
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CLiF S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A.

1.                   Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej 

W okresie od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 CLIF S.A. zanotowała zysk netto równy 6 348 tys zł. 
Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2009 wyniosła 15 132 tys zł. Wartość ta zmniejszyła w stosunku do stanu  
na dzień 31 grudnia 2008 o blisko 10%, przy czym aktywa obrotowe zmniejszyły o 21%, natomiast aktywa trwałe 
o 2,6 %, co było wynikiem wyprzedaży sprzętu poleasingowego oraz amortyzacji nieruchomości.
Rachunek przepływów pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 wykazał 
spadek stanu środków pieniężnych o 838 130 tys zł. 

2.                   Przewidywana sytuacja finansowa 

Zarząd CLIF S.A. nie dostrzega zagrożeń dla sytuacji finansowej Spółki w przyszłości. 
Spółka prowadzi działalność w zakresie windykacji należności oraz rzeczy – w okresie sprawozdawczym w 
zakresie własnych, tzn. wykreowanych lub nabytych wierzytelności i rzeczy ruchomych. 

W okresie sprawozdawczym kontynuowano zmianę profilu ze spółki  klasycznie zajmującej się leasingiem 
na podmiot świadczący usługi w zakresie windykacji wierzytelności. 
Dodatkowe, znaczne przychody mogą zostać wygenerowane również z własnych wierzytelności, którymi 
Spółka dysponuje, a na które na dzień daty sporządzenia sprawozdania dokonano odpisów aktualizującuch,
ponieważ zasady ostrożnej wyceny aktywów wprowadzone przez Zarząd spowodowały,  iż ich wartość wyzerowano 
już w poprzednich sprawozdaniach  finansowych.
Spółka zdaniem Zarządu będzie nadal kontynuować działalność i generować zyski w przyszłości. 
Działalność przyszła opierać się będzie na windykacji wierzytelności, które w przyszłości Spółka będzie 
nabywać od innych podmiotów gospodarczych.

3.                   Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku 

W dniu 14.01.2009 zostały dokonane transakcje zakupu i sprzedaży pakietu wierzytelności dzięki czemu Spółka 
wygenerowała na tych transakcjach znaczący zysk.

CLiF w 2009 roku wniósł Skarge 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.

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 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. 

4.                   Przewidywany rozwój 

Zarówno CLIF S.A. jak i spółka od niej zależna zamierzają kontynuować działalność w dotychczasowych 
obszarach działalności, jednocześnie rozwijając działania w zakresie świadczenia usług finansowych 
polegających na udzielaniu pożyczek innym podmiotom oraz zaangażować się w inne formy wspierania 
finansowego podmiotów na rynku finansowym.
CLiF S.A. Wykonuje od kilku lat działalność polegającą na windykowaniu należności. Kryzys gospodarczy 
stwarza szansę na nabywanie wierzytelności na rynku. Zarząd Spółki zamierza nabyć pakiety wierzytelności 
w celu ich windykowania. Struktura organizacyjna i doświadczenia ostatnich kilku lat dają podstawę 
do twierdzenia, iż Spółka potrafi efektywnie prowadzić windykację należności, co w połączeniu z obecną sytuacją 
gospodarczą daje podstawę do optymistycznego patrzenia w przyszłość.

5.                   Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

CLIF S.A. nie prowadzi badań. 

6.                   Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki
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W skład grupy kapitałowej CLIF S.A. na dzień 31 grudnia 2009 wchodzą następujące jednostki:

Clif Ubezpieczenia Sp.  z o.o. – spółka zależna

Na dzień 31.12.2009 Clif-Ubezpieczenia sp.z o.o posiada 2 335 000 szt. Akcji zwykłych co stanowi 4,3495% 
całego kapitału.
Natomiast Clif S.A. posiada 200 udziałów po 500zł każdy co na dzień 31.12.2009 stanowi 32,79 % całego kapitału 
podstawowego.

7.                   Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek oraz o udzielonych 
poręczeniach i gwarancjach

W roku 2008 CLiF SA udzieliła pożyczki w kwocie 4 000 tys. PLN na okres 5 lat dla Clif-Ubezpieczenia sp. z o.o.,
z tym że odsetki od w/w pożyczki zostały potrącone z góry. W roku sprawozdawczym nie zaciągała długoterminowych 
pożyczek.

8.                   Ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik, z 
określeniem stopnia wpływu tych czynników na osiągnięty wynik

Poza sprawami sądowymi przeciwko bankowi PEKAO SA  i Bankowi Gospodarki Żywnościowej SA, 
w które zaangażowana jest Spółka, Zarząd nie widzi istotnych zagrożeń na działalności operacyjnej.

9.                   Zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem i jego grupą kapitałową

W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania 
przedsiębiorstwem i jego grupą kapitałową. 

10.                Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian w składzie osób zarządzających

11.                Wszelkie umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę 
w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia

Spółka nie zawierała umów z osobami zarządzającymi, które przewidywałyby rekompensatę w przypadku ich 
rezygnacji lub zwolnienia. 

12.                Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej akcji w jednostkach powiązanych Emitenta, 
będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę posiadają pośrednio i bezpośrednio 5,13% akcji w CLIF S.A..

13.                Wskazanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki

Znaczni akcjonariusze, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Spółki lub prawa głosu:

·          spółka Terkonia-Consultoria Economica Lda z siedzibą w Madera, Portugalia

14.                Informacji o znanych Spółce umowach w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w 
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

Spółce nie są znane umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych 
akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
 
15.                Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w 
stosunku do Spółki

Nie istnieją papiery wartościowe które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

16.                Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Spółka nie  prowadzi programu akcji pracowniczych.
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