad 46 tys., a wartość 
zaangażowanego w czynne kontrakty kapitału 5,2 mld PLN, co oznacza 
wzrost w stosunku do stanu na 31 grudnia 2015 r. o 11,8%. 
Spółka posiadała w portfelu ponad 16,3 tys. Klientów, a 9% portfela 
tworzyły przedsiębiorstwa, które współpracowały z Millennium Leasing 
dłużej niż 10 lat. Wynik finansowy netto Millennium Leasing w 2016 roku 
wyniósł 48 mln PLN, przy przychodach z tytułu odsetek 199,1 mln PLN. 
Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 5,4 mld PLN. 
Spółka zajęła 7 miejsce w rankingu firm leasingowych w Polsce pod 
względem wartości aktywów sfinansowanych leasingiem (ruchomości 
i nieruchomości), a jej udział w rynku leasingu w Polsce w 2016 roku 
stanowił 6,0%. Millennium Leasing znalazła się na czwartym miejscu 
w finansowaniu pojazdów ciężkich z grupy transportu drogowego, 
kolejowego i powietrznego za 2016 r. Łączna wartość sfinansowanych 
przedmiotów w tej grupie wyniosła 1,2 mld PLN. W kategorii 
pojazdów ciężkich transportu drogowego finansowanych leasingiem, 
Spółka uplasowała się na czwartej pozycji z wysokimi udziałami w rynku, 
odpowiednio: naczepy/przyczepy: 9,7%, autobusy: 10,7%, samochody 
ciężarowe o masie powyżej 3,5 t: 8,9% oraz ciągniki siodłowe: 5,6%. 
Wartość sfinansowanych maszyn i urządzeń osiągnęła w 2016 roku 
poziom 1 037 mln zł, z 8,9% udziałem w rynku.

W grupie pojazdów lekkich (pojazdów osobowych, dostawczych 
i ciężarowych do 3,5 t) Spółka uzyskała 3,6% udział w rynku. W rankingu 
nieruchomości oddanych w leasing, Spółka zajęła 6 miejsce, a jej udział 
w rynku stanowił 5,0%. Od 1991 r. tj. od początku działalności Spółka 
zawarła ogółem blisko 173 tys. umów leasingu z 52,5 tys. Klientów, 
na  łączną kwotę 25,3 mld PLN. Struktura rodzajowa aktywów 
w portfelu Millennium Leasing (stan na 31.12.2016 r.) przedstawia się 
następująco: 46% - transport ciężki, 19% - pojazdy osobowe, dostawcze 
i ciężarowe do 3,5 t, 29% - maszyny i urządzenia, 6% - nieruchomości.

BUSINESS ACTIVITY

In 2016 the Company signed 16,600 leasing agreements worth PLN 
3.1 billion, which means an increase in relation to the results achieved 
in 2015 in terms of quantity by 23.2% and in terms of value by 11.3%. 
As of 31 December 2016, the number of agreements serviced by the 
Company amounted to over 46,000, and the value of capital employed 
in active contracts – PLN 5.2 billion, which means an increase by 11.8% 
in relation to the status as of 31 December 2015. The Company had 
over 16,300 Customers in its portfolio, and enterprises which had been 
cooperating with Millennium Leasing for more than 10 yevars account 
for 9% of the portfolio. The net financial result of Millennium Leasing 
in 2016 amounted to PLN 48 million, with the interest revenue of PLN 
199.1 million. The balance sheet amount as of 31 December 2016 
amounted to PLN 5.4 billion. The Company was 7th in the ranking 
of leasing companies in Poland in terms of value of assets financed 
by leasing (movable and real estate), and it had a 6.0% share in the 
leasing market in Poland in 2016. Millennium Leasing came in fourth 
in the financing of heavy transportation from the road, rail and air 
transport group for 2016. The total value of financed objects in this 
group amounted to PLN 1.2 billion. In the category of heavy transport 
road vehicles financed by leasing, the Company came fourth, with high 
shares in the market, respectively: trailers/semi-trailers: 9.7%, buses: 
10.7%, trucks over 3.5 t: 8.9% and heavy trucks units: 5.6%. The value 
of machines and equipment financed reached the level of nearly PLN 
1,037 million in 2016, with the 8.9% market share.

