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Część I. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cash Flow Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Dąbrowie Górniczej z działalności za rok obrotowy 2009. 
 

1. Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym. 
 

W okresie sprawozdawczym, tj. w roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza pracowała 
w następujących zmieniających się składach osobowych z określeniem pełnionych funkcji 
przez poszczególnych członków: 

od 01 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku   

1. Ryszard Gniady   - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
2. Paweł Bąk   - Członek Rady Nadzorczej 
3. Adam Kazimierski - Członek Rady Nadzorczej 
4. Bartłomiej Pałęga  - Członek Rady Nadzorczej 
5. Witold Barański  - Członek Rady Nadzorczej 
 

Od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 4 kwietnia 2009 roku funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Cash Flow S. A. pełnił Adam Kazimierski. Od dnia 4 kwietnia 2009 roku do dnia 
31 grudnia 2009 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pełnił Ryszard Gniady. 
Wyboru Przewodniczącego Rada Nadzorcza dokoła zgodnie z treścią § 16 pkt. 1 Statutu Cash 
Flow S. A.   

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2009 roku odwołało 
z funkcji członka Rady Nadzorczej Adama Kazimierskiego. Od tego dnia mandat byłego 
członka Rady Nadzorczej wygasł i utracił on prawo do występowania w charakterze członka 
organu Cash Flow S. A. Również podczas tego walnego zgromadzenia przyjęta została 
rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Cash Flow S. A. Bartłomieja Pałęgi. Oświadczenie 
o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej zostało złożone w dniu 22 grudnia 2008 roku, 
jednak zgodnie z treścią art. 369 § 6 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych stało 
się skuteczne z chwilą jego dotarcia do organu powołującego tj . Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy. Opinia prawna dotycząca rezygnacji Bartłomieja Pałęgi znajduje się na stronie 
internetowej Cash Flow S. A. pod adresem http://cashflow.com.pl w zakładce Rada 
Nadzorcza. 

od dnia 1 lipca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku 

1. Ryszard Gniady   - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
2. Paweł Bąk   - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
3. Anna Iglińska – Gniady - Członek Rady Nadzorczej 
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4. Justyna Kinga Gerej  - Członek Rady Nadzorczej 
5. Witold Barański  - Członek Rady Nadzorczej 
 
Pan Paweł Bąk objął funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Cash Flow S. A. 
w dniu 1 lipca 2010 roku, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej powziętej w tym dniu. 

2. Główne zadania oraz sposoby sprawowania nadzoru nad Spółką. 

a. Zadania wykonywane przez Radę Nadzorczą. 
 
Rada Nadzorcza Cash Flow S. A. wykonywała swoje ustawowe i statutowe zadania zgodnie 
z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami.  
 
Zadania ustawowe, przewidziane w art. 382 Kodeksu spółek handlowych, obejmowały stały 
nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w szczególności 
ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 w zakresie ich zgodności z księgami 
i dokumentami jak również ze stanem faktycznym oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego 
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009. Z wyników tych ocen Rada Nadzorcza 
przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie, o którym mowa w 
art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w dniu 22 czerwca 2010 roku. Rada Nadzorcza nie 
korzystała w roku obrotowym 2009 z kompetencji przyznanych jej na mocy art. 383 § 1 
Kodeksu spółek handlowych. 
 
Zadania statutowe Rady Nadzorczej Cash Flow S. A. zostały określone w paragrafie 17 
Statutu Spółki. Powyższe kompetencje dotyczą głównie spraw strategicznych dla Spółki. 
 
W zakresie kompetencji stanowiących Rada Nadzorcza podejmowała uchwały miedzy 
innymi w sprawach: 
 
1/  Wyboru biegłego rewidenta  do badania sprawozdań finansowych spółki, 
2/  Ustalania sposobu wynagradzania Członków Zarządu, 
3/  Reprezentowanie spółki przy zawieraniu umów z Członkami Zarządu,  
4/  Powierzenia funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.        
 
