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Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CLiF S.A. za rok 2009

WYBRANE DANE FINANSOWE rok 2009 rok 2008 rok 2009 rok 2008

w 000` PLN w 000` PLN  w 000` EUR  w 000` EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 446 589 103 167
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 884 4 906 664 1 389
III. Zysk (strata) brutto 6 349 9 312 1 463 2 636
IV. Zysk (strata) netto 6 349 9 312 1 463 2 636
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 125 9 163 -259 2 594
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 991 -897 228 -254
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -704 -2 367 -162 -670
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -838 5 899 -193 1 670
IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł /  EUR) 0,12 0,17 0 0,05

stan na 31 
grudnia 2009

stan na 31 
grudnia 2008

stan na 31 
grudnia 2009

stan na 31 
grudnia 2008

X. Aktywa razem 15 132 16 987 3 683 4 071
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 224 32 240 5 653 7 727
XII. Zobowiązania długoterminowe 3 221 3 704 784 888
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 21 079 28 537 5 131 6 839
XIV. Kapitał własny -9 168 -15 253 -2 232 -3 656
XV. Kapitał zakładowy 53 680 53 680 13 067 12 865
XVI. Liczba akcji  (w szt.) 53 680 000 53 680 000
XVII.Średnioważona liczba akcji (w szt) 53 680 000 53 680 000
XVIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -0,17 -0,28 -0,04 -0,07
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -0,17 -0,28 -0,04 -0,07
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)                       -                         -                        -                        -   

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.12.2009 31.12.2008
kurs średnioroczny 4,3406 3,5321
Kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,1082 4,1724

Dane finansowe przeliczono na EUR wg.  następujących zasad:

 - poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz 31 grudnia 
2008 roku przez Narodowy Bank Polski ( Tab. 255/A/NBP/2009, Tab. 254/A/NBP/2008

 - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów 
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, następujących w okresach sprawozdawczych 01.01.2009 - 
31.12.2009 oraz 01.01.2008 - 31.12.2008 
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Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CLiF S.A. za rok 2009

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CLiF SA 

INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Leasingu i finansów CLiF S.A. Z siedzibą w Warszawie Al. Róż 2 powstała w wyniku przekształcenia spółki 
Centrum Leasingu i Finansów CLiF sp. z o.o. na podstawie uchwały o przekształceniu podjętej w dniu 15 grudnia 1997 roku 
przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w dniu 29 września 2002 roku 
pod numerem 000022540 pod nazwą CLiF S.A.
Spółka kontynuuje działalność gospodarczą spółki CLiF sp.z o.o. 

Firma spółki : CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF SA
Siedziba : Warszawa, Polska
Adres : 00-556 Warszawa, Al. Róż 2
tel. +48(22) 665-97-18
fax. +48(22) 665-97-54
e-mail : clif@clif.pl
Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON) : 012871613
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) : 526-020-98-28
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) : 000022540
Kapitał zakładowy : 53 680 000,00zł.
Audytor : Financial Service Support sp.z o.o.

Zarząd :

Prezes Zarządu - Dariusz Baran
Wiceprezes Zarządu - Beata Kulewska

Rada Nadzorcza :

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Krzysztof Boszko
Członek Rady Nadzorczej - Celina Frydel- Burdyna
Członek Rady Nadzorczej - Piotr Białowąs
Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Stawicki
Członek Rady Nadzorczej - Tadeusz Serafiński

CLiF SA jest Spółką dominującą Grupy kapitałowej CLiF SA
CLiF SA jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.,
od 2001 roku zawieszona w bieżącym obrocie.

Podmiot zależny:

Firma spółki : Clif-Ubezpieczenia Sp.z o.o.
Siedziba : Warszawa, Polska
Adres : 01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 31

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON) : 011977396
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) : 526-13-42-334
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) : 0000008082
Kapitał zakładowy :305 000zł.
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Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CLiF S.A. za rok 2009

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską i obowiązującymi na dzień sporządzenia sprawozdania. 
Nie zastosowano następujących obowiązujących standardów : MSSF 4- Spółka nie prowadzi działalności polegającej 
na wystawianiu umów ubezpieczeń, MSR 11 –Spółka nie realizuje umów o usługę budowlaną, MSR 41- Spółka nie prowadzi 
działalności rolniczej.
Zarząd zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe z dniem podpisania sprawozdań przez wszystkich członków Zarządu.

Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego Spółka otrzyma informacje o zdarzeniach, które mają istotny 
wpływ na to sprawozdanie, Zarząd CLiF SA jest upoważniony do wprowadzenia poprawek do jednostkowego sprawozdania 
finansowego do momentu jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nie wyklucza to możliwości 
wprowadzenia w okresach późniejszych retrospektywnych zmian do sprawozdania finansowego w związku z korektami 
błędów lub zmian zasad rachunkowości zgodnie z MSR 8.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę memoriału oraz o założenie, że jednostka będzie 
kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości.

Główne zasady rachunkowości przyjęte przez Spółkę:

1. Rokiem obrachunkowym jednostki jest rok kalendarzowy.
2. W ramach roku obrotowego występują pośrednie okresy sprawozdawcze wynoszące:
Miesiąc – do uzgadniania zapisów ewidencji szczegółowej z zapisami na kontach syntetycznych,
Kwartał i półrocze – do dokonania wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku wg przyjętych
zasad rachunkowości.
3. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie funkcjonalnym.
4. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej.
5. W ramach przyjętych zasad rachunkowości Spółka stosuje wzorcowe rozwiązania określone w
MSR/MSSF mając na uwadze cel jakim jest rzetelna i użyteczna prezentacja sprawozdania.
6. Waluta prezentacji – PLN.
7. Ewidencję i rozliczenie kosztów, zasady organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji, zasady wyceny
aktywów i pasywów, przyjęte procedury i zasady ochrony danych w systemach informatycznych
przyjętych do stosowania w Spółce reguluje instrukcja - „Polityka Rachunkowości”.
8. Zasady sporządzania, obiegu a przede wszystkim kontroli dowodów księgowych regulują odrębne
instrukcje operacyjne.

Przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnie z MSR/MSSF wymagało zastosowania pewnych oszacowań oraz założeń, 
które mają wpływ zarówno na prezentowane wartości aktywów i pasywów, jak również na prezentowane kwoty przychodów 
i kosztów za okres obrotowy. Zasady rachunkowości przyjęte przy oszacowaniach i podczas sporządzania sprawozdania 
opisane są szczegółowo w treści sprawozdania.
Pomimo tego, że oszacowania i założenia zostały dokonane zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu o bieżących
wydarzeniach i działaniach, przyszłe rezultaty tych wydarzeń mogą się różnić od tych oszacowań.
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Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CLiF S.A. 

Noty 2009 2008

Działalność operacyjna

Przychody ze sprzedaży produktów 6 432 589
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 6 13 0
Przychody z działalności operacyjnej ogółem 446 589
w tym dla jednostek powiazanych 48 48

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (0 ) (10 )
Wartość sprzedanych towarów i materiałów -                               (0 )

(0 ) (10 )

Zysk brutto ze sprzedaży 446 578

Koszty sprzedaży 7 (2 ) (2 )
Koszty ogólnego zarządu 7 (3 921 ) (5 695 )
Pozostałe przychody operacyjne 8,9 7 303 15 480
Pozostałe koszty operacyjne 9 (941 ) (5 455 )

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 884 4 906

Przychody finansowe 10 3 755 5 189
Koszty finansowe 10 (290 ) (783 )

Przychody i koszty finansowe netto 3 465 4 406

Zysk przed opodatkowaniem 6 349 9 312
Podatek dochodowy 11 -                               (0 )

Zysk netto 6 349 9 312

Inne całkowite dochody rozpoznane bezpośrednio w kapitale 0 0

Całkowite dochody ogółem rozpoznane w okresie 6 349 9 312

Zysk (strata) netto 6 349 9 312
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 53 680 000 53 680 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,12 0,17

Osoba sporządzająca jednostkowe sprawozdanie finansowe

Smolińska Elżbieta Główna Księgowa

Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A.

Baran Dariusz Prezes Zarządu Kulewska Beata Wiceprezes Zarządu

za rok zakończony 31 grudnia

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
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Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CLiF S.A. 

