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Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2012

w tys. zł

Dla akcjonariuszyBERLING S.A.
Niniejsze jednostkowesprawozdaniefinansowe stanowi statutowejednostkowesprawozdaniefinansowe
B E R L I N Gz a r o k 2 0 1 2 .
Zaząd BERLING S.A. spoządził jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2012 zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi i nimi
interpretacjamiogłoszonymiw formie rozporządzeń Komisji ruropó.1srie;,a w zakresie ńi"u."gu'o*any'
_podstawie
wtych Standardach - stosownie dowymogÓw Ustawy o- rachunkówościi wydanych na jej
pzepisów wykonawczych'
jednostkowego
Elementy
sprawozdania
w niniejszymdokumenciew następującej
kolejności:

finansowego

zostaty

pzedstawione

Strona
Wybranedane finansowe

J

Jednostkowe sprawozdaniez całkowitychdochodÓw
Jednostkowesprawozdaniez sytuacjifinansowej
Jednostkowe sprawozdaniez przepływówpienięznych

7

Jednostkowe sprawozdanieze zmian w kapitalewłasnym

8

Noty objaśniające

Y

Jednostkowe sprawozdaniefinansowe zostałozatwierdzonedo pub|ikacjipzezZarząd SpÓtki dnia 19 marca
2013 roku oraz podpisanew imieniuZarzadu orzez..

f

łt',-ath

Ut4-ął

H a n n aB e r l i n g

u

v

Prezes Zarządu

Warszawa,dnia 19 marca2013 roku
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PawełMarcinCiechański
CzłonekZanądu

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wyszczegó|nienie

20't2

2011

2012

201'.1

PLN

PLN

EUR

EUR

Przychody nettoze spzedaży

98 820

82 446

23 677

1 99 1 4

Zysk (strata)ze sprzedażZy

1 23 1 7

I 882

2 951

2 387

zysk (strata)z działa|ności
operacyjnej

1 17 1 2

10000

2 806

2 415

Zysk (strata)przed opodatkowania

1 01 2 2

11 450

2 425

z too

8 106

8 923

I 942

2 155

13 579

2 765

3 254

boó

-96

-1343

-23

-324

-3 964

-2 056

-950

-497

I 518

-634

2 281

-153

Aktywa/Pasywa razem

77 052

72 407

18 847

16394

Aktywa trwałe

19 850

1 99 8 4

4 855

4 525

Aktywa obrotowe

57 202

52 423

1 39 9 2

1 18 6 9

Kapitałwłasny

67 883

62

1 66 0 5

14215
z |ÓÓ

Zysk (strata)netto

Pzepływypieniężne
nettoz działa|ności
operacyjnej
pieniężne
Przeptywy
nettoz działa|ności
inwestycyjnej
Pzeptywypieniężne
nettoz działa|ności
finansowej
Pzeptywypieniężne
netto- razem

Zobowiązaniarazem
Zobowiązania długoterm inowe
Zobowiązania krótkoterm inowe
Liczba akcji (tys.szt.)

Iób

I 169

I 422

2243

113

487

28

I 135

2 215

2 068

17 400

9 056

110

fi 4761

17 400

17 476

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )

0,46

0,51

0 , 11

0,12

Wańość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )

ąAR

3,61

noĄ

0,92

Średnie kursy wymianyzłotegow okresachobjętychsprawozdaniem
finansowymi poróWnywalnymi
danymi
przezNBP w szczegÓ|ności:
finansowymi
W stosunkudo EUR usta|anych
- kursuobowiązującego
na ostatnidzień każdegookresu(31,12.2012r' - kurs ogłoszonyprzez NBP tabe|akursówśrednich
NBP nr 252|NNBPl2o12z dnia31.12.2012t1'
4,0882zł),
- kurs średniw każdymokresie,ob|iczony
jako średnia
arytmetyczna
kursówobowiązujących
na ostatni
dzieńkażdego
miesiąca
w danymokresie(2012r.. 4,1736zł,2011r' - 4,1401zł).

'
zastosowano średniąważonq |iczbę akcji zwykłychWystępującychw ciągu okresu (MsR 33 zysk przypadający na jedną akcję, pkt 20). W dniu
04 kwietnia 2012 |ok! zarząd społki Ber|ing s.A. otrzymał od członka zarządu Pawła ciechańskiego ośWiadczenieo Wykonaniu prawa z
przyznanych mu przez Spótkę warrantóW subskrypcyjnych serii A i dokonaniu objęcia 100 tys. akcji zwykłychna okazicie|a serii c, o Wartości
nominalnej 1,00 złoty (słownie:jeden złoty) kaŻda akcja' o łącznej Wartościnomina|nej 100 tys' złotych' po cenie emisyjnej róWnej cenie
nominalnej'W konsekwencjidokonanopodwyższeniakapitałuzakładowegoo kwotę100 tys. zł. Dodatkowow dniu 'l9 grudnia2012 r' otrzymał50
tyś'r4/arrantóW
serii B'
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J EDNosTKoWEs PRAWoZDAN|
E z cAŁKoW|TYcHDocHoDoW
Nota

12 miesięcy 2012

1 2 m i e s i ę c y2 0 11

98 808

82 398

Działalnośćkontynuowana
Pzychody ze sprzedaiy towarów

7

Pzychody ze spzedaŻy produktówi usług

7

4)

-62 308

8

-72 951
- ' 1 13 1 9

B

-z zÓz

-3 278

12 317

9 882

179

195

-784

-77

1 17 1 2

10 000

282

1 493

Koszt własnysprzedanychtowaróW,produktówi usług

8

Koszty spzedaży
Koszty zaządu
Zysk netto na sprzedaży
Pozostałepzychody operacyjne
Pozostałekoszty operacyjne

48

10

Zysk (strata) na działa|nościoperacyjnej
Przychodyfinansowe

11

Koszty finansowe

12

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatekdochodowy

-l Ólz

-6 978

l Ą

10 122
- 20 1 6

11450

8 106

I 923

I 106

I 923

Zysk (strata)netto z działa|nościkontynuowanej

-2 528

Dz i ałaIn ośćzan i ech an a
Wynik nettoz działaIności
zaniechanej
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy

Inne całkowitedochody netto
całkowity dochód za okres sprawozdawczy

I 106

Zysk na jedną akcję zwykłą

14

Całkowitydochód na jedną akcję zwykłą

14
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0,46

0,49
0,49
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J EDN OSTKOWE SPRAWOZDAN IE Z SYTUACJ I FINANSOWEJ

Nota

31.12.2012

31.12.2011

Aktywa trwałe
UdziaĘ

15

17809

Rzeczowe aktywa tn,vałe

to

1 357

Aktywa z tytułuodroczonegopodatkudochodowego

IJ

1 78 0 9
I

/OJ

683

411

19850

19 984

Pozostałeaktywa
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy

18

23 282

25 854

Na|eżności
hand|oweoraz pozostałena|eżności

17

1 32 2 1

14 468

25

306
9 971

NależnoŚciz tytułupodatkudochodowego
Środki pieniężnei ich ekwiwalenty

19

1 94 9 0

Pozostałe aktywa

20

1 185

Aktywa obrotowe razem

1 825

57 202

52 423

77 052

72 407

Aktywa truuałeprzeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem
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JEDNOSTKOWE SP RAWOZDAN IE Z SYTUACJ I FINANSOWEJ

Nota

31.12.2012 31.12.2011

Kapitałwłasny
Kapitałpodstawowy

24

1 75 0 0

17 400

Kapitałzapasowy

25

42 276

36 463

8 106

8 923

Zysk nettookresu sprawozdawczego
Kapitałwłasny razem

67 883

62 786

Zobowiązanie długotermi nowe
Pożyczki i kredyty bankowe

26

Zobowiązania z tytułuodroczonego podatku dochodowego

19

Zobowiązaniadługoterminowe
z tytułuleasingufinansowego

27

Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania związane bezpośrednloz
pfeznaczonymi do sprzedaży

113

200
287

113
aktywami trwałymi

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązaniahand|oweoraz pozostałezobowiązania

28

8 527

8 759

Zobowiązaniaz tytułuśWiadczeń
pracowniczych

29

200

100

Zobowiązania z tytułupodatku dochodowego
Pożyczki i kredytybankowe

26

Zobowiązaniakrótkoterminowez tytułu|easingufinansowego

27

329

275

Zobowiqzania krótkoterminowe razem

9 056

I 135

Zobowiazania razem

9 169

9 621

77 052

72 407

Pasywa razem

BERLING

S.A,
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J EDNosTKoWE s PRAWoZDAN IE z P RZEPŁYWoW P!ENl EzNYcH

P rzepływy pieniężne działaIności operacyj nej
Zysk przed opodatkowaniem
Amortyzacja
Odsetki
Wynik z działa|ności
inwestycyjnej
- zmianastanu
Na|eżności
Zapasy - zmiana stanu
Pozostałeaktywa- zmiana stanu
Zobowiązaniahand|owei pozostałe- zmiana stanu
Podatek dochodowy- zapłacony
PrzepĘwy pieniężne netto z działa|nościoperacyjnej
P rzepływy pien iężne z działa|ności i nwestycyjnej
Wptyvyyze spfedaży Środków trwałych
Wpływyz tytułuudzieIonejpożyczkipodmiotowizaIeżnemu
Wydatki na zakup Środków trwałych
Podwyższeniekapitału/dopłaty
w podmiociezależnym
Opcje/kontrakty
foruvard
PrzepĘwy pieniężne netto z działa|nościinwestycyjnej

20'12

2011

1 01 2 2
522
251

11 450
356
21

IZ

1 247
2 572
312
-2 158
13 579

83

-4833
-3214
- 438
1 9 11
-2487
2 765

toJ

-179
-zt5

- 957

-96

-1344

-3 480

-1 566

-1/";
-251

-47;

Przepływy pieniężne działa|nościfinansowej
Dywidendy wypłaconei inne wypłatyna rzee.zwłaŚcicie|i
Wptywy netto z emisji akcji
Wpfywy z tytułukredytów i pożyczek
Spłata pożyczek i kredytów bankowych
Spłatazobowiązańz tytułu|easingufinansowego
Odsetki
Przepływy pieniężne nefto z działa|nościfinansowej

-3 964

-2 056

Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwa|entów

9 518

- 635

Sa|do otwarciaśrodkówpieniężnychi ich ekwiwa|entów

I 971

10606

19490

I 971

Sa|do zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwa|entów

BERLING S.A.
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SPRAWoZDAN|E zE ZM|ANW KAPITALE WŁASNYM

2012
Kapitał podstawowy
Stan na początekokresu
. Podwyższeniekapitału
Stan na koniecokresu
Kapitał zapasowy
Na początekokresu
- Podziałzysków zatzymanych
- Program motywacyjny
- Agio z emisji
Na koniecokresu
Zyski zatrzymane
Na początekokresu
- Dywidenda
- Zwiększeniekapitałuzapasowego
- Zysk za okres
Stan na koniec okresu

