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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 474 630 109 178
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 673 4 396 616 1 245
III. Zysk (strata) brutto 6 724 12 202 1 549 3 455
IV. Zysk (strata) netto 6 577 12 142 1 515 3 438
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 301 10 211 -300 2 891
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 748 7 363 403 2 085
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -142 -4 829 -33 -1 367
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 305 12 745 70 3 608
IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł /  EUR) 0,12 0,23 0,03 0,06

stan na 31 
grudnia 2009

stan na 31 
grudnia 2008

stan na 31 
grudnia 2009

stan na 31 
grudnia 2008

X. Aktywa razem 28 535 29 319 6 946 7 027
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 776 27 618 5 057 6 619
XII. Zobowiązania długoterminowe 131 144 32 35
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 645 27 474 5 025 6 585
XIV. Kapitał własny 7 759 1 701 1 889 408
XV. Kapitał zakładowy 53 680 53 680 13 067 12 865
XVI. Liczba akcji  (w szt.) 53 680 000 53 680 000 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) 0,14 0,14 0,04 0,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,14 0,14 0,04 0,03
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 
 - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CLiF SA 

INFORMACJE OGÓLNE

Grupa kapitałowa Clif S.A. składa się z Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. i jej spółki zależnej pod nazwą 
Clif-Ubezpieczenia sp.z o.o.
Spółka Dominująca 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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ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

Skonsolidowane 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 : MSR 11 –Spółka nie realizuje umów 
o usługę budowlaną, MSR 41- Spółka nie prowadzi działalności rolniczej.
Zarząd zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe z dniem podpisania sprawozdań przez wszystkich 
członków Zarządu.
Jeżeli po sporządzeniu rocznego skonsolidowanego 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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Okres 12 miesięcy Okres 12 miesięcy
zakończony dnia zakończony dnia
31 grudnia 2009r. 31 grudnia 2008r.

Działalność operacyjna

Przychody ze sprzedaży produktów 461 630
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 13 -                        
Przychody z działalności operacyjnej ogółem 10.1 474 630

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

(0 ) (10 )

Zysk brutto ze sprzedaży 474 620

Koszty sprzedaży 10.1.6 (132 ) (127 )
Koszty ogólnego zarządu 10.1.6 (4 213 ) (6 144 )
Pozostałe przychody operacyjne 10.1.2 7 520 15 609
Pozostałe koszty operacyjne 10.1.3 (976 ) (5 562 )

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 673 4 396

Przychody finansowe 10.1.4 4 343 9044
Koszty finansowe 10.1.5 (292 ) (1 238 )

Przychody i koszty finansowe netto 4 051 7 806

Zysk przed opodatkowaniem 6 724 12 202
Podatek dochodowy 10.2.1 (147 ) 60

Zysk netto 6 577 12 142
Zysk przypadający jednostce dominującej 5 995 10 228

Inne całkowite dochody rozpoznane bezpośrednio w kapitale 0 0

Całkowite dochody ogółem rozpoznane w okresie 6 577 12 142

Zysk (strata) netto 6 577 12 142
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 53 680 000 53 680 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,12 0,23

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(w tysiącach złotych)
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AKTYWA Nota 2009-12-31 2008-12-31

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 15 5 261 5 589
Należności długoterminowe -                        -                  
Inwestycje długoterminowe 21 235 235
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 10 1 8

5 497 5 832
Aktywa obrotowe

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 21 0 130
Należności handlowe oraz pozostałe należności 22 441 1 070
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - -
Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 2 705 2 690
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 19 798 19 493
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23 93 104

23 038 23 487

RAZEM AKTYWA 28 535 29 319

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy 25 53 680 53 680
Kapitał zapasowy 25 23 390 23 390
Akcje i udziały własne 25 -2 335 -2 335
Kapitał z aktualizacji wyceny 3 691 3 955
Pozostałe kapitały rezerwowe 773 773
Zysk (strata) z lat ubiegłych -82 698 -92 671
Zysk (strata) netto 5 995 10 228
Kapitał mniejszościowy 25 5 263 4 681

7 759 1 701
Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 131 104
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 28 - 42
Rozliczenia międzyokresowe - -

131 144

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 30 368 612
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego -                        -                  
Kredyty i pożyczki 26 -                        -                  
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 29.1 20 262 26 841
Fundusze specjalne 15 21
Rozliczenia międzyokresowe 29.2 - -

20 645 27 474

RAZEM PASYWA 28 535 29 319

Wartość ksiegowa 7 759 1 701
Liczba akcji 53 680 000 53 680 000
Wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł) 0,14 0,03

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY
(w tysiącach złotych)
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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 6 702 12 562

Razem pozycje pozabilansowe 262 873 282 742
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Kapitał z aktualizacji 
Akcje ( udziały) wyceny środków Pozostałe kapitały Strata Zyski Kapitał Kapitał własny

1 stycznia 2009 Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy własne  trwałych zapasowe z lat ubiegłych zatrzymane mniejszości razem

53 680 23 390 -2 335 3 955 773 -92 671 10 228 4 681 1 701

Zysk netto 5 995 582

Zwiększęnia z tytułu emisji akcji
Zwiększęnia z tytułu przeszacowania środkow trwałych -264
Zmniejszenia z tytułu przeznaczenia zysku na pokrycie strat 10 228 -10 228
Korekta błędu podstawowego -255

31 grudnia 2009 53 680 23 390 -2 335 3 691 773 -82 698 5 995 5 263 7 759

Akcje ( udziały) Kapitał z aktualizacji Pozostałe kapitały Strata Zyski Kapitał Kapitał własny
01 stycznia 2008 Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy własne wyceny środków zapasowe z lat ubiegłych zatrzymane mniejszości razem

trwałych
53 680 23 230 0 6 233 773 -102 253 7 597 0 -10 740

Zysk netto 144 7 453 10 228 1 915
Zwiększenia z tytułu nabycia akcji własnych -2 335
Zwiększęnia z tytułu połączenia spółek 2 620 480 205
Zwiększęnia z tytułu dopłaty do kapitału 12
Zmniejszenia z tytułu przeszacowania -2 278 4 539
Zmniejszenia z tytułu przeznaczenia zysku na pokrycie strat -7 597
Korekta konsolidacyjna -2 945
Kapitał mniejszości -2 616 55 2 561