AKTYWA Nota 2009-12-31 2008-12-31

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne 15 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 13 5 058 5 300
Należności długoterminowe -                           -                           
Inwestycje długoterminowe 18.2 4 100 4 100
Aktywa z tytułu odroczonego podatku -                           -                           

9 158 9 400
Aktywa obrotowe

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 17 0 130
Należności handlowe oraz pozostałe należności 18.1 438 943
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - -
Krótkoterminowe aktywa finansowe 18.2 0 135
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18.4 5 483 6 321
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 53 59

5 974 7 588

RAZEM AKTYWA 15 132 16 987

PASYWA

Kapitał własny
Kapitał podstawowy 20 53 680 53 680
Kapitał zapasowy 21 22 113 22 113
Kapitał z aktualizacji wyceny 3 691 3 955
Pozostałe kapitały rezerwowe 21 773 773
Zysk (strata) z lat ubiegłych -95 774 -105 086
Zysk (strata) netto 6 349 9 312

-9 168 -15 253

Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego -                           -                           
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 23.2 2 628 2 628
Rozliczenia międzyokresowe 26 593 1 076

3 221 3 704

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 23.2 340 418
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego -                           -                           
Kredyty i pożyczki 23.1 0 691
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 25 20 256 26 835
Rozliczenia międzyokresowe 26 483 592

21 079 28 537

RAZEM PASYWA 15 132 16 987

Wartość ksiegowa (9 168) (15 253) 
Liczba akcji 53 680 000 53 680 000
Wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł) (0,17) (0,28) 

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS)
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Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CLiF S.A. 

Stan na Stan na 
POZYCJE POZABILANSOWE 2009-12-31 2008-12-31

Należności warunkowe
 - kwoty pozwów złożonych przeciw bankom 31 550 31 550
 - należności wpłac.przez leasingobiorców do depozytów sądowych 799 1 242
 - należności z tyt.rat, odsetek, bezumownego użytkowania 78 412 91 978
 - kwota pozwu złożonego przeciw Skarbowi Państwa 145 410 145 410

256 171 270 180
Inne pozycje pozabilansowe
Wartość środków trwałych przewłaszczonych przez banki 
wyceniona przez banki 6 702 12 562

Razem pozycje pozabilansowe 262 873 282 742

Osoba sporządzająca jednostkowe sprawozdanie finansowe

Smolińska Elżbieta Główna Księgowa

Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A.

Baran Dariusz Kulewska Beata
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
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Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CLiF S.A.

53 680 22 113 3 955 773 -105 086 9 312 -15 253

Zysk netto 6 349

Zwiększęnia z tytułu przeszacowania środków trwałych 46
Zmniejszenia z tytułu przeszacowania środków trwałych -310
Zmniejszenia z tytułu przeznaczenia zysku na pokrycie strat 9 312 -9 312

31 grudnia 2009 53 680 22 113 3 691 773 -95 774 6 349 -9 168

53 680 22 113 6 233 773 -116 653 7 027 -26 826

Zysk netto 9 312

Zwiększęnia z tytułu przeszacowania środków trwałych 204 4 539
Zmniejszenia z tytułu przeszacowania środków trwałych -2 482
Zmniejszenia z tytułu przeznaczenia zysku na pokrycie strat 7 027 -7 027

31 grudnia 2008 53 680 22 113 3 955 773 -105 086 9 312 -15 253

Osoba sporządzająca jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A.

Smolińska Elżbieta Baran Dariusz Kulewska Beata
Główna Księgowa Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM

6



Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CLiF S.A.

Za okres od 01.01.2009 Za okres od 01.01.2008
do 31.12.2009 do 31.12.2008

Zysk netto 6 349 9 312
Korekty o pozycje: -7 474 -149
Amortyzacja 186 146
Dywidendy, wynik z likwidacji spółki 0 0
(Zysk)/ strata z działalności inwestycyjnej -438 -339
(Zwiększenia)/ zmniejszenie stanu aktywów trwałych do sprzedaży 130 -130
(Zwiększenia)/ zmniejszenie stanu należności 61 265
(Zwiększenia)/zmniejszenia stanu zobowiązań z -78 -389
wyjątkiem kredytów, pożyczek 
Przychody/ koszty z tytułu odsetek -170 -332
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -586 -39
Zmiana stanu rezerw -6 579 -1 506
Podatek dochodowy zapłacony 0 0
Pozostałe (w tym z tytułu różnic kursowych) 0 2 175

Środki pieniężne z działalności operacyjnej -1 125 9 163

Przepływy pieniężne działalności z inwestycyjnej 

Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości -45 -214
niematerialnych 
Wpływy z tytułu sprzedaży składników rzeczowego majątku trwałego oraz 163 453
wartości niematerialnych
Wpływy z tytułu sprzedaży akcji i udziałów 0 0
Nabycie akcji i udziałów 0 0
Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych 0 -135
Wpływy z tytułu sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych 140 0
Odsetki i dywidendy otrzymane 183 2 000
Spłata udzielonych pożyczek 0 1 000
Udzielenie pożyczek 0 -4 000
Pozostałe 550 0

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 991 -897

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu emisji akcji 0 0
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 -1 967
Spłata innych zobowiązań finansowych 0 -1 000
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 0 0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 1 200 0
Spłata pożyczek/kredytów -1 800 600
Odsetki zapłacone -104 0

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -704 -2 367

Zwiększenie(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -838 5 899
Środki pieniężne na początek okresu 6 321 422
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 5 483 6 321
O ograniczonej możliwości dysponowania

Osoba sporządzająca jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A.

Smolińska Elżbieta Baran Dariusz Kulewska Beata
Główna Księgowa Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
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1. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

Rzeczowe aktywa trwałe

Grunty i budynki wyceniane są w wartości godziwej. Zwiększenie wartości wynikające z przeszacowania ujmowane jest w pozycji 
kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, za wyjątkiem sytuacji, gdy podwyższenie wartości odwraca wcześniejszy odpis rozpoznany 
w rachunku zysków i strat (w takim przypadku podniesienie wartości ujmowane jest również w rachunku zysków i strat, ale do 
wysokości wcześniejszego odpisu). Obniżenie wartości wynikające  z przeszacowania ujmowane jest  jako koszt w wysokości 
przewyższającej kwotę wcześniejszej wyceny tego składnika aktywów ujętą w pozycji kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny.
Amortyzacja przeszacowanego budynku ujmowana jest w rachunku zysków i strat.Środki trwałe w budowie nie występują.
Maszyny, urządzenia, środki transportu, przedmioty leasingu oraz pozostałe środki trwałe prezentowane są w bilansie w wartości kosztu 
historycznego pomniejszonego o skumulowane umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem środków trwałych w budowie, na podstawie oszacowanego 
okresu ekonomicznej przydatności tych środków, metodą liniową, przy zastosowaniu następujących rocznych stawek amortyzacji: 

- budynki i budowle 4%
- maszyny i urządzenia, środki transportu 10% - 30%

Dla potrzeb ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych jednostka wobec przedmiotów leasingu stosuje amortyzację degresywną. 
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica 
pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat.

Na każdy dzień bilansowy spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej dokonują przeglądu wartości netto składników majątku trwałego 
w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich 
przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwana danego składnika aktywów – w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu.
Wartość odzyskiwalna jest wyższą z dwóch kwot: 

·                                  wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub 

·                                   wartości użytkowej. Wartość użytkowa odpowiada wartości bieżącej szacowanych 

·                                   przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta

·                                   uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie. 

Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika rzeczowych aktywów trwałych – wartość księgowa jest 
pomniejszana do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu utraty wartości jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym wystąpiła. 
W momencie odwrócenia uprzednio ujętego odpisu aktualizującego, wartość netto składnika aktywów jest zwiększana do nowej, 
oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie wyższej jednak od wartości netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, 
gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich okresach. 
 