2011

17 400
'100

17 400

17 500

17 400

36 463
5 443
370

29 011
7 003
449

42 276

36 463

8 923
-3480
-5 443
8 106

8 569
-tcoo
-7003
8 923

I 106

I 923

Kapitał własny razem
Stan na początekokresu

62 786

Stan na koniec okresu

67 883

54 980
62 786

BERLING S.A.
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NoTYoBJAŚHlłulce
Nota 1. |nformacje ogó|ne o Spółce
BERL|NG S'A. (Spółka, Jednostka) powstaław wyniku przekształceniaz Ber|ing Centrum ChłodnictwaSpótka
gospodarcząod kwietnia1993 roku.
Jawna, która prowadziładziała|nośÓ
Przekształceniew spółkęakcyjną nastąpiłona mocy PostanowieniaSądu Rejonowegod|a m.st. Warszawy, XlV
Wydziału Gospodarczego KĘowego Rejestru Sadowego zdnia 1|utego 2008 iz tym dniem Spółka została
wpisana do Rejestru przedsiębiorcówKrajowegoRejestru Sądowego pod numerem0000298346.
Wspó|nicy spółkijawnejobjęliakcje w spółce akcyjnejw zamian za posiadanewkładyw spółcejawnej.Wszystkie
aktywa i pasywa zostaty pzejęte przez BERL|NG S'A.
Numer |dentyfikacjiPodatkowejnadany zostałSpółce pzezUząd SkarbowyWarszawa ochota w dniu 29 marca
1995 - N|P 522 00 59742. Numer Regon 010164538 nadany został pzez Wojewódzki Uząd Statystyczny
ul. Wiktorska914 w Warszawiew dniu 1 kwietnia1993.
Siedziba jednostkidominującejmieŚci się w Warszawie przy uIicyZgoda 5l8.
Przedmiotemdziała|ności
Spółkijest:
hande|hurtowyi deta|icznyuaądzeniami chłodniczymi,
usługiw zakresie napraw, montażui komp|etacjiurządzeń pzemystowych w szczególnoŚci związanych
z chłodnictwem,
wynajem sprzętuchłodniczego.
Sktad Zarządu BERL|NG S'A. na dzień sporzqdzeniajednostkowegosprawozdaniafinansowegoprzedstawiałsię
następująco:
Hanna Ber|ing- Prezes Zarządu,
PawełCiechański - CzłonekZarządu'
w 2012 roku oraz pomiędzy dniem bi|ansowym, a dniem sporządzenia jednostkowego sprawozdania
finansowegonie wystąpiłyzmiany w składzieZarządu.
Skład Rady Nadzorczej na dzień spoządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiałsię
następująco:
Tomasz Ber|ing- PrzewodniczącyRady Nadzorczej'
Marcin Marczuk - WiceprzewodniczącyRady Nadzorczej,
KajetanWojnicz _ CzłonekRady Nadzorczej,
Marcin Ber|ing- CzłonekRady Nadzorczej,
Agata Szeliska - CzłonekRady Nadzorczej.
w 2012 roku oraz pomiędzy dniem bi|ansowym, a dniem sporządzenia jednostkowego sprawozdania
finansowegonastąpiłazmiana składuRady Nadzorczej.Pan Grzegorz Pawtowskiprzestałpełnićfunkcję Członka
Rady Nadzorczejz dniem 13.06.2012roku,natomiastfunkcjętę objęłaPaniAgata Szeliska z dniem 13,06.2012
roku.
Czas trurlaniaSpÓłkijest nieokreŚ|ony.
Nota 2. Skład grupy kapitałowej
BERL|NG jest jednostkądominującąGrupy KapitałcwejBERL|NG s.A.' w składktórejwchodzijednostka za|eŻna
PrzedsiębiorstwoWie|obranżowe''ARKToN'' sp. z o'o. (dalejArkton) oraz BERLING Promotionssp. z o.o.(da|ej
BERLING Promotions)
.