W zakresie kompetencji opiniodawczych Rada Nadzorcza opiniowała: 
 
1/ projekty uchwał Walnych Zgromadzeń odbywanych w Spółce, ze szczególnym 
uwzględnieniem spraw dotyczących zmian związanych ze Statutem Spółki, 
2/  inspirowane przez Zarząd Spółki, procesy restrukturyzacji w celu poprawy organizacji 
Spółki i wyników ekonomicznych, 
3/    Strategie rozwoju zaproponowana przez Zarząd Cash Flow S. A.  
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W zakresie kompetencji kontrolnych, w celu zabezpieczenia interesu akcjonariuszy Cash 
Flow S. A , Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała sytuację ekonomiczno-finansową 
Spółki, zalecając Zarządowi podejmowanie odpowiednich działań. W ramach tej działalności 
Rada Nadzorcza zajmowała się między innymi: 
 
1/  bieżącą analizą wielkości i rentownością sprzedaży i wyników finansowych Spółki, 
2/ bieżącą oceną pracy Zarządu i kształtowaniem jego wynagrodzeń, które uzależnione 
zostały również od wyników ekonomicznych Spółki osiąganych na działalności operacyjnej, 
 
Zadania wynikające z przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 
 
Spółka przyjęła dobrowolnie do stosowania zasady ładu korporacyjnego określone 
w Załączniku do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007r. „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW.  
 
Rada Nadzorcza Cash Flow S. A. podczas sprawowania swoich obowiązków w roku 
obrotowym 2009 stosowała zasady ładu korporacyjnego określone w punkcie III dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Incydentalnie wyłączona stosowanie Zasady Nr 1 ust. 
3 dotyczącej rozpatrywania i opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał walnego 
zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 maja 2009 roku.     

b. Zadania wykonywane przez Komitet Audytu. 
 
Zgodnie z przyjętym przez Cash Flow S. A. zbiorem zasad ładu korporacyjnego „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować 
komitet audytu (punkt III ust. 7). Spółki, w których Rada Nadzorcza Składa się z minimalnej 
wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez 
Radę Nadzorczą. 
 
Rada Nadzorcza Cash Flow S. A.  składa się zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych składa się z pięciu członków, co jest zgodne z minimum ustawowym 
przewidzianym we wskazanym przepisie. Mając na uwadze powyższe nie doszło do 
utworzenia komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej Cash Flow S. A. Uprawnienia 
i obowiązki Komitetu Audytu były wykonywane bezpośrednio przez członków Rady 
Nadzorczej zbiorowo jak i osobiście. 

c. Zadania wykonywane przez Komitet Wynagrodzeń. 
 
Zgodnie z przyjętym przez Cash Flow S. A. zbiorem zasad ładu korporacyjnego „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (punkt III ust. 8). w zakresie zadań oraz 
funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej powinien być stosowany 
Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli 
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych 
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i komisji rady (2005/162/WE). Zapisy dotyczące stosowania powyższej regulacji zostały 
uregulowane w sposób zbliżony do obowiązku powoływania Komitetu Audytu zgodnie 
z obowiązującym podmiot nadzorowany zbiorem zasad ładu korporacyjnego. Zgodnie 
z punktem 7.2. Zalecenia (…) w spółkach, gdzie rada nadzorcza jest mała, funkcje 
przydzielone komitetom  mogą być wykonywane przez radę nadzorczą jako całość, pod 
warunkiem, że rada spełnia wymagania dotyczące składu zalecone komisjom oraz że 
przedstawiono wystarczające informacje w tym zakresie (…). Mając na uwadze minimalny 
wymagany przepisami skład Rady Nadzorczej Cash Flow S. A. nie powołano Komitetu 
wynagrodzeń, a zadania tego komitetu wykonywała bezpośrednio Rada Nadzorcza. 

3. Zwięzła ocena Sytuacji Cash Flow S. A., za rok obrotowy 2009 
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem istotnym dla Spółki. 

 

Rada Nadzorcza CASH FLOW S.A. przygotowała poniższą ocenę na podstawie analizy 
Sprawozdania Zarządu za 2009 rok, bezpośrednich rozmów członków Rady 
z przedstawicielami Zarządu i pracownikami Spółki, debat przeprowadzonych w ramach 
odbytych w 2009 roku posiedzeń Rady oraz analizy opublikowanych w 2009 roku raportów 
finansowych Spółki. Rada Nadzorcza oceniała sytuację Spółki pod następującym kątem: 
 
- osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych w 2009 roku ze szczególnym 

uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży produktów i usług, zysku z działalności 
podstawowej, 

