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WYBRANDE DANE FINANSOWE

Wyszczegó|nienie

2010

2009

2010

2009

PLN

PLN

EUR

EUR

Przychody nettoze sprzedaży

74 247

53 734

1 85 4 1

1 23 8 0

Zysk (strata)ze sprzedaŻy

11 602

1 05 6 8

2 897

2 435

Zysk (strata)z działa|ności
operacyjnej

11355

1 06 9 3

2 836

2 464

Zysk (strata)przed opodatkowania

10285

1 00 6 2

2 568

2 318

B 151

2 140

1 878

Zysk (strata)netto

8 569

Przepływypieniężnenettoz działa|ności
operacyjnej

5 618

-1 652

'1403

-381

Przeph7wypieniężnenettoz działa|ności
inwestycyjnej

-4 901

22

-1 224

5

Przepływypieniężnenettoz działa|ności
finansowej

8 576

2 424

Przeptywypieniężnenetto- razem

Y ZJZ

llz

558

794

2 320

183

z

Aktywa/Pasywa razem

62 443

41 697

15594

9 606

Aktywa tMałe

1 89 9 7

12 607

4 744

2 904

Aktywa obrotowe

43 446

29 091

10970

7 081

Kapitałwłasny

54 980

27 538

13883

O /UJ

7 463

14 159

1 885

Zobowiązaniarazem
Zobowiązania długoterm inowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Liczba akcji (tys szt.)
zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR )
Wartośćksięgowa na jedną akcję (w zł /EUR )

3 447

181

180

7 282

13979

1 839

3 403

17 400

17 400

4 394

4 235

0,49

0,47

0,12

0,11

3,16

,l Ą'R

0,80

n?o

40

44

Średnie kursy wymiany złotego W okresach objętych sprawozdaniem flnansowym i porównywa|nymidanymi
finansowymiw stosunkudo EUR ustalanychprzez NBP w
szczególnoŚci:
kursu obowiązującegona ostatni dzień każdego okresu (31.12.2010 r. - kurs ogłoszonyprzez NBP tabe|a255/A/NBP/2010
z dnia 31.12.2010tj. 3'9603zł),
kurs średniw każdymokresie' ob|iczonyjako Średnia arytmetycznakursów obowiązującychna ostatni
dzień kazdego miesiącaW danym okresie ( 2010 r. - 4,0044 zł,2009 r. - 4,3406 zł).
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JEDNoSTKoWEsPRAWozDAN|E
Nota

12 miesięcy2010

12 miesięcy2009

Dz i ałal n ośćko nty n uow a n a
Przychody ze sprzedaŻy towarów

7

74 223

53 734

Przychody ze sprzedaŻy produktów i usług

7

Koszt własnyspzedanych towarów,produktóWi usług

I

24
-55 128

-35 880

Koszty sprzedaży

8

-5 337

-4 962

Koszly zarządu

8

-2180

-2 324

11 602

1 05 6 8

-Óvz

283
-'158

zysk netto na sprzedaży
Pozostałeprzychodyoperacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

I
'10

Zysk (strata) na działa|nościoperacyjnej
Przychodyfinansowe

11

Koszty finansowe

tz

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

t?

zysk (strata) netto z działa|nościkontynuowanej

1 13 5 5

1 06 9 3

213
-1 283

67
-698

1 02 8 5

1 00 6 2

- 17 1 6

- 19 1 0

I 569

8 151

I s69

I 151

8 569

I 151

Działalnośćzaniechana
zaniechanej
Wynik nettoz działa|ności
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy

Inne całkowitedochody netto
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy

Zysk na jedną akcję

14

0,49

0,47

Całkowitydochód na jedną akcję

14

0,49

0.47

BERLING S.A.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 20iO

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Nota

3't.12.2010

31.',t2.2009

0't.01.2009

Aktywa trwałe
UdziaĘ

4ą

Rzeczowe aktywa tnłałe
Aktywa z tytułuodroczonegopodatkudochodowego
Pozostałe aktywa

17 565

1 18 1 1

1 257

749

448

175

41

291

18997

12 607

12 574

17

Aktywa trwałe razem

1 18 1 1

23

Aktywa obrotowe
Zapasy

18

22 640

20 836

25 180

NaIeżności
handIoweoraz pozostałenaIeżności

17

9 516

4 732

5 788

425

315

10606

1 314

NaIeżności
z tytułupodatkudochodowego
Środki pieniężnei ich ekwiwalenty

19

Pozostałeaktywa

20

Aktywa obrotowe razem

3ZU

260

1 894

43 446

29 091

33 114

62 443

41 697

45 688

I ozo

Aktywa tnruałep|zeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Nota

31.12.2010

31.12.2009

0 1 . 0 .12 0 0 9

Kapitał własny

14 400

Kapitałpodstawowy

24

17 400

14 400

Kapitałzapasowy

25

29 011

4 986

I 569

8 151

5 377
-390

54 980

27 538

19 387

Zysk nettookresu sprawozdawczego
Wypłaconezyski spółki jawnej
Kapitał własny razem
Zobowiązanie długoterminowe
zo

Pożyczki i kredyty bankowe
Zobowiązania z tytułuodroczonego podatku dochodowego

19

42

21

10

Zob owięania długoterminowe z tytułu|easingu fina nsowego

27

139
181

159
't80

10

7 106

4 800

20 273

Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania związane bezpośrednio z
p|zezn aczonymi do s przedaży

aktywami trwałymi

zobowiązania krótkotermi nowe
Zobowiązaniahand|oweoraz pozostałezobowiązania

28

Zob owiązania z tytułuświadczeń pracowniczych

29

Zobowiązaniaz tytułupodatkudochodowego
Pożyczki i kredyty bankowe

zo

Zob owiązania krótkoterminowe z tytułu|easing u f ina nsowego

27

Y UoÓ

5 946

111

71,

Zobowiązania krótkotermi nowe razem

7 282

13 979

26 291

Zobowiązania razem

7 463

14159

26 301

62 443

41 697

45 688

Pasywa razem
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J E DNosTKoWE sP RAWoZDAN IE z P RzE PŁYWoW Pl ENl EzNYc H

Przepływy pieniężne działalnościoperacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Amortyzacja
Odsetki
- zmianastanu
Na|eżności
Zapasy - zmiana stanu
Pozostałeaktywa- zmiana stanu
Zobowiązaniahand|oweipozostałe- zmiana stanu
Podatek dochodowy- zapłacony
PrzepĘwy pieniężne netto z działa|nościoperacyjnej
PrzepĘwy pieniężne z działa|nościinwestycyjnej
Wpływyze spzedaŻy środkówtrwałych
Wpływyz tytułuudzie|onejpożyczkipodmiotowiza|eżnemu
Wydatki na zakup środkóWtrwałych
Podwyższeniekapitału/dopłaty
w podmiociezaIeżnym
Przepływy pieniężne netto z działa|nościinwestycyjnej
Przepływy pieniężne działa|nościfinansowej
Dywidendywypłaconei inne wypłatyna rzecz właścicie|i
Wptywy netto z emisji akcji
Wpływyz tytułukredytów i pożyczek
Spłata pożyczek i kredytów bankowych
Spłatazobowiązańz tytułu|easingufinansowego
Opcje/kontrakty
fonrvard
Odsetki
Przepływy pieniężne netto z działalnościfinansowej

2010

2009

10 285
247

1 00 6 2
159

223
-4 893
-1 804

oz3

585
3 229
-2254
5 618

942
-89
-5754
-4901

-9 068
- 111
- 895
- 223
8 576

I 292

Sa|do otwarciaŚrodków pieniężnychi ich ekwiwa|entów

1 314

BERLING S.A.

-1916
-1 652

63
A1

22

18873

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwa|entów

Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwa|entów

740
4 344
1
-15 667

10 606

4 201
-1 079
-73
-688
2 361

czu

1 314
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sPRAWozDANlE zE ZM|ANW KAP|TALEWŁASNYM

Kapitał podstawowy
Stan na początekokresu
- Podwyższeniekapitału
Stan na koniecokresu
Kapitał zapasowy
Na początekokresu
- Podziałzysków zatrzymanych
- Agio z emisji
Na koniec okresr.l
Zyski zatrzymane
Na początekokresu
- Wypłaconezyski spółkijawnej
- Zwiększeniekapitałuzapasowego
- Zysk za okres
Stan na koniecokresu

2010

2009

14 400
3 000
17 400

14 400
14 400

4 986
8 '151
'15
873

4 986

29 0't1

4 986

8 151

5 376
- 390
4 986
8 151
I 151

- 8 151
I 569
I 569

Kapitałwłasny razem
Stan na poczqtekokresu

27 538

19 387

Stan na koniecokresu

54 980

27 538

BERLING S.A.