Wartości niematerialne

Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.
Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe wycenia się w wysokości poniesionych kosztów na zakup i przygotowanie do 
używania  konkretnego oprogramowania komputerowego pomniejszonych o zakumulowane odpisy amortyzacyjne. Aktywowane koszty 
odpisuje się metodą liniową przez szacowany okres użytkowania od 3 do 5 lat.
Jako składnik wartości niematerialnych i prawnych jest identyfikowane między innymi: zakupione prawo wynikające z tytułu umownego 
lub prawnego, wytworzone we własnym zakresie programy komputerowe, licencja lub składnik objęty ochroną praw autorskich. 
Ujmowane są w księgach w cenie zakupu lub koszcie wytworzenia.Aktywa o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają 
amortyzacji, lecz corocznie są testowane pod kątem możliwej utraty wartości.
Wartości niematerialne zaklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży nie są prezentowane w tej pozycji bilansowej i 
podlegają zapisom MSSF 5.

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży stanowią zakwalifikowane do tej kategorii aktywa lub ich grupy i ujmowane są w sprawozdaniu 
finansowym w kwocie niższej z dwóch kwot: wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia 
do sprzedaży, jeżeli ich wartość bilansową realizuje się przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży a nie bieżącego użytkowania.  
Warunkiem zaliczenia aktywów do tej grupy jest podjęcie przez Spółkę decyzji o sprzedaży aktywów, wysokie prawdopodobieństwo 
zbycia, a także dostępność tych aktywów do natychmiastowej sprzedaży. Do tej grupy mogą być zakwalifikowane: 
wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, wierzytelności, akcje i udziały spółek zależnych i stowarzyszonych, 
inny finansowy majątek spółki.
Zyski i straty z tytułu sprzedaży lub likwidacji rzeczowych aktywów trwałych są ustalone jako różnica między przychodami netto ze 
zbycia (jeżeli takie były) a wartością bilansową zbywanych pozycji.

Działalność zaniechana

Działalność zaniechana jest rozpoznawana i ujawniana w sprawozdaniu finansowym wtedy, gdy zgodnie z planem zostanie podjęta 
decyzja o zbyciu odrębnej, ważnej dziedziny działalności Spółki i której aktywa, zobowiązania i wyniki finansowe mogą zostać 
wyraźnie wydzielone operacyjnie lub dla celów sprawozdawczości finansowej. Zysk lub strata netto działalności zaniechanej oraz 
zysk lub strata z jej zbycia są wykazane odrębnie w rachunku zysków i strat. Przepływy środków pieniężnych netto, które można 
przypisać do działalności zaniechanej są prezentowane odrębnie w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych.

Aktywa finansowe

Nabyte przez spółkę aktywa finansowe prezentuje się w podziale na kategorie:
·          aktywa finansowe przeznaczone do zbycia,
·          inne aktywa finansowe.
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·          są dostępne do natychmiastowej sprzedaży w swoim obecnym stanie,
·          została podjęta decyzję o ich zbyciu, oraz aktywne działania zmierzające do realizacji tej decyzji,  w terminie nie dłuższym niż 
12 miesięcy od dnia bilansowego, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne.
Aktywa finansowe przeznaczone do zbycia, w szczególności wierzytelności, wyceniane są, nie później niż na dzień bilansowy, 
według wartości godziwej.

Inne aktywa finansowe, zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających ze zmiany ich wartości w efekcie 
zmian czynników rynkowych. Korzyści ekonomiczne mają postać różnicy między ceną nabycia i ceną sprzedaży lub ceną nabycia 
i spłacaną wartością nominalną.
Inne aktywa finansowe wyceniane są, nie później niż na dzień bilansowy, według wartości godziwej.W przypadku, gdy nie jest możliwe:
·          ustalenie ceny rynkowej, ze względu na nie istnienie aktywnego rynku,
·          ustalenie ceny rynkowej takich samych lub podobnych aktywów, ani
·          ustalenie możliwej do osiągnięcia ceny sprzedaży netto,
za wartość godziwą przyjmuje się cenę nabycia, powiększoną o opłaty transakcyjne i pomniejszoną o ewentualne odpisy aktualizujące 
z tytułu utraty wartości.
Spółka zalicza swoje aktywa finansowe do następujących kategorii: wykazywane według wartości godziwej przez wynik finansowy, 
pożyczki i należności, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia aktywa finansowego. Zarząd określa klasyfikację swoich aktywów finansowych 
przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień bilansowy.

a) Aktywa finansowe wykazywane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe przeznaczone w momencie 
ich początkowego ujęcia do wyceny według wartości godziwej przez wynik finansowy. Składnik aktywów finansowych zalicza się do tej 
kategorii, jeżeli nabyty został przede wszystkim w celu sprzedaży w krótkim terminie lub, jeżeli został zaliczony do tej kategorii   
przez Zarząd. Instrumentypochodne również zalicza się do „przeznaczonych do obrotu”, o ile nie zostały przeznaczone na zabezpieczenia. 
Aktywa z tej kategorii zalicza się do aktywów obrotowych, jeżeli są przeznaczone do obrotu lub ich realizacji oczekuje się w ciągu 
12 miesięcy od dnia bilansowego.

b) Pożyczki, należności

Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia 
płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych,o ile termin ich wymagalności nie przekracza 
12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego 
zalicza się do aktywów trwałych. Pożyczki i należności są ujmowane w bilansie jako „należności handlowe oraz pozostałe należności”.
Należności handlowe ujmuje się początkowo według wartości godziwej, a następnie wycenia się je według skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanego kosztu) metodą efektywnej stopy procentowej, pomniejszając je przy tym o odpisy z tytułu utraty wartości. 
Odpis z tytułu utraty wartości należności handlowych tworzy się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że Spółka nie będzie w stanie 
otrzymać wszystkich należnych kwot wynikających z pierwotnych warunków należności. Kwotę odpisu stanowi różnica pomiędzy 
wartością bilansową danego składnika aktywów a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych,
zdyskontowanych według efektywnej stopy procentowej. Odpis tworzy się w ciężar kosztów w rachunku zysków i strat.

c) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wykazuje się według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) metodą 
efektywnej stopy procentowej. Są to aktywa względem których Spółka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać je w posiadaniu 
do upływu terminu wymagalności a które wiążą się z ustalonymi płatnościami w ustalonym terminie wymagalności. 
Tych aktywów nie można zaklasyfikować do pozostałych grup.

d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niezaliczone do instrumentów pochodnych instrumenty finansowe przeznaczone do tej 
kategorii albo niezaliczone do żadnej z pozostałych. Zalicza się je do aktywów trwałych, o ile Zarząd nie zamierza zbyć inwestycji 
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zmiany wartości godziwej pozostałych pieniężnych papierów wartościowych oraz 
niepieniężnych papierów wartościowych zaliczonych do „dostępnych do sprzedaży" ujmuje się w kapitale własnym. Jeżeli wystąpiły
obiektywne dowody utraty wartości tego składnika aktywów, to skumulowane straty dotychczas ujęte w kapitale – przenosi się 
do rachunku zysków i strat.Regularne transakcje zakupu i sprzedaży inwestycji ujmuje się na dzień przeprowadzenia transakcji – dzień,
w którym Spółka zobowiązuje się zakupić lub sprzedać dany składnik aktywów. Inwestycje ujmuje się początkowo według wartości 
godziwej powiększonej o koszty transakcyjne. Dotyczy to wszystkich aktywów finansowych nie wykazywanych według wartości godziwej 
przez wynik finansowy. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są początkowo ujmowane w wartości 
godziwej, natomiast koszty transakcyjne odnoszone są do rachunku zysków i strat. Aktywa finansowe wykazywane według wartości 
godziwej przez wynik finansowy, wyłącza się z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przepływów pieniężnych z ich tytułu 
wygasły lub zostały przeniesione i Spółka dokonała przeniesienia zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków z tytułu 
ich własności.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej przez
wynik finansowy wykazuje się po początkowym ujęciu według wartości godziwej. Pożyczki i należności oraz inwestycje utrzymywane 
do terminu wymagalności wykazuje się według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) metodą efektywnej stopy 
procentowej. Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych według wartości godziwej przez wynik 
finansowy, wykazuje się w rachunku zysków i strat, w pozycji „Pozostałe operacyjne zyski i straty netto” w okresie, w którym
powstały. Przychody z tytułu dywidend z aktywów finansowych wykazywanych w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się 
w rachunku zysków i strat w ramach pozostałych przychodów operacyjnych w momencie uzyskania przez Spółkę prawa do otrzymania 
płatności.Wartość bilansową składnika aktywów obniża się poprzez zastosowanie rachunku rezerw.

e) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Aktywa finansowe przeznaczone do zbycia  spełniają następujące warunki:
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie oraz krótkoterminowe 
inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy i dużej płynności. W rachunku przepływów pieniężnych do środków 
pieniężnych zalicza się również prezentowany w bilansie, w pozycji krótkoterminowe kredyty i pożyczki - kredyt w rachunku bieżącym.

f) Pochodne instrumenty finansowe

Zidentyfikowane instrumenty pochodne wbudowane w umowy leasingu podlegają postanowieniom MSR 39. Pochodne instrumenty 
finansowe ujmuje się początkowo w wartości godziwej na dzień zawarcia kontraktu, a następnie aktualizuje się ich wycenę do poziomu 
aktualnej wartości godziwej. Metoda ujmowania powstających przy tym zysków lub strat zależy od tego, czy instrument pochodny 
uznany został za instrument zabezpieczający, a jeżeli tak, to także od charakteru pozycji zabezpieczanej.
Spółka wyznacza niektóre instrumenty pochodne jako:
- zabezpieczenia wartości godziwej,
 - zabezpieczenia określonego ryzyka związanego z ujętymi zobowiązaniami lub wysoce prawdopodobnymi, planowanymi transakcjami
(zabezpieczenie przepływów pieniężnych).
Przy zawieraniu transakcji Spółka dokumentuje związek pomiędzy instrumentami zabezpieczającymi a pozycjami zabezpieczanymi, 
a także cel zarządzania ryzykiem i strategię związaną z zawieraniem różnych transakcji zabezpieczających. Spółka dokumentuje 
również, zarówno na dzień rozpoczęcia zabezpieczenia, jak i na bieżąco, swoja ocenę tego, czy instrumenty pochodne wykorzystywane 
w transakcjach zabezpieczających są wysoce skuteczne w kompensowaniu zmian wartości godziwej lub przepływów pieniężnych
zabezpieczanych pozycji.
Całkowita wartość godziwa zabezpieczających instrumentów pochodnych zalicza się do aktywów trwałych lub zobowiązań 
długoterminowych, jeśli dla zabezpieczonej pozycji czas pozostały do terminu zapadalności przekracza 12 miesięcy, albo do aktywów 
obrotowych lub zobowiązań krótkoterminowych, jeśli dla zabezpieczonej pozycji czas pozostały do terminu zapadalności nie przekracza 
12 miesięcy. Handlowe instrumenty pochodne zalicza się do aktywów obrotowych lub zobowiązań krótkoterminowych.

Rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne. Do czynnych rozliczeń 
międzyokresowych zalicza się wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym 
je poniesiono. Koszty te w konsekwencji zwiększają liniowo koszty późniejszych okresów. Są one odroczone do rozliczenia w czasie 
pod warunkiem, że spełniają definicję aktywów.
Rozliczenia międzyokresowe bierne są należnościami przypadającymi do zapłaty za usługi, które zostały otrzymane / wykonane, 
ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, oraz zobowiązaniami przyszłymi wynikającymi 
z bieżącej działalności Spółki oszacowanymi zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości. Szacunki są wykonane w taki sposób, 
aby w sposób całkowicie wiarygodny odzwierciedlały przyszłe skutki finansowe.
Do rozliczeń miedzyokresowych Spółka zalicza również wysokość odsetek od pożyczek udzielonych a zapłaconych z "góry",które 
obciążają wynik finansowy przez cały okres umowy. Wszystkie pozycje prezentowane są w wartościach godziwych tak jak należności
i zobowiązania.Zmiany wartości szacunkowych dokonywane są poprzez odniesienie na bieżący wynik finansowy w chwili
zrealizowania zobowiązań, na które wcześniej był utworzony odpis lub poprzez dokonanie nowych, wiarygodniejszych oszacowań.

Kapitały

Kapitał własny stanowią kapitały tworzone zgodnie z obowiązującymi ustawami i ze statutem (umową spółki) oraz niepodzielone wyniki 
i niepokryte straty z lat ubiegłych

Kapitał podstawowy jest wykazywany w wysokości określonej w statucie (umowie spółki) i wpisanej w rejestrze sądowym. 
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
Kapitałem podstawowym Grupy Kapitałowej jest kapitał zakładowy jednostki dominującej.
Kapitał zapasowy jest tworzony z podziału zysku.
Na kapitał z aktualizacji wyceny – w odpowiednich sytuacjach – odnosi się różnice z wyceny aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży  i wartość z przeszacowania środków trwałych. Kapitał z aktualizacji wyceny nie podlega dystrybucji.

Zobowiązania finansowe

a) Kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo według wartości godziwej, pomniejszonej o poniesione koszty transakcyjne. Po początkowym 
ujęciu, kredyty i pożyczki wykazuje się według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu). Wszelkie różnice pomiędzy 
otrzymaną kwotą (pomniejszoną o koszty transakcyjne), a wartością wykupu ujmuje się w rachunku zysków i strat przez okres 
obowiązywania odnośnych umów metodą efektywnej stopy procentowej.
Kredyty i pożyczki zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, chyba że Spółka posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty 
zobowiązania, o co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

b) Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, wynikający z przeszłych zdarzeń, który 
spowoduje wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów.Zobowiązania są zaliczane do krótkoterminowych, gdy są one 
wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych, zarówno na dzień bilansowy, jak i na dzień powstania zobowiązania, wycenia się po 
kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na odpowiedni dzień. Rozliczenie transakcji następuje po kursie  
ustalonym dla danej waluty przez bank obsługujący na odpowiedni dzień. Różnice kursowe, zarówno powstałe na dzień wyceny,
jak i przy zapłacie, zalicza się odpowiednio – ujemne do kosztów finansowych, a dodatnie do przychodów finansowych.

Rezerwy

Rezerwy są tworzone wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
- na Spółce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych,

Kapitały własne ujmuje się w sprawozdaniu finansowym w wartości nominalnej. 

10



Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CLiF S.A.

 -prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne 
  -oraz można dokonać wiarygodnego szacunku nakładów niezbędnych do wypełnienia tego obowiązku.
W kwocie tworzonej rezerwy uwzględnia się wpływ przyszłych zdarzeń, które mogą wpłynąć na wysokość kwoty niezbędnej do 
wypełnienia obowiązku, jeżeli jest wystarczająco prawdopodobne, że zdarzenia te wystąpią.
Kwoty rezerw wykazuje się w bieżącej wartości nakładów, które jak się oczekuje, będą niezbędne do wypełnienia obowiązku, używając 
stopy procentowej przed opodatkowaniem, odzwierciedlającej bieżącą ocenę rynku odnośnie do wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko 
związane konkretnie z danym składnikiem zobowiązań. Zwiększenie rezerw związane z upływem czasu jest rozpoznawane jako 
koszty odsetkowe.
Stan rezerw weryfikuje się na każdy dzień bilansowy poprzez korektę w celu odzwierciedlenia bieżącego,najbardziej właściwego szacunku. 
Zmiany rezerw wynikające z korekt ujmuje się w rachunku zysków i strat. Rezerwy są rozwiązywane, gdy wypływ środków zawierających 
w sobie korzyści ekonomiczne niezbędnych do wypełnienia obowiązku przestanie być prawdopodobny lub,  gdy powstaną 
zobowiązania dotyczące obowiązku, na które utworzono rezerwę.

Świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze obejmują krótkoterminowe świadczenia pracownicze (między innymi:wynagrodzenia, płatne urlopy 
wypoczynkowe, wypłaty premii, świadczenia niepieniężne)Po oszacowaniu prawdopodobieństwa wypłaty świadczeń emerytalnych 
na kolejne dni bilansowe okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi. Spółka odstąpiła od naliczania rezerw na te 
świadczenia ze względu na młody wiek pracowników, pozycja ta byłaby nieistotna.