- działań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Spółki w ocenianym okresie oraz 
działań mających na celu pozyskanie dostępu do kapitału obcego, 

- wpływu na działalność podstawową czynników makroekonomicznych oraz czynników 
ryzyka, 

- skuteczności zarządzania ryzykiem w Spółce w 2009 roku, 
- perspektyw działania Spółki z uwzględnieniem wdrażania nowej strategii rozwoju 

przygotowanej przez Zarząd 

a. Podstawowe wyniki ekonomiczno - finansowe. 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

31.12.2009 31.12.2008 

PLN EUR PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 
17 952 4 136 63 676 18 028 

Zysk/strata z działalności operacyjnej -4 876 -1 123 -2 519 -713 
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Zysk/strata brutto -7 692 -1 772 -14 107 -3 994 

Zysk/strata netto -7 440 -1 714 -14 470 -4 097 

Kapitał własny (aktywa netto) 8 896 2 165 16 336 3 915 

Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) -0,99 -0,23 -1,93 -0,55 

 

b. Wskaźniki rentowności i płynności działalność gospodarczej w roku 
obrotowym 2009. 

 

Wskaźniki rentowności w latach obrotowych 2008 oraz 2009. 

Wskaźniki rentowności 

 

2008 2009 

ROS (Rentowność sprzedaży) 

 

-22,72 % - 41,44 % 

ROA (rentowność aktywów) 

 

- 35,27 % - 20,90 % 

ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego) 

 

- 88,58 % - 58,97 % 

ROI (wskaźnik siły zarobkowej aktywów) 

 

- 6,14 % - 16,16 % 

Wskaźnik marży brutto ze sprzedaży (marża zysku brutto) 13,16 % 2,51 % 
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Wskaźniki płynności w latach obrotowych 2008 oraz 2009. 
 

Wskaźniki płynności 

 

2008 2009 

Wskaźnik płynności bieżącej  

 

2,51 1,85 

Wskaźnik płynności szybki  2,51 1,85 

c. Ocena systemu kontroli wewnętrznej. 
 
Procedura związana z przygotowaniem i publikacją raportów okresowych i bieżących. 
 
CASH FLOW S.A. przykłada szczególną uwagę do eliminacji ryzyka powstania błędów lub 
pomyłek zarówno w przypadku raportów okresowych jak i bieżących. W związku z czym 
procedura tworzenia i zatwierdzania raportu przewiduje minimum dwukrotną kontrolę 
każdego raportu pod względem: 
 
- Zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi, 
- Zgodności danych z podpisanymi dokumentami i dodatkowymi ustaleniami lub 

wydarzeniami będącymi podstawą przygotowania raportu 
 

Procedura dotycząca operatora ESPI nakazuje, aby sporządzając raport oprzeć się na 
dokumentach i informacjach przekazywanych przez Członków Zarządu, kierowników 
poszczególnych działów lub osoby negocjujące warunki umów handlowych. Operator ESPI 
zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności treści raportu z obowiązującymi przepisami, 
powierzonymi dokumentami oraz przekazanymi informacjami dodatkowymi. Po 
sporządzeniu raportu jest on przekazywany w wersji elektronicznej lub papierowej Zarządowi 
Spółki w celu uzyskania akceptacji. Podczas procesu akceptacji Zarząd weryfikuje dany 
raport w oparciu o posiadany przez każdego Członka Zarządu dostęp do dokumentacji sprawy 
– wydarzenia oraz informacje nabywane w ramach prowadzenia nadzoru działalności 
operacyjnej i strategicznej Spółki. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości 
dany raport jest zwracany Operatorowi ESPI ze wskazówkami do poprawienia lub do 
sprawdzenia w wybranym dziale firmy. Po poprawieniu raport jest ponownie przedstawiany 
do akceptacji Zarządowi Spółki, a po jej otrzymaniu raport jest publikowany 
z uwzględnieniem godzin publikowania raportów okresowych i bieżących określonych 
w Regulaminie Giełdy. Powyższa procedura dotyczy zarówno raportów bieżących jak 
i okresowych. 
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Zabezpieczenia informatyczne stosowane w CASH FLOW S.A. 
 