przezco stałsięjejjedynymudziałowcem.
BERL|NG nabyłw2008 roku 100%udziałówspołkiArkton,
Przedmiotemdziała|ności
spótki zależnejjest:
produkcja urządzeń chłodniczychi wenty|acyjnych,
wykonywanieinstalacjicentralnegoogrzewania i wentylacyjnych.
w 2011 roku BERL|NG nabył100% udziałóww spółce BERL|NG Promotions sp. z o.o. (dawniej MW Lega| 9
sp. z o.o.),jej przedmiotemdziała|nościjest:
działaInośómarketingowa,
pozostate doradztwo w zakresie prowadzenia działalnościgospodarczej i zarządzania.
. Czas tnruaniaspołekza|eŻnychjestnieokreś|ony.
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Nota 3. Podstawa i format sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdaniefinansowezostałosporządzonezgodnie zzasadąkosztu historycznego.
Niniejsze sprawozdaniefinansowejest przedstawionew ztotych(''PLN)' a wszystkiewartości,o i|e nie wskazano
inacze| podane są w tysiącachzłotych(''tys.PLN'').
Sprawozdaniefinansoweobejmujeokres 12 miesięcytj.od dnia 01.01.2012rokudo dnia 31,12'2012 roku'
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych
zaprezentowanoporównywa|nedane finansowena dzień 31.12.2011roku.
D|a danych prezentowanych w sprawozdaniu z catkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapita|e
własnym oraz W sprawozdaniu z przepływówpieniężnychzaprezentowano porównywa|nedane finansowe za
okres od 01.01.2011rokudo 31.12.2011roku.
Dane porównywa|nebytyzweryfikowaneprzez biegtegorewidenta.
Sprawozdanie finansowejednostkizostałospoządzone przy załoŻeniukontynuowaniadziała|noŚcigospodarczej
w okresie co najmniej .t2 miesięcy po dniu bi|ansowym'Zaząd Jednostki nie stwierdza na dzień podpisania
sprawozdania finansowego istnienia faktów i oko|iczności,które wskazywatybyna zagroŻenia dla możliwoŚci
pzez Spółkę w okresie .12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego
kontynuacji działa|ności
Iub przymusowegozaniechania bądźistotnegoograniczeniaprzez niądotychczasowejdziała|ności.
Nota 4. oświadczenie o zgodności
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało spoządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości'MiędzynarodowymiStandardami SprawozdawczościFinansowej (MSSF) oraz związanych z
nimi interpretacjiogłoszonychw formie rozporządzeńKomisji Europejskiej,a w zakresie nieuregu|owanymw tych
Standardach - stosownie do wymogow Ustawy o rachunkowościi wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (''RMSR',) oraz Komitet ds. |nterpretacjiMiędzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
(,,KrMSF).
przez Ustawie
Jednostka prowadzi księgi rachunkowezgodnie z po|ityką(zasadami)rachunkowości
okreś|onymi
późniejszymi zmianami
z
dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (,,Ustawa'') z
i wydanymi na jej podstawie przepisami. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie
zawańe w księgach rachunkowych wprowadzone W ce|u doprowadzenia sprawozdania finansowego do
zgodności
z MSSF.
Nota 5. opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości,zmiany MSSF
Poniżej zostały pzedstawione istotne zasady rachunkowościstosowane przy sporządzeniu niniejszego
jednostkowegosprawozdaniafinansowego.Zasady te byty stosowane we wszystkich prezentowanychokresach
w sposÓb ciągty.
Sprawozdaniefinansowejest sporządzonezgodnie z koncepcjąkos4u historycznego.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaŻYujmowane są w wartoŚci godziwej zapłat otŻymanych |ub na|eżnychi reprezentują
gospodarczej,po pomniejszeniu
należnościza towary i produktydostarczone w ramach norma|nejdziała|ności
o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą. Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane
są W momencie dostarczeniatowarów i przekazaniaprawa wtasności.
Leasing
Leasing jest k|asyfikowanyjako |easingfinansowy,gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencja|ne
korzyścioraz ryzyko wynikającez bycia właścicie|em
na |easingobiorę. Wszystkie pozostałerodzaje leasingu
są traktowanejako |easingoperacyjny.
Aktywa użytkowanena podstawieumowy |easingufinansowegosą traktowanejak aktywa Spółki i są wyceniane
w ich wańościgodziwej w momencie ich nabycia, nie wyższejjednak niż wańośó bieżąca minimalnych opłat
|easingowych. Powstające z tego tytułuzobowiązanie wobec |easingodawcyjest prezentowane W bi|ansie
w pozycji zobowiązania z tytutu |easingu finansowego. Płatności|easingowe zostały podzielone na część
odsetkową oraz częśćkapitałową,tak' by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wie|kościąstałą.
Koszty finansowe są odnoszone w koszty odsetek w sprawozdaniuz całkowitychdochodów. opłaty |easingowe
uiszczane w ramach leasingu operacyjnegoobciążająkoszty metodą |iniowąprzez okres leasingu.
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Waluty obce
Transakcje przeprowadzane W wa|ucie innej niż po|ski złoty są księgowane po kursie waluty obowiązującym
na dzień poprzedzający dzień transakcji. Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa pienięŹne denominowane w
walutach obcych są prze|iczanewedługkursu średniegoNBP obowiązującegona ten dzień. Zyski i stratywynikte
zprze|iczenia wa|ut sąodnoszone bezpośredniow sprawozdanie z catkowitych dochodów, za wyjątkiem
przypadków' gdy powstałyone wskutek Wycenyaktywów i pasywów niepieniężnych,
w pzypadku ktÓrych zmiany
wańościgodziwejodnosi się bezpośredniona kapitał.
RÓżnice kursowe dotyczące na|einoŚci i zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów korygująodpowiednioprzychodyze sprzedażyi koszty działa|ności
operacyjnej.
Świadczenia pracownicze
Kwoty krótkoterminowych świadczeń na rzecz pracowników innych niż z tytutu rozwiązania stosunku pracy
i świadczeńkapitałowychujmuje się jako zobowiązanie, po uwzg|ędnieniuwsze|kich kwot już wypłaconych
ijednocześniejako koszt okresu' chyba że świadczeniena|eżyuwzg|ędnićw koszcie wytworzenia składnika
aktywÓw.
Swiadczenia pracownicze W formie płatnych nieobecności ujmuje jako zobowiązanie i koszt
w momencie wykonania pracy przez pracowników, jeżeli wykonana praca powoduje narastanie możliwych
przyszłych płatnych nieobecności|ub w momencie ich wystąpienia, jeże|i nie ma związku między pracq
a narastaniemewentua|nychpzyszłych płatnychnieobecności.
Świadczenie z tytuturozwiązaniastosunku pracy ujmujesię jako zobowiązaniei koszt wówczas, gdy rozwiqzany
został stosunek pracy z pracownikiem(|ub ich grup{ przed osiągnięciempzez niego wieku emeryta|nego|ub
gdy nastąpiłozapewnienie Świadczenia z tytutu rozwiązania stosunku pracy W następstwie złoŻonejprzez
jednostkę propozycjizachęcającejdo dobrowo|negoodejściaz prucy.
Spółka nie oferuje swoim pracownikom udziału w zadnych programach dotyczących świadczeń po okresie
zatrudnienia.
Jednostka zgodn|e z uchwałąRady Nadzorcze1z dnia 0,1 września2011 roku przyjęłaregu|amin programu
motywacyjnego.
Podatki
Na obowiązkoweobciążeniawyniku składająsię: podatekbieżącyoraz podatekodroczony.
Biezące obciążenie podatkowe jest ob|iczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
danego roku obrotowego.Zysk (strata)podatkowa rÓżni się od księgowego zysku (straty)netto W związku z
wyłączeniempzychodów podlegającychopodatkowaniui kosztów stanowiącychkoszty uzyskania pzychodów w
|atachnastępnychoraz pozycji kosztów i przychodów,które nigdy nie będą pod|egałyopodatkowaniu.obciązenia
podatkowesą wy|iczanew oparciu o stawki podatkoweobowiązującew danym roku obrotowym.
Bieżący podatek dochodowy dotyczący pozycji rozpoznanych bezpoŚrednio w kapita|e jest rozpoznawany
w kapitale,a nie w sprawozdaniuz całkowitychdochodów.
bezpośrednio
Podatek odroczony jest wy|iczany metodą bi|ansową jako podatek pod|egający zapłaceniu lub zwrotowi
w przyszłościna różnicach pomiędzy wańościami bi|ansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadającymi
im wańościamipodatkowymiwykorzystywanymido wy|iczeniapodstawyopodatkowania.
Rezeru.uana podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich rożnic przejściowychpod|egających
opodatkowaniu,natomiast składnikaktywów z tytułupodatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokoŚci
w jakiej jest prawdopodobne,że będzie można pomniejszyć pzyszte zyski podatkowe o rozpoznane ujemne
różnice przejściowe.Pozycja aktywów |ub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeś|iróżnica przejściowa
powstaje z tytułuwańościfirmy |ub z tytułupierwotnego ujęcia innego składnikaaktywów |ub zobowiązania
w transakcji,która nie ma wpływuani na wynik podatkowyani na wynik księgowy.
Rezenirra z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowychróżnic podatkowych powstałych
w wyniku inwestycjiw podmioty za|eŻnei stowarzyszone oraz wspó|ne pzedsięwzięcia, chyba że Spótka jest
zdolna kontro|owaćmoment odwrócenia różnicy przejściowej
ijest prawdopodobne,iż w dającej się pzewidzieó
przyszłości
różnica przejściowa
się nie odwróci.
Wańość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego pod|ega ana|izie na każdy dzień bi|ansowy,
a w przypadku gdy spodziewane puyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla rea|izacji składnika
aktywów |ubjego częścinastępujejego odpis.
Podatek odroczony jest wy|iczanyprzy uŻyciustawek podatkowych,które będą obowiązywaćw momencie, gdy
pozyĄa aktywów zostanie zrealizowana |ub zobowiązanie stanie się wymaga|ne. Podatek odroczony jest
ujmowany w sprawozdaniu z całkowitychdochodów, poza przYpadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych
bezpośredniow kapita|e własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również roz|iczany
bezpośredniow kapitaływłasne.
Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia |ub kosztu wytwozenia)
pomniejszonegow kolejnychokresach o odpisy amortyzacyjneoraz utratęwańości.
Koszty finansowaniazewnętrznegobezpośrednio
związanego z nabyciem |ubwytworzeniemskładnikówmajątku
wymagających dłuższegookresu czasu, aby mogłybyć zdatne do użytkowania|ub odsprzedaŻy,są do|iczane
do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aŻ do momentu oddania tych Środków trwaĘch
do użytkowania.
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Amortyzację wylicza się d|a wszystkich środków trwałych,z pominięciem gruntów oraz Środków trwałych
w budowie,przez oszacowany okres ekonomicznejprzydatności
tych środków,używającmetody |iniowej.
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy |easingu finansowego są amońyzowane przez okres
ich ekonomicznejużyteczności,
odpowiedniojak aktywawłasne.
Zyski |ub straty wynikłeze sprzedaży/ |ikwidacji|ub zaprzestania użytkowaniaŚrodków trwałychsą okreś|ane
jako rożnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wańościąnetto tych środkówtrwatych i są ujmowane
w sprawozdaniuz całkowitychdochodów.
Utrata wańości
Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeg|ądu wańości netto składników aktywów trwałychw ce|u
stwierdzenia, czy nie występują pzesłanki wskazujące na możliwośóutraty ich wartoŚci. W przypadku, gdy
stwierdzonoistnienietakich przesłanek,szacowana jest wartośÓodzyskiwa|nadanego składnikaaktywów, w ce|u
usta|enia potencjalnego odpisu z tego tytułu.W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przeptywów
pieniężnych,które są W znacznym stopniu nieza|eżnymiod przepływóWgenerowanych przez inne aktywa,
ana|izę przeprowadza się dla grupy aktywów generującychpzepływy pieniężne,do któĘ na|eżydany składnik
aktywów'
Zapasy
Wartośó początkowa (koszt) zapasów
poniesione
obejmuje wszystkie
koszty
W
związku
z doprowadzeniemzapasów do ich aktua|negomiejscai stanu.Cena nabyciazapasów obejmujecenę zakupu,
powiększoną o cła impońowe i inne podatki (niemożliwedo późniejszegoodzyskania od władz podatkowych),
koszty transpońu, załadunku,wyładunkui inne koszty bezpośredniozwięane z pozyskaniem zapasów oraz
upusty,rabatyi inne podobnezmniejszenia.
Zapasy wycenia się na dzień bilansowy w wańościpoczątkowej(cenie nabycia |ub koszcie wytworzenia)|ub
w cenie sprzedaży netto w za|eżnościod tego, która z nich jest niższa. Cena spzedaży netto odpowiada
oszacowanej cenie sprzedażypomniejszonejo wsze|kie koszty konieczne do zakończenia produkcjioraz koszty
doprowadzeniazapasów do sprzedaży|ubzna|ezienianabywcy (tj.koszty sprzedaży,marketinguitp')'
Inwestycje
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny
nabycia)' stanowiącegowartoŚć godziwą uiszczonej zaptaty. Następnie instrumentyfinansowe są za|iczane do
jednej z następującychczterech kategoriii ujmowanew następującysposób:
Aktywa finansowe wyceniane w wańościgodziwej przez wynik finansowy : kategoriata obejmuje dwie
podkategorie: aktywa przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe przeznaczone
w momencie ich początkowego ujęcia do wyceny wedługwańościgodziwej przez wynik finansowy.
Składnik aktywów za|icza się do tej kategorii jeże|izostał nabyty przede wszystkim w ce|u sprzedaży w
krótkim terminie |ubjeże|izostat za|iczony do tej kategoriipzez Zarząd. |nstrumentypochodne również
za|icza się do ,,przeznaczonychdo obrotu'',o i|e nie zostałyprzeznaczone na zabezpieczenia.Aktywa z
tej kategorii za|icza się do aktywów obrotowych,jeże|i są przeznaczone do obrotu |ub ich rea|izacji
oczekuje się w ciągu 12 miesięcy od dnia bi|ansowego.Niezrea|izowanezyski/stratyz tytułuaktua|izacji
Wycenysą ujmowanew rachunkuzysków i strat.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymaga|nościsą wyceniane według skorygowanej ceny
nabycia (zamortyzowanegokosztu)ustalanejprzy zastosowaniuefektywnejstopy procentowej,
_ PoŻyczki są wyceniane wedługskorygowanejceny nabycia (zamońyzowanego kosztu) usta|anejprzy
zastosowaniuefektywnejstopy procentowej,
Na|eżności krótkoterminowe wykazywane są według kwot pierwotnie zafakturowanych,
z uwzg|ędnieniemodpisu na wątp|iwena|eżności'
_ Na|eżnościdługoterminowesą wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamońyzowanego
kosztu) ustalanejpzy zastosowaniuefektywnejstopy procentowej.
Wartośćna|eżnościaktualizuje się uwzg|ędniającstopień prawdopodobieństwaich zapłaty poprzez
dokonanieodpisuaktuaIizującego.
oszacowanie odpisÓw na na|eżności
wątp|iwenastępuje na podstawie ana|izy danych historycznych
dotyczącychściqga|ności
na|eżności
bądŹ na podstawiestrukturwiekowychsa|d na|eżności,
a takżena
podstawie informacjiz działuprawnego o na|eżnościach
skierowanych na drogę sądową (upadłoŚci,
|ikwidacje,układyi skierowanedo sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty).
odpisy aktua|izującewartośÓna|eżności
za|iezasię odpowiedniodo pozostałychkosztów operacyjnych
|ubdo kosztów finansowych- za|eżnieod rodzajuna|eżności,
któĘ doĘczy odpis aktua|izujący'
Należności umozone, pzedawnione lub nieściągaInezmniejszają dokonane upzednio odpisy
aktuaIizująceich wańośó.
Na|eżności
umorzone,przedawnioneIub nieściąga|ne,
od których nie dokonano odpisów aktua|izujących
ich wańości |ub dokonano odpisów w niepełnejwysokości,za|icza się odpowiednio do pozostałych
kosztów operacyjnychIub kosztów finansowych.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedażysą wyceniane wedługwańościgodziwej' a niezrea|izowane
zyski/stratyz tytułuaktualizacjiwyceny są ujmowanew sprawozdaniuz całkowitychdochodów.
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Środki pieniężnei ekwiwa|entyśrodkówpieniężnychkategoriata obejmujeśrodkipieniężnew kasie, na
rachunkach bankowych oraz wszystkie depozyty i krótkoterminowe papiery wańoŚciowe
z terminem zapada|noścido trzech miesięcy. Środki pieniężnei ekwiwa|entyśrodków pieniężnych
wyceniane są wedługwańościnomina|nej.
Wartośćgodziwa instrumentówfinansowych stanowiących pzedmiot obrotu na aktywnym rynku usta|anajest
w odniesieniu do cen notowanychna tym rynku na dzień bi|ansowy.W przypadku,gdy brak jest notowanejceny
rynkowej,wańośćgodziwa jest szacowana na podstawienotowanejceny rynkowejpodobnego instrumentu,bądŹ
na podstawie przewidywanychprzeptywówpieniężnych'D|a wszystkich aktywów finansowych pzeprowadza się
test na utratęwartościna dzień bi|ansowy.
Rezenły na zobowiązanla
Rezerwy ujmowane są wówczas' gdy na Jednostce ciąży istniejący obowiązek (prawny |ub zwyczajowy)
wynikającyze zdazeń przeszĘch i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne,że wypetnienietego obowiązku
spowoduje koniecznoŚć vuypływuśrodkówtożsamych ze stratami ekonomicznymi,oraz gdy można dokonać
wiarygodnegooszacowania kwotytego zobowiązania.
Kredyty bankowe
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego
wańość otzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki.Następnie,
wszystkie kredyty bankowe i pożyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamońyzowanego
kosztu),pzy zastosowaniuefektywnejstopy procentowej.
Koszty fi na nsowan ia zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętznego dotyczące budowy, pzystosowania, montażu |ub ulepszenia Środków
trwałych'wartościniemateria|nych|ub innych dostosowywanych składników aktywów, przez okres budowy,
przystosowaniai montażusą ujmowanew wańościtych aktywów (z wyjątkiemróżnic kursowych nie będących
korektq płaconychodsetek),jeś|izobowiązaniate zostałyzaciągniętew tym ce|u. Pozostałekoszty finansowania
zewnętrznegoujmowanesą w rachunkuzysków i strat.
Zobowiązania i aktywa warunkowe
P rzez zobowiązania warunkowe rozumie się :
_ możliwy obowiqzek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, którego istnienie zostanie
potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia |ub niewystąpieniajednego lub większej i|oŚci
niepewnychprzyszłychzdarzeń, które nie w pełnipod|egająkontro|ijednostki;
|ub
obecny obowiązek,ktÓry powstajena skutek zdarzeń przeszłych,a|e nie jest ujmowanyw sprawozdaniu
finansowym'ponieważ:
o nie jest prawdopodobne,aby konieczne byto wydatkowanieśrodkówzawieĘących w sobie
korzyściekonomicznew ce|uwypełnieniaobowiązku;lub
o kwotyobowiązku(zobowiązania)nie możnawycenićwystarczajqcowiarygodnie.
Przez aktywa warunkowe rozumie się moż|iwesktadniki aktywów, które powstałyna skutek zdarzeń pzeszłych
oraz których istnienie zostanie potwierdzonedopiero w momencie wystąpienia|ub niewystąpieniajednego |ub
większej ilościniepewnychpzysztych zdarzeń, ktÓre nie w pełnipod|egająkontro|ijednostki.
Szacunki Zarządu
Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zarząd Jednostki pewnych szacunków i
założeń, które znajdują odzwiercied|enie w tym sprawozdaniu oraz w notach objaśniającychdo tego
sprawozdania. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od tych szacunków. Szacunki te dotyczą, między innymi,
utworzonychrezeM, odpisÓw aktua|izującychna|eżności
i zapasy, przyjętychstawek amortyzacyjnych.Szacunki
są okresowoweryfikowanew oparciu o profesjona|nąocenę Zarządu,
Zmiany MSSF
Nowe |ubznowe|izowanestandardyi interpretacje,które obowiązująod 1 stycznia 2012 roku:
MssF 7 (zmiana) ,,lnstrumentyfinansowe: ujawnienia'' - data wejścia w życie: okresy roczne
rozpoczynĄące się 1 lipca 2011 lub później. Zmiana wprowadza dodatkowe ujawnienia dotyczące
transferu aktywów finansowych, zarówno tych, które skutkują usunięciem z bi|ansu,jak i tych, ktÓre
powodują powstanie od powiadającego im zobowi ązania.
MSSF 1 (zmiana) ,,ZastosowanieMSSF po raz pierwszy'' - data wejściaw życie: okresy roczne
rozpoczynĄące się 1 |ipca 2011 lub póŹniej. Dotychczas MssF 1 uza|eżniał
możliwość
skozystania z
niektÓrych zwo|nień i wytączeń od faktu, czy transakcja nastąpiłaprzed czy po 1 stycznia 2004 roku.
7miana MSSF 1 dotyczy zastqpieniatej daty dniem przejściana MSSF. Ponadto wprowadzonozmiany
zasad postępowaniaw przypadku' gdy jednostka działaław okresie ostrej hiperinf|acji'kiedy nie były
osiąga|newskaŹnikicen oraz nie istniałastabi|nawaluta obca'
MSR 12 (zmiana) ,,Podatek dochodowy''- data wejŚcia w Źycie: okresy roczne rozpoczynające się
1 stycznia 2012 |ub póŹniej.Zmieniony standard reguluje,w jaki sposób ka|ku|owaćpodatek odroczony
w przypadkach, gdy prawo podatkowe odmiennie traktuje odzyskanie wańości nieruchomości
inwestycyjnejpoprzez jej wykozystanie (czynsze) i zbycie' a jednostka nie ma p|anów co do jej zbycia.
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Zmiana MSR 12 powodujewycofanie interpretacjiSK| 12, ponieważjej regu|acjezostaływłączonedo
standardu.Zmiana nie będzie miałaistotnegowpływuna skonso|idowanesprawozdaniefinansowe.
Wyżej wymienione zmiany standardów oraz interpretacji,obowiązująceod .1stycznia 2012 roku, pozostają
bez wptywuna sprawozdaniefinansowe.
Standardy i interpretacjeobowiązującew wersji opublikowanejprzez |ASB, |ecz nie zatwierdzone pzez Unię
Europejską'wykazywane są poniżejw punkcie dotyczącymstandardów i interpretacji,które nie weszływ życie.
Zastosowanie standardu|ubinterpretaciiorzed datą ich weiściaw żvcie
W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie skorzystano z dobrowo|nego wczeŚniejszego zastosowania
standardulub interpretacii.
opub|ikowane standardv i interpretacje.ktÓre nie weszływ życie na dzień 31 grudnia 2012 roku i ich wpływna
sprawozdanie
Do dnia sporządzenia niniejszegoskonso|idowanegosprawozdaniafinansowegozostałyopub|ikowanenowe |ub
znowe|izowanestandardyi interpretacje,obowiązująced|a okresów rocznych następującychpo 2012 roku:

