sPRAWozDANlEzARzĄDU
z Dz|AŁALNoŚclGRUPYKAPITAŁoWEJEMITENTA
w 2011ROKU

1

Informacjeo Grupie

Ber|ing Spółka Akcyjna (da|ejSpółka' Jednostka, Jednostka dominująca)powstataw wyniku przekształceniaz
Ber|ing Centrum ChłodnictwaSpółka Jawna, która prowadziładziała|noŚćgospodarcząod kwietnia,|993r'
Przekształceniew spółkę akcyjną nastąpiłona mocy PostanowieniaSądu Rejonowegod|a m.st.Warszawy' X|V
WydziałuGospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 01 |utego2008 i z tym dniem spółka została
wpisana do Rejestru przedsiębiorcówKrajowegoRejestru Sądowego pod numerem0000298346.
Numer |dentyfikacji Podatkowej spółce nadany został przez Urząd Skarbowy Warszawa ochota w dniu
29.03..|995- NIP 522 00 59742, Numer Regon 010164538 nadany zostat przezWojewódzki Urząd Statystyczny
ul. Wiktorska91A w Warszawiew dniu 01.04.'1993.
obecnie siedziba SpÓłki mieści się w Warszawie przy u| Grzybowskiej 2t83., zar€ 1 estrowana w Sądzie
Rejonowymd|a m. ST. Warszawy, X|| Wydziat Gospodarczy KrajowegoRejestruSądowego.
WysokośÓkapitatuzakładowegow Ber|ingS.A. wynosi 17.400.200PLN.
Głównymprzedmiotemdziała|ności
Spółkijest:
o

Hande|huńowyi deta|icznyurządzeniamichłodniczymi'

o

Usługiw zakresie napraw' montażui komp|etacjiuządzeń przemystowychw szczególnościzwiązanych
z chtodnictwem.

Grupa KapitałowaBer|ingobejmujejednostkę dominującąBer|ingS.A. oraz jednostkę za|eŻnąPrzedsiębiorstwo
Wie|obranżoweArkton Sp. z o.o', w której jednostka dominująca posiada 100% udziałów, oraz Ber|ing
PromotionsSp. z o.o. (dawniejMW Lega|9 Sp. z o.o.)'w którejjednostkadominującaposiada 100%udziałów.
Emitent posiada dwa podmiotyza|ezne,którymisą:
- PrzedsiębiorstwoWie|obranżoweARKToN Spółka z ograniczona odpowiedzia|nością
z siedzibą Wi|kowicach,
u|. Mórkowska 36, 64 - 100 Leszno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XX|| Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024882, z kapitałem zakładowym
w wysokości
5 000 000'00 PLN.
Emitent posiada 1000ń udziałów w kapita|e zakładowym społki, co daje 100% gtosów na zgromadzeniu
wspó|ników.
Arkton z siedzibą w Wi|kowicach w Wie|kopo|sce,od momentu założeniufirmy w 199.1 r., zajmowat się
doradztwem, projektowaniem,dostawą, produkcją zespołów wie|osprężarkowychi schładzaczy,jak również
dystrybucjąkomponentówdo tych insta|acji.od momentu przejęciaArktonu w 2008 r' rozwijanajest działa|noŚć
produkcyjna urządzeń chłodniczych'
Arkton specja|izujesię w:
r

Produkcji urządzeń kata|ogowychz podziałemna agregatyskrap|ającei zespołysprężarkowe;

r

Produkcjispecja|nej:wychtadzaczecieczy, urządzeniado centra|k|imatyzacyjnych,
i innych uządzeń na
indywiduaIne
zamówienie

.

Fachowym doborze i sprzedaży urządzen i komponentów oferowanych przez Grupę firmom
insta|acyjnym
i drobnymhuńowniom;

.

Wykonywaniuna z|ecenieprqektÓw insta|acjichłodniczych.
oraz

- zakupiona w 2011 roku pzez BERLING spÓtka BERL|NG Promotionssp. z o.o. (dawniejMW Lega| 9
sp. z o.o.),w ktÓrejBer|ingnabył100%udziałów,jej pzedmiotemdziata|noŚcijest:
o

działa|nośÓ
marketingowa,

o

poZostałedoradztwow zakresie prowadzeniadziata|ności
gospodarczeji zaządzania.