Stosowany przez CASH FLOW S.A. system informatyczny posiada następujące 
zabezpieczenia mające zapewnić większe bezpieczeństwo danych operacyjnych i księgowych 
oraz zgodność raportowanych danych ze stanem faktycznym: 
 
- Systemy księgowy i system wykorzystywany do działalności operacyjnej są od siebie 

niezależne, ewentualna awaria lub błąd użytkownika nie ma wpływu na działanie 
drugiego systemu. Jednocześnie sposób importowania danych między systemami 
umożliwia zachowanie aktualności danych zarówno w operacjach księgowych jak i 
prowadzonych na systemie „operacyjnym” 

- Wprowadzenie danych do systemu „operacyjnego” jest niezbędnym krokiem do 
prowadzenia jakichkolwiek działań operacyjnych – zasada w praktyce eliminuje 
przypadki braku wprowadzenia danych do systemu. Jednoczesna praca wielu specjalistów 
nad jedną sprawą i wynikająca z tego niezależna weryfikacja danych pozwala wykryć 
błędy użytkowników podczas wpisu danych 

- Dane wpisane przez użytkowników do systemu „operacyjnego” są weryfikowane przez 
dział księgowości przed prowadzeniem działań księgowych 

- System podlega stałemu nadzorowi działu IT oraz cyklicznym przeglądom mającym na 
celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. System „operacyjny” jest autorskim 
wdrożeniem działu informatycznego CASH FLOW S.A. w związku z czym Spółka może 
elastycznie dopasować system do zmian w prawie lub nowych wymagań użytkowników 

- W systemie „operacyjnym” wprowadzono rozwiązania automatycznie raportujące 
wydarzenia (podpisanie umowy, operacje obrotu wierzytelnościami itp.) wymagające 
sporządzenia raportu bieżącego lub wykorzystania danych informacji w raporcie 
okresowym. Jest to dodatkowe zabezpieczenie eliminujące możliwość przeoczenia 
informacji, która powinna być opublikowana przez CASH FLOW S.A. w trybie artykułu 
56 Ustawy o ofercie publicznej 

- System jest automatycznie archiwizowany, co zapobiega utracie danych na wypadek 
awarii systemu. 
 

Poziomy kontroli informacji finansowej w CASH FLOW S.A. 
 
CASH FLOW S.A. szczególną wagę przywiązuje do jakości informacji finansowej na 
każdym poziomie funkcjonowania firmy. W związku z powyższym w Spółce stosuje się 
wielopoziomową kontrolę informacji finansowej: 
 
- Poziom wprowadzającego dane finansowe – w systemie informatycznym zostały 

zaimplementowane reguły, które w pewnym zakresie nie pozwalają użytkownikom 
wprowadzić błędnych danych np. pomylenia pól w formularzu 

- Poziom klienta firmy – dane przekazywane przez klienta wraz ze zleceniem (np. wartość 
wierzytelności) są prezentowane klientowi w ramach Serwisu Klienta (każdy klient ma 
dostęp wyłącznie do swoich danych). W ten sposób klient w przypadku gdyby 
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przypadkowo doszło do błędnego wprowadzenia danych, może zwrócić uwagę 
pracownikom CASH FLOW S.A. i tym samym doprowadzić do skorygowania danych 

- Poziom użytkownika systemu – pracownicy operacyjni stosują system informatyczny 
w codziennych działaniach operacyjnych oraz przy weryfikowaniu np. działań 
i dokumentów dłużnika. W praktyce na poziomie użytkownika systemu dochodzi do 
kolejnego sprawdzenia dokładności wprowadzenia danych oraz stosowanych przez 
system reguł operacyjnych. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości 
błędy są usuwane pod nadzorem administratora systemu. 

- Poziom administratora systemu – administrator cyklicznie lub w odpowiedzi na sygnały 
użytkowników dokonuje przeglądu systemu pod kątem wystąpienia nieprawidłowych 
reguł lub go dostosowuje do zmian w obowiązujących przepisach. Na poziomie 
administratora systemu Spółka zapobiega powstaniu sytuacji powtarzającego się błędnego 
wprowadzania lub prezentacji danych, w tym danych finansowych, 

- Poziom kierownika lub dyrektora działu Spółki – na tym poziomie weryfikowane są dane 
działalności całych zespołów pracowników lub ewentualnych nieprawidłowości w 
prezentacji lub przetwarzaniu danych, w tym danych finansowych wykorzystywanych 
przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, 