31 grudnia 2008 53 680 23 390 -2 335 3 955 773 -92 671 10 228 4 681 1 701

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (w tysiącach złotych)
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(w tysiącach złotych)
Okres 12 miesięcy Okres 12 miesięcy
zakończony dnia zakończony dnia
31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
roku roku 

Zysk netto 6 577 12 142
Korekty o pozycje: -7 878 -1 931
Amortyzacja 273 233
(Zysk)/ strata z działalności inwestycyjnej -467 -361
(Zwiększenia)/ zmniejszenie stanu należności 235 -223
(Zwiększenia)/zmniejszenia stanu zobowiązań z -361 172
wyjątkiem kredytów, pożyczek 
Przychody/ koszty z tytułu odsetek i dywidend -1 015 -249
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 42 -136
Zmiana stanu aktywów przeznaczonych do sprzedaży 130 -130
Zmiana stanu rezerw -6 569 -1 450
Podatek dochodowy zapłacony 106 -
Pozostałe (w tym z tytułu różnic kursowych) -252 213

Środki pieniężne z działalności operacyjnej -1 301 10 211

Przepływy pieniężne działalności z inwestycyjnej 

Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości -45 -214
niematerialnych 
Wpływy z tytułu sprzedaży składników rzeczowego majątku trwałego oraz 162 475
wartości niematerialnych
Wpływy z tytułu sprzedaży akcji i udziałów - -
Nabycie akcji i udziałów - -
Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych 0 -135
Wpływy z tytułu sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych 140 -
Odsetki i dywidendy otrzymane 1 039 997
Spłata udzielonych pożyczek 15 002 6 740
Udzielenie pożyczek -15 100 -500
Pozostałe 550 -

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 748 7 363

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu emisji akcji - -
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -128 -115
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 0 9 000
Spłata innych zobowiązań finansowych 0 -1 000
Spłata pożyczek/kredytów 0 -12 000
Odsetki zapłacone -14 -714

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -142 -4 829

Zwiększenie(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 305 12 745

Środki pieniężne na początek okresu 19 493 6 748

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 19 798 19 493
O ograniczonej możliwości dysponowania

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
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1. Informacje ogólne

Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest
nieoznaczony.

2. Skład Grupy

Procentowy udział Grupy w kapitale
Jednostka                                         Siedziba Zakres działalności  31 grudnia 31 grudnia

2009 roku 2008 roku

Clif-Ubezpieczenia sp.z o.o. Warszawa pośrednictwo finansowe 32,79% 32,79%
pośrednictwo ubezpieczeniowe

3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki
dominującej

W skład Zarządu Spółki Dominującej na dzień 31 grudnia 2009 roku wchodzili:

Dariusz Baran Prezes Zarządu

Beata Kulewska Viceprezes Zarządu

W ciągu okresu sprawozdawczego oraz do dnia zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego wystąpiły następujące zmiany w składzie zarządu spółki zależnej

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 roku wchodzili:

• w dniu 17 czerwca 2009 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji Viceprezesa Zarządu CLIF-Ubezpieczenia sp.z o.o. Pan 
Jacek Bukowski i rezygnacja ta została przyjęta przez Zgromadzenie Wspólników
• w dniu 17 czerwca 2009 roku Zgromadzenie Wspólników powołała Panią Beatę Kulewską do pełnienia funkcji 
Viceprezesa Zarządu CLIF-Ubezpieczenia sp.z o.o.

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

     działalność pomocnicza, finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 
     działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi 

Jednostka dominująca jest firmą usługową, która zgodnie z wpisem do KRS świadczy usługi z zakresu:

W skład Grupy wchodzi Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. oraz następująca spółka zależna podlegająca konsolidacji:

Jednostka dominująca działa na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIX 
Wydział Gospodarczy KRS wydanego dnia 29 września 2002 roku 

Clif S.A. Jednostka dominujaca Grupy powstała w wyniku przekształcenia spółki CLiF sp.z o.o. Na mocy uchwały 
Zgromadzenia Wspólników CLiF sp.z o.o.w sprawie zmiany formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na 
spółkę akcyjną, co zostało potwierdzone Aktem Notarialnym w dniu 15 grudnia 1997 roku.Siedziba spółki mieści się w 
Warszawie przy Al.Róż 2

Grupa kapitałowa Clif S.A. składa się z Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. i jej spółki zależnej pod nazwą Clif-
Ubezpieczenia sp.z o.o.

Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000022540

Jednostka dominująca posiada Numer statystyczny REGON 012871613 oraz NIP 526-020-98-28

     leasing finansowy 
     pozostałe formy udzielania kredytów
     pośrednictwo pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 
     pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane 
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W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez
Zarząd w dniu 19 marca 2010 roku.

5. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi 
w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Sprawozdanie to uwzględnia wymogi jakie 
narzucają przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych MSSF zatwierdzone przez UE 
na dzień 31 grudnia 2009 roku.
Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile 
nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.
Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. Zarząd poinformował o toczących się procesach sądowych 
z Bankiem BGŻ i PeKaO S.A. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane rezerwy na 
przewidywane ewentualne roszczenia ww. banków.Podjęte zostały działania zmierzające do zmiany rodzaju usług 
świadczonych na rzecz kontrahentów, z usług leasingowych na usługi windykacyjne i wywiadowcze. 

5.1 Oświadczenie o zgodności

Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Rachunkowości nr 34 zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji,
biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, 
w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie,
a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) 
oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

5.2 Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych

Walutą pomiaru jednostki dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym oraz walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski.

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 

6 Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej nie wprowadził 
żadnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości Grupy.

7 Korekta błędu

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono błędu dotyczącego poprzednich okresów wymagających
korekty w okresie bieżącym.

8  Istotne zasady rachunkowości

8.1 Zasady konsolidacji
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Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje roczne sprawozdanie finansowe Spółki CLiF S.A. 
oraz sprawozdanie finansowe jej jednostki zależnej sporządzone każdorazowo za okres 12 miesięcy zakończony 
dnia 31 grudnia 2009 roku. Sprawozdanie finansowe jednostki zależnej sporządzane jest za ten sam okres 
sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, 
w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym 
charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się 
korekty.Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski
wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, 
chyba że dowodzą wystąpienia utraty wartości.
Jednostka zależna podlega konsolidacji metodą pełną. Od dnia 01.03.2008 spółka dominujaca posiada 32,79 % udziałów w 
kapitale zakładowym spółki Clif-Ubezpieczenia. 
W roku 2009 została zastosowana konsolidacja metodą pełną z uwzględnieniem zmiany udziału jednoski dominującej 
w kapitale własnym jednostki zależnej. Pomimo zmniejszenia udziału jednostki dominującej w kapitale jednostki zależnej, 
jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad spółką zależną.