Jed nostkowe sprawozdan ie fi na nsow e za rok 2010

w tvs. zł

NoTYoBJAŚHlłl4ce
Nota 1. |nformacjeogó|ne o Spółce
BERLlNG S.A. (Spółka, Jednostka) powstaław wyniku przeksztatceniaz Ber|ing Centrum ChłodnictwaSpółka
Jawna' która prowadziładziała|nośÓ
gospodarcząod kwietnia,l993 roku.
Przekształceniew spółkę akcyjną nastqpiłona mocy PostanowieniaSądu Rejonowegod|a m.st. Warszawy, X|V
Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego zdnia 1|utego 2008 iz tym dniem Spółka zostata
wpisana do Rejestru przedsiębiorcówKrajowegoRejestru Sądowego pod numerem0000298346.
WspÓ|nicy spółkijawnejobję|iakcje w spółceakcyjnejW zamian za posiadanewkładyw spółcejawnej.Wszystkie
aktywa i pasywa zostałypzejęte przez BERL|NG s.A.
Numer ldentyfikacjiPodatkowejnadany zostałSpółce przezUrząd Skarbowy Warszawa ochota w dniu 29 marca
1995 - N|P 522 0o 59742' Numer Regon 010164538 nadany zostałprzez Wojewódzki Urząd Statystyczny
ul. Wiktorska91A w Warszawiew dniu 1 kwietnia1993.
Siedzibajednostkidominującejmieścisię w Warszawieprzy ulicyWspó|nej25.
Przedmiotemdziała|ności
Spółkijest:
hande|huńowyideta|icznyurządzeniamichłodniczymi,
usługiw zakresie napraw, montażui komp|etacjiurządzeń przemysłowychw szczegó|nościzwiązanych
z chtodnictwem.
_ wynajem sprzętuchłodniczego.
SkładZarzqdu BERL|NG S.A. na dzień sporządzeniajednostkowegosprawozdaniafinansowegoprzedstawiałsię
następująco:
_ Hanna Berling- Prezes Zarzqdu,
PawełCiechański - CzłonekZarządu.
W 2010 roku oraz pomiędzy dniem bi|ansowym,a dniem sporządzenia jednostkowego sprawozdania
finansowegonie wystqpiłyzmiany w składzieZarządu
Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiałsię
następująco
Tomasz Ber|ing- PrzewodniczącyRady Nadzorczej'
Marcin Marczuk - WiceprzewodniczącyRady Nadzorczej,
KajetanWojnicz - CzłonekRady Nadzorczej,
Marcin Berling - Cztonek Rady Nadzorczej,
_ Grzegorz Pawłowski- CzłonekRady Nadzorczej.
W 2010 roku oraz pomiędzy dniem bi|ansowym,a dniem sporządzenia jednostkowego sprawozdania
finansowegowystąpiłajedna zmiana w składzieRady Nadzorczej Spółki.
W dniu 25.06.2010r.zostałodwołanyJerzy Stec z funkcjiCzłonkaRady Nadzorczej
_ W dniu 25.06.2010r.zostat powołanyKajetanWojnicz do pełnieniafunkcjiCzłonkaRady Nadzorczej
Czas tnłlaniaSpółkijest nieokreś|ony.
Nota 2. Skład grupy kapitałowej
BERL|NG jest jednostkądominującąGrupy KapitałowejBERL|NG s.A.' w składktÓrejwchodzi jednostkaza|eźzna
PrzedsiębiorstwoWie|obranżowe,,ARKTON''
Sp. z o.o. (da|ejArkton/jednostkaza|eŻna)'
BERL|NG nabytw 2008 roku 1ooo/oudziałÓwspołkiArkton' przez co stałsię jej jedynym udziałowcem.
Przedmiotemdziała|ności
spółkiza|eżnejjest:
produkcjaurządzeń chtodniczychi wenty|acyjnych,
wykonywanieinstalacjicentralnegoogrzewaniai wentylacyjnych.
Czas trwaniajednostkiza|eznĄ jest nieokreś|ony.
Nota 3. Podstawa i format spoządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Sprawozdaniefinansowezostałoprzygotowanezgodnie z:
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-

MiędzynarodowymiStandardami SprawozdawczościFinansowej (,,MSSF'')w kształciezatwierdzonym
przez UE. MSSF obejmĘ standardy i interpretacjezaakceptowane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości(,,RMSR'' ) oraz Komisję ds. |nterpretacjiSprawozo-awcżosóifinansowej

-

przepisami rozporządzeniaMinistra Finansów z dnia 19 paŹdziernika2005 roku w sprawie informacji
bieżącychi okresowych przekazywanychprzez emitentówpapierów wartościowych
(Dz. U. Nr 209, poź.
1744).