- Poziom księgowości – weryfikowane są dane wprowadzone lub zmodyfikowane przez 
pozostałych użytkowników, w oparciu o dane z systemu księgowego 

- Poziom Głównego Księgowego – weryfikacji podlega proces księgowania 
poszczególnych spraw ze stosowanymi zasadami rachunkowości, sposób wyliczania 
zysków i kosztów przez poszczególne działy, wykrywane i korygowane są ewentualne 
nieprawidłowości związane z brakami w dokumentacji oraz są kontrolowane inne 
dokumenty i działania bazujące na danych księgowych. Na poziomie Głównej Księgowej 
przygotowywane są części finansowe raportów okresowych lub innych sprawozdań 
finansowych. 

- Poziom Zarządu – prowadzony jest nadzór nad bieżącą i strategiczną działalnością Spółki, 
kontrolowane są ewentualne odchylenia między planowanymi wynikami działalności a 
zanotowanymi w danym okresie. Zakres kontroli Zarządu przy wykorzystaniu systemów 
księgowego i „operacyjnego” obejmuje zarówno jednostkowe sprawy jak i zagregowane 
dane w poszczególnych okresach lub wyniki analiz. Na poziomie Zarządu podejmowane 
są decyzje dotyczące kształtu polityki rachunkowej Spółki w kolejnych okresach lub 
decyzje kwalifikujące poszczególne składniki majątku (np. rozstrzygnięcie czy dana 
inwestycja ma zostać potraktowana jako krótkoterminowa czy długoterminowa) oraz 
kontrolowane są sprawozdania finansowe Spółki przygotowane na potrzeby sporządzenia 
raportów okresowych. 

- Poziom Rady Nadzorczej – na poziomie Rady Nadzorczej są przeprowadzane oceny 
wyników finansowych, omawiane są tendencje lub zmiany w zakresie sprawozdawczości 
finansowej oraz zaprezentowanych wyników. 

- Poziom biegłego rewidenta – biegły rewident dokonuje badania sprawozdania 
finansowego sprawdzając lub nakazując korektę między innymi zgodności stosowanych 
przez Spółkę zasad rachunkowości z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenia 
działań księgowych w określonym roku. 
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Zdaniem Rady Nadzorczej przedstawione powyżej systemy kontroli wewnętrznej są 
efektywne oraz zapewniają odpowiedni stopień nadzoru nad czynnościami dokonywanymi 
w ramach działalności Cash Flow S. A. Powyższe systemy kontroli wewnętrznej określone są 
na podstawie regulaminów, instrukcji oraz zarządzeń.  

d. Ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 
 
Rodzaje ryzyka monitorowane przez Spółkę 
 
Ryzyko związane z inwestycjami 
Ryzyko związane z inwestycjami obejmuje analizę czynników ryzyka związanych 
z prowadzonymi przez Spółkę inwestycjami, ocenę projektów inwestycyjnych pod kątem 
stopy zwrotu oraz zwiększenia potencjału rozwojowego Spółki, szacowanie bieżącej wartości 
projektów oraz minimalizowanie ryzyka związanego z poszczególnymi inwestycjami 
 
Ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami prawnymi, obejmujące postępowania 
prawne wytoczone podmiotom trzecim przez Spółkę jak również postępowania, których 
Spółka lub członkowie jej organów mogą być przedmiotem dochodzenia. 
 
Ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami prawnymi obejmuje postępowania prawne 
wytoczone podmiotom trzecim przez Spółkę oraz postępowania, w których Spółka lub 
członkowie jej organów zarządczych lub nadzorczych są lub mogą być przedmiotem 
dochodzenia. Analizując ryzyko Spółka buduje scenariusze pozwalające elastycznie reagować 
na ewentualne rozstrzygnięcia postępowań. 
 
Ryzyko związane z zakupem pakietu wierzytelności lub pojedynczej wierzytelności 
o dużej wartości 
 
Ryzyko związane z zakupem wierzytelności jest związane z bieżącym monitoringiem 
wyselekcjonowanych czynników ryzyka związanych z daną wierzytelnością lub 
wpływających bezpośrednio na kondycję finansową danego dłużnika. Na podstawie oceny 
ryzyka związanego z wierzytelnością są podejmowane decyzje o zakupie, sprzedaży lub 
prowadzenia działalności operacyjnej w stosunku do wierzytelności. 
 