MSSF 9 ,,lnstrumenty
finansowe:k|asyfikacjai wycena''- data wejściaw życie:okresy roczne
rozpoczynającesię 1stycznia 2015 |ub pÓźniej(standardnie zaakceptowanyprzez Komisję
Europejsk{.Nowystandardma doce|owozastąpióobecnyMSR 39. opub|ikowana
dotychczasczęść
MSSF 9 zawieraregu|acjedotyczącek|asyfikacji
i wycenyaktywówfinansowych,
k|asyfikacji
i wyceny
zobowiązańfinansowychorEVusuwaniaz bi|ansuaktywówi zobowiązańfinansowych.
Grupa jest w
trakcieocenywptywutejzmianyna skonsolidowane
finansowe.
sprawozdanie
MSSF 10,,Skonso|idowanesprawozdaniafinansowe''- data wejściaw życie: okresy roczne
rozpoczynĄącesię 1 stycznia2014 |ubpóŹniej(standardzaakceptowany
przez KomisjęEuropejsk{'
Nowy standardzastępujewiększą częśćMSR 27 ,,Skonso|idowane
i jednostkowesprawozdania
jednakzasady i procedurykonso|idacji
finansowe''.
MssF 10 wprowadzanowądefinicjękontro|i,
nie
u|egajązmianie.W ocenie Grupyzmiany mogą miećwptyww odniesieniudo jednostek,d|a których
wedługdotychczasowych
regu|acjiobowiązekkonso|idacji
nie byłjednoznaczny.
Grupajest w trakcie
oszacowywania
wpływu
nowychregu|acji.
MSSF 11 ,'Wspó|neusta|eniaumowne''- data wejściaw życie:okresy roczne rozpoczynające
się
1 stycznia2014 |ubpÓŹniej(standardzaakceptowany
przez KomisjęEuropejsk{.MSSF .1'1zastępuje
MSR 31 ''Udziaływe wspó|nychpzedsięwzięciach''.
W nowymstandardziepodejŚcieksięgowedo
wspÓlnejumowywynikaz jej treści
ekonomicznej
tj. prawi obowiązków
stron.PonadtoMSSF 11 usuwa
moż|iwość
roz|iczaniainwestycji
we wspó|neprzedsięwzięcia
proporcjona|nej'
za pomocąkonso|idacji
lnwestycjete roz|iczanesą metodąpraw własności
w sposób aktua|niestosowanyd|a jednostek
stowarzyszonych.
W ocenieGrupynowystandardmożemiećwptywna skonso|idowane
sprawozdanie
finansowe.Grupajestw trakcieoszacowywania
wpływu
nowychregu|acji.
- datawejścia
MSSF 12 ,,Ujawnianie
informacji
o zaangaiowaniu
w innychjednostkach''
w życie:okresy
roczne rozpoczynĄącesię 1 stycznia 2014 |ub pÓŹniej(standardzaakceptowanyprzez Komisję
Europejsk{. Nowy MSSF 12 okreś|a
wymogidotycząceujawnianiainformacjio konso|idowanych
i
jednostkach,w którychpodmiotspoządzającysprawozdanieposiada znac.zqce
niekonsolidowanych
zaangażowanie'
Pozwo|ito inwestoromna ocenę ryzyka"na które narażonyjest podmiottworzący
jednostkispecjalnegoprzeznaczeniai inne podobnestruktury.
W ocenieGrupy standardwptyniena
rozszerzenieujawnieńprezentowanych
w skonso|idowanym
sprawozdaniu
finansowym.
MSR 27 (zmiana),,Jednostkowe
sprawozdaniafinansowe"oraz MSR 28 (zmiana),,lnwestycje
w
- data wejścia
jednostkachstowarzyszonych
i wspó|nychprzedsięwzięciach''
w życie:okresy roczne
rozpoczynĄącesię 1 stycznia 2014 |ub później(zmianyzaakceptowaneprzez Komisję Europejskq).
ZmianyMSR 27 i28 są konsekwencjąwprowadzenia
MSSF 10,MssF 11 iMssF 12. MsR 27 będzie
dotyczyłwyłączniejednostkowychsprawozdańfinansowych,natomiastMsR 28 obejmie swym
zakreseminwestycje
we wspó|ne przedsięwzięcia.
godziwej''- data wejŚcia w życie:okresy roczne rozpoczynające
MSSF 13,,Usta|aniewartości
się
1stycznia 2013 |ub póŹniej(standardzaakceptowanyprzez KomisjęEuropejsk{. Nowy standard
ujedno|icapojęciewańościgodziwejwe wszystkichMssF i MSR i wprowadzawspó|newskazówkii
zasady,które do tej porybyĘ rozproszonew różnychstandardach.
Zmiananie będziemiałaistotnego
wpływu
na skonso|idowane
finansowe.
sprawozdanie
- datawejścia
pracownicze''
MSR 19 (zmiana),,Świadczenia
w życie:okresyrocznerozpoczynające
się
przezKomisjęEuropejsk{.Dokumentwprowadza
1 stycznia2013 |ubpóźniej(zmianazaakceptowana
ki|kazmian, z czego najważniejsze
dotycząprogramówokreś|onych
świadczeń:
|ikwidacjametody
oraz prezentacjaskutków ponownejWycenyw pozostałychdochodach całkowitych.
,,korytarzowej,,
Zmiananie ma wpływu
na skonso|idowane
sprawozdanie
finansowe.
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MsR 1 (zmiana) ,,Prezentacja sprawozdań finansowych'' - data wejściaw życie: okresy roczne
rozpoczynĄące się 1|ipca 2012 |ub póŹniej (zmiana zaakceptowana pŻez Komisję Europejsk{.
Zmieniono vvymóg prezentacji innych dochodów całkowitych.Wedtug poprawionego MSR 1 inne
dochody całkowitena|eżygrupowaćw dwa zbiory:
o e|ementy,które w późniejszymterminiezostaną pzek|asyfikowanedo wyniku finansowego(np.
sk utki wyce ny instrume ntów zabezpieczĄących) oraz
o e|ementy' które nie będą pod|egaĘ pzek|asyfikowaniu do wyniku (np. wycena środków
tnraĘch do wańości godziwej, która ujmowana jest następnie w zyskach zatzymanych z
pominięciemwyniku).
Zmiana MsR 1 wpłynie na zakres ujawnień prezentowany w skonso|idowanym sprawozdaniu
finansowym.Zmiana pozostajebez wpływuna ujmowanieiwycenę innych dochodów całkowitych.