In the group of light transportation (passenger cars, commercial 
vehicles and trucks up to 3.5 t), the Company gained a 3.6 % market 
share. In  the ranking of leased real estate, the Company came 6th, 
and it had a 5.0% market share. From 1991, i.e. from the beginning 
of its operations, the Company has concluded nearly 173,000 leasing 
agreements in total with 52,500 Customers, for the total amount of 
PLN 25.3 billion. The structure of assets in the portfolio of Millennium 
Leasing by type (as of 31.12.2016) is as follows: 46% - heavy 
transportation, 19% - passenger cars, commercial vehicles and trucks 
up to 3.5 t, 29% - machinery and equipment, 6% - real estate.
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3,6%
pojazdy osobowe,  
dostawcze i ciężarowe  
do 3,5t
passenger cars, commercial 
vehicles and trucks up to 3.5t

5%
nieruchomości 
real estate

 

Sprzedaż usług Millennium Leasing realizowana jest przez doradców 
leasingowych w ponad 60 placówkach w całej Polsce. Działania 
sprzedażowe Spółki prowadzone są także w ramach aktywnej 
współpracy z doradcami bankowymi, w oddziałach detalicznych 
i  jednostkach korporacyjnych Banku Millennium. Spółka oferuje 
przedsiębiorcom szeroki wachlarz usług finansowych, uwzględniający 
zarówno produkty leasingowe jak i produkty bankowe. Dedykowani 
doradcy Millennium Leasing mają tym samym możliwość dopasowania 
oferty do indywidualnych potrzeb Klientów. Udział kontraktów zawartych 
przez Millennium Leasing w 2016 z Klientami współpracującymi 
również z Bankiem Millennium stanowił 99,5% łącznej wartości 
uruchomionych umów leasingu. Dzięki tak rozbudowanej sieci 
sprzedaży, usługi Millennium Leasing dostępne są na terenie całej Polski.

ZARZĄDZANIE RYZYKAMI

W 2016 roku Millennium Leasing ustalała odpisy aktualizacyjne 
należności leasingowych zgodnie z wymogami MSR 39. Według stanu 
na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość utworzonych rezerw na należności 
leasingowe wynosiła 129,0 mln PLN, co stanowiło 2,4% pokrycia 
portfela należności. Odpis aktualizujący z tytułu strat poniesionych 
nierozpoznanych (IBNR) wyniósł 27,7 mln PLN. W celu neutralizacji 
ryzyka walutowego powstającego na należnościach leasingowych 
z umów w walutach obcych, Spółka korzysta ze źródeł finansowania, 
które pozwalają na ciągłe i trwałe utrzymanie zobowiązań walutowych 
odzwierciedlających strukturę aktywów dewizowych. Analogicznie jak 
w przypadku ryzyka walutowego, Spółka stale monitoruje strukturę 
należności leasingowych pod względem rodzaju oprocentowania 
i adekwatnie do niej kształtuje strukturę swoich zobowiązań. Podpisane 
z Bankiem Millennium umowy o finansowaniu gwarantują możliwość 
szybkiego upłynnienia należności leasingowych. Spółka stosuje szereg 
instrukcji wewnętrznych, które służą ograniczaniu ryzyka operacyjnego.

 

Services are sold by leasing consultants in over 60 facilities points all 
over Poland. The Company’s sales activities are also conducted in the 
active cooperation with bank relationship managers, in retail branches 
and corporate units of Bank Millennium. The Company offers a wide 
range of financial services to entrepreneurs, including both for leasing 
products and banking products. Thus Millennium Leasing’s dedicated 
consultants may adjust the offer to Customers’ individual needs. 
The share of contracts concluded in 2016 by Millennium Leasing with 
Customers cooperating with Bank Millennium as well constituted 
99.5% of the total value of leasing agreements initiated. Thanks to such 
extended sales network, services offered by Millennium Leasing are 
available throughout Poland.

RISK MANAGEMENT

In 2016 Millennium Leasing was determining revaluation write-offs for 
leasing receivables in accordance with the requirements of MSR 39. 
As of 31 December 2016, the value of provisions created for leasing 
receivables amounted to PLN 129.0 million, which constituted 2.4% 
of the coverage of the liabilities portfolio. The revaluation write-offs 
for incurred but unrecognized (IBNR) losses amounted to PLN 27.7 
million. For the purpose of neutralization of FX risk arising in leasing 
receivables under agreements in foreign currencies, the Company uses 
financing sources which allow continuous and durable maintenance 
of  FX liabilities reflecting the structure of FX assets. Similarly as in 
the case of FX risk, the Company continues to monitor the structure 
of leasing receivables in terms of interest rates and adequately adjusts 
the structure of its liabilities to it. The financing agreements signed with 
Bank Millennium guarantee the possibility of quick liquidation of leasing 
receivables. The Company applies a number of internal instructions 
which are used to mitigate the operating risk.
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Więcej niż proste 
finansowanie