Czas tnłlaniajednostekza|eżnychjest nieokreś|ony.

lnformacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki
W okresie obrotowymczłonkamiZarządu Spółki by|i:
o

Hanna Ber|ing_ Prezes Zarządu

o

PawełCiechański - CzłonekZarzqdu

W okresie obrotowymczłonkamiRady Nadzorczej Spółki by|i:
o

Tomasz Berling - PrzewodniczącyRady Nadzorczej

o

Marcin Marczuk - WiceprzewodniczącyRady Nadzorczej

o

Kajetan PawełWojnicz - Cztonek Rady NAdzorczej

o

Marcin Berling - Cztonek Rady Nadzorczej

o

Grzegorz Pawłowski- CzłonekRady Nadzorczej
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Zdarzenia istotnie wpływającena działa|nośćGrupy, jakie miały miejsce w roku obrotowym 2011

Zdaniem Zarządu Ber|ingw okresie, którego dotyczy raport nie miaĘ miejsca istotne zdarzenia, które miałyby
wptyw na działalność
Grupy Emitentaw 2011 roku.
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Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej

Celem strategicznym Grupy jest dalsza ekspansja na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. Docelowo
p|anowanejest da|sze umacnianiepozycjiIiderana rynku krajowym,w szczegÓ|nościpopzez rozszerzeniegamy
oferowanychproduktÓwi osiągnięciesi|niejszejpozycji na wybranychrynkach |oka|nych,np. w Wie|kopo|sce.
Wypracowana przez ki|kanaście|at funkcjonowaniana rynku pozycja Grupy' potencjałbiznesowy i finansowy,
znacząca zdo|nośćdo da|szego rozwoju, posiadane nauędzia (potencjałdystrybucyjny,hand|owy,sprawność
organizacyjna), state poszerzanie kręgu odbiorców zarówno w kraju, jak i za granicą oraz p|anowane
rozszerzenie produkcji o nowe produkty w związku z da|szym rozwojem spótki Arkton, pozwa|ają zakładać
przyjętejprzez Grupę strategii.
wykona|ność
Grupa konsekwentnierea|izujestrategięda|szegowzmacniania pozyĄi rynkowej'co zamierza osiągnąć poprzez
rozwÓj o rga n iczny oraz inwestycje kapitatowe.
Grupa będzie konsekwentniewzmacniać swoją konkurencyjnośórynkową poprzez jakośÓ i szerokośćoferty.
W tym ce|u Grupa systematycznieposzerza swój potencjał|ogistycznyoraz dystrybucyjny.
W ce|uzaspokojeniasta|erosnącychpotrzebodbiorców Grupa p|anujeda|sze rozszerzanieofertyproduktowej.
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WaŻniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Grupa Kapitatowanie prowadzi prac badawczychi rozwojowych.
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Aktualna sytuacja finansowa

Poniżej wybrane dane finansowe Grupy (w tys. PLN)flEUR)' zawierające podstawowe pozycje rocznego
sprawozdania finansowego (również prze|iczone na euro) za bieŻqcy i poprzedni rok obrotowy oraz opis
wybranychdanychfinansowych.
Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta w PLN wskazują na 12% wzrost sprzedazy, oraz 46ok wzrost zysku
netto w porÓwnaniu do roku poprzedniego,na ktÓry duzy wpływmiałyaktywa z tytułuodroczonego podatku
dochodowegood znaków towarowychna poziomie3.500 tys. zł.

ć.

Na koniec 2o11 r. oku odnotowano22ońwzrost kapitałówwłasnych.
WartośÓAktywów/Pasywów na koniec 20'|1 roku wzrosta o 21%,
WańośćzadłużeniakrótkoterminowegoW porównaniudo roku poprzedniegowzrostao 14%'
Zarząd Grupy w związku z obecną sytuacjąW roku 2012 oczekujeda|szychwzrostÓw przychodÓw i zysku brutto.

2011PLN

Wyszczegó|nienie
Przychody neto ze sprzedaży
Zysk (strata)na działa|ności
operacyjnej

86 386
11 087

Zysk (strata)brutto
Zysk (strata)netto

12 582
13 376
0,77

Zysk (strata)na jedną akcję (w PLN) -

zysku na jedną
akcję obliczono
ob|iczonojako
i|omz|iczbyakcji oraz zysku za dany okres
iedna akcie
iako iloraz

Wyszczególnienie

31.12.2011P1N 31.12.201
P0
LN

Aktwa
Zob owiązania długoterminowe
Zobowiazania krótkoterminowe

Kapitatwłasnv

Liczba akcii (w tvs. sztuk)

81 295
854
11 796
68 644
17 400

20'O PLN

2 0 1 1E U R 2O1OEUR

76 916

12 03Ą
10983
I 133
0,52

20 866
2 678

19 208

3 000
2743
2 281
0,13

3 039
3 231
0,19

31.12.2011EVi3 1 . 1 2 . 2 0 1E 0U R

67 445
721

1O A?A

206

16 843
180

10340

2 849
16 580
17 400

14 238
17 400

56 385
17 400

2 582

kursy WymianyzłotegoW okresach objętychsprawozdaniem finansowym i poróWnywa|nymidanymi finansowymiw stosunku do
ustaIanychprzez NBP w szczegó|ności:
_
k u r s u o b o w i ą z u j ą c e g o n a o s t adt nz i e ń k a ż d e g o o k r e s u ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 r . . k u r s o g ł o s z o n y p r z e z N B P - t a b e | a k u r s ó W ś r e d n i c h N B P n r
2szlAlNBP 12011 z dnia 30'12.2011 \ 4,4168 zł),
_
kurs średniW każdymokresie, ob|iczonyjako średniaarytmetyczna kursów obowiązującychna ostatni dfień każdego miesiąca W
danym okresie (2011r' . 4'1401 zł,2o1o|. - 4'0044z]!\'