-

-

-

-

_

K|MSF 20 ,,Kosztyusuwania nadkładuna etapie produkcjiw kopa|niachodkrywkowych''- data wejŚcia w
życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub póŹniej (interpretacjazaakceptowana przez
Komisję Europejsk{. Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
opub|ikowałinterpretację,która dotyczy podejściaksięgowego do kosztów ponoszonych w kopa|niach
odkrywkowychw ce|u uzyskania dostępu do coraz głębszychpokładówrudy. Zgodnie z interpretacją
koszty te na|eżyaktywować w podzia|e na zapas (w częścipzypadającej na wydobytq przy okazji rudę)
i aktywa tnł'ałe(w częścipzypadającej na uzyskanie dostępudo głębszychpokładów).W ocenie Grupy
MSSF 7 (zmiana) ,,|nstrumentyfinansowe: ujawnienia'' - data wejścia w życie: okresy roczne
rozpoczynającesię .1 stycznia 2013 |ub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejsk{.
Zmiany w standardzie przewidująkoniecznośćujawnianiainformacjina temat aktywów finansowych i
zobowiązań finansowych,które w sprawozdaniuz sytuacjifinansowejwykazywane są w kwotach netto.
Na|eży ujawnić w informacjidodatkowej kwoty netto i brutto aktywów i zobowiązań, które pod|egajq
kompensacie. Zmiana nie będzie miałaistotnegowptywuna skonso|idowanesprawozdaniefinansowe.
MsR 32 (zmiana) ,,lnstrumentyfinansowe: prezentacja'' - data wejścia w życie: okresy roczne
rozpoczynające się 1 stycznia 2014 |ub póŹniej (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejsk{.
Zmiana do MsR 32 wprowadza szczegołowe objaśnienie stosowania warunków dotyczących
prezentowaniaaktywów i zobowiązań finansowychw kwotach netto.Zmiana nie będzie miata istotnego
wpływuna skonso|idowanesprawozdanie finansowe.
MSSF 1 (zmiana) ,,ZastosowanieMSSF po raz pienrszy,' - data wejściaw życie: okresy roczne
rozpoczynĄące się 1 stycznia 20.13|ub póŹniej (zmiana nie zaakceptowanaprzez Komisję Europejsk{.
Zmiana nie będzie miała istotnego wptywu na skonso|idowanesprawozdanie finansowe' Zmiana do
MSSF 1 zezwa|a jednostkom stosującym MSSF po raz pierwszy na ujęcie istniejących na dzień
przejściapożyczek otzymanych od państwa na preferencyjnychwarunkach wedługjednej z dwóch
wybranych pzez jednostkęmetod:
o
wedtugwartościwynikającejze stosowanychdo tej pory zasad rachunkowości
|ub
o Wedługwańościwynikającejz retrospektywnegozastosowaniaodpowiednichstandardów, które
wymagają szczegó|nego ujęcia pomocy rządowejw sprawozdaniufinansowym (MSR 20 oraz
MSSF 9 |ub MSR 39) - pod warunkiem' że istniaĘ informacje umoż|iwiająceodpowiednią
Wycenęna dzień ujęcia pozyczki.
Zmiany do MSSF 1' MSR 1' MsR 16, MSR 32, MSR 34 wynikającez ,,Projektucorocznych poprawek:
cyk| 2009-2011'',które wchodzq w życie d|a okresów rocznych rozpoczynajqcychsię 1 stycznia 2013
roku |ub poźniej (zmiany nie zaakceptowane przez Komisję Europejsk{. Poza zmianami zasad
prezentacji wynikającymi z MSR 1, zmiany standardów nie będą miały istotnego wptywu na
skonso|idowane
sprawozdaniefinansowe.Poprawkido standardówobejmują:
.|
o MSSF
,,ZastosowanieMSSF po nz pierwszy'':uregu|owanopostępowanie w przypadku,
gdyby spółka stosowałaMssF' następnie pzeszła na inne zasady rachunkowoŚci, a potem
ponownie na MSSF. Zgodnie ze zmianą ponowne przejściena MSSF może odbyó się a|bo na
podstawieMSSF 1 albo MSR 8.
o MSSF 1 ,,ZastosowanieMSSF po raz pienłszy'':zgodnie ze zmianą przy przejściuna MSSF
spÓłka możeprzyjąćna dzień pzejŚcia na MSSF wańośćaktywowanychkosztów finansowania
zewnętznego usta|onązgodnie z wcześniejstosowaną po|itykąrachunkowoŚci. Po tym dniu
na|eżystosowaó MsR 23.
o MSR 1 ,,Prezentacjasprawozdań finansowych'':zmiana po|ega na rezygnacji z wymogu
zamieszczania not do trzeciego bi|ansu,który prezentowanyjest w sprawozdaniuw przypadku
zmian zasad rachunkowości
|ubprezentacji.
o MSR 1 ,,Prezentacja sprawozdań finansowych'': uszczegółowiono, że jednostka może
prezentowaćdodatkoweokresy |ub dni (ponad te Wymaganeprzez standard)w sprawozdaniu
finansowym,a|e nie musi prezentowaÓ ich vńedy do wszystkich elementów sprawozdania (na
przykład moŻe zaprezentowaó ty|ko dodatkowy bilans bez dodatkowego sprawozdania z
całkowitychdochodÓw), musi jednak w informacjidodatkowejzaprezentować noty do tego
dodatkowegookresulub dnia.
o MSR 16 ,,Rzeczowe aktywa trwałe': usunięto niespójnośó,która powodowała,że częŚć
odbiorców MsR 16 uważała,że częścizamienne na|eżyk|asyfikowaójako zapasy. Zgodnie z
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poprawionymstandardemna|eżyje ujmowaćjako środkitrwałe|ub zapasy zgodnie z ogó|nymi
kryteriamiokreś|onymi
d|a aktywów w MSR 16.
MSR 32 ,,|nstrumenty
finansowe:prezentacja'':uszczegółowienie,że skutki podatkowe wypłat
d|a właścicie|i
i kosztów transakcjikapitałowychpowinnybyć ujmowanezgodnie z MSR 12.
MSR 34
sprawozdawczośćfinansowa'': ujedno|icenie wymogów ujawniania
"Śródroczna
informacjina temat aktywów i zobowiązań segmentów z MSSF 8.

Spółkajest w trakcie oszacowywaniawpĘwu nowych regu|acji.
Spółka zamierza wdrożyópowyższeregu|acjew terminach pzewidzianych do zastosowania przez standardy |ub
interpretacje.

Nota 6. Segmenty działalności
Zgodnie z wymogami MSSF 8 ,,Segmentyoperacyjne'',zostałyzidentyfikowanesegmenty operacyjnew oparciu o
Wewnętrzneraportydotyczqce tych e|ementówSpółki' które są regu|arnieweryfikowanepzez osoby decydujące
o przydzie|aniuzasobów do danego segmentui oceniającejego wynikifinansowe.
Zauąd Jed nostki rozpoznajenastępujące segmenty operacyjne :
Sprężarki,
Chłodnice,
Skraplacze,
Komponenty,
Pozostałe.
Strukturaprzychodów ze spzedazy wg segmentów operacyjnych
Wyszczegó|nienie
Sprężarki
Chłodnice
Skraplacze
Komponenty
Pozostałe
ProduktyArktonu
Razem

12 miesięcy
2012

12 miesięGy
2011

12 963

1 22 2 1

32018

23 645

6 444

2722

15747

1 87 5 0

12121

'11 196

19527

1 39 1 2

98 820

82 446

Informacje dotyczące głównych klientów

W SpÓłcenie występująk|iencistanowiqcyindywidua|nie
co najmniej10%pzychodówze spzedażyogołemw
danymrokuobrotowym.

Nota 7. Przychodyze sprzedaży
Przychodyze sprzedaŻy
Spółkiw |atach2011-2012wyniosĘ:
Wyszczególnienie

12 miesięcy
2012

12 miesięcy
2011
82 398

Przychodyze sprzedaŻytowarów
Przychodyze spzedażyproduktÓw
i usług

98 808
12

48

Razem

98 820

82 446
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Strukturaterytorialnaprzychodówze sprzedażyproduktówi towarów

Wyszczegó|nienie

,|2 miesięcy

12 miesięcy
2011

89 797
'1
670

74 799

7 353

6 331

98 820

82 446

12 miesięcy
2012

12 miesięcy
2011

2012

Polska
UE
Zagranica
Razem

1 316

Nota 8. Koszty działa|nościoperacyjnej
Koszty działa|ności
operacyjnejSpółki przedstawiałysię następująco:

Wyszczegó|nienie
Amortyzacja
ZuŻyciemateriałówi energii
Usługiobce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczeniaspołecznei inne świadczenia

522
441
5 299
10
3 952
604
2 723

544
4 692
191
J OCU

462

WańośćsprzedanychtowaróW

72 951

382
62 287

Razem

86 503

72 564

Pozostałe koszty rodzajowe

Wysoki udziałwańościsprzedanych towarów w kosztach ogótem wynikałz hand|owegocharakteruprowadzonej
przez SpÓłkę działalności.Powyższe koszty stanowiły w 2012 roku 84% kosztów działa|nościogółem,
a w poprzednimroku obrotowym86 %.

Nota 9. Pozostałe przychody operacyjne
Wyszczegó|nienie

12 miesięcy
2012

7
132

Nadwyżkiinwentaryzacyjne
odwrócone odpisy naIeżności
Odszkodowania

OJ

Pozostałepzychody

tto

Razem

179

Nota 10.

12 miesięcy
2011

56

Pozostałekoszty operacyjne
Wyszczegó|nienie

Strata ze zbycia niefinansowychaktywówtrwałych

12 miesięcy

12 miesięcy

72

61

2012

odpisy na na|eżności

czó

Pozostałe koszty

189

2011

to

Razem
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N o t a1 1 .

Przychody finansowe
Wyszczegó|nienie

12 miesięcy
2012
282

Odsetki od lokat

12 miesięcy
201'l
220

odsetki od pożyczki
odsetki pozostałe
Rozliczenie transakcjiterminowych

1 178

Różnice kursowe

95

Pozostałe

282

Razem

Nota 12.