(,,tFRtc'),

Niniejsze sprawozdaniefinansowezostałosporządzonezgodnie zzasadąkosztu historycznego.
Niniejsze sprawozdaniefinansowejest przedstawionew złotych(,,PLN'),a wszystkie wańości,o i|e nie wskazano
inaczĄ, podane są w tysiqcach złotych(,,tys' PLN'').
Sprawozdaniefinansoweobejmujeokres 12 miesięcytj.od dnia 01'o1.2o1orokudo dnia 31.12.2010roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych
zaprezentowanoporównywa|ne
dane finansowena dzień 31j2.2009 rokui na dzień 01.01.2009roku.
D|a danych prezentowanych w sprawozdaniu z catkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapita|e
własnym oraz w sprawozdaniu z przepĘwów pieniężnychzaprezentowano porÓwnywa|nedane finansowe za
okres od 01.01.2009rokudo 31.12.2009roku.
Dane porównywa|nebyĘ zweryflkowaneprzez biegłegorewidenta'
Sprawozdanie finansowejednostki zostałosporządzoneprzy załoŻeniukontynuowaniadziała|ności
gospodarczej
w okresie co najmniej12miesięcy po dniu bi|ansowym.Zarząd Jednostkinie stwierdzana dzień podpisanió
sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności,które wskazywałybyna zagroŻeniad|a moż|iwości
kontynuacji dziata|nościprzez Spotkę w okresie 12 miesięcy po dniu bi|ansowym na skutek zamierzonego
Iub przymusowegozaniechania bądźistotnegoograniczeniaprzez niądotychczasowejdziała|ności.
Nota 4. oświadczenie o zgodności
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostato sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (,,MSSF'') oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania do pub|ikacji'biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardÓw
MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działa|noŚć,w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości
nie ma roŻnicymiędzy standardamiMSSF' które weszływ życie,a standardamiMssF zatwierdzonymiprzez UE.
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
RachunkowoŚci (''RMSR',) oraz Komitet ds. |nterpretacjiMiędzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
(,,KrMSF).
Niniejszejsprawozdaniefinansowestanowi pierurszejednostkowesprawozdaniefinansowezgodne z MSSF.
Dniem przejściana MSSF d|a Spółki jest 1 stycznia 2009 roku, nie wystąpiłyna ten dzień istotne róznice w
zakresie Wyceny aktywów i pasywów pomiędzy dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowościprzez
Jednostkę (Ustawa o rachunkowości)'
a MSSF.
Jednostka prowadzi księgi rachunkowezgodnie z po|ityką(zasadami)rachunkowości
okreŚ|onymiprzez Ustawie
z
dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (,,Ustawa'') z
póŹniejszymi zmianami
i wydanymi na jej podstawie przepisami. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie
zawarIe 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 przedstawione istotne zasady rachunkowościstosowane pfy sporządzeniu niniejszego
jednostkowegosprawozdaniafinansowego.Zasady te byłystosowane we wszystkich prezentowanychokresach
w sposób ciągły.
Sprawozdaniefinansowejest sporządzonezgodnie z koncepcjąkosztu historycznego.
Przychody ze sprzedaŻy
Przychody ze sprzedażzyujmowane są w wartościgodziwej zapłat otrzymanych |ub na|eżnychi reprezentują
na|eżności
za towary i produktydostarczone w ramach norma|nejdziała|ności
gospodarczej,po pomniejszeniu
o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą' Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane
są W momencie dostarczeniatowarÓw i przekazaniaprawa własności.
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Leasing
Leasing jest k|asyfikowanyjako |easingfinansowy' gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencja|ne
korzyścioraz ryzyko wynikającez bycia właŚcicie|emna |easingobiorcę'Wszystkie pozostałerodzaje |eaśingu
są traktowanejako Ieasingoperacyjny.
Aktywa użytkowanena podstawieumowy |easingufinansowegosą traktowanejak aktywa Spółki i są wyceniane
w ich wańości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższejjednak niż wańoŚĆ bieżąca minima|nychopłat
|easingowych. Powstające z tego tytułuzobowiązanie wobec |easingodawcyjest prezentowane w bi|ansie
w pozycji zobowiązania z tytułu |easingu finansowego. Płatności|easingowe zostały podzie|one na częśc
odsetkową oraz częśćkapitałowq,tak, by stopa odsetek od pozostającegozobowiązania byta wie|kościąstałą'
Koszty finansowe są odnoszone w koszty odsetek w sprawozdaniuz całkowitychdochodÓw. opłaty |easingowó
uiszczane w ramach |easinguoperacyjnegoobciążająkoszty metodą |iniowąprzez okres |easingu.
Waluty obce
Transakcje przeprowadzane W wa|ucie innej niż po|ski ztoty są księgowane po kursie waluty obowiązującym
na dzień transakcji' Na dzień bi|ansowy'aktywa i pasywa pieniężnedenominowanew wa|utach obcych
są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień' Zyski i straty wynikłe z prze|iczenia wa|ut
są odnoszone bezpośredniow sprawozdanie z całkowitychdochodów, za wyjątkiemprzypadków, gdy powstały
one wskutek Wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych,w przypadku których zmiany wańościgodziwej odnosi
się bezpośredniona kapitał.
Różnice kursowe dotyczące na|eżności
i zobowiązań z tytułudostaw i usług w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów korygująodpowiednioprzychodyze sprzedaŻyi koszty działa|ności
operacyjnej.
świadczenla pracownicze
Kwoty krótkoterminowychświadczeńna rzecz pracowników innych niż z tytułu rozwiązania stosunku pracy
iświadczeń kapitałowychujmuje się jako zobowiązanie, po uwzg|ędnieniuwszelkich kwot juz wypłaconych
ijednocześniejako koszt okresu, chyba że świadczeniena|eżyuwzg|ędniĆw koszcie wytworzenia składnika
aktywÓw.
Swiadczenia pracownicze W formie płatnych nieobecnoŚci ujmuje jako zobowiqzanie i koszt
w momencie wykonania pracy przez pracowników, jeże|i wykonana praca powoduje narastanie moż|iwych
przysztych ptatnych nieobecności|ub w momencie ich wystąpienia' jeże|i nie ma związku między praę
a narastaniem ewentua|nych przyszłychpłatnychnieobecności.
Swiadczenie z tytutu rozwiązania stosunku piacy ujmuje się jako zobowiązanie i koszt wówczas, gdy rozwiązany
został stosunek pracy z pracownikiem(|ub ich grupq) przed osiągnięciemprzez niego wieku emeryta|nego|ub
gdy nastąpiło zapewnienie świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy W następstwie złoŻonejprzez
jednostkę propozycjizachęcającejdo dobrowo|negoodejściazpracy'
Społka nie oferuje swoim pracownikom udziału w żadnych programach dotyczących świadczeń po okresie
zatrudnienia.
Jednostka nie prowadziprogramuwynagrodzeńopańych na akacjach(MssF 2).
Podatki
Na obowiązkoweobciążeniawyniku składająsię: podatek bieżącyoraz podatekodroczony.
Bieżące obciążenie podatkowe jest ob|iczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
danego roku obrotowego.Zysk (strata)podatkowa rożni się od księgowego zysku (straty)netto w związku z
wyłączeniemprzychodów pod|egającychopodatkowaniui kosztów stanowiącychkoszty uzyskania przychodów w
|atachnastępnychoraz pozycjikosztów i przychodow,ktÓre nigdy nie będą pod|egaĘopodatkowaniu.obciążenia
podatkowesą wy|iczanew oparciu o stawki podatkoweobowiązującew danym roku obrotowym.
Biezący podatek dochodowy dotyczący pozycji rozpoznanych bezpośredniow kapita|e jest rozpoznawany
bezpośredniow kapita|e,a nie w sprawozdaniuz catkowitychdochodów
Podatek odroczony jest wy|iczany metodą bi|ansową jako podatek pod|egający zapłaceniu |ub zwrotowi
w przysztościna różnicach pomiędzy wartościamibi|ansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadającymi
im wańościamipodatkowymiwykorzystywanymido wy|iczeniapodstawyopodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowychpod|egających
opodatkowaniu' natomiast składnikaktywów z tytułupodatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości
w jakiej jest prawdopodobne'ze będzie można pomniejszyć przyszłezyski podatkowe o rozpoznane ujemne
różnice przejściowe.Pozycja aktywów |ub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeś|iróznica przejściowa
powstaje z tytułuwańościfirmy |ub z tytułupierwotnego ujęcia innego składnikaaktywów |ub zobowiązania
w transakcji'która nie ma wpływuani na wynik podatkowyani na wynik księgowy.
Rezerwa z tytułupodatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowychróżnic podatkowych powstaĘch
w wyniku inwestycjiw podmioty za|ezne i stowarzyszone oraz wspó|ne przedsięwzięcia,chyba że Spółka jest
zdo|na kontrolowaómoment odwrócenia różnicy przejściowej
i jest prawdopodobne,iż w dającej się przewidzieć
przysztościrÓżnica przejściowa
się nie odwróci.
Wartośó składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego pod|ega ana|izie na kazdy dzień bilansowy,
a w przypadku gdy spodziewane przyszte zyski podatkowe nie będą wystarczające d|a rea|izacji składnika
aktywów |ubjego częścinastępujejego odpis'
Podatek odroczony jest wy|iczanyprzy uzyciu stawek podatkowych,które będą obowiązywaćw momencie, gdy
pozyĄa aktywÓW zostanie zrea|izowana |ub zobowiązanie stanie się wymaga|ne' Podatek odroczony jest
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uJmowany w sprawozdaniu z całkowitychdochodów, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych
bezpoŚrednio w kapita|e własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również ioz|ic)iny
bezpośredniow kapitatywłasne.
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Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia |ub kosztu wytworzenia)
pomniejszonegow ko|ejnychokresach o odpisy amońyzacyjne oraz utratęwirtosci.
Koszty finansowaniazewnętrznegobezpoŚredniozwiązanego z nabyciem Iub wytworzeniemsktadników majątku
wymagających dłuzszegookresu czasu, aby mogłybyć zdatne do użytkowanii |ub odsprzedaŻy,są do|icźine
do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aŻ do momentu oddania tych srołt<ow trwałych
do użytkowania.
Amońyzację wy|icza się d|a wszystkich środkÓw trwałych,z pominięciem gruntÓw oraz środków trwałych
w budowie,przez oszacowany okres ekonomicznejprzydatności
tych środków,uzywającmetody |iniowej.
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy |easingu finansowego są amońyzowane przez okres
ich ekonomicznejużyteczności,
odpowiedniojak aktywawłasne.
Zyski |ub straty wynikłeze sprzedaŻy/ |ikwidacji|ub zaprzestania użytkowaniaśrodkówtrwałychsą okreś|ane
jako roznica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wańościąnetto tych środkówtrwałycń i są
ujmowane
w sprawozdaniuz całkowitychdochodów.
Utrata wańoścl
Na każdy dzień bi|ansowy Spółka dokonuje przeglądu wartoŚci netto składników aktywÓw trwałychw ce|u
stwierdzenia, czy nie występują przestanki wskazujące na moż|iwość
utraty ich wańości.W przypadku, gdy
stwierdzonoistnienietakich przesłanek,szacowana jest wańośćodzyskiwa|nadanego składnikaat<t1Ńow,
w cllu
ustalenia potencja|negoodpisu z tego tytułu.W sytuacji, gdy sktadnik aktywów nie generuje.przepływów
pienięznych, które są W znacznym stopniu nieza|eznymi od przepĘwów geńerowanyci przez inne akiywa,
ana|izęprzeprowadza się d|a grupy aktywów generującychprzeptywypieniężne,do któiej na|eżydany składnik
aktywów.
Zapasy
początkowa (koszt) zapasÓw
WańoŚć
obejmuje wszystkie koszty poniesione W
zwiqzku
z doprowadzeniemzapasÓw do ich aktua|negomiejscai stanu. Cena nabyciazapasÓw obejmujecenę zakupu'
powiększoną o cła impońowe i inne podatki (niemoż|iwedo pÓŹniejszego odzyskania od wiadź pooait<owyirr;,
koszty transpońu, załadunku,wytadunku i inne koszty bezpośredniozwiązane z pozyskaniem zapasów oraz
upusty,rabatyi inne podobnezmniejszenia.
Zapasy wycenia się na dzień bi|ansowyw wartoŚci początkowej(cenie nabycia |ub koszcie wytworzenia)|ub
w cenie sprzedazy nelto W za|eżnoŚci od tego, która z nich jest niższa. Cena sprzedazy netto odpowiada
oszacowanej cenie sprzedażypomniejszonejowsze|kie koszty konieczne do zakończenia produkcjioraz koszty
doprowadzeniazapasów do sprzedaży|ubzna|ezienianabywcy (tj.koszty sprzedaży,marketinguitp.).
Inwestycje
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiqg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny
nabycia), stanowiącegowańośógodziwą uiszczonej zapłaty.Następnie instrumentyfinansowe są za|iczane do
jednej z następującychczterech kategoriii ujmowanew następującysposób:
Aktywa finansowe wyceniane w wartościgodziwej przez wynik finansowy : kategoriata obejmuje dwie
podkategorle: aktywa przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe przeznaczone
w momencie ich początkowego ujęcia do wyceny wedługwańościgodziwej przez wynik finansowy.
Składnikaktywów za|icza się do tej kategoriijeże|izostałnabyty przede wszystkim w ce|u sprzedażyw
krótkim terminie |ubjeze|i zostatza|iczony do tej kategoriipzezZarząd. |nstrumentypochodne rówńiez
za|icza się do ,,przeznaczonychdo obrotu'',o i|e nie zostałyprzeznaczone na zabezpieczenia. Aktywa z
tej kategorii za|icza się do aktywów obrotowych,jeżeli są przeznaczone do obrotu |ub ich realizacji
oczekuje się w ciągu ,12miesięcy od dnia bilansowego.Niezrea|izowanezyski/stratyz tytułuaktua|izacji
Wycenysą ujmowanew rachunkuzysków i strat.
Aktywa finansowe utrzymywanedo terminu wymaga|nościsą wyceniane według skorygowanej ceny
nabycia (zamołtyzowanegokosztu)usta|anejprzy zastosowaniuefektywnejstopy procentowej,
_ Pożyczki są wyceniane wedługskorygowanejceny nabycia (zamońyzowanegokosztu) usta|anejprzy
zastosowaniuefektywnejstopy procentowej,
Na|eżności krótkoterminowe wykazywane są według kwot pierwotnie zafakturowanych,
z uwzg|ędnieniemodpisu na wątp|iwena|eżności,
Na|eżnoŚci długoterminowesą wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamońyzowanego
kosztu) ustalanejprzy zastosowaniuefektywnejstopy procentowej.
Wańość na|eznoŚci aktua|izujesię uwzg|ędniającstopień prawdopodobieństwaich zapłaty poprzez
dokonanieodpisuaktuaIizującego'
_ oszacowanie odpisow na należnościwątp|iwenastępuje na podstawie analizy danych historycznych
dotyczącychściąga|noŚcina|eżności
bądźna podstawiestrukturwiekowychsa|d należności,
a takze na
podstawie |nformacjiz działuprawnego o na|eŹnościach
skierowanych na drogę sądową (upadłości,
|ikwidacje,uktadyi skierowanedo sądu w ce|u uzyskania nakazu zapłaty).
odpisy aktualizującewartośćna|eżności
za|icza się odpowiedniodo pozostaĘch kosztów operacyjnych
Iub do kosztów finansowych- za|eżnieod rodzajuna|eżności,
której dotyczy odpis aktua|izujący.
!t
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NaIezności umorzone, przedawnione Iub nieściąga|nezmniejszają dokonane upzednio odpisy
aktuaIizująceich wartość.
_ Na|eżności
umorzone,przedawnione|ub nieŚciąga|ne,od których nie dokonano odpisów aktua|izujących
ich wartości|ub dokonano odpisÓw w niepełnejwysokoŚci, za|icza się odpowiednio do po.ośtły"n
kosztów operacyjnychIub kosztów finansowych.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są wyceniane wedługwańościgodziwej, a niezrea|izowane
zyski/stratyz tytułuaktua|izacjiWycenysą ujmowanew sprawozd-aniu
z całkówitychdochodów.
_ Środki pieniężnei ekwiwa|entyśrodkówpieniężnychkategoria
ta obejmujeśrodkipieniężneW kasie, na
rachunkach bankowych oraz wszystkie depozyty i krótkoterminowe papiery wartościowe
z terminem zapadalnoŚci do trzech miesięcy. Środki pieniężnei ekwiwa|entyśiodków pieniężnych
wyceniane są wedługwartościnomina|nej.
Wańośćgodziwa instrumentowfinansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym
rynku usta|anajest
w odniesieniu do cen notowanychna tym rynku na dzień bi|ansowy.W przypadku,gdy biak jóst notowanejceny
rynkowej,wartośćgodziwa jest szacowana na podstawienotowanejceny rynkowejpoóoonego instrumentulbądi
na podstawie przewidywanychprzepływóWpieniężnych.D|a wszystkich.artywowfinansowyón przeprowadzaśię
test na utratęwańoŚci na dzień bi|ansowy.
Rezerwy na zobowiązania
Rezenły ujmowane są wówczas, gdy na Jednostce ciąży istniejący obowiązek (prawny |ub zwyczajowy)
wynikającyze zdarzeń przeszłychi gdy jest pewne |ub wysoce prawdópodobne,że wypełnienietego obowiqzku
spowoduje koniecznośĆwypływuŚrodków tozsamych ze stratami ekonomicznymi,óiaz gdy można dokonaÓ
wiarygodnegooszacowania kwotytego zobowiązania.
Kredyty bankowe
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pozyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego
wańośó otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredyiu/pożyczki.Następnie,
wszystkie kredyty bankowe i pożyczki sq wyceniane według skorygowanej ceny nańycia (zamońyzowanego
kosztu),przy zastosowaniuefektywnejstopy procentowej.
Koszty fi nansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montazu |ub u|epszenia środków
trwałych'wartościniemateria|nychlub innych dostosowywanych składników aktywów, przez okres budowy'
przystosowaniai montazu są ujmowane w wańościtych aktywów (z wyjątkiemróżnic kursowych nie będącyih
korektąpłaconychodsetek),jeś|izobowiązaniate zostałyzaciągniętew tym ce|u' Pozostałekoszty finanśowania
zewnętrznegoujmowanesą w rachunkuzysków i strat.
Zobowiązania i aktywa warunkowe
Przez zobowiązaniawarunkowerozumie się :
moż|iwy obowiązek, ktÓry powstaje na skutek zdarzeń przesztych, którego istnienie zostanie
potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia Iub niewystąpienia jednego Iub 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 było wydatkowanieśrodkówzawierających w sobie
korzyściekonomicznew ce|uwypełnieniaobowiązku,|ub
o kwoty obowiązku(zobowiązania)nie mozna wycenićwystarczającowiarygodnie.
Przez aktywa warunkowe rozumie się moż|iweskładnikiaktywów, które powstatyna stutół zdarzeń przeszĘch
oraz ktÓrych istnieniezostanie potwierdzonedopierow momenciewystąpienia|ub niewystąpienia
jednego |ub
większej i|ościniepewnychprzyszłychzdarzeń, które nie w pełnipod|egająkontro|ijednostki.
Szacunki Zarządu
Sporządzenie sprawozdania finansowego Wymaga dokonania przez Zarząd Jednostki pewnych szacunków i
załoŻeń,które znajdują odzwierciedłeniew tym sprawozdaniuoraz w dodatkowychinformacjachi objaśnieniach
do tego sprawozdania. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od tych szacunków. Szacunki te dotyczą, między
innymi, utworzonych rezerw i odpisów aktua|izujących,przyjętych stawek amońyzacyjnych. śzaóunt<isą
okresowo weryfikowanew oparciu o profesjona|nąocenę Zaządu'
Zmiany MSSF
Następujące zmiany do istniejącychstandardów opublikowanychprzez Radę MiędzynarodowychStandardów
Rachunkowościoraz zatwierdzoneprzezUE weszĘ w życiew roku 20,|0:
-