Ryzyko związane z sytuacją rynkową poszczególnych produktów 
 
Celem analizy ryzyka związanego z sytuacją rynkową poszczególnych produktów jest 
podejmowanie decyzji pozwalających utrzymać lub powiększyć przewagę konkurencyjną 
poszczególnych produktów i pozycji rynkowej Spółki oraz efektywnie podejmować decyzje 
o alokacji środków finansowych w przypadku kapitałochłonnych usług Spółki. 
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Ryzyko związane z pracownikami 
 
Celem analizy ryzyka związanego z pracownikami jest minimalizacja strat związanych z 
rotacją pracowników operacyjnych posiadających wysoki potencjał i umiejętności zawodowe 
oraz zapewnienie optymalnej struktury zatrudnienia zapewniającej płynność funkcjonowania 
firmy. W ramach analizy wykorzystuje się techniki oparte na analizie krzywej doświadczenia, 
audyty wewnętrzne, oceny jakości zarządzania. 
 
 
Ryzyko związane ze stosowanym w Spółce systemem informatycznym 
 
Celem monitoringu ryzyka związanego z systemem IT jest zapewnienie ciągłości dostępu do 
danych, ich bezpieczeństwa, właściwej prezentacji danych, dostosowania do aktualnej 
sytuacji rynkowej i prawnej niezależnie od sytuacji i wydarzeń w Spółce jak i jej otoczeniu. 
 
Ryzyko finansowe 
 
W ramach ryzyka finansowego Spółka monitoruje i ocenia wszelkie czynniki ryzyka 
związane lub wpływające na możliwość pozyskania przez CASH FLOW S.A. kapitału 
obcego, efektywność jego wykorzystania, koszt utrzymania kapitału obcego oraz projekty, w 
których kapitał obcy może zostać wykorzystany. Czynniki ryzyka związane z procesem 
przygotowania sprawozdań finansowych i prezentowanych w nich danych są monitorowane 
w ramach następujących grup ryzyka: „Ryzyko związane ze stosowanym w Spółce systemem 
informatycznym”, „Ryzyko finansowe”, „Ryzyko prawne”. Niezależnie od monitorowania 
czynników ryzyka sposób wprowadzania danych, ich księgowania, stosowanych zasad 
rachunkowości, proces przygotowania i publikacji raportów jest nadzorowany i kontrolowany 
w ramach działalności Zarządu, Działu Księgowości oraz przez audyty przeprowadzane przez 
biegłego rewidenta. 
 
Ryzyko prawne obejmujące ryzyko związane z wszelkimi zmianami w obowiązujących 
przepisach 
 
Zarządzanie ryzykiem prawnym obejmuje między innymi analizę wpływu zmian w prawie 
(na podstawie projektów wpływających do parlamentu) na obecne i przygotowywane 
działania lub produkty Spółki CASH FLOW S.A..  
 
Ryzyko obejmujące działania podejmowane przez odwołanych członków organów, tzw. 
„Konflikt z rodzin ą Kazimierskich”.  
 
W okresie obejmującym niniejszej sprawozdanie toczył się konflikt pomiędzy spółką Cash 
Flow S. A. a odwołanym z funkcji członka zarządu Igorem Kazimierskim oraz odwołanym 
z funkcji członka Rady Nadzorczej Adamem Kazimierskim. Konflikt ten jest opisywany 
systematycznie w raportach okresowych oraz bieżących spółki. Rada Nadzorcza po 
zidentyfikowaniu tego ryzyka podjęła odpowiednie kroki zmierzające do zminimalizowania 
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negatywnych skutków dla Cash Flow S. A. poprzez wybór Zarządu, odwołanie Adama 
Kazimierskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz poprzez ponowny wybór 
Zarządu w dniu 1 lipca 2009 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa spółki w obrocie 
prawnym.    
 