6

Nabycieudziałówwłasnych

w 2011 roku nie wystąpiływ Grupie transakcjepo|egającena nabyciu udziałów/akcji
wtasnych.
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oddziały i zakłady

Grupa nie posiada oddziałóworazzakładÓw.
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Instrumentyfinansowe

Do głÓwnychinstrumentÓwfinansowych'z ktÓrych korzystałaGrupa' na|eŻąumowy|easingufinansowego.
W 2011 roku jednostka w związku z duŻą zmiennościącen miedzi na światowychrynkach zawierała opcje
zabezpieczającewańośćgodziwą posiadanejprzez Grupę miedzi'
Głównym ce|em tych instrumentówfinansowych jest pozyskanie środkówfinansowych na działa|ność
Grupy.
Grupa posiada też aktywa finansowe,takie jak na|eznościz tytułudostaw iusług, środkipieniężnei depozyty
krótkoterminowe,które powstająbezpośrednio
w toku prowadzonejprzez nią działa|ności.
Zasadą stosowaną przez Grupę obecnie i przez lata 2009.2011' byto nieprowadzenieobrotu instrumentami
finansowymi.
Gtówne rodzaje ryzyka wynikającegoz instrumentówfinansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej
przepĘwów pieniężnych,ryzyko ptynności
oraz ryzyko wa|utowe'
Zaząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym ztych rodzĄów ryzyka _ zasady te zostały w skrócie
omÓwioneponiżej.
Ryzyko stopy procentowej
Narażenie Grupy na ryzyko wywołanezmianami rynkowych stóp procentowych dotyczy przede wszystkim
długoterminowych zobowiązań
procentową tj. zobowiązań
finansowych ze
zmienną
stopą
z tytutuzawańych umów |easingu.

Ryzyko kredytowe
Grupa zawiera transakcje wyłączniez renomowanymifirmami o dobrej zdo|noŚci kredytowej.Wszyscy k|ienci,
którzy pragną kozystać z kredytów kupieckich,poddawanisą proceduromwstępnejweryfikacji.
Ponadto, dzięki bieiącemu monitorowaniu stanów na|eżności,narażenie Grupy Kapitałowej na ryzyko
jest nieznaczne.
nieŚciągaInychnaIeżności
Ryzyko zwiqzane z płynnościq
Grupa monitorujeryzyko braku funduszy przy pomocy narzędziaokresowegop|anowaniapłynności.
Narzędzie to uwzg|ędnia terminy zapada|nościzarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta
naIeżności,pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przeptywy pieniężne z działaIności
operacyjnej.
Celem Grupy jest utrzymanierównowagipomiędzyciągłością
a e|astycznością
finansowania,poprzez korzystanie
z rozmaitychŹródełfinansowania,takichjak umowy |easingufinansowegoz opcjązakupu.
Ryzyko walutowe
Kurs wa|ut wywiera wptyw na działa|nośóGrupy. Ze wzg|ędu na fakt dokonywania zakupu towarów
u zagranicznych dostawców oraz sprzedaży w dominującej części przeznaczonej do odbiorców krajowych ryzyko
w tym obszarze moŻe byó istotne. Grupa wykorzystujetransakcje zabezpieczające przed ryzykiem kursowym.
Ponadto Grupa na bieżąco monitoruje sytuację finansową związaną z zawieranymi w innych wa|utach
transakcjamiw ce|u ograniczenia ryzyka mogącego negatywniewpłynąĆna sytuacjęfinansowąi osiągane przez
Grupę wyniki.
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opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem,w jakim stopniu Grupa emitenta jest na
nie narażony