MSSF 'l (znoweiizowany),,ZastosowanieMSSF po raz pierwszy", zatwierdzony w UE w dniu 25
|istopada2009 roku (obowiązującyw odniesieniu do okresów rocznych poczqWszy od ,1stycznia 2010
roku |ub po tej dacie), Zmiany dotyczyłyreorganizacjitreścii przesunięciawiększości|icznych w tym
Standardziewy1ątkówi zwo|nieńdo załączników.
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MSSF 3 (znowe|izowany),,Potączeniajednostek gospodarczych'',zatwierdzonyw UE w dniu 3 czerwca
2009 roku (obowiązującyw odniesieniudo okresÓw rocznych rozpoczynającychsię 1 |ipca2009 roku |ub
po tej dacie), ZmodyfikowanyMSSF 3 wymaga ujęcia kosztów związanychz przejęciem w kosztach
okresu. Zmiany do MSSF 3, jak i związane z tym zmiany do MSR 27 ograniczĄą zastosowanie
rachunkowościprzejęcia ty|ko do momentu przejęcia kontro|i,w konsekwencjiwańoŚĆ firmy usta|ana
jest ty|kona ten moment.MSSF 3 precyzujesposób ustaleniai ujmowaniawańościgodziwejna dzień
przejęcia.Zmiana standarduumoż|iwiarównieżvvycenęwszystkich udziałówniesprawującychkontro|iw
jednostce przejmowanej w wartościgodziwej |ub wg udziału propoĘona|nego tych udziałów w
moż|iwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki przejmowanej. Zmodyfikowany standard
Wymaga również Wyceny wynagrodzenia z tytułuprzejęcia w wańościgodziwej na dzień przejęcia.
Dotyczy to równieżwartościgodziwejwsze|kichna|eznychwynagrodzeńwarunkowych
Zmiany do MSSF '1 ,,ZastosowanieMSSF po raz pienruszy"- dodatkowe zwolnienia dla jednostek
stosujących MSSF po raz pierwszy,zatwierdzonew UE w dniu 23 czeruca 2010 roku (obowiązującyw
odniesieniu do okresów rocznych począWszy od 1 stycznia 2o1O roku |ub po tej dacie), Zmiźny
(1) zwo|nieniejednostekstosującychmetodę kosztów pełnychz retrospektywnegostosowania
okreś|ają:
MSSF w stosunku do aktywów w postaci gazu ziemnego i ropy naftowej'(2) zwo|nieniejednostek
posiadającychumowy |easinguz ponownejoceny k|asyfikacjitych umów zgodnie z interpretacjąK|MSF
4 ,,Ustalenie,czy umowa zawiera leasing" w przypadku, gdy zastosowanie krajowych wytycznych
rachunkowości
daje ten sam efekt.
Zmiany do MSSF 2 ,,Płatności
w formie akcji',_ transakcjepłatności
w formie akcji roz|iczanew środkach
pieniężnychw grupie kapitałowej,zatwierdzone w UE w dniu 23 marca 2010 roku (obowiązującew
odniesieniu dookresów rocznych począWszyod 1 stycznia 2010 roku |ub po tej dacie), Zmiany
(1) zakres MSSF 2. Jednostkaotrzymującadobra |ub ustugiw ramach transakcjipłatnościw
okreś|ają:
formie akcji musi ująćte dobra |ub ustuginieza|eznieod oko|iczności
która jednostkaw grupie roz|iczatę
transakcjęoraz czy transakcjajest rozliczanaw formie akcji czy środkachpieniężnych,(2) oddziatywanie
MSSF 2 oraz innychstandardów.Rada okreś|iła,
iżzgodniez MSSF 2 ,,grupa''
ma jednakoweznaczenie
jak w MSR 27 ,,Skonso|idowane
i jednostkowesprawozdaniafinansowe'',to jest w skład,,grupy''wchodzi
ty|kojednostka dominującaoraz jej spółkiza|eżne.
Zmiany do MSR 27 ,,Skonsolidowane
ijednostkowesprawozdaniafinansowe",zatwierdzonew UE w
dniu 3 czenłlca 2009 roku (obowiązującew odniesieniu do okresÓw rocznych rozpoczynającychsię 1
|ipca 2009 roku lub po tej dacie), Zmodyfikowanystandard okreŚ|a, iŻ zmiany w udziałachjednostki
dominującejw spółce za|eŻnĄ, niepowodująceutraty kontro|i,roz|iczanesą w kapita|ewłasnymjako
transakcje z właścicie|ami
pełniącymifunkcje właścicie|skie.
Przy takich transakcjach nie ujmuje się
wyniku finansowego ani nie dokonuje przeszacowania wartościfirmy.Wsze|kie różnice między zmianą
udziałów niesprawującychkontro|ia wartoŚcią godziwą wypłaconego|ub otrzymanegoWynagrodzenia
ujmowane są bezpośredniow kapita|e własnym i przypisywane właścicie|om
jednostki dominującej.
Standard okreś|aczynnościksięgowe,jakie powinna zastosować jednostka dominująca w pzypadku
utraty kontro|inad spółką zaleŻną. Zmiany do MSR 28 i MsR 31 poszerzają wymagania dotyczące
rozliczania utraty kontroli.
Zmiany do MSR 39 ,,|nstrumentyfinansowe: ujmowanie i wycena'' - spełniające kryteria pozycje
zabezpieczane, zatwierdzone w UE w dniu 15 września2009 roku (obowiązującew odniesieniu
do okresów rocznych rozpoczynającychsię 1 |ipca 2009 roku |ub po tej dacie), Wyjaśniająone dwie
kwestie związane z rachunkowością
zabezpieczeń: rozpoznawanieinflacjijako ryzyka |ub częściryzyka
podlegającego zabezpieczeniu oraz zabezpieczenie w formie opcji. Zmiany te precyzują, ze inflacja
moze pod|egać zabezpieczeniu jedynie w przypadku, gdy jej zmiany są umownie okreś|onym
eIementemprzeptywówpieniężnychujmowanego instrumentufinansowego.
Zmiany do rÓznych standardów i interpretacji,,Poprawkido MSSF (2009)"- dokonane zmiany w ramach
procedurywprowadzaniadorocznychpoprawekdo MSSF, opublikowanew dniu '16kwietnia2009 roku
( M S S F 2 , M S S F 5 , M S S F 8 , M S R 1 , M S R 7 , M S R 1 7 , M S R . t 8 , M S R 3 6 , M S R 3 8 , M S R 3 9 , K T M S FI
oraz K|MSF 16), ukierunkowane głównie narozwięywanie niezgodnościi uściś|enie
słownictwa,
zatwierdzonew UE w dniu 23 marca 2010 roku (obowiązujące
wodniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynającychsię 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie),
InterpretacjaK|MSF 12 ,,Umowyna usługikoncesjonowane'''zatwierdzonaw UE w dniu 25 marca 2009
roku (obowiązującaw odniesieniudo okresów rocznych rozpoczynającychsię 30 marca 2009 roku |ub
po tej dacie),
Interpretacjadaje wytyczne d|a koncesjobiorcóww zakresie ujęcia księgowegoumów koncesji na usługi
w ramach partnerstwa pub|iczno-prywatnego.KIMSF 12 dotyczy umów, w których koncesjodawca
kontro|uje|ub regu|ujejakie ustugi koncesjobiorcadostarczy przy pomocy okreś|onejinfrastruktury,a
takżekontro|ujeznaczący pozostaĘ udziałw infrastrukturzena koniec okresu rea|izacjiumowy.
InterpretacjaK|MSF 15 ,,Umowydotyczące budowy nieruchomoŚci'',zatwierdzonaw UE w dniu 22|ipca
2009 roku (obowiązującaw odniesieniudo okresÓw rocznych rozpoczyna1ących
się .l stycznia 20,10roku
|ub po tej dacie)' K|MSF 15 zajmuje się dwoma (powiązanymi)zagadnieniami:okreŚ|a,czy dana umowa
o usługębudow|anąnieruchomości
wchodzi w zakres MsR 11 ,,Umowyo ustugę budowlaną,'czy MSR
18 ''Przychody,,oraz okreś|a,kiedy na|eżyujmować przychody z budowy nieruchomości.|nterpretacja
zawiera równieżdodatkowewytyczne dotyczące odrÓżniania',umówo budowę''(wchodzącychw zakres
MSR 11) od innychumów dotyczącychbudowynieruchomości
(wchodzącychw zakres MsR 18).