Identyfikacji i oceny ryzyka operacyjnego a także zarządzania tym ryzykiem dokonują 
poszczególne komórki organizacyjne Spółki, których działalność narażona jest na 
bezpośrednio na dany rodzaj ryzyka. Po wstępnej ocenie przez poszczególne komórki, dane 
ryzyko jest przedstawiona Zarządowi spółki w celu ustalenia odpowiedniego sposobu 
działania, którego rezultatem będzie eliminacja tego ryzyka. Działania mające za zadanie 
monitoring i zarządzanie ryzykiem a po przez to ograniczenie wpływu niepewności na 
realizację celów działalności firmy zostały określone w zakresach poszczególnych komórek 
organizacyjnych oraz zarządzeniach wewnętrznych. Rada Nadzorcza bezpośrednio 
analizowała i monitorowała w 2009 r. ryzyko związane z tzw. „Konfliktem z rodziną 
Kazimierskich”.   
 
Rada nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny systemu zarządzania istotnym ryzykiem, 
wykorzystywanym Cash Flow S. A. Oparcie systemu na identyfikacji ryzyka lub grupy ryzyk 
zdaniem Rady Nadzorczej umożliwia podjęcie odpowiednich działań na szczeblu komórki 
organizacyjnej oraz na szczeblu decyzyjnym, przez co spółka jest w stanie odnieść się do 
danego ryzyka z odpowiednim wyprzedzeniem lub zareagować na powstałe zdarzenie 
w odpowiedni sposób.        
 
Konkluzja.  
 
Zdaniem Rady Nadzorczej Cash Flow S. A. sytuacja spółki w 2009 roku ulega pogorszeniu 
w stosunku do roku 2008. Wyniki wskazują na znaczną stratę w zakresie działalności 
podstawowej. Przychody netto z tytułu sprzedaży usług w porównaniu do poprzedniego roku 
obrotowego uległy zmniejszeni z 63.676 tyś. do 17.952 tyś. złotych. Spółka odnotowała stratę 
brutto w wysokości -7 692 tyś. złotych. Zmniejszeniu uległ również kapitał własny Cash Flow 
S. A. Ze względu na straty ponoszone przez spółkę Zarząd Cash Flow S. A. w dniu 4 kwietnia 
2009 roku przedstawił Radzie Nadzorczej strategię rozwoju spółki, która w najbliższych 
latach powinna zmienić sytuację w której znajduje się spółka. Główną przyczyną związaną 
z wynikami Spółki jest tzw. „Konflikt z rodziną Kazimierskich”. Starania podejmowane przez 
Zarząd oraz Radę Nadzorczą doprowadziły do rezultatu w postaci częściowej stabilizacji 
organów oraz umożliwiły funkcjonowanie spółki w obrocie, jednak działania podejmowane 
przez Igora Kazimierskiego znalazły bezpośrednie odzwierciedlenie w wyniku finansowym 
za rok 2009. Zdaniem Rady Nadzorczej do czasu prawomocnego zakończenia wszystkich 
sporów z odwołanym 22 grudnia 2008 roku członkiem zarządu Igorem Kazimierskim, 
sytuacja spółki będzie niepewna, co w znaczący sposób wpłynie na przyszłe wyniki.             
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4. Ocena pracy Rady Nadzorczej za 2009 rok. 
 
Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego, określonymi 
w dokumencie „Dobre Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, w zakresie dokonania 
i przedstawienia przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej 
pracy, Rada Nadzorcza stwierdza, że działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek 
handlowych, Statutu Spółki i obowiązujący w Spółce Regulamin Rady Nadzorczej. Zadania 
Komitetu Wynagrodzeń i Komitetu Audytu były wykonywane bezpośrednio przez Radę 
Nadzorczą zgodnie z odpowiednimi regulacjami. Posiedzenia zwoływane były zgodnie 
z przewidzianymi: terminami, trybem zwoływania i odbywały się w przeważającej większości 
w siedzibie Spółki. Uchwały podejmowane były w trybie ustawowym i statutowym na 
posiedzenia rady nadzorczej a jedynie wyjątkowo, w nagłych przypadkach w trybie 
pisemnym. Z każdego posiedzenia sporządzany był protokół, do którego protokołu dołączane 
były uchwały podjęte na posiedzeniu oraz dokumenty przedkładane przez Zarząd. Księga 
protokołów przechowywana jest w Spółce.  

 
Dąbrowa Górnicza, dnia 29 maja 2010 roku, 
 

podpisy członków Rady Nadzorczej 
 

1. Ryszard Gniady  ………………………….. 

2. Paweł Bąk   ………………………….. 

3. Anna Iglińska – Gniady ………………………….. 

4. Justyna Kinga Gerej  ………………………….. 

5. Witold Barański  …………………………..  
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Część II.  

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cash Flow Spółka Akcyjna z siedzibą 
Dąbrowie Górniczej z wyników oceny: 
 

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. 
 