Czynniki ryzyka związane z działa|nościąGrupy Kapitałowej:
Ryzyka zwiqzane z rynkami, na ktotych Grupa prowadzi działalność.
Głównym rynkiem zbytu jest Po|ska i wie|kośćsprzedażyjest w znacznym stopniu uza|eżnionaod wie|kości
inwestycji w Polsce, na ktÓre Grupa nie ma wptywu' Niekorzystne zmiany koniunkturymogą mieć wptyw na
przychodyoraz wyniki Grupy. Stopień narażeniana WW.ryzyko jest średni.
W ce|u ograniczeniatego ryzyka Grupa Ber|ingstara się zwiększyc o/osprzedażyzagranicę,oraz posiada szeroki
asońyment częścido sentvisowaniaistniejącychinsta|acji chłodniczych'
Ryzyko zwiqzane z warunkami pogodowymi.
Niskie temperatlry oraz śnieżnezimy wydłużająokres inwestycjico może mieć wpływna sprzedaż i przychody
Grupy. Stopień narażeniana WW.ryzykojest mały
Ryzyko zwiqzane z ograniczonymi mocami produkcyjnymi.
ograniczone moce produkcyjnemają negatywnywpływna wynik Grupy, nierea|izowaniezamówień w krótkim
czasie może spowodowaÓ odpływczęściodbiorców do innych dostawcÓw. Stopień narażeniana wW. ryzyko jest
maty
W ce|u ograniczenia tego ryzyka Zarząd na bieząco monitorujemoce produkcyjnei podejmujedecyzje w ce|u
poprawyefektywności
produkcjifirmyza|eżnej- PrzedsiębiorstwoWielobranżoweArkton Sp. z o.o.
Ryzyko zwiqzane z małqpowierzchniq magazynowq.
Wzrost sprzedaży, wiąże się ze wzrostem asońymentu jak i wzrostem zapasów, co powoduje większe
zapotrzebowanie na powierzchniemagazynową, która jest ograniczona. Stopień narażeniana WW.ryzyko jest
mały
Aby zapobiec przyhamowaniu wzrostu sprzedaŻy, który mÓgłby być spowodowany brakiem wystarczającej
powierzchnimagazynowej. Zarząd podjątdecyzję o zwiększeniu powiezchni magazynowejna działcena|eżącej
do firmy za|eŻnej- PrzedsiębiorstwoWie|obranzoweArkton Sp. z o.o.

f

)4

Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem ore,z czy sporządza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe
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Ber|ingS.A. od dnia 31 marca 2008 jest jednostką dominującąnad Pzedsiębiorstwem WielobranżowymArkton
spółka z ograniczonąodpowiedzia|nością
i spoządza skonso|idowanesprawozdaniefinansowe.Spótka posiada
100%udziałów.
PonadtoBer|ingS.A. od 22 |istopada2011 jest jednostkądominującąnad Ber|ingPromotionsSp. z o.o. (dawniej
MW Lega| 9 Sp. z o.o.) i sporządza skonso|idowanesprawozdaniefinansowe.Spółka posiada 100% udziałów.

Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta,
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działa|ności.
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W 201,| roku ze struktur organizacyjnych Berling S.A. została wyodrębniona zorganizowana część
przedsiębiorstwaw postaci ,,DziałuMarketinguiZarządzania Własnością|nte|ektua|ną''
łwniesiona aportem do
Ber|ing Promotions Sp. z o.o. (spółka za|eŻnaw 100% od Berling S.A.). Pzeprowadzone zmiany w strukturze
jak i wynik finansowyGrupy.
Grupy mają pozytywnywpływna płynnośó

|nformacje dotyczące akcjonariuszy jednostki dominującej - emitenta
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Strukturaakcjonariuszyna dzień sporządzeniaraportu201 1 roku
Wyszczegó|nieni

BerlingHanna
BerlingInvestments
Ltd

||ośóakcji

Wartość
nominalna
(w zł)

% akcji

Liczba głosów na
walnym
zgromadzeniu

120

-

120

120

10 770 000

61,9

10 770000

10 770000

BerlingMarcin

40

40

40

BerlingTomasz

40

40

40

Aviva lnvestors
P o l a n ds . A .

1 701978

1701978

1 701 978

9,78

o/oudział głosów na
walnym
zgromadzeniu

A1 q

o79

Znaczącym akcjonariuszemSpótki posiadającym61 '90 % akcjijest Ber|ingInvestmentLtd z siedzibą na Cyprze.
UdziałowcamiSpótki Ber|ingInvestmentLtd są:
r

Prezes Zarządu- Hanna Ber|ing50% udziałów

o

PrzewodniczącyRady Nadzorczej- Tomasz Ber|ing25ok udziałów

.

Członek Rady Nadzorczej Marcin Ber|ing 25%oudziałów

Na dzień sporządzenia rapońu WW.akcjonariuszeposiadającyakcje nie u|eg|izmianie.
Wszystkie wyemitowaneprzez podmiotdominującyakcje są akcjami zwykłymibez żadnegouprzywi|ejowania,
co
do uczestnictwaw podzialezysku.
Zaząd na dzień spoządzenia raportunie posiada żadnychinformacjio znanych emitentowiumowach (w tym
rownieżzawartych po dniu bi|ansowym),w wyniku ktÓrych mogą W pzyszłościnastąpiÓzmiany w proporcjach
posiadanych akĄi pzez dotychczasowychakcjonariuszy i ob|igatariuszy

Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzĄące i nadzorujące na dzień
3',|'.12.201',1
r.

13
o

Prezes Zarządu - Hanna Ber|ing12o akĄi

r

PrzewodniczącyRady Nadzorczej- Tomasz Ber|ing40 akcji

o

CzłonekRady Nadzorczej - Marcin Ber|ing40 akcji

Ponadto ww. osoby są udziałowcamifirmyBer|ing InvestmentLtd, który posiada 10770 000 akcji spÓłki Ber|ing
S.A. w następującychproporcjach:
r

Prezes Zaządu - Hanna Ber|ing50% udziałów

.

PrzewodniczącyRady Nadzorczej- Tomasz Ber|ing25ok udziałów

.