8.2 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

W skład grupy kapitałowej Clif S.A. nie wchodzą spółki stowarzyszone

8.3 Udział we wspólnym przedsięwzięciu

Grupa nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć.

8.4 Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane 
na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu 
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są 
odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) 
rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu 
historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. 
Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są
przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:

31 grudnia 2009 roku 31 grudnia 2008 roku 

EURO 4,1082 4,1724

8.5 Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie 
oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia 
powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu
zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w
momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego
do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia.

Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości,
do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności.

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.

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:

Środki trwałe w budowie nie występują.
Amortyzacja przeszacowanego budynku ujmowana jest w rachunku zysków i strat.
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-

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.

8.6 Wartości niematerialne

Wartości niematerialne są prezentowane w bilansie w wartości kosztu historycznego, pomniejszonego o skumulowane 
umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości, z uwagi na małą istotność.
Odpisy umorzeniowe wyliczane są na podstawie szacowanego okres ekonomicznej przydatności wartości 
niematerialnych, przy zastosowaniu metody liniowej

8.7 Leasing

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i zasadniczo wszystkie korzyści 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej
z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości 
bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu 
w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są 
ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat.
Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: 
szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. W przypadku założonego wykupu przedmiotu 
leasingu amortyzacja naliczana jest przez szacowany okres użytkowania.
Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego.
Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą 
liniową przez okres trwania leasingu.

8.8 Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić 
utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie 
zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości, 
Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego 
środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy.
Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego środki 
pieniężne, lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wartość odzyskiwalną ustala 
się dla poszczególnych aktywów, chyba, że dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych,
które w większości są niezależne od tych,które są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. 
Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i 
dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane
przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed  
uwzględnieniem skutków opodatkowania, która odzwierciedla bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w 
czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów.Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników
majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które odpowiadają 
funkcji składnika aktywów,w przypadku którego stwierdzono utratę wartości.
Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest zbędny, 
lub czy powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki występują, Grupa szacuje wartość odzyskiwalną 
tego składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega odwróceniu wtedy i tylko 
wtedy, gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych 
do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyższa się wartość
bilansową składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. Podwyższona kwota nie może przekroczyć 
wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona (po odjęciu umorzenia),gdyby w ubiegłych latach w 
ogóle nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do tego składnika aktywów. 
Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się niezwłocznie jako przychód 
w rachunku zysków i strat. Po odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych okresach odpis amortyzacyjny 
dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który pozwala w ciągu pozostałego okresu użytkowania 
tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego zweryfikowanej wartości bilansowej
pomniejszonej o wartość końcową.

8.9 Aktywa finansowe

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:
– Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
– Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

budynki i budowle 4%
maszyny i urządzenia, środki transportu 10% - 30%
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– Pożyczki udzielone i należności,
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych do określenia 
płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu 
do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego 
kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Aktywa finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny są klasyfikowane jako 
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.Instrumenty pochodne są również 
klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba, że są to instrumenty uznane za efektywne instrumenty 
zabezpieczające lub umowy gwarancji finansowych.
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej 
uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany 
wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat jako przychody lub koszty finansowe. 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są do aktywów obrotowych. 
Jeżeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać 
zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Nie dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne
z kontraktu lub wydzielenie wbudowanych instrumentów pochodnych jest wyraźnie zakazane.
Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej 
przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione: (I) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża 
niespójność traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym regulacjom; 
lub (II) aktywa są częścią grupy aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą,
zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (III) aktywa finansowe zawierają
wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku żadne aktywa finansowe nie zostały zakwalifikowane do kategorii wycenianych w 
wartości godziwej przez wynik finansowy.

Pożyczki udzielone 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 udzielone i należności 
o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.

Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej, bez potrącania kosztów transakcji sprzedaży, 
z uwzględnieniem wartości rynkowej na dzień bilansowy. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku 
i braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości.Dodatnią i ujemną 
różnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na 
aktywnym rynku albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób), a ich ceną nabycia, po
pomniejszeniu o podatek odroczony, odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. Spadek wartości aktywów dostępnych 
do sprzedaży spowodowany utratą wartości odnosi się do rachunku zysków i strat jako koszt finansowy.
Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji.W momencie początkowego 
ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej,powiększonej, w przypadku składnika aktywów 
niekwalifikowanego jako wyceniony w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mogą być 
bezpośrednio przypisane do nabycia.
Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi 
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub, 
gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę 
trzecią.

8.10 Utrata wartości aktywów finansowych

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów 
finansowych lub grupy aktywów finansowych.

8.10.1 Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu

Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych i 
należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości 
równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych a wartością bieżącą oszacowanych 
przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu nieściągnięcia należności, które nie 
zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej (tj. ustalonej przy początkowym ujęciu)
efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów obniża się bezpośrednio lub poprzez odpis 
aktualizujący. Kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat.
Grupa ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników aktywów 
finansowych, które indywidualnie są znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które 
indywidualnie nie są znaczące. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że nie istnieją obiektywne przesłanki utraty 
wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy 
też nie, to Grupa włącza ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka 
kredytowego i łącznie ocenia pod kątem utraty wartości.
Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący z tytułu 
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utraty wartości lub uznano, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę przy łącznej ocenie 
grupy aktywów pod kątem utraty wartości.
Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w obiektywny 
sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze 
odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w rachunku zysków i strat w zakresie, 
w jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyższa jego zamortyzowanego kosztu.

8.10.2 Aktywa finansowe wykazywane według kosztu

Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który 
nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, albo 
instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez dostawę takiego nienotowanego 
instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością 
bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych
zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych.

8.10.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego 
do sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o wszelkie 
spłaty kapitału i – w przypadku aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem 
metody efektywnej stopy procentowej – amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie 
odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat, zostaje wyksięgowana z
kapitału własnego i przeniesiona do rachunku zysków i strat. Nie można ujmować w rachunku zysków i strat 
odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. 
Jeżeli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten 
może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w rachunku 
zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.