Działając na podstawie art. 382 § 3, w związku z art. 395 § 2 pkt. 1, Kodeksu spółek 
handlowych oraz paragrafu 17 pkt 2 lit. k Statutu Spółki, po zapoznaniu się z przedstawionym 
przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, oraz opinią i 
raportem biegłego rewidenta – Europejskie Centrum Audytu Sp. z o. o. z siedzibą 
w Krakowie – z badania tegoż sprawozdania, Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. 
 
Rada Nadzorcza w swojej uchwale powziętej w dniu 29 maja 2010 r. stwierdziła, że 
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 jest sporządzone zgodnie 
z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie jest zgodne, co do 
formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie przedstawia informacje 
istotne dla oceny działalności gospodarczej Spółki za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 
grudnia 2009 r., jak również jej sytuację majątkową i finansową na dzień 31 grudnia 2009 r. 
 

2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 
 
Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz paragrafu 17 pkt 2 lit. j Statutu Spółki, po zapoznaniu się z przedstawionym 
przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2009 oraz Opinią 
i raportem biegłego rewidenta – Europejskie Centrum Audytu Sp. z o. o. z siedzibą 
w Krakowie - z badania tegoż sprawozdania, Rada Nadzorcza dokonała oceny  Sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, zawierającego: 
 
1/  bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 30.168 tys. zł. (słownie: trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt osiem 
tysięcy złotych), 

2/  rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r., 
wykazujący stratę netto w kwocie 7.440 tys. zł. (słownie: siedem milionów czterysta 
czterdzieści tysięcy złotych), 

3/  informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 
dodatkowe informacje i objaśnienia, 

4/  sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na 
dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 8.896 tys. zł oraz zmniejszenie stanu kapitału 
własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 4.827 tys. zł, 
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5/  sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu 
środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 
o kwotę 3.662 tys. zł. (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące 
złotych).  

 
Biorąc pod uwagę opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2009, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki 
za rok obrotowy 2009 jest sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami jak i ze stanem 
faktycznym. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi 
zasadami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
stosowanymi przez Spółkę oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz rzetelnie przedstawia informacje istotne dla oceny wyniku finansowego 
z działalności gospodarczej Spółki za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., jak 
również jej sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2009r. 
 

3. Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2009.  
 
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 17 pkt 2 lit. k Statutu 
Spółki, po analizie przedstawionego, przyjętego przez Zarząd Spółki Uchwałą z dnia 26 
czerwca 2010 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009, 
biorąc pod uwagę: 
 
1/  opinię i raportu biegłego rewidenta, 
2/  sytuacje finansową Spółki,  
3/  rozpoczęcie realizacji planu rozwoju Cash Flow S. A. przedstawionego przez Zarząd,  
4/ konflikt z byłymi członkami organów spółki, 
 
Rada Nadzorcza Cash Flow S. A. akceptuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto 
Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 7.440 tys. zł. (słownie: siedem milionów czterysta 
czterdzieści tysięcy złotych) z zysków osiągniętych w latach przyszłych. 
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Część III.  
 

Wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Organów Spółki. 
 
1. Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium: 
 
a.  Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Gniady,  
 

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009. 
 
2. Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium następującym członkom Rady 

Nadzorczej: 
a. Ryszardowi Gniady za rok obrotowy 2009, 
b. Pawłowi Bąk za rok obrotowy 2009, 
c. Witold Barański za rok obrotowy 2009, 
d. Annie Iglińskiej – Gniady za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., 
e. Justynie Kindze Gerej za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., 

 
3. Rada Nadzorcza wnosi o nieudzielenie absolutorium następującym członkom Rady 

Nadzorczej: 
a. Adamowi Kazimierskiemu za okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. 
b. Bartłomiejowi Pałęga, za okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
Dąbrowa Górnicza, dnia 29 maja 2010 roku, 
 

podpisy członków Rady Nadzorczej 
 

Ryszard Gniady  ………………………….. 

Paweł Bąk   ………………………….. 

Anna Iglińska – Gniady ………………………….. 

Justyna Kinga Gerej  ………………………….. 

Witold Barański  …………………………..  