CzłonekRady Nadzorczej- Marcin Ber|ing25% udziałów

Informacje o podstawowych produktach:
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G rupa Kapitałowarozpoznajenastępująceprodukty:
-

Sprężarki,

-

Chłodnice,

-

Skraplacze,

-

Komponenty,

-

ProduktyArkton

-

Pozostałe.

Strukturaprzychodówze sprzedaŻywg produktÓw
Wyszczegó|nienie
ProduktyArktonu
Sprężarki
Chtodnice

12 miesięcy
2010
17735
11 454
15 154

Skraplacze
Komponenty
Pozostałe

4 868
14 740
12 965

Razem

76 9',|.7

12 miesięcy
20'l'l
10 965
13260
25 274
3 584
21 051
12252
86 386

Ze wzg|ęduna złożzoną
specyfikębranżygrupa kapitałowanie pokazuje i|ościsprzedanychproduktów.
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|nformacje dotyczące głównych k|ientów

W Grupie nie występują k|ienci stanowiący indywidua|nieco najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem
w danym roku obrotowym.
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Informacje
o rynkachzbytu

Wyszczegó|nienie
Polska
Zagranica
UE
Razem

12 miesięcy
20'10

12 miesięcy
20'l'l

69 299
7 036
582
76 917

78 739
6 331
1 316
86 386
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Informacje o dostawcach

Dostawcamisą zarówno firmy krajowe,jak i zagraniczne,ze znacznq pŻewagą firm zagranicznych
Dostawcy osiągającyco najmniej10% sprzedażyogótem:
w przedziale 20o/o- 30o/o
o

,180;288
Goedhań s'r'o. z siedzibąKostom|atecka
26 Nymburk,Czech Repub|ik

w orzedziale 10% - 20%
o

BitzerKuh|maschinenbau
GmbH z siedzibąEschenbrunn|estrabe
15; 71065Sinde|fingen,
Germany

Brak powiązańz ww. dostawcami
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|nformacje o zawańych umowach znaczących dla działa|nościGrupy emitenta, w tym znanych
pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach
emitentowi umowach zawańych
ubezpieczenia, współpracy Iub kooperacji

W roku 2011 nie wystąpiłytakie umowy.

19

|nformacje o powiązaniach organizacyjnych Iub kapitałowych Grupy kapitałowej z innymi
podmiotami oraz okreś|enie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery
wańościowe, instrumenty finansowe, wańości niemateria|ne i prawne oraz nieruchomości),w tym
inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich
finansowania;

W roku 2011 nie wystąpiły.Emitent od 2008 roku posiada 100% udziałÓww PrzedsiębiorstwieWie|obranżowym
Arkton Sp. z o.o.,a od 22 |istopada2011 roku posiada 'l00% udziatóww Ber|ingPromotionsSp. z o.o. (dawniej
MW Legal9 Sp.z o.o.).

20

informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta |ub jednostkę od niego zależną z
podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe,w|azz ich kwotami oraz informacjami
określającymi charakter tych transakcji . obowiązek uznaje się za spełniony popŻez wskazanie
m iejsca zam ieszczen ia i nformacji w sprawozdan i u f i na nsowym ;

W roku 2011 nie wystąpiły.

21

|nformacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących
kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej,
waIuty i terminu wymaga|ności;

W roku 2011 nie zostałyzaciqgnięte żadne umowy dotyczące kredytów i pożyczek.

22

|nformacje o udzie|onych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczegóInym uwzględnieniem
pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty'
rodzaju i wysokości stopy procentowej, wa|uty i terminu wymaga|ności;

W roku 2011 nie zostaty udzie|oneżadnepożyczki

23

lnformacje o udzie|onych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze
szczegó|nym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzie|onych jednostkom powiązanym emitenta

W 2011 roku nie wystąpiły
takiezdazenia

d--

//
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W przypadku emisji papierów wartościowych
w okresie objęĘm rapońem - opis wykorzystania
przez emitentawpływówz emisji do chwiIisporządzeniasprawozdaniaz działa|ności;

w 2011rokunie byłożadnejemisjipapierówwartościowych.
25

objaśnienieróżnic pom!ędzywynikamifinansowymiwykazanymiw raporcie rocznym a wcześniej
publikowanymi
prognozamiwynikówna dany rok;

prognozna 2011rok.
Grupanie pub|ikowała
26

ocenę, wfaz z jej uzasadnieniem,dotyczącązaządzania zasobami finansowymi,ze szczegótnym
uwzględnieniem zdoInościwywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz okreś|enie
ewentua|nychzagrożeńi działań,jakie emitentpodjął|ubzamierzapodjąów celu przeciwdziałania
tym zagrożeniom;