8.11 Wbudowane instrumenty pochodne

Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne,jeżeli spełnione 
są następujące warunki:
– charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym charakterem i 
ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany;
– samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby definicję 
instrumentu pochodnego;
– instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości godziwej nie są 
odnoszone do rachunku zysków i strat.
Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne, 
które nie są uznane za instrumenty zabezpieczające.
Zakres, w którym zgodnie z MSR 39 cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu pochodnego 
w walucie obcej są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla umowy zasadniczej 
(głównego kontraktu) obejmuje również sytuacje, gdy waluta umowy zasadniczej jest walutą zwyczajową dla 
kontraktów zakupu lub sprzedaży pozycji niefinansowych na rynku dla danej transakcji.
Oceny, czy dany wbudowany instrument pochodny podlega wydzieleniu Grupa dokonuje na moment jego początkowego 
ujęcia. W przypadku instrumentów wbudowanych nabytych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych Grupa 
nie dokonuje ponownej oceny wbudowanych instrumentów pochodnych na dzień połączenia (są one oceniane na dzień 
pierwotnego ujęcia w jednostce nabytej).

8.12 Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia

Z uwagi na brak obrotu walutowego oraz ograniczoną dzialalność podstawową Spółka nie stosuje rachunkowości 
zabezpieczeń.  
Na dzień 31.12.2009 roku w skosolidowanym sprawozdaniu finansowym nie występowały pochodne instrumenty 
finansowe.

8.13 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności, dla których nie określono stopy procentowej, wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty – jeżeli ustalona 
za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych, 
oczekiwanych przez jednostkę, nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
Uwzględnia się zasadę ostrożnej wyceny – kwota wymaganej zapłaty jest pomniejszana o odpis aktualizujący, 
którego wartość uwzględnia prawdopodobieństwo zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się 
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której 
dotyczy aktualizacja.
Należności wyrażone w walutach obcych, zarówno na dzień bilansowy, jak i na dzień powstania należności, 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.
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Należności prezentuje się w podziale na należności krótkoterminowe i długoterminowe. Należności krótkoterminowe 
staną się wymagalne w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Należności, które staną się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego prezentowane są jako 
należności długoterminowe.
Należności długoterminowe wycenia się w kwocie równej wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych, 
oczekiwanych przez jednostkę i obliczanych za pomocą stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe 
pieniądza.
Należności nieściągalne są odpisywane w rachunek zysków i strat w momencie stwierdzenia ich nieściągalności.
Pozostałe należności obejmuja w szczególności wartość środków trwałych przejętych przez banki pomniejszonych o 
odpis aktualizujący w wysokości 100%, należności z pracownikami i z członkami zarządu oraz zapłacone 
zobowiązania sporne.

8.14 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty 
krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy.

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych 
powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących.

8.15 Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według 
wartości godziwej otrzymanych wpływów, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
Grupa stosuje uproszczone metody wyceny pożyczki lub kredytu, które zwykle wyceniane są według zamortyzowa-
nego kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym,
w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania pożyczki lub kredytu nie jest długi. Pożyczki lub
kredyty, w odniesieniu do których Grupa stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w
okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty.
Różnica pomiędzy wpływami netto, a wartością wykupu jest wykazywana w kosztach lub przychodach finansowych
w okresie wykorzystywania kredytu lub pożyczki.

8.16 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy
czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje w drodze wydania aktywów
finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrument finansowy wyceniany wg wartości godziwej.

Zobowiązania finansowe są wyceniane w wartości godziwej, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy 
bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane 
w rachunku zysków i strat jako koszty lub przychody finansowe.

8.17 Rezerwy

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność 
wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 
Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy wyroku sądowego, 
wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie 
pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w rachunku zysków
i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny,
wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych 
do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości 
pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została
metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty 
finansowe.
Rezerwy, które staną się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, prezentowane są jako 
długoterminowe i wyceniane w kwocie równej wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych, obliczanych za 
pomocą stopy dyskontowej odzwierciedlającej zarówno aktualne ceny rynkowe pieniądza, jak i ryzyko związane  
z danym zobowiązaniem

8.18 Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe

W Grupie nie obowiązują przepisy nakładające obowiązek wypłaty nagród jubileuszowych. Z uwagi na niski 
stopień zatrudnienia oraz stosunkowo młody wiek pracowników Grupa odstąpiła od tworzenia rezerw na te świadczenia.

8.19 Płatności w formie akcji własnych

Pracownicy (w tym członkowie zarządu) Grupy nie otrzymują nagrody w formie akcji własnych,w związku z czym nie 
świadczą usługi w zamian za akcje lub prawa do akcji.

8.20 Przychody
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Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne 
związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody są 
rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy oraz rabaty. Przy ujmowaniu 
przychodów obowiązują również kryteria przedstawione poniżej.

8.20.1 Sprzedaż towarów i produktów

Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów 
zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.

8.20.2 Świadczenie usług

Kwoty należne z tytułu leasingu finansowego są księgowane w pozycji należności w wartości netto inwestycji.
Przychody z tytułu leasingu finansowego są ujmowane w odpowiednich okresach przy uwzględnieniu stałej stopy 
zwrotu. 

8.20.3 Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody efektywnej 
stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne przez szacowany okres życia 
instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów finansowych.

8.20.4 Dywidendy

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich
otrzymania.

8.20.5 Przychody z tytułu wynajmu (leasingu operacyjnego)

Przychody z tytułu leasingu operacyjnego są ujmowane w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody liniowej 
w okresie wynikającym z umowy leasingu.
Przychody z tytułu wynajmu powierzchni biurowej są ujmowane w rachunku zysków i strat wg. miesięcznych obciążeń.

8.21 Podatki

Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się podatek bieżący oraz podatek odroczony.

8.21.1 Podatek bieżący

Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w wysokości 
kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów podatkowych) 
z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już obowiązywały 
na dzień bilansowy.

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego 
roku obrotowego. Wynik podatkowy różni się od księgowego, z powodu:

8.21.2 Podatek odroczony

Podatek odroczony jest wyliczany jako podatek podlegający zapłacie lub zwrotowi w przyszłości, z powodu różnic 
pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzysty- 
wanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających 
opodatkowaniu, natomiast składniki aktywów z tytułu podatku odroczonego są rozpoznawane do wysokości, w jakiej 
jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o zidentyfikowane ujemne różnice 
przejściowe.
Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy – w przypadku, 
gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji różnic przejściowych lub ich części, 
następuje odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy 
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne.
Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji ujętych 
bezpośrednio w kapitale własnym.