More than simple 
financing

WAŻNE FAKTY Z ŻYCIA SPÓŁKI

W styczniu 2016 roku Millennium Leasing stworzyła kolejną odsłonę 
funkcjonującego już w ofercie Spółki produktu „Leasing Eko Energia”. 
Decydując się na udział w „Programie Leasing Eko Energia PRO” 
przedsiębiorcy uzyskują szereg korzyści. Wybierając przedmiot 
finansowania z szerokiego spektrum energooszczędnych maszyn 
i urządzań, przedstawiciele mikro, małych i średnich firm mogą otrzymać 
elastyczną premię rosnącą w latach, w wysokości do 5%, w zależności 
od okresu finansowania. Program wspierają Fundusze Poręczeniowe 
dostępne praktycznie z każdego miejsca w Polsce, bo aż w 13 polskich 
województwach. Oferują one dodatkowe wsparcie finansowania, 
umożliwiając przedsiębiorcom pozyskanie środków na inwestycje.

Spółka w 2016 roku wprowadziła do swojej oferty usługę Autokomfort+, 
która umożliwia wygodne, szybkie i oszczędne serwisowanie pojazdów 
do 3,5t. Dzięki niej Klienci otrzymują dostęp do hurtowych zakupów 
części i usług serwisowych w atrakcyjnych, stałych w całej Polsce cenach 
rabatowych, także w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów. 

W zakresie kompleksowej oferty finansowania, w 2016 roku Spółka 
dokonywała ubezpieczeń przedmiotów leasingu w ramach umów 
podpisanych z czołowymi firmami ubezpieczeniowymi. W roku 2016 
Klienci Millennium Leasing zawarli 11 083 nowe ubezpieczenia, 
a wartość ubezpieczonych dóbr w 2016 roku przekroczyła 3,8 mld zł. 
Millennium Leasing oferuje swoim Klientom ubezpieczenia majątkowe 
i komunikacyjne (w tym także ubezpieczenie wieloletnie, z niezmiennością 
stawek ubezpieczenia w całym okresie trwania umowy). Spółka 
proponuje także produkty dodatkowe, zabezpieczające ryzyka 
Klientów związane z prowadzoną działalnością. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom swoich Klientów, w 2016 roku Spółka Millennium 
Leasing uruchomiła numer telefonu: 801 572 572, pod którym 
możliwe jest szybkie zgłoszenie każdej szkody lub wypadku, niezależnie 
od towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie Klient ubezpiecza przedmiot.

IMPORTANT FACTS ABOUT THE COMPANY

In January of 2016 Millennium Leasing has created a new edition of 
“Leasing Eko Energia PRO” product, which was already offered by the 
Company. By deciding to take part in “Program Leasing Eko Energia 
PRO” the entrepreneurs receive a number of benefits. By  choosing 
the financed asset from a wide range of energy-efficient machines and 
equipment, representatives of micro, small and medium enterprises can 
receive a flexible bonus grooving over the years to up to 5%, depending 
on the financing period. The program is supported by Surety Funds 
available virtually in any part of Poland, i.e. in as many as 13 Voivodeships. 
They are offering additional financing support to enable entrepreneurs 
to raise funds for their investments.

In 2016 the Company introduced Autokomfort+ service which allows 
for comfortable, swift and economic servicing of vehicles up to 3.5 t. 
Thanks to this service the Customers have access to wholesale purchase 
of parts and maintenance services, also at licensed workshops, at an 
attractive discount price fixed throughout Poland. 

According to the complex financing offer, in 2016 the Company 
insured objects of lease under agreements signed with leading 
insurance companies. In 2016 the Customers of Millennium Leasing 
conducted 11 083 new insurance agreements and the value of assets 
insured in  2016 exceeded PLN 3.8 bln. Millennium Leasing offers 
property and motor insurance to its Customers, including long-term 
insurance, with fixed insurance rates during the entire term of the 
agreement. The Company also offers additional products, hedging the 
Customers’ risks connected with their business activity. To meet the 
expectations of the Customers, in 2016 Millennium Leasing company 
launched a special helpline: 801 572 572, where one can quickly report 
any accident or  damage, regardless of insurance company insuring 
the Customer’s asset.
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Firma odpowiedzialna 
społecznie – realizacja 
programów  
proekologicznych