BERLING S.A.

15

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2010
_
-

-

|nterpretacjaK|MSf 16 ,,Zabezpieczenieudziałóww aktywach netto jednostki dziaĘącej za granicą','
zatwierdzona w UE w dniu 4 czerwca 2009 roku (obowiązującaw odniesieniu do ółreśowńcznyćn
rozpoczyna1ącychsię 1 |ipca2009 roku |ubpo tej dacie),
|nterpretacjaK|MSF 17 ,,PrzekazanieaktywÓw niegotówkowychwłaścicie|om'',
zatwierdzona w UE w
dniu 26 |istopada2009 roku (obowiązującaw odniesieniudo okresÓw rocznych rozpoczynĄących się 1
listopada2009 roku lub po tej dacie),
|nterpretaĄa zawiera wytyczne w zakresie roz|iczania przekazywania aktywów niegotowkowych
właścicie|om.
Z interpretacjiwynika przede wszystkim, że dywidendę na|eży wyceniać w wartóści
godziwej wydanych aktywów, a różnice między tą kwotą a wcześniejszqwańością bi|ansowątych
aktywÓw na|ezy ujmować w wyniku finansowym w momencie roz|iczania na|eżnej dywid.eńdy.
.
Interpretacjanie dotyczy podziałuaktywów niegotÓwkowychw sytuacji,gdy w wyniku podziałukontroia
n a d n i m in i e u l e g az m i a n i e .
|nterpretacjaK|MSF 18 ,,Przekazanieaktywów przez k|ientÓw'',zatwierdzonaw UE w dniu 27 |istopada
2009 roku (obowiązującaw odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynĄących się 1 |istopadażoog
roku lub po tej dacie).
|nterpretacjata dotyczy szczegÓ|nie sektora użyteczności
pub|iczneji stosuje się do wszystkich umÓw, w
ramach ktÓrych jednostka otrzymuje od k|ienta składnik rzeczowego majątku tnłałego (|ub środki
pieniężne pfeznaczone na budowę takiego składnika), który musi następnie wykorzystaĆ do
przyłączeniak|ientado sieci |ubdo zapewnieniamu ciqgłegodostępudo dostaw towarów |ub uśług.