8.21.3 Podatek od towarów i usług

Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług,

Sprzedaż towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności.

          przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach 
          pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu,
          przychodów opodatkowanych w roku obrotowym, ale nie ujętych w wyniku księgowym,
          kosztów nie ujętych w wyniku księgowym i stanowiących koszt uzyskania przychodów.
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 z wyjątkiem:
           • gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do odzyskania 
             od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia składnika aktywów
              lub jako część pozycji kosztowej oraz
           • należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług
Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów podatkowych 
jest ujęta w bilansie jako część należności lub zobowiązań.

8.22 Zysk netto na akcję

Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią 
ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

9 Informacje dotyczące segmentów działalności

Zgodnie z MSR nr 14 Grupa mieści się w segmencie branżowym określanym ogólnie jako segment finansowy. 
Ze względu na brak innych segmentów branżowych wykazane w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2009
roku dane dotyczą w całości jednego segmentu.

Poniżej przedstawiono podział sprzedaży według przedmiotu przychodów ze sprzedaży.

Wyszczególnienie rok 2009 rok 2008

Sprzedaż usług leasingowych 180 537
Sprzedaż usług ubezpieczeniowych 77 90
Pozostała sprzedaż i refakturowanie kosztów 204 4
Sprzedaż towarow 13 -
RAZEM 474 630

Poniżej przedstawiono podział sprzedaży oraz aktywów (należności) według kraju-siedziby
kontrahenta

Wyszczególnienie rok 2009 rok 2008

Sprzedaż krajowa 474 630
Sprzedaż eksportowa - -
RAZEM 474 630

10.1 Przychody i koszty

10.1.1 Przychody ze sprzedaży towarów i usług
rok 2009 rok 2008

Sprzedaż usług leasingowych 180 537
Sprzedaż usług ubezpieczeniowych 77 90
Pozostała sprzedaż i refakturowanie kosztów 204 4
Sprzedaż towarow 13 -
Razem 474 630

10.1.2 Pozostałe przychody operacyjne
rok 2009 rok 2008

Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 207 361
Rozwiązanie rezerw 5 142 2 780
Odzyskane spisane należności 1 128 180
Przychody z tyt.spłaty wierzytelności 0 11 695
Otrzymane odszkodowania 619 215
Zwrot kosztów sądowych 186 259
Spisane zobowiązania 62 0
Inne 177 118

7 520 15 609

10.1.3 Pozostałe koszty operacyjne
rok 2009 rok 2008

Rezerwa na należności 280 118
Rezerwa na zobowiązania 30 810
Rezerwa na środki trwałe 0 2 945
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Zapłacone należności z ugód, porozumień i wyroków 78 810
Należności przedawnione i nieściagalne 13 323
Zasądzone koszty procesowe i wpisy sądowe 392 524
Likwidacja środków trwałych 131 26
Inne 51 5

976 5 562

10.1.4 Przychody finansowe
rok 2009 rok 2008

Przychody z tytułu dywidend i udziału w zyskach 29 48
Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek 504 1 536
Przychody z tytułu odsetek od lokat 830 776
Przychody z tytułu odsetek pozostałych 254 4 115
Zysk ze zbycia inwestycji 111 162
Przychody ze sprzedaży wierzytelności 0 492
Prowizje z tyt.udzielania pożyczek 1 90
Rozwiązanie rezerw na aktywa finansowe 2 614 1 824

4 343 9 044
10.1.5 Koszty finansowe

rok 2009 rok 2008

Koszty z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek 241 1 017
Koszty z tytułu odsetek i opłat bankowych 7 9
Koszty z tytułu odsetek handlowych 30 12
Koszty z tytułu odsetek leasingowych 14 27
Koszty z tytułu odsetek pozostałych 0 29
Koszty z tytułu sprzedaży wierzytelności 0 144

292 1 238
10.1.6 Koszty według rodzajów

rok 2009 rok 2008

Zużycie materiałów i energii 166 176
Usługi obce 1 655 3 193
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 1 585 1 590
Amortyzacja 273 233
Podatki i opłaty 530 979
Pozostałe 136 110

4 345 6 281
10.1.7 Koszty świadczeń pracowniczych rok 2009 rok 2008

Wynagrodzenia 1 335 1 282
Koszty ubezpieczeń społecznych 183 173
Nagrody jubileuszowe 24 19
Inne świadczenia pracownicze 43 117
Koszty świadczeń pracowniczych ogółem 1 585 1 590

10.2 Podatek dochodowy

10.2.1 Obciążenie podatkowe w grupie
rok 2009 rok 2008

Przychody podatkowe 7 776 19 924
Przychody niepodatkowe 8 780 6 213
Przychody podatkowe nie bilansowe 117 2 000

Koszty podatkowe 7 791 7 491
Koszty niepodatkowe 2 052 6 594
Koszty podatkowe nie bilansowe 1 301 7 657
Strata podatkowa z lat poprzednich 57 6 776

Razem zysk / strata podatkowa -1 255 0
Podatek dochodowy zapłacony 106 0

10.2.2 Odroczony podatek dochodowy
rok 2009 rok 2008

Podatek odroczony
Wykazany w rachunków zyskow i strat 41 60
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Rezerwa z tytułu podatku 131 9
odroczonego

Aktywa z tytułu podatku 1 121
odroczonego

11 Działalność zaniechana

W okresie sprawozdawczym Grupa nie zaniechała żadnego rodzaju działalności.

12 Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, 
że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne etaty. 
W Grupie CLiF SA,  tylko jednostka dominująca mimo, iż nie zatrudnia 20 pracowników dokonuje okresowych odpisów na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości odpisu podstawowego.
Grupa nie posiada majatku socjalnego.

13 Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto z działalności kontynuowanej za 
okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji 
zwykłych występujących w ciągu okresu.
Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres sprawozdawczy 
z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej przez skorygowaną (o wpływ potencjalnych 
akcji rozwadniających) średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących 

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i 
rozwodnionego zysku na jedną akcję:

rok 2009 rok 2008
Zysk (Strata) netto przypadający
na akcjonariuszy jednostki dominującej 5 995 10 228

Liczba akcji serii A 327 600 327 600
Liczba akcji serii B 2 012 400 2 012 400
Liczba akcji serii C 1 040 000 1 040 000
Liczba akcji serii D 300 000 300 000
Liczba akcji serii E 50 000 000 50 000 000

Razem liczba akcji 53 680 000 53 680 000
Średnia ważona liczba akcji 53 680 000 53 680 000

Podstawowy zysk (Strata) netto przypadający na zwykłych
akcjonariuszy jednostki podstawowej 5 995 10 228

14 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym roku ubiegłego 
jednostki Grupy nie wypłaciły ani nie zaproponowały dywidendy dla Akcjonariuszy/Udziałowców jednostek Grupy.