Socially responsible Company 
– implementation of eco 
programs

Aktywne wsparcie w strukturyzowaniu  
transakcji przy udziale certyfikowanych doradców

Active support in structuring transactions with 
the participation of certified consultants

Dedykowane programy:
•  dla wybranych grup  

aktywów
•  dla dostawców przedmiotów  

– programy vendorskie

Dedicated programs:
•  for selected groups of assets
•  for Vendors and asset  

suppliers - vendor programs

Specjalizacja rozumiana 
jako dogłębna znajomość 
segmentów rynku

Specialization understood 
as an in-depth knowledge 
of market segments

Długofalowe relacje  
na partnerskich zasadach  
– ponad 10 lat współpracy 
z 9% Klientów

Long-term partnership 
relations – over 10 years 
of cooperation with 9% 
of the Customers
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016
FINANCIAL REPORT 2016

Sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów Millennium Leasing sp. z o.o. za 2016 r. 
Statement of profit or loss and other comprehensive income of Millennium Leasing sp. z o.o. for the year 2016

Wyszczególnienie Items w tys. PLN / in PLN th

Przychody z tytułu odsetek Interest income   199 130,3

Koszty z tytułu odsetek Interest expense   (87 912,8)

Wynik z tytułu odsetek Net interest income  111 217,5

Przychody z tytułu prowizji i opłat Fee and commission income  10 725,7

Koszty z tytułu prowizji i opłat Fee and commission expense  (2 802,1)

Wynik z tytułu prowizji Net fee and commission income  7 923,6

Pozostałe przychody operacyjne Other operating income  24 593,9

Przychody operacyjne Operating income  143 735,0

Koszty działania General and administrative expenses  (50 060,6)

Wynik z tytułu utraty wartości aktywów Impairment charges  (21 386,8)

Amortyzacja Depreciation and amortisation  (2 147,8)

Pozostałe koszty operacyjne Other operating expense  (8 409,8)

Koszty operacyjne Operating expense  (82 005,0)

Zysk przed opodatkowaniem Gross profit  61 730,0

Podatek dochodowy Income tax  (13 447,1)

Zysk za okres Net profit for the period  48 282,9

Całkowite dochody ogółem Total comprehensive income  48 282,9

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Millennium Leasing sp. z o.o. wg stanu na 31.12.2016 r  
Statement of financial position of Millennium Leasing sp. z o.o. as at 31.12.2016

Aktywa stan na 31.12.2016  Assets as at 31/12/2016 w tys. PLN / in PLN th

Środki pieniężne Cash and cash equivalents  35 124,8

Należności leasingowe Leasing receivables  5 154 170,1

Należności publicznoprawne, w tym: Tax related receivables, including:  18 222,6

Należności z tytułu podatku dochodowego Income tax receivables 0,0

Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat

Financial assets valued at fair value through profit and loss 5,7

Inwestycyjne aktywa finansowe Investment financial assets 2,0

Rzeczowe aktywa trwałe Tangible assets 6 341,9

Wartości niematerialne Intangible assets 10 712,6

Aktywa z tytułu podatku odroczonego Deferred tax assets 85 998,2

Aktywa trwałe do zbycia Assets classified as held for sale 11 186,8

Pozostałe aktywa Other assets 91 443,4

Aktywa razem Total assets 5 413 208,1

Pasywa stan na 31.12.2016 Equity and Liabilities as at 31/12/2016 w tys. PLN / in PLN th

Zobowiązania Liabilities

Zobowiązania z tytułu finansowania Liabilities due to financing 4 709 851,6

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat

Financial liabilities valued at fair value through profit and loss 133,2

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Trade liabilities 83 624,2

Zobowiązania publicznoprawne Tax related liabilities 9 042,0

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Debt securities 416 937,8

Rezerwy Provisions 580,5

Pozostałe zobowiązania Other liabilities 19 901,9

Zobowiązania razem Total liabilities 5 240 071,2

Kapitał własny Equity

Kapitał zakładowy Share capital 48 195,0

Zyski zatrzymane Retained earnings 124 940,1

Kapitał z aktualizacji wyceny Revaluation reserve 1,8

Kapitał własny razem Total equity 173 136,9

Pasywa razem Total equity and liabilities 5 413 208,1
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Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

Opinion and Report of the Independent Auditor  
Financial Year ended on 31 December 2016 
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