Ujmowanie przychodów

Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów, towarów i praw są uznawane w momencie dostarczenia towaru, materiału i przeniesienia 
prawa jeżeli Spółka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów.
Przychody z tytułu sprzedaży usług ujmuje się w okresie, w którym świadczono usługę wtedy gdy:
   - kwotę przychodów można ocenić w sposób wiarygodny,
   - istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji,
   - stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób
Wysokość przychodów ustala się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej, uwzględniając kwoty rabatów. W przychodach 
nie uwzględnia się podatku od towarów i usług. Wartość godziwa przychodów w większości przypadków jest równa kwocie środków 
pieniężnych otrzymanych lub należnych.
Przychody z tytułu odsetek ujmuje się pod datą wystawienia not odsetkowych.
Przychody z tytułu dywidend ujmuje się w momencie nabycia prawa do otrzymania płatności.

Podatek dochodowy

Należności lub zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego wynikają z kalkulacji podatku podlegającego zapłacie lub 
zwrotowi od dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) według ogólnych zasad i stawek określonych w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych, obowiązujących w danym roku podatkowym.
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane jest w pełnej wysokości, metodą zobowiązaniową, z tytułu różnic 
przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów zobowiązań a ich wartością bilansową w sprawozdaniu finansowym. 
Jeżeli jednak odroczony podatek dochodowy powstał z tytułu początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania w ramach innej 
transakcji niż połączenie jednostek gospodarczych, które nie wpływa ani na wynik finansowy, ani na zysk (stratę) podatkową, 
nie wykazuje się go. Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych obowiązujących
prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w momencie realizacji odnośnych 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub uregulowania zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód 
do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych.

Aktywa i zobowiązania warunkowe

Informacje na temat zobowiązań warunkowych są ujawniane w informacji dodatkowej wtedy, gdy w wyniku zdarzeń przeszłych może 
nastąpić wypływ środków zawierających w sobie przyszłe korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia:
 -możliwego obowiązku, którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych 
przyszłych zdarzeń, nad którymi Spółka nie w pełni ma kontrolę lub
 -obecnego obowiązku, ale: albo wypływ środków nie jest prawdopodobny albo niemożliwa jest wiarygodna wycena obowiązku 
(zobowiązania).
Informacje na temat aktywów warunkowych są ujawniane w informacji dodatkowej wtedy, gdy w wyniku zdarzeń przeszłych powstaje 
możliwy składnik aktywów, którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia jednego lub większej ilości 
niepewnych przyszłych zdarzeń, nad którymi Spółka nie w pełni ma kontrolę.

2. CZYNNIKI RYZYKA FINANSOWEGO

Działalność prowadzona przez Spółkę narażona jest na następujące zagrożenia finansowe:

- ryzyko utraty płynności,

Spółka stara się minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy tych ryzyk na wyniki finansowe.
Ryzykiem zarządza bezpośrednio zarząd spółki analizując na bieżąco skalę tego ryzyka i podejmując w tym zakresie stosowne decyzje.

Ryzyko utraty płynności

Zakłada się utrzymywanie w Spółka odpowiedniego poziomu środków płynnych oraz dostępności finansowania poprzez pożyczki 
udzielane przez inne podmioty gospodarcze. Nadwyżki finansowe lokowane są na wysokooprocentowanych lokatach bankowych, dzięki 
czemu Spółka, zdobywa dodatkowe środki na działalność bieżącą. Służby finansowe Spółki będą zachowywać odpowiednią 
elastyczność finansowania w ramach posiadanych dostępnych środków finansowych.

11



Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CLiF S.A.

Ryzyko zmiany przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej w wyniku zmiany stóp procentowych

Spółka nie posiada kredytów bankowych, wobec czego nie jest narażona na utrate płynności w wyniku zmiany stóp procentowych.

3. POŁĄCZENIE JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

W dniu 12 lutego 2008 roku Spółka zależna CLiF-Ubezpieczenia sp.z o.o. połączyła się z inną spółką powiązaną Clif Investment sp.z o.o. 

W wyniku połączenia Clif-Ubezpieczenia sp.z o.o jako spółka przejmująca przejęła akcje zwykłe Clif S.A. nabyte przez 
Clif Investment sp.z o.o. w wyniku czego zmieniła się struktura własności.

Dnia 28.02.2008 Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o połączeniu spółek.

Na dzień 31.12.2009 Clif-Ubezpieczenia sp.z o.o posiada 2 335 000 szt. Akcji zwykłych co stanowi 4,3495% całego kapitału CLIF S.A.
Natomiast Clif S.A. posiada 200 udziałów po 500zł każdy co na dzień 31.12.2009 stanowi 32,8 % całego kapitału podstawowego.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 

Na dzień 31 grudnia 2009 roku CLiF SA prowadzi działalność gospodarczą w jednym segmencie tj. odzyskiwanie długów własnych 
na terenie całej Polski. W związku z powyższym Spółka nie wyodrębnia segmentów działalności, zarówno ze względu na podział 
branżowy jak i geograficzny.

5. INFORMACJE O DOKONANYCH KOREKTACH 

W celu zapewnienia porównywalności prezentowanych danych finansowych nie dokonano zmian sposobu prezentacji pozycji za 2008 rok 
wynikających z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

6. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW             za rok zakończony 31 grudnia
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2009 2008
Sprzedaż usług leasingowych 179,70 536,65
Pozostała sprzedaż i refakturowanie kosztów 252,70 52,01
     - w tym: od jednostek powiązanych 48,00 48,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 432,40 588,66
 - w tym: od jednostek powiązanych 48,00 48,00

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW             za rok zakończony 31 grudnia
 (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2009 2008
a) kraj 432,40 588,66
    - w tym: od jednostek powiązanych 48,00 48,00
b) eksport 0,00 0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 432,40 588,66
 - w tym: od jednostek powiązanych 48,00 48,00

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW             za rok zakończony 31 grudnia
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2009 2008
Sprzedaz towarów 13 0
     - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 13 0
 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW             za rok zakończony 31 grudnia
 (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2009 2008
a) kraj 13 0
    - w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport 0 0
    - w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 13 0
 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0

7. KOSZTY OPERACYJNE W UKŁADZIE RODZAJOWYM

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) amortyzacja 186,40 146,24
b)  zużycie materiałów i energii 162,10 159,54
c) usługi obce 1 614,20 3 112,33
d) podatki i opłaty 418,20 791,47
e) wynagrodzenia 1 212,10 1 137,46
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 207,00 266,33
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 122,85 94,19
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    - ubezpieczenia 38,56 44,23
    - koszty ogłoszeń w monitorze sądowym 28,12 15,46
    - podróże służbowe 20,12 13,79
    - pozostałe 36,05 20,70
Koszty według rodzaju, razem 3 922,85 5 707,56
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -1,73 -2,35
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -3 914,34 -5 694,96
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -7,00 -10,25

8. ZYSK / STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

WYNIK NA SPRZEDAŻY NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

Przychody ze sprzedaży 162,89 452,71
Wartość netto sprzedanych aktywów trwałych -572,11 -762,93
Odpis aktualizujący wartość netto aktywów trwałych 615,81 649,08

206,59 338,86

9. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE NETTO

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 4 996,08 2 778,07
   - na należności 690,09 1 839,19
   - z tyt. Zobowiązań 4 205,97 0,00
   - środki trwałe 100,02 938,88
b) pozostałe, w tym: 2 100,03 12 363,07
   -odszkodowania z tyt. kradziezy 0,00 129,56
   -kaucje dot. umów rozwiązanych 2,51 7,08
  - umorzenie wierzytelności 1,62 62,50
  - odzyskane spisane wierzytelności 0,78 64,46
  - naliczone, wpłacone roszczenia 33,12 333,80
  - odzyskane kwoty z ugód pozasądowych 1 056,68 1 889,01
 - zwrot kosztów procesowych 175,37 259,23
 - zasądzone kwoty do wpłaty 618,89 9 464,78
 - wpłaty z depozytu sądowego 35,01 115,37
 - korekta kosztów lat poprzednich 171,92 0,00
 - inne 4,14 37,30
Inne przychody operacyjne, razem 7 096,11 15 141,14