15 Rzeczowe aktywa trwałe

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA LUB WYCENA
Grunty, 

budynki i 
budowle

Maszyny, 
urządzenia i 
inne aktywa 

trwałe

Razem

Na dzień 1 stycznia 2008 5 300 7 387 12 687
Zwiększenia 0 214 214
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży 0 501 501
Zwiększenia z tytułu przeszacowania 0 74 74
Zwiększenia z tytułu odzyskania kontroli 0 67 67

Na dzień 31 grudnia  2008 5 300 7 242 12 542

Zwiększenia 0 45 45
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży 0 907 907
Zmniejszenia z tytułu zmiany kwalifikacji 0 3 538 3 538
Zmniejszenia z tytułu przeszacowania 0 74 74
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Zwiększenia z tytułu przeszacowania 0 0 0
Zwiększenia z tytułu odzyskania kontroli 0 64 64

Na dzień 31 grudnia  2009 5 300 2 832 8 131

UMORZENIE I UTRATA WARTOŚCI
Grunty, 

budynki i 
budowle

Maszyny, 
urządzenia i 
inne aktywa 

trwałe

Razem

Na dzień 1 stycznia 2008 207 6 854 7 062

Amortyzacja za rok 122 110 233
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży 0 385 385
Zmniejszenia z tytułu przeszacowania 0 0 0
Zwiększenia z tytułu odzyskania kontroli 0 44 44

Na dzień 31 grudnia  2008 330 6 624 6 953

Amortyzacja za rok 122 151 273
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży 0 884 884
Zmniejszenia z tytułu przeszacowania 0 0 0
Zmniejszenia z tytułu zmiany kwalifikacji 0 3 538 3 538
Zwiększenia z tytułu odzyskania kontroli 0 67 67

Na dzień 31 grudnia  2009 452 2 419 2 871

16 Leasing

16.1 Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy

Grupa na koniec okresu sprawozdawczego jest stroną 1 umowy leasingu, która zgodnie z obowiązującymi przepisami 
rachunkowości traktowana jest jako leasing finansowy. Umowa dotyczy leasingu środków transportu (1 szt.)  
Zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego w bilansie prezentowane są odpowiednio w zobowiązaniach długoterminowych 
(pozycja Pozostałe zobowiązania ) oraz w zobowiązaniach krótkoterminowych (pozycja Pozostałe zobowiązania ).

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu tych umów oraz wartość bieżąca minimalnych opłat
leasingowych netto przedstawiają się następująco:

rok 2009 rok 2008

miesięczna stała rata 12 12

rok 2009 rok 2008

Wartość przedmiotu leasingu 210 289

17 Nieruchomości inwestycyjne

W okresie sprawozdawczym oraz w okresie porównywalnym Grupa nie posiadała nieruchomości inwestycyjnych.

18 Wartości niematerialne

Grupa na koniec okresu sprawozdawczego posiada w wartościach niematerialnych i prawnych jedynie programy komputerowe, 
które zostały całkowicie zamortyzowane. Jedynie aktualizacje tych programów są odpisywane w koszty poprzez rozliczenia 
międzyokresowe.

19 Połączenia jednostek gospodarczych i nabycia udziałów mniejszości

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym w Grupie nie miało miejsce połączenie spółek.

20 Udział we wspólnym przedsięwzięciu

Grupa nie posiada udziałów we wspólnym przedsięwzięciu wg stanu na 31 grudnia 2009 roku.

21 Aktywa finansowe

21.1 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
rok 2009 rok 2008

Obligacje 0 135
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21.2 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

W okresie sprawozdawczym Grupa nie posiada akcji/udziałów utrzymywanych do terminu wymagalności

21.3 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej

rok 2009 rok 2008
Akcje/ Udziały w spółkach nie notowanych 
na giełdzie 235 235
Dłużne papiery wartościowe 0 135
Pożyczki krótkoterminowe 2 705 2 555

Razem 2 940 2 925

21.4 Pochodne instrumenty finansowe

W okresie sprawozdawczym Grupa nie korzystała z pochodnych instrumentów finansowych

21.5 Należności długoterminowe
rok 2009 rok 2008

Należności pozostałe – kaucje 0 0

21.6 Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe

W okresie sprawozdawczym Grupa nie posiadała pozostałych aktyw finansowych,

22 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

na dzień 31.12.2009 31.12.2008
5 12

Należności z tytułu dostaw i usług 81 788
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł,ubezp.społecznych i zdrowotnych 84 231

23 39
Należności dochodzone na drodze sądowej 250 0

441 1 070
Odpisy aktualizujące wartość należności 77 821 43 739

78 262 44 808

22.1 Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

na dzień 31.12.2009 31.12.2008
Do jednego miesiąca 131 709
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 146 108
Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 128 111
Powyżej 6 miesięcy do 1 roku 143 198
Powyżej  1 roku 396 383
Należności przeterminowane 75 720 42 866

Odpis aktualizujący należności z tytułu
 dostaw, robót i usług -76 582 -43 587

Razem należności netto 81 788

22.2 Należności z tytułu dostaw i usług wg długości okresu przeterminowania

na dzień 31.12.2009 31.12.2008
do jednego miesiąca 56 154
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 242 227
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 683 484
powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 450 1 953
powyżej 1 roku 73 289 40 048

Razem należności brutto 75 720 42 866

22.3 Odpisy aktualizujące należności

na dzień 31.12.2009 31.12.2008

Należności brutto

Należności netto

Pozostałe należności

Należności od udziałowców
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Odpis aktualizacyjny na dzień 1 stycznia 43 587 43 442
Zwiększenie 53 827 16 179
Zmniejszenie 20 832 16 034
Odpis aktualizacyjny na koniec okresu 76 582 43 587

23 Rozliczenia międzyokresowe

na dzień 31.12.2009 31.12.2008
Ubezpieczenia 20 31
Podatki 12 17
Aktualizacje programów komp. 32 10
Prenumerata 1 8
Opłata wstępna przy leasingu 7 36
Naliczone odsetki od lokaty 20 0
Inne 0 2
Razem 93 104

24 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość
zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są
dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego
zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp
procentowych. Wartość godziwa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2009
roku wynosi 19 798 tysięcy PLN (31 grudnia 2008 roku: 19 493 tysięcy PLN).