W strukturze
finansowania
Grupyw 2011 rokuniezaszłyistotnezmianyw porównaniu
do roku2010,w ktÓrymto
Grupakorzystała
w duzymstopniuz finansowania
wewnętrznego.
Na koniec20'|1 rokuGrupanie ma
zaciągniętych
żadnychkredytów'ani pożyczek.
Jedynezewnętrzne
finansowanie
to leasingna zakupŚrodków
transportu.
SytuacjaGrupyna dzień31.12'201
1 rokuzostatapzedstawionaponiżeji pokazujefinansowanie
działaIności
kapitałem
wtasnym'
Sxonsor-roowANE
spRAWoZDANtE
z syruAcJtFtNANsowEJ

2010
tys. zł

:r2::,

DYnamika

Struktur Struktur
aa
2010
2011

Aktywa trurrałe
WartośÓfirmy
Rzeczowe aktywa truałe
WartościniemateriaIne
Aktywa z tytułuodroczonego podatkudochodowego
N a |eżnoŚcihand|oweoraz pozostałena|eżnoŚci
AkĘwa tnłał.e razem

291

8 471
7 017
34
4 123

'14146

19 646

39Vo

Aktywa obrotowe
Zapasy
Na|eżności
hand|oweoraz pozostałena|eżności
Na|eznościz tytułupodatkudochodowego
Środki pieniężnei ich ekwiwa|enty
Pozostałe aktywa
Aktywa obrotowe razem

26 836
11 623
32
14 523
285
53 299

33 725
13 973
306
11774
1 870
61 648

26%
200k
8560/o
-19%

ZZ-/o

556%
16%

67 445

81 295

21%

8 471
5 245
1?O

0o/o

34%
-76%
1 317Yo

13o/o
80h
0%

0%

10o/o
9%
0%
5%

21o/o

24%

400

0%
79%

41%
17%o
0%o
14%
2%
76to

100%

1000/o

17%

0%

Aktywa trwałeprzeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem

2010 2011
Struktura Struktura
uynam|Ka
tys.zł tys' zł
2010
2011
Kapitałwłasny
Kapitałpodstawowy
Kapitatrezerwowy
Zysk nettookresu sprawozdawczego
Ka pitał przypadający a kcjonariuszom podm iotu
dominującego
Kapitał przypadający udziałom n iesprawującym
kontroli
Kapitał własny nazem

o%

17 400 17 400
29852 37 419
9 1 3 3 1 33 7 6

25%o
460k

260k
44Yo
140

21%
460
16%

56 385 68 644

22%

84%

84%

56 385 68 644

22%

84%

84%

Zobowiązanie długoterm inowe
Pożyczki i kredyty bankowe
Zobowiązania z tytułuodroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania długoterminowe z tytułuleasing u
finansowego
Rozliczane w czasie dotacje
Zobowiązania długobrminowe razem
Zobowiązania związane bezpośrednioz aktywami trwałymi
przeznaczonymi do sprzedaży

-1000k

1?ą

00

267

418

57%

0%

1%

220

366

66%

O%o

0%

101

70

-31%

721

854

18o/o

0%
1%

0%
1Yo

9 088 10 853
427
356
425
236
114

19o/o
-17%
-44%
-100%

13%
1%

13Yo
0%
0%

Zobowiązan ia krótkoterm inowe
Zobowiązaniahand|oweoraz pozostałezobowiązania
Zob owiązania z tytułuświadcze ń pracowniczych
Zobowiązania z tytułupodatku dochodowego
Pozyczki i kredyty bankowe
Zob owiązania krótkoterminowe z tytułu|easi ng u
finansowego
Rozliczane w czasie dotacje
Zobowiązania krótkoterminowe razem

320

47%

0o/o

0%o

69
31
't0 340 11 796

-55%
14%

0%
15%

0%
15o/o

Zobowiązania razem

11 061 12 650

14o/o

16Yo

16%

Pasywa razem

67 445 81 295

21%

100%

',ta0%

218

10
0o/o

Zdaniem Zarządu płynność
finansowa Grupy nie jest zagrożonaa o zdo|ności
wywiązywaniasię z zaciągniętych
poniższe
zobowiązań mówią nam
WskaŹnikipłynności'
Wskaźnik

Formuła ob!iczeniowa

Wartośówskaźnika
20'l'l

2010

2009

Wskaźnikpłynności
szybkiej

(inwestycjekrótkoterminowe+
naIeżności
krótkoterminowe)/
zobowiązaniakrótkoterminowe

2,2

2,5

0,40

WskaźnikpĘnnościbieżqcej

aktywaobrotowe/zobowiązania
krótkoterminowe

5,2

5,2

2

Na dzień sporządzeniasprawozdaniaZaządowi nie są znane żadne zdarzenia,ktÓre mogtybystanowić
zagroŻeniad|aregu|owania
zobowiązańw przyszłości.
Ponadto w ce|u poprawy płynności
Zaząd stara się o pozyskiwanieśrodkówpieniężnychz funduszy
europejskich,
a standardowe
terminypłatności
zobowiązań
Wynoszqod 30 dnido 90.

27

ocena moż!iwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapltałowych,
w porównaniu do wie|kości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w
strukturze fi nansowania tej działa|ności

Na dzień sporządzenia raportuGrupa Kapitałowama moż|iwość
rea|izacjizamierzeń inwestycyjnychze środków
własnych.