Spó.łkauwzględnitawyżejwymienione zmiany przy sporządzan|usprawozdaniafinansowego,w przypadku gdy
jej dotyczyły.
Nowe standardy i interpretacje, które zostały opub|ikowane, a nie weszły jeszcze w życie
Standardy i interpretacje,jakie zostałyjuż opub|ikowanei zatwierdzoneprzez UE, a|ejeszcze nie weszływ zycie
ZatwierdzĄąc niniejsze sprawozdanie finansowe Społka nie zastosowała następujących standardów' zmian
standardowi interpretacji,
które zostaĘ opublikowanei zatwierdzonedo stosowaniaw UE' a|e które nie weszły
jeszcze w Źycie.
_ Zmiany do MSR 24 ,,Ujawnianieinformacjina temat podmiotówpowiązanych''- uproszczenie wymogÓw
dotyczących ujawnień przez jednostki powiązane z państwem oraz doprecyzowaniedefinicjijednostek
powiązanych,zatwierdzonew UE w dniu 19 |ipca 20,|0 roku (obowiązującew odniesieniu do okresów
rocznych począWszyod 1 stycznia 2011 roku |ub po tej dacie),
Zmiany do MSR 32 ,,lnstrumentyfinansowe: prezentacja" - klasyfikacja emisji praw poboru,
zatwierdzone w UE w dniu 23 grudnia 2009 roku (obowiązującew odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynającychsię 1 lutego 20,|0 roku |ub po tej dacie), Zmiany dotyczą sposobu k|asyfikacjiemisji
praw poboru (praw, opcji, warrantów), ktore są Wyrażonew wa|ucie innej niż wa|uta funkcjona|na
emitenta. Poprzedni standard wymagał ujmowania takich praw poboru jako zobowiązania z tytutu
instrumentÓw pochodnych' Zmiany wymagają, aby takie prawa poboru, po spełnieniuokreś|onych
WarunkÓW, byty k|asyfikowanejako kapitat własny nieza|eżnieod wa|uty, w której wyrazone jest
rozliczenietych praw.
Zmiany do MSSF 1 ,,ZastosowanieMSSF po raz pierwszy" - ograniczone zwolnienie jednostek
stosujących MSSF po raz pienłrrszyz ujawniania informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7,
zatwierdzone w UE w dniu 30 czerwca 2010 roku (obowiązującyw odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczyna1ącychsię 1 |ipca2010 roku |ub po tej dacie), Zmiany te zwa|niająjednostki stosujące MSSF
po raz pien,vszyz dodatkowychujawnieńdanych porÓwnawczychokreŚ|onychprzez zmiany do MSSF 7
',Podniesieniejakościujawnianychinformacjidotyczących instrumentówfinansowych,'wydane W marcu
2009 roku.
_ Zmiany do K|MSF 14 ''MsR 19 - Limit Wyceny aktywów z tytułuokreś|onychświadczeń,minima|ne
- przedpłatyw ramach minima|nychwymogów
wymogi finansowania oraz ich wzajemne za|eżności''
finansowania,zatwierdzonew UE w dniu 19 |ipca2010 roku (obowiązujące
w odniesieniudo okresów
rocznych rozpoczynĄących się 1 stycznia 201 1 roku |ub po tej dacie), Poprzednia wersja interpretacjiw
pewnych okoIicznościachnie dopuszczata ujmowania przez jednostki wymogów minimalnego
finansowaniajako składnikaaktywów. Dokonane poprawkiusuwająten prob|em.
_ Zmiany do różnychstandardów i interpretacji,,Poprawkido MSSF (2010)"- dokonane zmiany w ramach
procedurywprowadzaniadorocznych poprawek do MSSF, opublikowanew dniu 6 maja 20'10 roku
( M S S F 1 ' M S S F 3 ' M S S F 7 , M S R 1 , M S R 2 7 ' M S R 3 4 o r a z K | M S F 1 3 ) u k i e r u n k o w a ngeł ó w n i en a
rozwiązywanieniezgodności
iuściś|enie
stownictwa,zatwierdzonew UE w dniu 18 |utego2011 roku
(obowiązującew odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynĄqcych się w dniu |ub po ich dacie - 1
|ipca2010 roku |ub 1 stycznia 2011 roku - w zależnościod standardu/interpretacji).
_ |nterpretacja K|MsF 19,,Regu|owanie zobowiązań finansowych przY pomocy instrumentów
kapitałowych'',
zatwierdzonaw UE w dniu 23 lipca 2010 roku (obowiązującew odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczyna1ącychsię 1|ipca 2010 roku |ub po tej dacie). |nterpretacjata doprecyzowuje
wymogi okreś|one przezMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w
odniesieniu do sytuacji,kiedy jednostka renegocjujewarunki zobowiązańfinansowych z kredytodawcą
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oraz kredytodawca zgadza się przyjąć instrumenty kapitałowe w ce|u roz||czenia zobowiqzań
finansowychw całości
|ubczęściowo.
Spółka postanowiłanie skorzystać z moż|iwoŚciwcześniejszegozastosowania powyższychstandardów' zmian
do standardÓw i interpretacji.Wedługszacunków Spółki,w/w standardy,interpretacje-i
zmiany do standardÓw nie
mlałybyistotnego wpływuna sprawozdanie finansowe,jeże|izostałybyzastosowine przez jednostkę na dzień
bilansowy.
Standardy i Interpretacjeprzyjęteprzez RMSR, a|e jeszcze niezatwierdzoneprzez UE
_ MSSF w kształciezatwierdzonym przez UE nie rÓżnią się obecnie w
znaczący sposób od regu|acji
przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wy;4rień
poniższychstandardów,zmian do standardów i interpretacji,ktÓre wedługstanu na dzień spoĘd.zenia
sprawozdaniafinansowegonie zostałyjeszcze przyjętedo stosowania:
_ MSSF 9 ,,|nstrumenty
finansowe''(obowiązującyw odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia2013 roku |ub po tej dacie),Nowy opub|ikowany
przez RMSR w dniu 12 iistopaoóżóos
roku standard MSSF 9 usta|apojedyncze podejściew ce|u okreś|enia
czy aktywa finansowe wyceniane
są wg kosztu
i9mo(y.9ryanego czy wedługwartościgodziwej,zastępując |iczne zasady okróś|onew
MSR 39. PodejścieMSSF 9 opańe jest na ocenie, w jaki sposób jednostk'azarządzajej instrumentami
finansowymi (tj. oparte na ocenie modelu biznesowego) oraz ocenie cfrarakterysiyki umownych
przeptywÓw pieniężnych związanych z aktywami finansowymi. Nowy standard wymaga rówńiez
zastosowania pojedynczejmetodyoceny utratywańości,zastępując||cznemetody oceny utrity wartości
okreś|oneprzez MSR 39. Nowe wymogi dotyczące roz|iczania zobowiązań finanśowycńdotyczą
prob|emu zmiennościwyniku finansowego wynikającego z decyzji emitenta o wycenie własńego
zadłuŻeniaw wańości godziwej. RMSR zdecydowała o utrzymaniu obecnej Wyceny po koszcie
zamońyzowanym W odniesieniu do większościzobowiązań, dokonując zmiany jedynie w regu|acjach
dotyczącychwłasnegoryzyka kredytowego.W ramach nowych wymogÓw jednośtka,itora zoecyou;ó się
wycenió zobowiązania w wańościgodziwej prezentujezmianę wartościgodziwej wynikającąźe zmlań
własnegoryzyka kredytowegow innych całkowitychdochodach' nie w racńunkuzysrów i śtiat.
_ Zmiany do MSSF 1 ,,ZastosowanieMSSF po raz pienłrrszy,'
_ cięŻkahiperinf|acjai usunięcie sztywnych
terminów d|a stosujących MSSF po raz pienruszy(obowiązującyw odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynaJących
się 1|ipca2011 roku |ubpo tejdacie),
_ Zmiany do MSSF 7 ,,Instrumenty
finansowe: ujawnianie informacji''- transfery aktywÓw finansowych
(obowiązującyw odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynającychsię 1 |ipca 2011 roku |ub po tej
dacie).
_ Zmiany do MSR 12,,Podatek dochodowy''- podatek odroczony: rea|izaĄa aktywow (obow|ązujący
w
odniesieniu dookresów rocznych rozpoczynającychsię't stycznia 2012roku |ub po tej dacie). MśR 12
wymaga od jednostek wyceny aktywow z tytutu odroczonego podatku dochodowego
w za|eżnościod tego, czy jednostka p|anujerea|izacjiaktywów przez ich wykorzystanieczy sprzeda)'
D|a aktywów wycenianych zgodnie z MSR 40 ,,Nieruchomości
inwestycyjne''ocena, czy aitywa te
zostaną zrea|izowanepzez ich wykorzystanieczy sprzedaźzmoŻe byĆ trudna isubiektywna. Zmiany
rozwiązĄą ten prob|em poprzez wprowadzenie założenia,że wańośÓ składnikaaktywów rea|izujesię
zwyk|ew momenciejego sprzedaży.
Według szacunków Spółki w/w standardy, interpretacjei zmiany do standardów nie miatyby istotnego wptywu
na sprawozdaniefinansowe'jeże|izostałybyzastosowane przez jednostkęna dzień bi|ansowy.
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Nota 6. Segmenty działalności
od 1 stycznia 2009 roku Spółka zastosowałanowy MSSF 8 ,,Segmentyoperacyjne''.Zgodnie z wymogami
MSSF 8 ,,Segmentyoperacyjne'''zostaĘ zidentyfikowanesegmenty operacyjnew oparciu o wewnętrzneraporty
dotyczące tych e|ementów Spółki' ktÓre są regularnieweryfikowane przez osoby decydujące o przydzielaniu
zasobów do danego segmentu i oceniającejego wynikifinansowe.
Zaząd Jed nostki r ozpoznaje następujące se gmenty operacyjne :
_ Sprężarki,
_ Chłodnice,
Skraolacze.
Komponenty,
_ Pozostałe.
StrukturaprzychodÓw ze sprzedażywg segmentÓw operacyjnych
Wyszczegó|nienie

12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

Sprężarki

10854

12 104

Chłodnice

14754

12 387

Skraplacze

4 668

2 796

Komponenty

14 445

12 188

Pozostałe

12 867

14 259

ProduktyArktonu

1 66 3 5

Razem

74 223

53 734

głównych
lnformacje
dotyczqce
k|ientów
W Spółcenie występujq
k|iencistanowiqcy
indywidua|nie
co najmniej10%przychodów
ze sprzedaży
ogółemw
danymrokuobrotowym.

Nota 7' Przychody ze sprzedaży
Przychody ze spzedażzySpółkiw |atach2009-2010wyniosĘ:

Wyszczegó|nienie
Przychodyze sprzedażytowarów
Przychody ze sprzedaŻy produktów

12 miesięcy
2010
74 223

53 734

24
74 247

Razem

12 miesięcy
2009

53 734

Struktura terytoria|na przychodów ze sprzedazy towarów

Wyszczegó|nienie

'|2miesięcy
2010

12 miesięcy
2009
47 637

Zagranica

66 605
7 618

Razem

74 223

53 734

Polska
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Nota 8. Koszty działalnościoperacyjnej
Koszty dziata|noŚcioperacyjnej S pÓłkiprzedstawiałysię następująco:

Wyszczegó|nienie

12 miesięcy
2010

,|2miesięcy
2009

Amońyzacja

247

159

ZuŻycie materiałówi energii

427

320
3 901
141
2 241

3 834
20

Usługiobce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczeniaspołecznei inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe

2 404
402
184

389
.135

WartoścsprzedanychtowaróW

55 128

35 880

Razem

62 645

43 167

Wysoki udziałwańościsprzedanych towarów w kosztach ogółemWynikałz hand|owegocharakteruprowadzonej
przez Spółkę działalności.Powyższe koszty stanowiły w 2010 roku 88% kosztów działa|nościogółem,
a w poprzednimroku obrotowym83 %

Nota 9. Pozostałe przychody operacyjne
Wyszczegó|nienie

12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009
24

odpisane zobowiązania

15'l

Nadwyżkiinwentaryzacyjne
5

odwrócone odpisynaIeżności

108

Odszkodowania
Pozostałeprzychody

15

Razem

55

Nota 10.

Pozostałe koszty operacyjne
Wyszczegó|nienie

odpisy aktuaIizującezapasy

12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

300
146

Niedoborymagazynowe

12

Pozostałe koszty

302

Razem

N o t a1 1 .

283

158

Przychody finansowe
Wyszczegó|nienie

12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

159

20

odsetki od pożyczki

23

47

odsetki pozostałe

?n

Odsetki od lokat

Razem
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Nota 12.

Koszty finansowe
Wyszczegó|nienie

odsetki od pożyczki
odsetki od kredytÓw bankowych
odsetki pozostałe

12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

90
156

201
470

21
895
121

27

1 283

698

12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

1 830
- 114

1 648

Podatek odroczony
Razem

1 716

1910

Rozliczenietransakcjiterminowych
RÓżnice kursowe
Razem

Nota 13.

Podatek dochodowy bieżący i odroczony
Wyszczegó|nienie

Podatek bieżący

zoz

Częśćbieżąca i odroczona podatku dochodowego W roku 2oo9 i 2o1o usta|onazostaławedługstawki równej
19% dla podstawyopodatkowaniapodatkiemdochodowym.
Spótka nie posiada strat podatkowych,które mogłabyroz|iczyćwprzysztości
z dochodem do opodatkowania.
W |atach2009-2010nie wystąpiłpodatekodroczony ujętybezpośrednio
w kapita|ewłasnymna dzień bi|ansowy.
Aktywa i zobowiązania z tytułuodroczonego podatku dochodowego kompensuje się ze sobą, jeże|i istnieje
moż|iwedo wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania oieźqcyih aktywów i zonowiązón
podatkowychjeże|iodroczony podatekdochodowypod|egatym samym organom podatrowym.
Najistotniejszeróżnice przejściowe,od których Spótka tworzy aktywa i rezerwę z tytułuodroczonego podatku
dochodowegodotyczą różnickursowych,|easingu, odpisów aktua|izujących
zapasy i ńa|eżnośc..
Nota 14.

