
Sprawozdanie Finansowe Grupy CLIF 

Roczne sprawozdanie Zarządu  z działalności grupy kapitałowej 
Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A.

1.                   Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej 

W okresie sprawozdawczym Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. prowadziło działalność w 
zakresie windykacji należności własnych oraz przedmiotów leasingu zmierzając w kierunku zmiany 
profilu ze spółki typowo leasingowej na spółkę świadczącą usługi w zakresie windykacji należności 
i rzeczy.

Sporządzone sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej  w roku 2009  wykazuje:

Suma bilansowa                                28 535
Kapitały własne                                    7 759
Zysk netto przypadający jednostce dominującej 5 995
Zmiana stanu środków pieniężnych 305

2.                   Przewidywana sytuacja finansowa 

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

W okresie sprawozdawczym kontynuowano zmianę profilu ze spółki  dominującej 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 które na dzień daty sporządzenia sprawozdania wykazane są na 
kontach pozabilansowych, ponieważ zasady ostrożnej wyceny aktywów wprowadzone przez Zarząd 
spowodowały, iż ich wartość wyzerowano już w poprzednich sprawozdaniach  finansowych.

Spółka dominująca 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.

Dalszymi szansami Spółki dominującej są spodziewane przychody z tytułu pozwów o zapłatę 
skierowanych przeciwko bankowi PEKAO SA i Bankowi Gospodarki Żywnościowej SA.

Spółka dominująca stale dochodzi roszczeń  z tytułu bezumownego użytkowania przedmiotów 
leasingu pozostających nadal  w dyspozycji leasingobiorców.

3.                   Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku 
obrotowym, a także po jego zakończeniu 

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. 

W sprawie z powództwa Banku Polska Kasa Opieki S.A. W Warszawie p-ko CLIF S.A. O zapłatę kwoty 
20.485.377,79 zł Sąd okręgowy w Warszawie doręczył CLIf modyfikację powództwa Banku z dnia 10.05.2004r.
Modyfikacja ta została wcześniej (w2006r) wyłączona ze sprawy i nadano jej nową sygnaturę.
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W dniu 03.12.2009 została złożona odpowiedź  na pozew- modyfikację powództwa. Rozprawa z dnia 17.12.2009 
została odwołana i niewyznaczono kolejnego terminu.

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 świadcze- 
nia 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 gospodar- 
czą 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 Spółek Grupy 
Kapitałowej

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

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 2008.

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 dniu 17.06.2009 na posiedzeniu Rady Nadzorczej złożył swoją rezygnację ze stanowiska 
Wiceprezesa Zarządu w spółce zależnej CLIF-Ubezpieczenia sp.z o.o.Pan Jacek Bukowski.
Rezygnacje tę przyjęto oraz decyzją jednogłośną wybrano na nowego członka zarządu Panią Beatę Kulewską

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 2,29% akcji w CLIF SA oraz 67,21% udziałów 
w jednostce zależnej Clif Ubezpieczenia Sp.  z o.o..