28

ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działa|nościza rok obrotowy,
z określeniemstopnia wpływu tych czynników |ub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik;

Zarządu Ber|ingw okresie' którego dotyczy rapoń istotnymzdarzeniem mającym wptyw na wynik z działa|ności
Grupy i osiqgniętewyniki finansoweW 20.11roku, miałodokonanie odpisów aktua|izującychwańośózapasów na
łącznąkwotę 'l 800 tys. zt. Ponadto szacunkowy koszt programumotywacyjnegow 2011 roku wyniósł449 tys. zł.
Dodatkowo SpÓłka odnotowałazysk na działa|ności
finansowej,który wynikałprzede wszystkim z roz|iczenia
transakcji terminowychtypu forulard,opcje - zysk na poziomie 1.200 tys. zł, oraz w związku z wniesieniem
apońem zorganizowanejczęŚci przedsiębiorstwado Ber|ingPromotionsSp.z o'o. (dawniejMW Lega| 9 sp. z o.o.)
Grupa w skonso|idowanym sprawozdaniu finansowym rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowegood znaków towarowychna poziomie 3.500 tys. zł.

29

Charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych d|a rozwoju przedsiębiorstwa
emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku
obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe
zamieszczone w raporcie rocznym' z uwzg|ędnieniem elementów strategii rynkowej przez niego
wypracowanej;

Czynniki zewnętrznei wewnętrzne:
e

wzrost cen surowców

o wzrost cen towarów
.

spadek bezrobocia

o

wzrost inflacji

.

poprawa sytuacjiekonomicznejw Europie

o

wzrost stÓp procentowych

o

kurs euro W 2012r.w pzedzia|e 3'o-4,Ą

o

kurs USD w 2011r.w przedziale2,9 -3,2

Zarząd sta|e monitorujerynek,oraz podejmujedziałania,które maja spowodowaćtnraływzrost wyników Grupy
Kapitałowej.
Zarząd dostrzegapotencjałrynku i aby sprostaĆwymaganiomrynku strategiagrupy przewiduje:

30

a

wprowadzenieszerszego asońymentutowarow

a

poprawieniewydajnościprodukcyjnych

a

wprowadzenienowych produktów

a

zdobywanie nowych rynkÓw zbytu oraz nowych sektorÓw gospodarczych

a

bieżącemodyfikowaniecen sprzedażytowarów i materiałów,w ce|u poprawieniazysku na sprzedaży

Zmiany w podstawowych
kapitałową;

W 2011 roku nie zaszty ww. zmiany

zasadach

zarządzania

przedsiębiorstwem

emitenta i jego

grupą

31

Wszelkie umowy zawańe między emitentem a osobami zarządzĄącymi, przewidujące
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji |ub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej
przyczyny |ub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez
przejęcie;

W roku obrotowym20,|,| nie zostaĘ zawartetakie umowy

32

Wańość wynagrodzeń, nagród lub korzyści,w tym wynikających z programów motywacyjnych |ub
premiowych opańych na kapita|eemitenta,w tym programów opańych na ob|igacjach z prawem
pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze !ub jakiejko|wiek
innej formie), wypłaconych, należnych |ub potencja|nie należnych, odrębnie dla każdej z osób
zarządza1ących i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez wzg!ędu na to, czy
odpowiednio były one za|lczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy
emitentem jest jednostka dominująca' wspólnik jednostki współza|eżnej |ub znaczący inwestor oddzie|nie informacje o wańości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we
władzach jednostek podporządkowanych; jeże|i odpowiednie informacje zostały przedstawione
w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich
zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym;

W 2010 rokuZarządotrzymywat
ty|ko wynagrodzenie
zasadnicze.
Wynagrodzenie
osÓb wchodzących
w składorganówzarządzĄących
wypłacone
oraz nadzorujących
|ubna|eżne:

Wyszczegó|nienie

stan na

stan na

dzień

dzień

3'.1.12.20',|.0

organy zaządzĄące
organynadzorujące
Razem

31.12.2011

528

564

?Ą

Jó

s63

602

w wysokości:
W 2010i 2011rokuZarządotzymywałnastępujące
wynagrodzenie
W 2 0 1 0r .
_ HannaBer|ing
_ 276tys.zł,
_ PawełCiechański
-252tvs' zł.
\N 2011r.
_ 273,7tys.zł,
- HannaBer|ing
- PawełCiechański- 290 tys.zł,(252tys.wynagrodzenie
zasadnicze+ 38 tys' premia)
PonadtoRada NadzorczaSpółkiprzyznała
w |||.Q.2011r.
Panu PawtowiCiechańskiemu- CzłonkowiZarządu
opisanym
serii A. Zgodniez programemmotywacyjnym
Ber|ingS'A. 100.000warantówsubskrypcyjnych
449tys'zt.
kosztprogramu
motywacyjnego
w 2011 rokuwyniosł
w raporcie
za 3 Q 2011r.Szacunkowy
się następująco:
Wynagrodzenia
członkÓwRady NadzorczejBer|ingS.A.w 2011i 2010rokukształtowały
W 20'10r.
- TomaszBerling- 30 tys.zł'
_ MarcinBer|ing
_ 1 tys.zł'
- MarcinMarczuk_ 2,4tys.zł,
_ JerzyStec- 0,5tys.zł,
_ GrzegorzPawłowski
- 0,5tys.zt,
- KajetanWojnicz- 1 tys.zł.