Zyskprzypadający najedną akcję

Podstawowy zysk na akcję wy|iczasię jako i|orazzysku pzypadającego na akcjonariuszyjednostki dominującej
oraz średniejważonej|iczbyakcji zwykłychw trakcie roku.
W ce|u zapewnienia porównywa|ności,
na potrzeby usta|eniazysku na akcję, przyjętow |atach2009-2010 i|ość
akcji po upublicznieniu
t1.17 400 200 akcji.

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

12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

I 569

8 151

17 400

17 400

0,49

0,47

Zysk rozwodnionyna jedną akcję równa się zyskowi podstawowemuna jedną akcję.
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Nota 15.

w tys. zł

Udziały

W ramach udziałów Spółka zaprezentowała posiadane udziały W jednostce za|eŻn€ 1 ARKT9N
w wysokości15 656 tys. zt oraz wniesionedopłatydo kapitałutej społkiw wysokości2 000 tys. zł.
Zgodnie z MSR 27 Jednostka wycenia udziaływ.jednostceza|eŻnejpo koszcie.
Podstawowedane finansowejednostkiza|eŻnejza rok 2O1Oprzedstawiająsię następująco:
Wyszczególnienie

Wańość

Środki trwałe
Zapasy

3 950
4 343

NaIeżności

2 374

Środki pieniężne

3 917
14 901
1 06 1 1

Aktywa/pasywa ogółem
Kapitałwłasny
Zobowiązania długoterminowe

214

Zob owiązania krótkoterminowe

3 683

Przychody ze spzedaŻy

22 664

Zysk przed opodatkowaniem

602
486

Zysk netto

Nota 16.

Rzeczowe aktywa trwałe
Wyszczegó|nienie

Wańośćbruttona .|stycznia 2009
Zwiększenia
Zmniejszenia
Wańoścbruttona 31 grudnia 2009
Skumulowanaamortyzacja(umorzenie)
Na 'l stycznia 2009
Amońyzacja za okres
Zmniejszenia
Skumu|owanaamorIyzaĄa(umorzenie)
na 31 grudnia2009
Wartość netto na 1 stycznia 2009
Wańość netto na 31 grudnia 2009
WartośÓbruttona 1 stycznia2010
Zwiększenia
Zmniejszenia
WańoŚć bruttona 31 grudnia 20.l0
SkumuIowanaamońyzacja(umorzenie)
Na 1 stycznia2010
Amortyzacjaza okres
Zmniejszenia
SkumuIowanaamońyzacja(umorzenie)
n a 3 l g r u d n i a2 0 1 0
Wańość netro na 1 stycznia 2010
Wańość netto na 31 grudnia 2010

Środki
transoortu
.

Urządzenia i
maszyny

Budynki

120

228
26

120

254

lnn"...
srooxl
trwałe

Razem

628
400

270
'15

1 246
441

1 027

286

1 687

160

426

212
17

798
139

193

510

zzv

936

120
't15

68
62

201
517

59
56

448
749

120

254
19

1 027
659

286
69

1 687
747

zt5

I 687

353

2433

193

510

229

936

24

187

z3

z4I

11

zto

697

252

1 176

115
109

68
57

201
989

59
101

448
1 257

;

ęó

Na budynkiskładająsię w całości
nakładyponiesioneW obce środkitrwałeużytkowaneprzez Spółkę.
W wartościnetto środkóWtransportu aktywów użytkowanychna podstawie umów |easingu finansowego na
koniec2010 rokuwyniosła333 tys. zł.
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w tys. zl

odpisy aktua|izacyjnez tytułutrwatej utraty wańości rzeczowych aktywów trwałychnie wystąpiływ okresie
objętym sprawozdaniemfinansowym.
Jednostka nie wytwarzaŚrodków trwaĘchwe własnymzakresie.
WańościpoczątkowejśrodkÓwtrwałychnie zwiększałykoszty finansowaniazewnętrznego.

Nota 17.

Na|eżnościhand|owe oraz pozostałe na|eżności
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.20',t0

stan na
dzień
31.12.2009

odpis aktuaIizującyWartoŚcnaIeżności

9 788
-352

4 920
-358

Na|eżności
hand|owenetto

9 436

4 568

NaIeżności
handIowe

Innena|eżnoŚci
Razem

504

480

I 940

5 048

jest zb|iżonado ich wańoŚci godziwej.
Zarząd uwaŻa,że wartośćksięgowanettona|ezności
Standardowym terminem płatnościW przypadku na|eżnoŚci hand|owych jest 30 dni, w wyjątkowych
przypadkach60 dni.
Główne ryzyko kredytowe Spółki związane jest przede wszystkim z na|eżnościamihand|owymi.
Kwoty prezentowane w bi|ansie są wartościaminetto, po pomniejszeniu o odpisy aktua|izujące,oszacowane
przezZarząd Jednostki na podstawieprzeszłychdoŚwiadczeń oraz oceny aktua|nejsytuacjiekonomicznej.
Wańościbi|ansowena|ezności
ogółem(brutto)są wyrażonew następującychwa|utach:
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
31.12.2009

Waluta
PLN

9 249

4 706

EUR

536

214

USD

3
9 788

Razem

4 920

Zmiany stanu odpisu aktuaIizującegowańościna|eżności
hand|owych:
Wyszczegó|nienie

Stan na dzień,| stycznia

stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
31.12.2009

358

466

-6

- 10 8

Utworzenieodpisów
odwrÓcenieodpisÓw
Stan na dzień 3,t grudnia

Utworzenie i odwrÓcenie odpisu z tytułuutraty wartościna|eżności
zostało ujęte w kosztach w sprawozdaniu
z całkowitychdochodów'
Pozostałepozycje na|eŻności
nie zawierająpozycjio obniżonejwańości'
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Nota 18.

w tys. zł

Zapasy
Wyszczegó|nienie

Towary
Razem

stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
31.12.2009

22 640

20 836

22 640

20 836

Koszt zapasóW W sprawozdaniu z całkowitychdochodów zostały ujęte w pozycji ,,Koszt własny sprzedanych
produktów,towarÓw i materiatów''.
W 2010 roku SpÓłka dokonataodpisóWaktua|izującychwańoŚć zapasÓw na tącznąkwotę300 tys. zł.
|nformacjena temat zabezpieczeń z tytutuzaciągniętychprzez Jednostkę kredytów i pożyczek przedstawiono
w nocie nr 26.
Nota 19.

Środki pieniężnei ich ekwiwalenty
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
31.12.2009

Środki pieniężnew kasie i w banku

10606

1 347

Razem

10 606

1 314

Na środkipienięznena dzień bi|ansowyskładaĘsię przedewszystkim|okatyo/N.
StrukturaWaIutowaŚrodków pieniężnychw |atach2009-2010przedstawiałasię następująco:
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
3',1.12.2010

WalutaPLN

7 006

WalutaEUR

2 245
1 355

WalutaUSD

10 606

Razem

Nota20.

Poiyczka udzielona

stan na
dzień
31.12.2010
-

Koszty upublicznienia/lPO
Wycena kontraktówterminowych/opcji

Razem

773
CJ '/

4
1 314

Pozostałe aktywa
Wyszczegó|nienie

Pozostałe

stan na
dzień
3',t.12.2009

stan na
dzień
31.'t2.2009
919
950

199
61

25

260

1 894

Na pozostateaktywa na koniec 2010 składałasię wycena na dzień bi|ansowyzawańych instrumentÓw
finansowychw postacikontraktów
wa|utowych
otwartychna zakup 500 tys. USD oraz opcjizabezpieczających
godziwąposiadanejmiedzi'w związkuz dużązmiennością
wańość
cen tegosurowcana światowych
rynkach.
pozycjąpozostałych
Najistotniejszą
aktywówna koniec2009 byłykosztyupub|icznienia,
ktÓrezostałyroz|iczone
z agio powstatym
z emisjiakcjiw 2010rokuoraz udzie|on
a poŻyczka
do jednostkiza|eŻnej
ARKTQN.
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Umowa pożyczkizostałaopisana w nocie nr 27'
Nota 21'

Kapitał podstawowy

W 2010 roku został podwyższonykapitat podstawowy Spółki do kwoty 17 400 tys. zł poprzez wyemitowanie
3 000 tys. akcji serii B o w.ańoŚci nomina|nej1 zł.Podvlyższeniezostałozarejestrowane'w.KrajowymRejestrze
Sądowym w dniu 26 maja 2010 r'
Strukturaakcjonariuszyna dzień 3,|grudnia20'l0 roku

Wyszczegó|nienie

||ośó

oI'/oakcji

"r.ii
-

120

jZO

10770000

61,9
-

10 770ooo

10 770ooo

BerlingMarcin

40

BerlingTomasz

40

Avivalnvestors
Polands.A.

Liczba głosów
na walnym
zgromadzeniu

120

BerlingHanna
BerlingInvestments
Ltd

Wartośó
nominalna
(w zł)

1 411200

8,1

40

40

40

40

1 4112oo

1 41i 2oo

o/oudziałgłosów
na walnym
zgromadzeniu
61.9
_
8,1

UdziałowcamiBer|ing |nvestmentsLtd są Hanna, Marcin i Tomasz Ber|ingposiadającyodpowiednio 5o%,25%,
25oń udziałówtej spółki.
w 2011 roku lNG Paraso|Fundusz |nwestycyjny
otwańy posiada 887.764sztuk akcji Ber|ingS.A', stanowiących
5'10% kapitałuzakładowegoSpÓłki, uprawniającychdo 887.764 gtosów, które stinowić będą 5,10% og.Óinej
Iiczbygłosówna wa|nymzgromadzeniuSpółki.
Wszystkie wyemitowaneprzez podmiotdominującyakcje są akcjami zwykłymibez żadnegouprzywi|ejowania,
co
do uczestnictwaw podziale zysku.
Nota 22.