INNE KOSZTY OPERACYJNE                 za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 292,02 3 805,40
   -na należności trudnościągalne 268,02 56,74
  - na zobowiązania 24,00 803,40
  - na środki trwałe 0,00 2 945,26
b) pozostałe, w tym: 649,30 1 649,77
   - zapłacone odszkodowania 0,19 809,60
   - należności spisane 11,15 101,64
   - wartość należności z ugód i porozumień 78,41 0,00
   - przywrócenie wyksięgowanych kaucji, bezumownego użytkowania itp. 0,00 217,65
   - koszty postępowania sądowego 378,57 492,55
   - odpisane wymagalne należności z tytułu ugód 0,00 0,00
   - likwidacja środków trwałych 130,98 26,09
   - inne 50,00 2,24
Inne koszty operacyjne, razem 941,32 5 455,18

10. PRZYCHODY / KOSZTY FINANSOWE - NETTO

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I             za rok zakończony 31 grudnia
UDZIAŁÓW W ZYSKACH 2009 2008
a) od jednostek powiązanych, 
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0,00 0,00

ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) od jednostek powiązanych, 0,00 0,00
b) od pozostałych jednostek 111,48 492,40
   1) wynik na sprzedaży wierzytelności 106,72 492,40
         - przychody ze zbycia wierzytelności 3 550,00 492,40
         - koszt zbywanych wierzytelności 3 443,28 0,00
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   2) wynik na sprzedaży obligacji 4,76 0,00
        - przychody ze sprzedaży obligacji 140,00 0,00
        - koszt zakupu obligacji 135,24 0,00
Zysk ze zbycia inwestycji, razem 111,48 492,40

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) z tytułu udzielonych pożyczek 602,50 370,25
    - od jednostek powiązanych 602,50 331,79
       - od jednostek zależnych 602,50 331,79
    - od pozostałych jednostek 0,00 38,46
b) pozostałe odsetki 3 040,93 4 326,29
    - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
    - od pozostałych jednostek 3 040,93 4 326,29
       - uzyskane od lokat 172,77 213,95
       - odsetki handlowe 254,17 4 112,34
       - inne (zmniejsz.kosztow lat poprzednich0 ) 2 614,00 0,00
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 3 643,43 4 696,55

INNE PRZYCHODY FINANSOWE             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) różnice kursowe 0,00 0,00
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0,00 0,00
c) pozostałe, w tym: 0,00 0,00
   - odwrócenie odpisu aktualizującego wierzytelności 0,00 0,00
   - inne 0,00 0,00
Inne przychody finansowe, razem 0,00 0,00

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) od kredytów i pożyczek 253,81 406,35
    - dla jednostek powiązanych, w tym: 12,99 91,40
       - dla jednostek zależnych 12,99 91,40
    - dla innych jednostek 240,83 314,95
b) pozostałe odsetki 29,62 224,04
    - dla jednostek powiązanych, w tym: 0,00 185,37
       - dla jednostek zależnych 0,00 185,37
    - dla innych jednostek 29,62 38,67
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 283,44 630,39

INNE KOSZTY FINANSOWE             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) ujemne różnice kursowe 0,00 0,00
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0,00 0,00
c) pozostałe, w tym: 6,93 152,85
   -koszty bankowe 6,93 8,84
  - koszt własny przy sprzedaży wierzytelności 0,00 144,01
Inne koszty finansowe, razem 6,93 152,85

11. PODATEK DOCHODOWY 
            za rok zakończony 31 grudnia

2008 2008
Podatek bieżący 0 0
Podatek odroczony 0 0

Zysk przed opodatkowaniem 6 349 9 312

Przychody nie podatkowe 8 361 3 431
Przychody podatkowe nie ujęte w rachunku zysków i strat 2 000
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 1 334 5 867
Koszty podatkowe nie ujęte w rachunku zyskow i strat 1 135 7 041

Dochód do opodatkowania / strata do rozliczenia -1 813 6 707
Strata podatkowa z lat poprzednich -6 707
Podatek wykazywany w rachunku zysków i strat 0 0

12. ZYSK NA AKCJE

Podstawowy zysk z działalności kontynuowanej na akcję wylicza się jako iloraz zysku z działalności 
kontynuowanej przypadającego na akcjonariuszy spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych 
w trakcie okresu sprawozdawczego.

            za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

Zysk z działalności przypadający na akcjonariuszy Spółki 6 349 9 312
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Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.) 53 680 000 53 680 000
Podstawowy zysk na akcję (w zł. na jedną akcję) 0,12 0,17

0,12
Wyliczenia zysku z działalności kontynuowanej przypadającego na 1 akcję
Spółka nie zaniechała działalności w 2009 roku
 - zysk z działalności kontynuowanej przypadający na 1akcję w 2009 roku = 6 348,65 zł/53 680 000*1000 = 0,12zł
 - zysk z działalności kontynuowanej przypadający na 1akcję w 2008 roku = 9 311,64zł/ 53 680 000*1000 = 0,17zł
Rozwodnienie
Zarówno w 2009 roku jak też 2008 roku rozwodnienie akcji nie występuje.

13. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA LUB WYCENA Grunty, budynki 
i budowle

Maszyny, 
urządzenia i inne 

aktywa trwałe
Razem

Na dzień 1 stycznia 2008 5 299,82 6 890,04 12 189,85

Zwiększenia 0,00 214,43 214,43
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży 0,00 446,11 446,11
Zwiększenia z tytułu przeszacowania 0,00 74,43 74,43
Zwiększenia z tytułu odzyskania kontroli 0,00 67,44 67,44

Na dzień 31 grudnia  2008 5 299,82 6 800,23 12 100,05

Zmniejszenia z tytułu zmiany kwalifikacji 0,00 3 537,90
Zwiększenia 0,00 44,59 44,59
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży 0,00 907,34 907,34
Zmniejszenia z tytułu przeszacowania 0,00 74,43 74,43
Zwiększenia z tytułu odzyskania kontroli 0,00 64,30 64,30

Na dzień 31 grudnia  2009 5 299,82 2 389,44 7 689,26

UMORZENIE I UTRATA WARTOŚCI Grunty, budynki 
i budowle

Maszyny, 
urządzenia i inne 

aktywa trwałe
Razem

Na dzień 1 stycznia 2008 207,47 6 733,17 6 940,64

Amortyzacja za rok 122,11 23,66 145,77
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży 0,00 329,67 329,67
Zmniejszenia z tytułu przeszacowania 0,00 0,00 0,00
Zwiększenia z tytułu odzyskania kontroli 0,00 43,66 43,66

Na dzień 31 grudnia  2008 329,58 6 470,82 6 800,40

Amortyzacja za rok 122,11 64,35 186,46
Zmniejszenia z tytułu zmiany kwalifikacji 3 537,90 3 537,90
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży 0,00 884,33 884,33
Zmniejszenia z tytułu przeszacowania 0,00 0,00 0,00
Zwiększenia z tytułu odzyskania kontroli 0,00 66,50 66,50

Na dzień 31 grudnia  2009 451,69 2 179,43 2 631,12

Spółka nie posiada środków trwałych w leasigu finansowym.

14. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

Spółka nie posiada nieruchomości inwestycyjnych.

15. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
            za rok zakończony 31 grudnia

2009 2008
457 646 457 646

0 0
0 0

457 646 457 646
457 646 457 646

0 0
0 0

457 646 457 646
0 0

16. ZAPASY

Spółka na dzień 31.12.2009 nie posiadała zapasów materiałów ani towarów

17. AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Wartości niematerialne i prawne brutto :
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Umorzenie 
Wartości niematerialne i prawne netto razem

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
   - oprogramowanie komputerowe
d) inne wartości niematerialne i prawne
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AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) Środki trwałe 0,00 129,81
Aktywa trwałe, razem 0,00 129,81

ŚRODKI TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

Przedmioty poleasingowe przeznaczone do sprzedaży brutto 5 993,13 4 331,83
Umorzenie dotychczasowe dotyczące przedmiotów poleasingowych 3 789,20 2 972,72
Odpis aktualizujący wartość przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży 2 203,93 1 229,31

Aktywa trwałe netto , razem 0,00 129,81

18. AKTYWA FINANSOWE 

18.1 NALEŻNOŚĆI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) od jednostek powiązanych 9,38 0,92
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9,38
         - do 12 miesięcy 9,38 0,92
        - inne 0,00 0,00
b) należności od pozostałych jednostek 428,94 942,08
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
             - do 12 miesięcy 73,65 764,65
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń83,61 139,50
      - inne 21,96 37,94
      - dochodzone na drodze sądowej 249,72
Należności krótkoterminowe netto, razem 438,32 943,00
c) odpisy aktualizujące wartość należności 77 820,74 43 404,53
Należności krótkoterminowe brutto, razem 78 259,06 44 347,53

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ             za rok zakończony 31 grudnia
 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 2009 2008
Stan na początek okresu, w tym: 43 404,53 43 316,23
 - na należności trudnościągalne 4 956,51 6 655,15
  - dochodzone na drodze sądowej 4 137,47 5 183,64
  - należności z nakazów i wyroków sądowych 31 259,74 26 821,96
  - inne należności 3 050,78 4 655,45
a) zwiększenia (z tytułu) 53 827,42 16 117,41
 - na należności trudnościągalne 218,20 46,09
  - dochodzone na drodze sądowej 29,01 69,79
  - należności z nakazów i wyroków sądowych 53 576,12 16 001,53
  - inne należności 4,09 0,00
b) zmniejszenia (z tytułu) 19 411,21 16 029,10
   - na należności trudnościągalne 2 311,21 1 744,73
  -  sprawy dochodzone na drodze sądowej 2 873,77 1 115,96
  - należności z nakazów i wyroków sądowych 12 409,95 11 563,74
  - inne należności 1 816,27 1 604,67
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 77 820,74 43 404,53

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) w walucie polskiej 78 259,06 44 347,53
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Należności krótkoterminowe, razem 78 259,06 44 347,53

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) -             za rok zakończony 31 grudnia
O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY: 2009 2008
a) do 1 miesiąca 133,05 703,30
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 145,79 108,38
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 127,84 111,01
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 143,00 197,70
e) powyżej 1 roku 395,68 383,39
f) należności przeterminowane 75 719,79 42 513,93
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 76 665,14 44 017,70
g)odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 76 582,11 43 253,05
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 83,03 764,65

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -              za rok zakończony 31 grudnia
Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 2009 2008
a) do 1 miesiąca 55,63 151,14
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 241,91 220,84
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c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 683,08 471,48
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 450,30 1 707,89
e) powyżej 1 roku 73 288,88 39 962,58
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 75 719,79 42 513,93

75 719,79 42 513,93
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 0,00 0,00

18.2 POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) w jednostkach powiązanych 4 100,00 4 100,00
     - udziały lub akcje 100,00 100,00
     - udzielone pożyczki 4 000,00 4 000,00
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 4 100,00 4 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

   -  Clif-Ubezpieczenia sp.z o.o. 100,00 100,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE             za rok zakończony 31 grudnia
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2009 2008
a) w walucie polskiej 4 100,00 4 100,00
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0,00 0,00

4 100,00 4 100,00

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE             za rok zakończony 31 grudnia
(STRUKTURA WIEKOWA) 2009 2008
Od 1 - 3 lat 4 000,00 0,00
Od 4 - 5 lat 0,00 4 000,00
Powyżej 5 lat 0,00 0,00
Udzielone pożyczki dlugoterminowe, razem 4 000,00 4 000,00

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) w jednostkach zależnych 0,00 0,00
     - udzielone pożyczki 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 135,24
     - dłużne papiery wartościowe 0,00 135,24
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 482,58 6 320,71
        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 482,58 6 320,71
        - inne środki pieniężne 0,00 0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 5 482,58 6 455,95

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE             za rok zakończony 31 grudnia
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2009 2008
a) w walucie polskiej 0,00 135,24
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0,00 0,00
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0,00 135,24

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE             za rok zakończony 31 grudnia
 (STRUKTURA WALUTOWA) 2008 2008
a) w walucie polskiej 0,00 0,00
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0,00 0,00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0,00 0,00

18.3 AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

PAPIERY WARTOŚCIOWE NIENOTOWANE NA GIEŁDZIE:             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

 -Dłużne papiery wartościowe w obrocie na nieaktywnych rynkach oraz
oraz wyemitowane przez jednostki nienotowane na giełdzie 0,00 135,24

18.4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE             za rok zakończony 31 grudnia
(STRUKTURA WALUTOWA) 2009 2008
a) w walucie polskiej 5 482,58 6 320,71
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0,00 0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 5 482,58 6 320,71

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem
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ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE             za rok zakończony 31 grudnia
(WG. RODZAJU) 2009 2008
a) w kasie i na rachunku bankowym 62,58 120,71
b) lokaty krótkoterminowe 5 420,00 6 200,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 5 482,58 6 320,71

Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych, w skład środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym wchodzą:

            za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 482,58 6 320,71
Kredyt w rachunku bieżącym -0,33 -0,04
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 5 482,25 6 320,67

19. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 30,48 52,72
     -ubezpieczenia 17,30 26,49
    - prenumerata 0,71 7,56
    - podatek VAT do rozliczenia w przyszłym okresie 12,46 17,00
    - inne 0,00 1,68
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 22,26 6,26
  - licencje 22,26 6,26
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 52,74 58,98

20. KAPITAŁ PODSTAWOWY

Kapitał podstawowy składa się z następujących kategorii :
1. Kapitał zakładowy spółki

Według stanu na dzień 31.12.2009 roku kapitał zakładowy spółki wynosi 53 680 tys. zł i składa się z w pełni 
opłaconych 53 680 000 akcji czterech serii:

- seria A złożona z 327 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1złoty każda,
- seria B złożona z 2 012 400 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1złoty każda.
- seria C złożona z 1 040 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1złoty każda.
- seria D złożona z 300 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1złoty każda.
- seria E złożona z 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1złoty każda.

W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 nie nastąpiła zmiana w liczbie akcji.
Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CLiF SA, zgodnie z 
z posiadanymi przez spółkę informacjami.

Liczba akcji Liczba głosów na WZA 
Akcjonariusze i ich struktura w % i ich struktura w %

a) Terkonia-Consultoria Economica Lda 50 000 000,00 93,14 50 000 000,00 93,14
b) Clif - Ubezpieczenia sp.z o.o. 2 335 000,00 4,35 2 335 000,00 4,35
c) Akcjonariat rozproszony 1 345 000,00 2,51 1 345 000,00 2,51
Ogólna liczba akcji spółki i głosów z nimi związanych 53 680 000,00 100 53 680 000,00 100

Akcjonariusze posiadający pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CLiF SA, 
zgodnie z posiadanymi przez spółkę informacjami.

Procent udziału liczby głosów na WZ
Akcjonariusze bezpośrednio i pośrednio razem

a) Dariusz Baran 5,13%

21. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE             za rok zakończony 31 grudnia
 (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 2009 2008
   - z odpisu z zysku 773,20 773,20
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 773,20 773,20

KAPITAŁ ZAPASOWY             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 2 700,00 2 700,00
b) utworzony ustawowo 12 891,00 12 891,00
c) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0,00 0,00
d) inny (wg rodzaju)
    - z aktualizacji wyceny środków trwałych 6 522,00 6 522,00
Kapitał zapasowy, razem 22 113,00 22 113,00
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KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 3 691,23 3 954,95
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, 0,00 0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 3 691,23 3 954,95

22. ZYSK ZATRZYMANY
Zysk zatrzymany do Pozostałe Ogółem
wysokości 1/3 kapitału zyski
akcyjnego

Stan na 1 stycznia 2008 r.
- zysk netto za okres od 01-01-2008 r. do 31-12-2008 r. 3 268,02 6 043,63 9 311,64
Stan na 31 grudnia 2008 r.

Stan na 1 stycznia 2009 r.
 - zysk netto za okres od 01-01-2009 r. do 31-12-2009 r. 2 116,33 4 232,33 6 348,66
Stan na 31 grudnia 2009 r.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem Spółki tworzony jest kapitał przeznaczony na pokrycie strat
bilansowych. Na kapitał ten odpisuje się przynajmniej 8% czystego zysku, dopóki nie osiągnie 1/3 wartości 
nominalnej kapitału akcyjnego Spółki. 
Pozostały zysk zatrzymany w całości przeznaczony jest na pokrycie strat z lat poprzednich.

23. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

23.1 KREDYTY I POŻYCZKI 

KREDYTY I POŻYCZKI             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) wobec jednostek zależnych 0,00 691,40
b) wobec pozostałych jednostek 0,33 35,88

Pożyczka otrzymana od Clif-Ubezpieczenia sp.z o.o. Została udzielona na warunkach nie odbiegających od rynkowych.
Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania pożyczka od jednostki powiazanej została spłacona w całości wraz
 z odsetkami

23.2 ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 

ZOBOWIĄZANIA             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

Zobowiązania handlowe 292,43 348,26
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych obciążeń 32,30 45,07
Inne zobowiązania finansowe 0 0
Pozostałe zobowiązania 0,00 5,30
ZFŚS 15,42 19,50
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 0,00 0,00
Część krótkoterminowa 340,15 418,13

Inne zobowiązania finansowe, w tym:
       - odsetki od dłużnych papierów wartościowych 2 627,85 2 627,85
Część długoterminowa 2 627,85 2 627,85

23.3 ZOBOWIĄZANIA I KREDYTY - RYZYKO PŁYNNOŚC

Ryzyko płynności - terminy zapadalności zobowiązań finansowych.

po Terminy zapadalności zobowiązań stan na 2009-12-31w dniach/latach
terminie  1-30 31-180 181-360 < 360 < 5 lat

Zobowiązania handlowe 267,24 23,32 1,88
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń
społecznych i innych obciążeń podatkowych 32,30
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe
zobowiązania 267,24 55,61 1,88 0,00 0,00 0,00
Rozliczenia międzyokresowe RMB 43,91 212,46 226,78 592,76
Kredyty i pożyczki
ZFŚS 15,42
Pozycja bilansowa należności
krótkoterminowych 267,24 114,94 214,34 226,78 592,76 0,00

Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.4 ZOBOWIAZANIA FINANSOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
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RYZYKO WALUTOWE - EKSPOZYCJA NARAŻONA NA RYZYKO WALUTOWE

Nie występuje

24. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY 

Ze względu na dużą stratę podatkową z roku 2006 i niepewny zysk podatkowy nie wykazuje się podatku odroczonego

25. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I INNE OBCIĄŻENIA 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH             za rok zakończony 31 grudnia
(WG TYTUŁÓW) 2009 2008
a) stan na początek okresu 26 834,64 28 340,29
b) zwiększenia (z tytułu) 264,83 1 118,35
  -rezerwa na sprawny sporne 0,00 779,40
  -rezerwa na zobowiązania 24,00 24
  -aktualizacja wartości rezerwy o odsetki ustawowe 240,83 314,94
c) rozwiązanie (z tytułu) 6 843,96 24,00
    - rezerwy na sprawny sporne 1 710,87 0,00
    - w skutek wyroku sądowego 5 109,09 0,00
    - rozwiązanie rezerwy na zobowiązania 24,00 24,00
d) wykorzystanie (z tytułu) 0,00 2 600,00
   - ugody z bankami 0,00 2 600,00
e) stan na koniec okresu, w tym 20 255,51 26 834,64
   - rezerwa na zobowiązania sporne 307,63 2 018,50
   - rezerwa na zobowiązania bieżące 24,00 24,00
   - rezerwa na spory z bankami PeKaO S.A. i BGŻ 19 396,88 19 396,88
   - rezerwa na spór z DZ Bank 0,00 4 868,26
   - rezerwa na papiery dłużne 526,99 526,99

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne nie są uwzględniane w sprawozdaniu, z uwagi na małą istotność.

26. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE             za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
    - długoterminowe (wg tytułów) 0,00 0,00
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 0,00 0,00
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 075,90 1 668,21
    - długoterminowe (wg tytułów)
       - zapłacone z góry odsetki od pożyczki 592,76 1 075,90
    - krótkoterminowe (wg tytułów)
       - zapłacone z góry odsetki od pożyczki 483,14 592,31
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 075,90 1 668,21

27. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Informacje o podmiotach powiązanych.

Clif-Ubezpieczenia sp.z o.o. - spółka zależna

Z podmiotami powiązanymi przeprowadzono następujące transakcje:
Wszystkie zawarte transakcje pomiędzy Spółkami powiązanymi były typowymi i rutynowymi transakcjami, zawieranymi 
na warunkach rynkowych.

            za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

I Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług, środków trwałych
                       Przychody ze sprzedaży usług do spółki zależnej 48 48

II Zakup materiałów, towarów i usług, środków trwałych
                      Zakup usług od spółki zależnej 0 0

III Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży/zakupu towarów/usług:
                      Należności od podmiotów powiązanych
                      Spółka zależna 9 1

                     Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
                     Spółka zależna 0 0
IV. Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
                     Pożyczki krótkoterminowe
                     Pożyczki długoterminowe 4 000 4 000
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V. Pożyczki otrzymane od jednostki zależnej
                     Inne zobowiązania finansowe 2 628 2 628
                     Pożyczki krótkoterminowe 0 691

27.1 WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ I CZŁONKÓW ZARZĄDU

            za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 13 40
Wynagrodzenie Członków Zarządu 810 823

28. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

Spółka w okresie sprawozdawczym nie udzielała gwarancji i nie poręczała dla podmiotów kredytów ani pożyczek. 

29. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

CLiF S.A. jest stroną w sprawach sadowych w celu odzyskania zaległych należności, odszkodowań za bezumowne 
użytkowanie oraz odsetek od należności
W toku są również sprawy sądowe przeciwo Skarbowi Państwa za bezzasadne wydanie orzeczenia o upadłości Spółki 
oraz przeciwko Bankowi PeKaO S.A. i BGŻ o zapłatę.

            za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

1. Należności warunkowe w tys. 256 171 270 180
 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 256 171 270 180
    - kwoty pozwów złożonych przeciw bankom 31 550 31 550
    - nalezności wpłacone przez leasingobiorcow do depozytow sadowych 799 1 242
    - należności z tyt.rat, odsetek,bezumownego użytkowania 78 412 91 978
    - kwota pozwu złożonego przeciw Skarbowi Państwa 145 410 145 410
2. Zobowiązania warunkowe 0 0
3. Inne (z tytułu) 6 702 12 562
   - wartość środkow trwalych przewlaszczonych przez banki 6 702 12 562
 wyceniona wedlug polis ubezpieczeniowych
Pozycje pozabilansowe, razem 262 872,86 282 742,00

30. WPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

            za rok zakończony 31 grudnia
2009 2008

Zysk netto 6 349 9 312
Korekty o pozycje: -7 474 -149
Amortyzacja 186 146
(Zysk)/ strata z działalności inwestycyjnej -438 -339
(Zwiększenia)/ zmniejszenie stanu aktywów trwałych do sprzedaży 130 -130
(Zwiększenia)/ zmniejszenie stanu należności 61 265
(Zwiększenia)/zmniejszenia stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów, pożyczek -78 -389
Przychody z tytułu odsetek -183 -332
Koszty z tytułu odsetek 13 0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -586 -39
Zmiana stanu rezerw -6 579 -1 506
Podatek dochodowy zapłacony - -
Pozostałe (w tym z tytułu przeszacowania środków trwałych) 0 2 175

Środki pieniężne z działalności operacyjnej -1 125 9 163

INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z BILANSU JEDNOSTKI ROK    2009 ROK    2008 ZMIANA
AKTYWA
II.1. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 130 130
II.2. Należności krótkoterminowe 438 943 505
II.3.c) środki pieniężne 5 483 6 321 838
II.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 53 59 6

PASYWA
II.1 Rezerwy na zobowiązania 20 256 26 835 -6 579
II.2 Zobowiązania długoterminowe 2 628 2 628 0
II.3 Zobowiązania krótkoterminowe 340 1 110 -769
II.4 Rozliczenia międzyokresowe 1 076 1 668 -592

INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI ROK    2009
Amortyzacja 186
Przychody finansowe - odsetki 3 643
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