W 2011 r.
_

Tomasz Berling- 30 tys. zt,
Marcin Berling- 1,5 tys zł,
Marcin Marczuk- 3,2 tys. zt,
Grzegorz Pawłowski- 1'5 tys zł.
KajetanWojnicz -2 tys zł,

DodatkowoPan Marcin Ber|ingz tytułuumowy o pracę w Ber|ingS.A. otzymał wynagrodzeniezasadnicze w roku
2010 w wysokości96 tys. zł, aw roku 2011 89,6 tys' zł., iz tytułuumowy o pracę w spółce za|eŻne1Ber|ing
PromotionsSp. z o.o.w 2011 roku uzyskałwynagrodzeniew kwocie 16 tys. zł.
CzłonkowieZauądu BERL|NG S.A. nie pobiera|iżadnychświadczeń
od podmiotuza|eżnego.
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|nformacje o systemie kontro|i programów akcji pracowniczych;

Grupa nie posiada systemu kontro|iprogramówakcji pracowniczych

34
a)

lnformacje o:
dacie zawarcia pzez emitentaumowy' z podmiotemuprawnionymdo badania sprawozdańfinansowych'
o dokonanie badania Iub przeglądu sprawozdania finansowego Iub skonso|idowanegosprawozdania
finansowegooraz okresie, na jaki zostałazawaftata umowa'

03.10.2011r. okres kończy się po zakończeniubadania.
b) wynagrodzeniupodmiotuuprawnionegodo badaniasprawozdańfinansowych,
wypłaconym|ubna|eżnym
za
rok obrotowyodrębnieza:
- badanierocznegoskonsolidowanego
sprawozdaniafinansowego,
9,5 tys. zt
- inne usługipoświadczające,
W tym pzeg|ąd skonso|idowanegosprawozdaniafinansowego,
7 tys' zł
- ustugidoradztwapodatkowego,
- pozostałeusługi.
c) informacjeokreś|one
w |it.b na|eżypodać takżed|a poprzedniegoroku obrotowego,
- badanie rocznego skonsolidowanegosprawozdaniafinansowego,
9 tys. zł
- inne usługipoświadczające'
w tym przeg|ądskonso|idowanegosprawozdaniafinansowego,
7 tys. zł

35

Postępowanle sądowe i arbitrażowe- informacja na temat wszystkich postępowań przed organami
rządowymi, postępowań sądowych |ub arbitrażowych (łącznieze wsze|kimi postępowaniami w toku
|ub które według wledzy Spółki mogą wysĘpić) za okres obejmujący co najmniej ostatnie
12 miesięcy, które to postępowania mogły mieó lub miały w niedawnej przeszłościistotny wpływ
na sytuację finansową |ub rentownośó Grupy a|bo zamieszczenie stosownego oświadczenia
stwierdzającego ich brak

W chwi|i obecnej w stosunku do Ber|ing S'A. nie toczy się żadne postępowanieprzed organami rządowymi,
postępowaniesądowe ani postępowaniearbitrażowe,które mogłobymieć wptywna sytuacjęfinansową.

36.

lnformacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego z{leżnąporęczeń kredytu lub
pożyczki |ub udzie|eniu gwarancji . łącznie jednemu podmiotow| lub jednostce
za|eżnej
od tego podmiotu,jeżelilączna wańośóistniejącychporęczeń tub gwaran$jistanowi równowartość
co
najmniejl0 % kapitałówwłasnychemitenta.
GrupaBer|ingnie udzie|ała
poręczeńkredytÓw|ubpożyczek
|ubgwarancji.

37.

lnformacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego za|eżnąjednej |ub wie|u transakcji
z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo ]ub łącznie są one istotne i zostały zawańe
na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego
funduszemz podmiotempowiązanym'wraz ze wskazaniemich wańości, przy czyminformacjedotyczące
poszczególnychtransakcjimogą byó zgrupowanewedługrodzaju'z wyJątkieinprzypadku'gdy informacje
poszczegó|nych
na
temat
transakcji
są
niezbędrie
do
zrozumienia
ich
wpływu na
sytuację majątkową, finansową i
wynik
finansowy emitenta.
Wszystkie
transakcje
w GrupieBer|ing
są zawierane
na zasadachrynkowych'

s.A.
BĘF||'.|Ntł

P1eze: Zar,ządu

lvp#,,?-1
/

Warszawa,
dnia15 marca2012roku
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