1 493

Koszty finansowe
Wyszczegó|nienie

12 miesięcy
2012

12 miesięcy
20't1

32
617

21
21

odsetkiod pożyczki
odsetkiod kredytówbankowych
odsetkipozostałe
Rozliczenietransakcji
terminowych
Różnicekursowe

1 224

Razem

1 872

Nota13.

Podatek dochodowy bieżący i odroczony
Wyszczegó|nienie

12 miesięcy
2011

12 miesięcy
2011

2 374
-358

z ouo

Podatek odroczony
Razem

2 0't6

2 528

Podatek bieżący

-79

Częśćbieżącai odroczonapodatkudochodowego
W roku 2011 i 2012 usta|onazostałaWedtugstawkirównej
podatkiem
19o/o
dlapodstawyopodatkowania
dochodowym.
Spółkanie posiadastratpodatkowych'
któremogłaby
roz|iezyć
w pzyszłości
z dochodemdo opodatkowania.
podatekodroczonyujętybezpośrednio
W |atach2011-2012nie wystąpił
W kapita|e
Własnym
na dzieńbi|ansowy.
Aktywa i zobowiązaniaz tytułuodroczonegopodatkudochodowegokompensujesię ze sobą, jeŻe|iistnieje
moi|iwedo wyegzekwowania
na drodzeprawnejprawodo skompensowania
bieżących
aktywówi zobowiązań
jeże|iodroczonypodatekdochodowypod|egatymsamymorganompodatkowym.
podatkowych
Najistotniejsze
różniceprzejściowe,
od którychSpółkatwozy aktywai rezerwęz tytułuodroczonegopodatku
dochodowego
dotycząróżnickursowych,
|easingu,odpisówaktua|izujących
zapasyi na|eżności.
Nota 14.

Zyskprzypadającynajedną akcję

Zysk podstawowyprzypadającyna jedną akcję ob|icza się poprzez podzie|eniezysku netto za rok
jednostkipzez średnią
przypadającego
na zwykłych
akcjonariuszy
Ważoną
|iczbęwyemitowanych
akcjizwykłych
występujących
w ciąguroku.
Zysk rozwodnionypzypadający na jedna akcję ob|icza się popzez podzie|eniezysku netto za rok
jednostki(skorygowanego
pzypadającegona zwykłych
efektzamiany potencja|nych
akcjonariuszy
o ewentua|ny
akcji zwykłychna akcje zwykłe)przez średniąWażoną|iczbęwyemitowanych
akcji zwyktychwystępującychw
ciągu roku powiększonąo średniąWażona|iczbę akcji zwykłych'które byłybywyemitowaneprzy zamianie
potencja|nych
wszystkichrozwadniających
akcjizwykłychna akcjezwykłe.

BERLING S.A.

18

l/

il\,,

Jednostkowe s prawozdan ie fi nansowe za rok 20'l2

Wyszczegó|nienie
Zysk nettookresu
Liczbaakcjizwykłych(tys.)
Podstawowy
zysk na akcję(wzłotych
najednąakcję)

w tys' zł

12 miesięcy
20't2

12 miesięcy
2011

8 106

8 923

17 476

17 400

0,46

0,51

Spółkaw związkuz ProgramemMotywacyjnym
dokonała
emisji100tys.warrantóW
seriiA zamiennychna akcje
serii C, które zostaływymien|onena akcje w 2012 roku, dodatkowoW dniu 19 grudnia2012 roku Paweł
Ciechański- CzłonekZarzqduotrzymał
50 tys.warrantóW
seriiB'
W dniu 04 kwietnia2012 rokuZarządSpółkiBer|ingS.A. otrzymał
od CzłonkaZarząduPawłaCiechańskiego
oświadczenie
o wykonaniuprawaz przyznanych
mu pŻez SpółkęWarrantóW
subskrypcyjnych
seńi A i dokonaniu
jedenzłoty)każda
objęcia100tys' akcjizwykłych
na okazicie|a
seriiC' o Wańości
nominalnej
1,00ztoty(słownie:
akcja,o łącznejwartości
po cenieemisyjnejrównej
nomina|nej
100.000'00
złotych)słownie:
sto tysięcyzłotych),
cenienominalnej.
100tys.akcjiseriiC stanowiące
0'57%kapitału
zakładowego
takiejsamej|iczbygłosów
społkiiodpowiadającej
na Wa|nymZgromadzeniu,
o wartości
nomina|nej
1,00 zt każda,zostałyzarejestrowane
dnia 24 paidziernika
2012rokuprzezSąd Rejonowydla MiastaStotecznego
Warszawy,X||WydziałGospodarczyKRS.

Wyszczegó|nienie
Zysk rozwodnionyokresu

12 miesięcy
2011

12 miesięcy
20't1

I 106

8 923
17 400
1 75 0 0

Liczba akcji zwykłych(tys.)

17475

Liczba akcji zwykłychoraz rozwadniających(tys.)

17 502

Rozwodnionyzysk na akcję (Wzłotychna jedną akcję)

Nota 15'

0,46

al A.t

Udziały

W ramach udziatów Spótka zaprezentowata posiadane udziały W jednostce za|eżnej ARKToN
w wysokości15 565 tys. zł oraz wniesione doptatydo kapitatutej spółkiw wysokości2 000 tys. zł oraz BERL|NG
Promotionso wańości244|ys, zt,
Zgodnie z MSR 27 Jednostka wycenia udziatyw jednostce za|eŻnejpo koszcie.
Podstawowedane finansowejednostkiza|eŻnejARKToN za rok2012 przedstawiająsię następująco:
Wyszczegó|nienie

Wańość

WartościniemateriaIne
Środki trwałe
Zapasy

5 004
1 00 6 6

NaIeżności

2 110

Środki pieniężne

Z UIV

Pozostałe aktywa
Aktywa/pasywa ogółem

282
1 97 1 4

Kapitał własny

1 23 6 6

Zobowiązaniadługoterm
inowe
Zobowiązaniakrótkoterminowe
Przychody ze sprzedaży

329
7 019
27 551

Zysk pzed opodatkowaniem

964

Zysk netto

758

Podstawowe dane finansowe jednostki za|eŻnej BERL|NG Promotions za rok 2012 przedstawiają się
następująco:

BERLING S.A.
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Wyszczególnienie

Wańość

WańościniemateriaIne

1 70 1 2

NaIeżności

20
2 349
1 93 8 1
1 93 2 5

Środki pieniężne
Aktywa/pasywa ogółem
Kapitał własny
Zobowiązaniadługoterminowe

56
2 345

Zobowiązaniakrótkoterminowe
Pzychody ze spzedaŻy

48
34

Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto

Nota 16.

Rzeczowe aktywa trwałe
Wyszczegó|nienie

Wańoścbruttona .| stycznia 2011
Zwiększenia
Zmniejszenia
Wańoścbruttona 3.l grudnia 20.t1
SkumuIowanaamońyzacja(umorzenie)
Na 1 stycznia2011
Amońyzacja za okres
Zmniejszenia
Skumu|owana
amońyzacja(umorzenie)
n a 3 1 g r u d n i a2 0 1 1
Wańość netto na 1 stycznia 2011
Wańość netto na 31 grudnia 2011
Wartoścbruttona 1 stycznia2012
Zwiększenia
Zmniejszenia
WartoŚc bruttona 31 grudnia 2012
Skumu|owanaamortyzaĄa (umorzenie)
Na 1 stycznia2012
Amońyzacja za okres
Zmniejszenia
Skumu|owanaamońyzacja (umorzenie)
n a 3 1 g r u d n i a2 0 1 2
Wańość netto na 1 stycznia 2012
Wańość netto na 31 grudnia 2012

Budynki

,,"'J3Jjl"
#[

Urządzeniai
maszyny

120_
120

zI5

31
304

1 687
JIZ

-408
2 251

Razem

353
94
447

2 433
1 097
-408
3 122

11
5

zto
zo

697
zóo
-184

252
50

1 176
367
-'t84

to

z1z

799

302
't01
146

1 359
't 257
1 763

448
26
51
423

3 123
179
559
2743

/vv

302
39
50

1 360
492
466

109
104

57
62

989
1 451

120

304

2 251

zt

ęó
16

54
277
242

tzo

454
I 923

:

46

410
370

21

234

840

291

1 386

104
99

62
43

1 451
't 083

146
't32

1 763
1 357

pzez Spółkę.
Na budynkiskładają
się w całości
naktadyponiesione
w obceśrodki
trwateużytkowane
W wańościnetto środkówtranspońuaktywówuiytkowanychna podstawieumÓw |easingufinansowegona
748tys.zł.
koniec2012rokuwyniosła
z tytułutrwałejutratywańościzeczowych aktywówtrwatychnie wystąpiĘw okresie
odpisy aktualizacyjne
finansowym.
objętymsprawozdaniem
We\ivłasnym
zakresie.
Jednostkanie wytwarzaśrodków
trwałych
tn.uałych
nie zwiększałykosŹy finansowaniazewnętŻnego.
Wańościpoczątkowejśrodków

BERLING S.A.
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Na|eżnościhandlowe oraz pozostałe należności

Nota 17.

stan na
dzień
31.12.2012

stan na
dzień
31.12.201'l

odpis aktuaIizujący
WańośćnaIeżności

14 153
-1 206

14 970
-683

Na|eżności
hand|owenetto

12 947

14287

274

181

Wyszczególnienie

NaIeżności
handIowe

Innena|eżności

1 32 2 1

Razem

14 468

jestzb|iżona
godziwej.
Zauąd uważa,żewartośó
księgowanettonależności
do ichwańości
Standardowymterminem płatności
W przypadku na|eżności
hand|owychjest 30 dni, w wyjątkowych
przypadkach
60 dni.
Główne ryzyko kredytowe SpÓłki związane jest pzede Wszystkim z na|eżnoŚciamihand|owymi.
Kwotyprezentowanew bi|ansiesą wartościami
netto,po pomniejszeniu
o odpisyaktua|izujące,
oszacowane
przezZarządJednostkina podstawieprzeszłych
doświadczeń
orazocenyaktua|nej
sytuacjiekonomicznej.
Wańości
na|eżnoŚci
bi|ansowe
ogÓłem(brutto)
są Wyrażone
w następujących
Wa|utach:
Wyszczegó|nienie

Waluta
PLN
EUR
USD

stan na
dzień
3't.12.20',12

stan na
dzień
31.',12.2011

6 9s1

9 770

5 955

4 869

315

Razem

____________1321_

14 639

ZmianystanuodpisuaktuaIizującego
wańości
na|eżności
hand|owych:
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2012

stan na
dzień
31.12.20'.t1

Stan na dzień1stycznia
odwrócenie odpisów
Utworzenieodpisów

323

Stan na dzień 3t grudnia

1 206

zostało ujęte w kosztach w sprawozdaniu
Utworzenie i odwrócenie odpisu z tytułuutraty wańości na|eżności
z całkowitychdochodów.
Pozostałepozycje na|eżności
nie zawierajqpozycjio obniżonejWartości'
Nota 18.