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów
pieniężnych składało się z następujących pozycji:

na dzień 31.12.2009 31.12.2008
Środki pieniężne w banku i kasie 82 194
Lokaty krótkoterminowe 19 717 19 299

Razem 19 798 19 493

25 Kapitał akcyjny i kapitały zapasowe rezerwowe

25.1  Kapitał akcyjny
na dzień 31.12.2009 31.12.2008

Akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej 1 złotych 327 600 327 600
Akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 1 złotych 2 012 400 2 012 400
Akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej 1 złotych 1 040 000 1 040 000
Akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej 1 złotych 300 000 300 000
Akcje zwykłe serii E o wartości nominalnej 1 złotych 50 000 000 50 000 000

Razem 53 680 000 53 680 000

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona emisja akcji w związku z czym kapitał podstawowy 
nie ulegał zmianie.

Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału.

W okresie 12 miesięcy 2009 roku zakończonym dnia 31 grudnia 2009 roku Grupa nie dokonała emisji obligacji 
zamiennych na akcje.

25.1.1  Akcjonariusze o znaczącym udziale

na dzień 31.12.2009 31.12.2008

Terkonia- Consultoria Economica Lda 93,15% 93,15%
Dariusz Baran 2,29% 2,29%
Clif-Ubezpieczenia sp. z o.o. 4,35% 4,35%

Według posiadanej wiedzy przez CLiF S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
Akcjonariuszami dysponującymi pakietem co najmniej 5% głosów na WZA CLiF S.A. są Akcjonariusze przedstawieni 
w poniższym zestawieniu:
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Lp. Akcjonariusz Udział na WZA

 liczba akcji i w kapitale
zakładowym

1.Terkonia- Consultoria Economica Lda 93,15%
2. Pozostali 6,85%

RAZEM 100%

25.2 Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy powstał w  z ustawowych odpisów z zysków generowanych w poprzednich latach obrotowych 
i z przeszacowania środków trwałych w kwocie 20 690 tys. zł, oraz z nadwyżek ze sprzedaży akcji powyżej ich 
wartości w wysokosci 2 700 tys.zł

25.3 Pozostałe kapitały rezerwowe

na dzień 31.12.2009 31.12.2008
Kapitał z aktualizacji wyceny 3 691 3 955
Pozostałe kapitały rezerwowe 773 773

Kapitał z aktualizacji wyceny
W pozycji tej księgowane są przeszacowania aktywów do wartości godziwej.

Pozostałe kapitały rezerwowe
W pozycji tej zaksięgowany jest zgodnie z WZA odpis z zysku za rok 1997

25.4 Zyski zatrzymane oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy

Niepodzielony wynik finansowy przypadajacy do konsolidacji Grupy na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 
5 995 tys. zł powstał w wyniku następujących operacji:

Zyski zatrzymane na początek okresu 7 597
Zysk (strata) za 2009 rok 5 995
Przeniesienie zysku za rok 2008 na kapitał zapasowy 7 597
Korekty konolidacyjne 0
Zyski zatrzymane na koniec okresu 5 995

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.
Poza wyżej wymienionym nie ma ograniczeń w dysponowaniu zyskiem zatrzymanym.

25.5 Udziały mniejszości

na dzień 31.12.2009 31.12.2008
Na początek okresu 4 681 -
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne - -
Wydzielenie udziałów mniejszości w spółce zależnej - 205
Korekta konsolidacyjna - 2 561
Udział w wyniku jednostek zależnych 582 1 915
Na koniec okresu 5 263 4 681

25.6 Akcje (udziały) własne 

na dzień 31.12.2009 31.12.2008
Akcje CLiF S.A. należące do spółki zależnej -2 335 -2 335

26 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki

Grupa na dzień 31.12.2009  oraz w okresie porównawczym nie korzystała z kredytów bankowych.

Stopa % Termin spłaty 31.12.2009 31.12.2008

Pożyczki 0 0

27 Obligacje

Grupa w okresie sprawozdawczym oraz w okresie porównawczym nie emitowała obligacji

53 680 000

50 000 000
3 680 000
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28 Pozostałe zobowiązania długoterminowe

na dzień 31.12.2009 31.12.2008
Leasing finansowy 0 42

29 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

29.1 Zmiany stanu rezerw Rezerwa na 
Rezerwa na zobowiązania 

Rezerwa na koszty sprawy sądowe sporne
1 stycznia 2008 29 27 077 1 239
Utworzenie 30 315 779
Wykorzystanie 29 2 600 -
Rozwiązanie - - -
31 grudnia 2008 30 24 792 2 019

1 stycznia 2009 30 24 792 2 019
Utworzenie 30 241 0
Wykorzystanie 30 0 0
Rozwiązanie - 5 109 1 711
31 grudnia 2009 30 19 924 308

29.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
na dzień 31.12.2009 31.12.2008

Odsetki od pożyczki - -

30 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe)

na dzień 31.12.2009 31.12.2008
Kredyty i pożyczki 0 0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 189 295
Inne zobowiązania finansowe 42 157
Zaliczki otrzymane 108 116
Kaucje 0 0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 0 0
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, 28 39
ubezpieczeń społ. i innych świadczeń
Zobowiązania z tytułu zakupu wierzytelności 0 0
Pozostałe zobowiązania 1 5

368 612

30.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Terminy zapadalności zobowiązań stan na 2009-12-31 w dniach/latach

   - 1-30  31-90 90-360 >360 >5 lat
Kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 187 2 0 0 0
Inne zobowiązania finansowe 12 30 0 0 0
Zaliczki otrzymane 0 0 0 0 108
Kaucje 0 0 0 0 0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 0 0 0 0 0
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, 0 0 0 0 0
ubezpieczeń społ. i innych świadczeń 28 0 0 0 0
Zobowiązania z tytułu zakupu wierzytelności 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania 1 0 0 0 0

228 32 0 0 108

30.2 Zobowiązania przeterminowane z tytułu dostaw i usług

przed przeterminowane zobowiązania stan na 2009-12-31w dniach
terminem  1-30 31-180 181-360 < 360

Zobowiązania handlowe 31 0 266
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń
społecznych i innych obciążeń podatkowych 28
Zobowiązania finansowe z tyt. leasingu 42
Pozostałe zobowiązania 1
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Zobowiązania handlowe oraz pozostałe
zobowiązania 102 0 0 0 266

Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego 0 0 0 0 0
31 Zobowiązania warunkowe

31.1 Sprawy sądowe

W okresie sprawozdawczym Spółka jest stroną pozwaną w kilkunastu sprawach sądowych. 
Na kwotę roszczeń zostały utworzone rezerwy. 
 