Zapasy
Wyszczegó|nienie

Towary
Razem

stan na
dzień
31.12.2012

stan na
dzień
31.12.2011

23282

25 854

23 282

25 854

Koszt zapasÓW W sprawozdaniu z całkowitychdochodów zostały ujęte w pozycji ,,Koszt własny sprzedanych
produktów,towarów i materiałod'.
w 2012 roku Spółka dokonałaodpisów aktua|izującychwańośćzapasóW w kwocie 293 tys. zł.
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Srodki pieniężnei ich ekwiwalenty
stan na
dzień
31.12.2011

stan na
dzień
3't.12.2012

Wyszczegó|nienie

w kasiei w banku
Środkipieniężne

19490

9 971

Razem

19490

9 971

Na środkipieniężnena dzień bi|ansowyskładałysię przede wszystkim |okatyo/N.
StrukturaWa|utowaśrodkówpieniężnychw |atach2011-2012przedstawiałasię następująco:
stan na
dzień
31.',t2.20',t2

Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31j12.2011

Waluta PLN

7 258

4 168

WalutaEUR

8 844
3 388

3 368

19 490

9 971

WalutaUSD
Razem

Nota20.

2 435

Pozostałe aktywa
stan na
dzień
31.12.2012

Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
3'1.'12.2011

PoŻyczka udzieIona
Koszty upublicznienia/lPO
i
Wycena kontraktówterminowych/opcj
Pozostałe

1 09;

1 74;

87

80

1 185

Razem

I 825

Na pozostałe aktywa na koniec 2012 składałasię wycena na dzień bi|ansowy zawartych instrumentów
finansowych w postaci kontraktówwa|utowychotwartych na zakup 500 tys. USD i 350 tys' EURo oraz opcji
zabezpieczających Wańośó godziwq posiadanej miedzi, w związku z duŻą zmiennoŚcią cen tego surowca na
światowychrynkach.

Nota 21.

Kapitałpodstawowy

w 2012 roku zostałpodwyiszonykapitałpodstawowySpółkido kwoty17 500 tys. zł popzez Wyemitowanie
100tys. akcji serii C o wańościnomina|nej
1 zł.Podwyższenie
zostałozaĘestrowanew KrajowymRejestrze
Sądowymw dniu24 paidziemika2}l2r'
na dzień31 grudnia2012
Struktura
akcjonariuszy

Wyszczegó|nienie
BerlingHanna
Berling lnvestmentsLtd

||ość
aKcll

%akcii

120
10 7 7 0 0 0 0

61,54

Wańośó
nominalna
(wzł)

Liczba głosów
na walnym
zgromadzeniu

120

120

10770000

10 770000

BerlingMarcin

40

40

40

BerlingTomasz

40

40

40

1 701 484

1 701 484

Aviva lnvestorsPoland S.A.

BERLING S.A.

1 701 484

9,72

o/oudział głosów
na walnym
zgromadzeniu

61,54

v,l z
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Znaczącym akcjonańuszemSpółkiposiadającym61,54 % akcji jest Ber|ingInvestmentLtd z siedzibą na Cyprze.
UdziałowcamiSpółki Ber|ing|nvestmentLtd są:
Prezes Zarządu - Hanna Berling50% udziałów,
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Tomasz Berling 25ok udziałów,
CzłonekRady Nadzorczej Marcin Ber|ing25oń udziałów.
Wszystkie wyemitowaneprzez podmiotdominującyakcje są akcjami zwykłymibez żadnegoupzywi|ejowania,co
do uczestnictwaw podziale zysku.
Zarząd na dzień sporządzenia rapońu nie posiada żadnych informacjio znanych emitentowiumowach (w tym
rÓwnieżzawartych po dniu bilansowym),w wyniku których mogą W pzyszłościnastąpićzmiany w proporcjach
posiadanych akcji pzez dotychczasowychakcjonariuszyi obligatariuszy
od przekazania poprzedniego rapońu okresowego - za 3 kwańat 2012 r' do dnia sporządzenia rocznego
sprawozdaniafinansowegonie nastąpiłyzmiany w strukturzeistotnychakcjonariuszy.
Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta |ub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i
nadzorujące emitenta na dzień przekazania rapońu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie
posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego rapońu kwańa|nego, odrębnie d|a każdej z
osób.
Prezes Zarządu Hanna Ber|ingposiada bezpośrednio120 akcji Ber|ingS.A.
CzłonekZaządu PawełCiechańskiposiada bezpośrednio100 000 akcji Ber|ingS.A.
PrzewodniczącyRady NadzorczejTomasz Ber|ingposiada bezpośrednio
40 akcji Ber|ingS.A.
CzłonekRady Nadzorczej Marcin Ber|ingposiada bezpośrednio
40 akcji Ber|ingS.A.
Ponadto ww. osoby oprocz Pawła Ciechańskiego są udziałowcamiBer|ing |nvestments Ltd, który posiada
10.770.000 akcji Ber|ing S.A.' które stanowią 61,54% kapitału zakładowego jednostki dominującej,
uprawniajqcychdo 10.770.000głosów,które stanowią61 ,54o/oogó|nej |iczby głosów na wa|nym zgromadzeniu
Społki.
Prezes Zarządu Hanna Berling- posiada 50% udziałówBer|ing|nvestmentsLtd.
PrzewodniczącyRady NadzorczejTomasz Ber|ing-posiada 25%oudziałówBer|ingInvestmentsLtd.
CzłonekRady Nadzorczej Marcin Ber|ing- pos|ada250/oudziałówBer|ing|nvestmentsLtd
od przekazania ostatniegoraportunie nastąpiłyżadnezmiany w stanie posiadania.

Nota 22.

Kapitałzapasowy

Zgodnieze statutemSpótki zysk nettomożezostać przeznaczonyna wypłatędywidendy,z tym,Że co najmniej
8% zysku rocznegoprzelewanebędziedo kapitału
zapasowego,dopókikapitał
ten nie osiągnieprzynajmniej
1i3
kapitału
zakładowego.
W ramachkapitału
zapasowego,ktÓregowartość
na koniecgrudnia2012 rokuwyniosła
41 456tys.złJednostka
wykazała
wańoŚó programumotywacyjnego
orazzatzymanegozyskuz rokupopzedniego.
Na dzień 31 grudnia2012 roku w ramach kapitałuzapasowegoJednostkazaprezentowała
skutki Wyceny
programumotywacyjnego
w wysokości820 tys. zł' który zostałwprowadzonyna podstawieuchwałnr 17
Wa|negoZgromadzenia
Zv'tyczĄnego
Ber|ingS'A. w Warszawiez 14 czerwca201'| roku.
ProgramMotywacyjny
opańyjest na emisjiwarrantówsubskrypcyjnych.
Warrantysubskrypcyjne
będąuprawniały
do objęciaakcjispołkinowejemisji.ProgramMotywacyjny
dotyczyóbędzie|at2011-2013.
Uchwałąnr 18 ZvlyczajneWa|neZgromadzeniaBer|ingS.A. w Warszawiez 14 ezervvca2011 roku podjęło
podwyższeniu
kapitału
decyzjęo warunkowym
zakładowego
spółkiw drodzeemisjiakcjiserii C z wyłączeniem
prawapoborutychakcjipzez dotychczasowych
akcjonariuszy
i odpowiednio
zmianystatutuspółki.Podwyższono
warunkowokapitał
zakładowy
Warunkowepodwyższenie
spółkio kwotęnie większąniż300 tys' złotych.
kapitału
prowadzonebędzie poprzezemisję nie więcej niż 300 000 akcji serii C. Akcje te są akcjami
zakładowego
podwyższenie
zwykłymina okazicie|ai będąoferowanew ramachsubskrypcjiprywatnej.
Ce|emwarunkowego
kapitału
zakładowego
będzieprzyznanieuprawnionym
z warrantÓwseriiA, serii B oraz serii C prawdo objęcia
akcji serii C. Do objęciaakcji w warunkowopodwyższonym
kapita|ezakładowym
uprawnienibędą wyłącznie
członkowie
zaządu, k|uczowakadramenadżerska
o istotnymznaczeniud|a
oraz pracownicyi wspołpracownicy
spółki,wskazanipzez radęnadzorcząi posiadający
warrantysubskrypcyjne
seriiA, seriiB |ubseriiC. ZvlyczĄne
wa|nezgromadzeniespołkipowiezyłoRadzie Nadzorczejspółkikompetencję
do usta|eniaceny emisyjnejakcji
z warrantÓwsubskrypcyjnych
seriiC. Uprawnieni
będąmog|iobjąćakcjeseriiC w następujących
terminach:
a) w
BERLING S.A.

z5

l,-

w tys. zł

Jed nostkowe sprawozdanie fi nansowe za rok 2012

przypadku warrantÓw serii A - nie późniejniż w ciqgu roku od dnia zatwierdzeniasprawozdania finansowego
spÓłki za rok 2010, b) w przypadku warrantów serii B - nie póŹniej niż w ciągu roku od dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowegospółki za rok 2011, c) w pzypadku warrantów serii C - nie póŹniej niż w ciągu roku
od dnia zatwierdzeniasprawozdaniafinansowegospółkiza rok2012.
Nota 23.

Zobowiązania z tytułu|easingu finansowego
stan na
dzień
31.12.2012

Wyszczegó|nienie

Krótkoterminowe
Długoterminowe

stan na
dzień
31.12.2011
275
287

óz3

Razem

Zobowiązania
z tytułu
|easinguwystępowały
wyłącznie
w wa|uciepo|skiej.
Wańośógodziwazobowiązań|easingowych
Spółkinie różnisię istotnieod ichwańości
księgowej.
ZobowiązanieSpÓłkiz tytułuleasingujest zabezpieczonena rzecz |easingodawcy
w postaci|easingowanych
orazweks|i.
środków
trwałych
Nota 24.

Zobowiązaniahandloweoraz pozostałezobowiązania
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2012
7 432
1 090

Zobowiązaniahand|owe
ZobowiązaniapubIiczno.prawne

stan na
dzień
31.12.20'11
8 303
454

Pozostałe zobowiązania

z

I 527

Razem

I 759

Wańościzobowiązań hand|owychwobec jednostek za|eżnychna koniec 2012 roku wynosiła17 tys. zł,natomiast
na koniec 2011 wynosiła73 tys. zł.
zobowiązań hand|owychwynosi 60 dni.
Średnitermin płatności
Zarząd Jednostki uważa,że wartośćksięgowazobowiązańjest zb|iżonado ich wańościgodziwej.
WańoŚci bi|ansowezobowiazań krótkoterminowychsą wyrażonew następującychwa|utach:
Wyszczegó|nienie

PLN
USD
EUR

stan na
dzień
31.',t2.2011
2326
o
'

I 056

Razem
Nota 25.