CLiF S.A. toczy nadal spór z dwoma bankami w zakresie odszkodowań za okres upadłości Spółki
W grudniu 2009 Zarząd CLiF S.A. złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie modyfikację powództwa w sprawie 
CLiF S.A. Przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A. poprzez zgłoszenie roszczenia ewentualnego z tytułu 
odszkodowania na kwotę 21.001.550,99 zł. 

W II półroczu 2009 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok w sprawie z powództwa DZ Bank Polska S.A.
przeciwko Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. i przekazał sprawe do ponownego rozpatrzenia przez Sąd I 
instancji. Ze względu na przedawnienie roszczeń DZ Bank Polska S.A. I innych zarzutów Zarząd stoi na stanowisku
iż pozew zostanie ostatecznie oddalony.

W sprawie o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa kwoty 98 mln. Zł
CLiF w 2009 roku wniósł Skargę Kasacyjną w powództwie przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie
z tytułu bezprawnego orzeczenia o ogłoszeniu upadłości Spółki w 2001 roku. Skarga ta została przyjęta i 
postanowieniem Sądu Najwyższego przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny.
Wobec byłych leasingobiorców toczą się postępowania sądowe za bezumowne użytkowanie przedmiotów leasingu.  
Kwota pozwów jest wyliczona na około 1 mln. zł.

Clif-Ubezpieczenia sp.z o.o. wygrał sprawę o zapłatę kwoty 1580 tys plus odsetki z tytułu udzielonej pożyczki. 
Sprawa ta jest na etapie postępowania egzekucyjnego. W tym celu zajęte zostały udziały w społkach Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Termex sp.z o.o. oraz Elektrociepłownia Marcel Sp.z o.o. które przysługują spółce Boston Energy
Partners sp.z o.o.

32 Informacje o podmiotach powiązanych

Informacje o podmiotach powiązanych.

32.1 Jednostka dominująca całej Grupy

Spółka CLiF S.A. jest spółką dominującą i posiadała do dnia 28.02.2008 roku 100% udziałów w 
Clif-Ubezpieczenia sp.z o.o. od dnia 01.03.2008 w wyniku połącznienia Clif-Ubezpieczenia i Clif Investment 
zmienił się udział w kapitale podstawowym na 32,79%
Na dzień 31.12.2009 jednostka dominująca posiada udział w kapitale spółki zależnej w wysokości 32,79 %

32.2 Podmiot o znaczącym wpływie na Grupę

Oprócz CLiF  S.A. nie występuje inny podmiot o znaczącym wpływie na Grupę.

32.3 Transakcje z jednostką zależną

Z podmiotem powiązanym przeprowadzono następujące transakcje:

Wszystkie zawarte transakcje pomiędzy Spółkami powiązanymi były typowymi i rutynowymi transakcjami, 
zawieranymi na warunkach rynkowych.

na dzień 31.12.2009 31.12.2008
Clif S.A. 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług, 48 48
 środków trwałych
Zakup materiałów, towarów i usług, 
środków trwałych

Clif-Ubezpieczenia sp.z o.o.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług,
 środków trwałych
Zakup materiałów, towarów i usług, 59 59
środków trwałych
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Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży/zakupu towarów/usług:

na dzień 31.12.2009 31.12.2008
Należności od podmiotów powiązanych
Spółka dominująca 0 0
Spółka zależna 9 1
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
Spółka dominująca - -
Spółka zależna 0 0

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym

Pożyczki otrzymane od jednostki zależnej
na dzień 31.12.2009 31.12.2008

Początek roku 600 0
Otrzymanie kwoty pożyczki 1 200 2 600
Spłata udzielonych pożyczek 1 800 2 000
Stan na koniec okresu 0 600
Odsetki naliczone w okresie 0 91
Odsetki zapłacone 104 -

Pożyczki udzielone dla jednostki zależnej
na dzień 31.12.2009 31.12.2008

Początek roku 4 000 1 000
Spłata udzielonych pożyczek 0 1 000
Otrzymanie kwoty pożyczki 0 4 000
Stan na koniec okresu 4 000 4 000
Odsetki naliczone w okresie
Odsetki zapłacone 0 2 000

Rozrachunki z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych

na dzień 31.12.2009 31.12.2008
Początek roku 2 627 5 804
Spłata zadłużenia z tytułu obligacji 0 3 362
Odsetki naliczone za okres 0 185
Stan na koniec okresu 2 627 2 627

32.4 Wspólne przedsięwzięcie, w którym jednostka dominująca jest wspólnikiem

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca wspólne przedsięwzięcia, w których jednostka dominująca była 
wspólnikiem.

32.5 Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

Wszystkie transakcje i kontrakty zawarte przez spółki Grupy z podmiotami powiązanymi są transakcjami typowymi i 
rutynowymi zawieranymi w ramach Grupy Kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności 
operacyjnej i nie odbiegają od warunków rynkowych.

32.6 Pożyczka udzielona członkowi Zarządu

Jednostka dominująca nie udzielała żadnych pożyczek Członkom Zarządu Spółki dominującej, jak i Członkom Zarządu 
pozostałych spółek Grupy. Ponadto Spółki Grupy w okresie sprawozdawczym nie udzielały pożyczek żadnemu z 
członków Zarządów Spółek wchodzących w skład Grupy.

32.7  Inne transakcje z udziałem członków Zarządu

W okresie sprawozdawczym wartość świadczeń wypłaconych innym podmiotom gospodarczym, 
które są zwiazane z Członkami Zarzadu wyniosła :

za rok 2009 2008
Darodztwo w zakresie zarządzania 480 655

32.8 Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Grupy

32.8.1 Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Grupy

za rok 2009 2008
Członek Zarządu 330 168

za rok 2009 2008
Rada Nadzorcza 13 40
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