6724

stan na
dzień
31.12.20',t1
2 206
30
6 523
8 759

Zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia

Na dzień 31 grudnia2012 rokuzobowiązania
warunkowenie wystąpiły,
a zabezpieczenia
na majątkudotyczyły
wyłącznie
na podstawieumów|easingu.
środków
trwałych
użytkowanych
Nota 26.

Transakcjez jednostkamipowiązanymi

powiązanymi
z jednostkami
na zasadachrynkowych.
SpółkazawieraWszystkie
transakcje
Transakcje z członkamiZarząduoraz członkamiRady Nadzorczej
Kosztywynagrodzeń
członkówRady NadzorczĄw 2012rokuwyniostyłącznie36 tys.zł,a w 201,|roku38 tys'zł.
Ponadto Marcin Marczuk członekRady Nadzorczejjest wspó|nikiemkancelariiProf. Marek Wiezbowski i
przez kance|arięProf. Marek Wiezbowski
Partnerzy- Adwokaci i RadcowiePrawni.Z tytułuświadczenia
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2,8 tys. zł, a
RadcowiePrawni Sp. p' usługprawnychBERL|NG w 2012 roku poniósłkosztyw wysokości
jednostkaza|eŻnaBer|ingPromotions
sp. z o.o.w kwocie130,7tys.zł.
w 2012rokuwynagrodzenie
Pana MarcinaBer|inga
z tytułu
umowyo pracęz Ber|ingS'A. wyniosto27 tys.zł.
Dodatkowow 2012 roku Pan MarcinBer|ingotrzymał
świadczenie
od podmiotuza|eżnegoBerlingPromotions
Sp.z o.o.w kwocie96 tyśzł.
KosztywynagrodzeńcztonkówZarząduBer|ingS.A. w 2011i 2012 rokukszta.|towały
się następująco:
W 2 0 1 1r .
_274tys.zł,
- HannaBer|ing
- PawełCiechański- 290 tys' zł'
PonadtoRada NadzorczaSpółkiprzyznała
w |||.Q.2011r.
Panu PawłowiCiechańskiemu- CzłonkowiZarządu
motywacyjnym
Ber|ingS.A' 100.000warantówsubskrypcyjnych
seriiA. Zgodniez programem
opisanymw nocie
nr 23.
W 2012r.
- HannaBerling.276tys.zł.
- PawełCiechański303tys' zł,
PonadtoRada NadzorczaSpółkiprzyznała
w |V.Q.2012r'Panu PawłowiCiechańskiemu- CztonkowiZaządu
serii B. Zgodnie z programemmotywacyjnymopisanym
Berling s.A. 50'000 warantów subskrypcyjnych
w raporcieza 3 Q 20'l1r.Szacunkowykosztprogramumotywacyjnego
w 2012rokuwynióst371tys.zł.
Kosztywynagrodzeń
członkówRady NadzorczejBer|ingS.A.w 2011i 2012rokukształtowały
się następująco:
W 2012r.
- 30 tys.zł,
- TomaszBer|ing
- 1,5tys.zł,
- MarcinBer|ing
- MarcinMarczuk
_2,4tys.zł,
- AgataSze|iska- 1 tys.zł'
- 0 tys' zł,
_ GrzegorzPawłowski
- KajetanWojnicz- 1,5tys.zt.
W 2011r.
- TomaszBerling- 30 tys.zt,
- 1'5tys'zł'
- MarcinBer|ing
- MarcinMarczuk- 3'2 tys.zł'
- 1'5 tys.zł,
_ GrzegorzPawłowski
- KajetanWojnicz_2tys. zł'
ZaządulRadyNadzorczejSpółkioraz innymk|uczowym
W latach2011.2012roku nie byłyudzie|aneczłonkom
pożyczki,
pracownikom
kredyty,gwarancje.
i
Transakcjez jednostkami zależnym
Transakcjepomiędzyspołkądominujqcąa jej spółkąza|eŻnąz tytułuzakupu i sprzedażytowarów oraz
poziom:
produktÓwosiągnęły
w okresieod 1 styczniado 3'1grudnia2012rokunastępujący
- SprzedazArktondo Ber|ing_ 16 248tys.zł,
- Spzedaż Berlingdo Arkton_ 8 221 tys'zł,
- Ber|ing/Arkton
_ 2 345tys.zł.
- opłaty|icencyjne
Ber|ingPromotions
.

Sa|da rozrachunkówna dzień 3,| grudnia2012 roku powstałew wynikusprzedażyi zakuputowarówi usług
wyniosło
2 451tys.zł.
z tytułu
zakupui spzedażytowarów,produktÓw
a jej społkąza|eżnymi
TransakcjepomiędzyspÓłkądominującą
poziom:
osiqgnęły
w okresieod 1 styczniado 31 grudnia2011rokunastępujący
oraz opłat|icencyjnych
_ SprzedażArktondo Ber|ing_ 6 368tys.zł,
- SprzedażBer|ingdo Arkton- 7 385tys.zł'
- Ber|ing/Arkton
- 175tys.zł.
- opłaty|icencyjne
Ber|ingPromotions
w wynikuspzedaŻy i zakuputowarówi usług
Sa|da rozrachunkówna dzień 31 grudnia2011 roku powstałe
wyniosło
2 661 tys.zł'
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Wynagrodzenie k|uczowego persone|u Społki
Wynagrodzenie osób wchodzących w składorganów zarządzĄących oraz nadzorującychwypłacone lub na|eżne:
Wyszczegó|nienie
organy zanądzĄące
organynadzorujące

stan na
dzień
3',1.12.2011
564

61s

Razem
Nota 27.

stan na
dzień
31.12.2012
579

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Do głównychinstrumentówfinansowych,z których kozysta Spółka,na|eżą,umowy |easingufinansowego.
w 2012 roku Jednostka w związku z duŻą zmiennościącen miedzi na światowychrynkach zawierałaopcje
zabezpieczające wartośćgodziwą posiadanej przez Spótkę miedŹ.
Jednostka posiada też aktywafinansowe,takie jak na|eżności
z tytułudostaw i usług,środkipieniężnei depozyty
krótkoterminowe,które powstająbezpośrednio
w toku prowadzonejpzez nią działa|noŚci.
Główne rodzaje ryzyka wynikającegoz instrumentówfinansowychJednostki obejmująryzyko stopy procentowej
przepływówpieniężnych'ryzyko płynności,
ryzyko wa|utowe.
Zarząd weryfikujei uzgadnia zasady zarządzania każdymz tych rodzajów ryzyka - zasady te zostaływ skrócie
omÓwioneponiżej.
Ryzyko stopy procentowej
Narażenie Spółki na ryzyko wywołanezmianami rynkowych stóp procentowych dotyczy przede wszystkim
długoterminowychzobowiązań finansowych ze zmienną stopą procentową tj. kredytów bankowych i zobowiqzań
z tytułuzawańych umów |easingu.
Jednostka zauądza kosztami oprocentowaniapopzez kozystanie zarówno z zobowiązań o oprocentowaniu
stałym,jak izmiennym.
Ryzyko związane z płynnością
Spółka 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 przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej.
Ce|em Jednostki jest utzymanie równowagi pomiędzy ciągtoŚcią a e|astycznościąfinansowania, poprzez
korzystanie z rozmaitych Źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, umowy |easingu
finansowegoz opąązakupu.
Ryzyko walutowe
Kurs wa|ut wywiera wptyw na działa|noŚć SpÓłki. Ze wzg|ędu na fakt dokonywania zakupu towarów
uzagranicznych dostawców oraz sprzedaży w dominującej częŚci pzeznaczonej do odbiorców krajowych ryzyko
w tym obszarze moze być istotne. Spółka nie wykorzystuje jednak transakcji zabezpiecza1ących przed ryzykiem
kursowym. Jednostka na bieżąco monitorujesytuację finansową zwiqzaną z zawieranymi w innych wa|utach
transakcjamiW ce|u ograniczenia ryzyka mogącego negatywniewptynąóna sytuacjęfinansowąi osiągane przez
Społkęwyniki.w 2012 roku Jednostka zawierałatransakcjeforwardna zakup USD i EUR.
Nota 28.

Zarządzanie kapitałem

Głównym ce|em zaządzania kapitałemSpołki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych
wskaŹnikÓw kapitałowych,które wspierałyby działalnośĆoperacyjną Spółki i zwiększały wartość d|a jej
akcjonariuszy.
Spółka zarządza strukturąkapitałowąi w wyniku zmian warunków ekonomicznychwprowadza do niej zmiany.
W ce|u utrzymania |ub skorygowania struktury kapitałowej,Spółka może zmienió wypłatę dywidendy dla
akcjonariuszy,zwrócić kapitałakcjonariuszom|ubwyemitowaćnowe akcje. W roku zakończonym dnia 31 grudnia
2012 roku i 31 grudnia 2011 roku nie wprowadzonożadnychzmian do ce|ów, zasad i procesów obowiązujących
w tym obszarze.
stan na
stan na
Wyszczegó|nienie
dzień
dzień
31j2Ź012
31.12.201'.1
kredytyi pożyczki
oprocentowane
Zobowiązania
|easingowe
Zobowiązania
hand|owe
i pozostałe
zobowiązania
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Środki pieniężnei ich ekwiwa|enty

-19 490

-9 971

Zadłużenienetto

- 1 06 3 4

-549

Kapitałwłasny

67 883

62 786

Kapitałi zadłużenienetto

57 249

62 236

0,84

0,99

Wskaźnik dźwigni
Nota 29.

Proponowany podziałzysku za rok2012

Zarząd SpołkiproponujeprzeznaczyÓwypracowanyw bieżącymokresie zysk nettow następującysposób:
-

kwotę3.511 tys. zł na wypłatędywidendy'

_

kwotę4.595 tys. zł na kapitałzapasowy

Spółka w bieżącym roku wypłaciła3 48O tys. zł dywidendy w związku z podziałemwyniku za rok poprzedni.
Nie byływypłacanenatomiastza|iczkina poczet dywidendyza rok2012.
Nota 30.

Działa|ność
zaniechana

Dziatalnośózaniechana w bieżącymoraz poprzednimokresie sprawozdawczymnie wystąpiła.
Nota 31.

Wynagrodzenie audYtora

Wynagrodzeniepodmiotuuprawnionegodo badania sprawozdańfinansowychza rok 2012 wyniosło26 tys. zł,
natomiastza rok2011 wvniosło26 tvs.zł.
Nota 32.

lstotne sprawy sporne

Na dzień 31 .12'2012 roku Jednostka nie była stroną istotnych spraw spornych prowadzonych w imieniu
i orzeciwko SoÓłce'
Nota 33.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bi|ansowymnie wystąpiłyzdarzenia mające istotny wptyw na prezentowanesprawozdanie finansowe,
W szczególności na kapitały|ub wynik finansowy. Pozostałe zdarzenia po dniu bilansowym zostaĘ opisane
za 2012 rok.
w sprawozdaniu Zarządu z działa|ności
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