Kapitałzapasowy

Zgodnie ze statutem Spółki zysk netto może zostaÓ przeznaczonyna wypłatędywidendy,z tym, że co najmniej
8% zysku rocznego przelewanebędzie do kapitałuzapasowego, dopóki kapitałten nie ośiągnieprzynajmnĘ 1/ś
kapitałuzakładowego.
W ramach kapitałuzapasowego, którego wartośćna koniec grudnia2010 roku wyniosła29 852 tys. zt Jednostka
wykazałamiędzy innymi nadwyżkęceny emisyjnejnad wańościąnomina|nąakcji objętychofertą pub|icznąoraz
poniesionychkosztów emisji' która zostata przeprowadzonaw I półroczu2010 roku w wysokościls 8zs tys. zt'
Nota 23.

Kredyty i pożyczki
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
31j2ź009

Długoterminowe
Kredytybankowe

Krótkoterminowe
Kredytybankowe
Poiyczki
Kredyty i pożyczki razem

-

-

4867

4201
9068

|nformacje na temat zabezpieczen dotyczących zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2009 roku
zaprezentowanow nocie nr 30.
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StrukturawaIutowawańościbi|ansowejkredytów i pożyczekSpółki przedstawiasię w sposób następujący:
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2010

PLN

stan na
dzień
31.12.2009
9 068
9 068

Razem

charakterystyka umów kredytowych na dzień 31 grudnia 2010 roku
Na dzień 31 grudnia2010 roku Spółka nie byłastronążadnychumów kredytowych.
Charakterystyka umów kredytowych na dzień 31 grudnia 2009 roku
30 stycznia 2009 roku zawar|a zostałaumowa pożyczki pomiędzy Hanną Ber|inga Ber|ing S.A., na podstawie
ktorej Hanna Ber|ing udzie|iłapożyczki pieniężnejw kwocie 4 000 tys. zł. PożzyczkazawarLazostała na czas
nieoznaczony i oprocentowana jest według zmiennej stopy wskaŹnika rocznego WlBoR powiększonego
o 1 punkt procentowywska|iroku. Na 3,| grudnia2009 roku zobowiązaniaBer|ingS.A. ztytułu poiyczki wobec
Hanny Ber|ingwyniosły4 201 tys.zł.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Jednostka byłastronq umowy o kredytobrotowy2953445WA17.120900z dnia 18
grudnia2009 roku zawartejz Kredyt Bankiem S.A. Kwota kredytuwyniosta4 000 tys. zł i zostałaudostępnionana
finansowanie bieżącejdziała|ności
operacyjnej' Kredyt oprocentowanybyłwedługzmiennej stopy procentowej
(W|BoR o/N) powiększonejo marżębanku. Termin sptatykredytuupływakwota 2 000 tys. zt dnia 31 maja 2010
roku' a kwoty2 000 tys. zt 30 czenłca 2010 roku.
Na dzień 31 grudnia2009 roku Jednostka byłastronąumowy o kredytobrotowy2953445WA07010800z dnia
7 stycznia 2008 zawartej z Kredyt Bankiem S.A. Kwota kredytuwyniosła7 000 tys. zł i zostałaudostępnionana
finansowanie bieżącejdziałalnoŚcioperacyjnej.Kredyt oprocentowanybył wedługzmiennej stopy procentowej
w 2010 roku.
0/V|BoR o/N) powiększonejo marżębanku. Kredyt zostałspłaconyw całości

Nota 24.

Zobowiązaniaz tytułu|easingufinansowego
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
3',t.12.2009

KrótkoterminoWe

176

111

Długoterminowe

139

159

Razem

315

Zobowiązania
z tytułu
|easingu
występowały
wytącznie
w wa|uciepo|skiej.
godziwazobowiqzań|easingowych
Wańość
Spółkinie róznisię istotnieod ichwartości
księgowej.
ZobowiązanieSpółkiz tytułu|easingujest zabezpieczonena rzecz leasingodawcy
w postaci|easingowanych
środków
trwałych.
Nota 25.

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Wyszczegó|nienie

ZobowiązaniahandIowe
Zobowiązaniapubliczno-prawne
Pozostałezobowiązania
Razem

BERLING S.A.

stan na
dzień
31.',12.2010

stan na
dzień
31.12.2009

6 429

4 473

605

287

72

40

7 106

4 800

z3

1,
t/l
l/t

w tys. zł
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WańoŚci zobowiązań hand|owychwobec jednostki za|eżnejna koniec 2010 roku nie wystąpiły,natomiast na
koniec 2009 ich wańośćwyniosta366 tys. zł.
zobowiązań hand|owychwynosi 60 dni.
Sredni termin płatności
Zarząd Jednostki uwaza, że wańośćksięgowazobowiązańjest zb|iżonado ich wańościgodziwe1.
Wartościbi|ansowezobowiązańkrótkoterminowychsą wyrażonew następującychwalutach:
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
3',1.12.20',10
I zoo

PLN

stan na
dzień
31.12.2009
1 251

USD
EUR

5 840

3 549

Razem

7 106

4 800

Nota 26'

Zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia

Na dzień 31 grudnia 20,|0roku
Na dzień 31 grudnia 2010 roku Spótka nie byta stronąumÓw kredytowychipożyczek.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku
Na dzień 31 grudnia2009 roku w związku z umową o kredytobrotowynr 2953445WAl71209oo z dnia 18 grudnia
2009 roku zawartąprzez Spółkęz Kredyt Bank S.A. zostałoustanowione:
zabezpieczeniew formieweks|awłasnego|n blanco wrazz dek|aracjąweks|ową,
sądowego zastawu rejestrowegona zapasach towarów handlowychw kwocie 5 200 tys. zł,
cesji praw z po|isy ubezpieczeniowej dotyczącej magazynu głównego na rzecz Kredyt Banku S.A.
5 200 tys. zł,
Kredytzostałuruchomionyw 2010 roku.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku w związku z umową o kredytobrotowynr 2953445WA07010800z dnia 7 stycznia
2008 zawartąprzez Jednostkę z Kredyt Bank S.A. zostałoustanowione:
zabezpieczeniew formieweks|awłasnego|n b|ancowraz z dek|aracjąweks|ową,
sądowego zastawu rejestrowegona zapasach towarów hand|owychw kwocie 9 100 tys. zł'
_ cesji praw z po|isy ubezpieczeniowej dotyczącej magazynu głównego na Żecz Kredyt Banku S.A.
9 100 tys. zł,
WańośÓkredytuna 31 grudnia2009 wynosiła4 867 tys. zt.
w 2010 roku.
Wyżejopisane kredytyzostałyspłaconew całości
Nota 27'

Transakcje z jednostkami powiązanymi

Spotka zawiera wszystkie transakcjez jednostkamipowiązanymina zasadach rynkowych.
Transakcje z członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej
30 stycznia 2009 roku zawart'azostałaumowa pożyczki pomiędzy Hanną Ber|inga Ber|ing S.A., na podstawie
której Hanna Ber|ing udzie|iłapożyczki pieniężnejw kwocie 4 000 tys. zł. Pozyczka zawaia została na czas
nieoznaczony i oprocentowana jest według zmiennej stopy wskaźnika rocznego W|BoR powiększonego o
1 punkt procentowyw ska|i roku Na 31 grudnia 2009 roku zobowiązania Ber|ing S.A. z tytułupożyczki wobec
spłaconaprzez Spółkęw 2010 roku.
zostataw całości
Hanny Ber|ingwyniosły4 20.t tys. zł' Pożzyczka
Koszty wynagrodzeń członkówRady Nadzorczejw 2010 roku wyniosłyłącznie35 tys. zł,a w 2009 roku 41 tys. zł.
Ponadto Marcin Marczuk członek Rady Nadzorczej jest wspó|nikiem kance|arii Prof. Marek Wierzbowski i
Parlnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni. Z tytułuświadczeniaprzez kance|arię Prof. Marek Wierzbowski
62 tys' zł.
RadcowiePrawniSp. p. usługprawnychBERL|NG w 2010 roku poniÓsłkosztyw wysokości
Jednostka dominującaz dniem 1 |istopada2009 roku zawarłumowę o pracę z Panem Marcinem Ber|ingiem,na
podstawiektÓrej otrzymałza miesiąc |istopadai grudzieńłącznewynagrodzeniebruttow wysokości16 tys. zł.
W 2010 roku wynagrodzeniePana Marcina Ber|ingaz tytutuumowy o pracę wyniosto96 tys. zł.
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W ostatnim roku obrotowym,Jednostka nabyłaod Pana Marcina Ber|ingasamochÓd osobowy marki BMW za
kwotę79 tys. zł.

Koszty wynagrodzeń członkÓwZarządu Ber|ingS.A. w 2009 i2010 roku ksztattowały
się następująco:
W 2009 r.
_ Hanna Ber|ing- 180 tys' zł'
Pawet Ciechański- 180 tvs. zł.
W 2 0 1 0r .
H a n n a B e r | i n g_ 2 7 6 t y s . z ł ,
PawełCiechański _ 252 tys. zł'
Koszty wynagrodzeń członkówRady Nadzorczej Ber|ingS.A. w 2009 i2010 roku kształtowały
się następująco:
W 2009 r.
Tomasz Ber|ing- 30 tys. zł'
Marcin Berling- bez wynagrodzenia,
MarcinMarczuk- 11 tys. zł'
_ Jerzy Stec - 1 tys. zł'
Grzegorz Pawtowski- bez wynagrodzenia.
W 2 0 1 0r .
Tomasz Ber|ing- 30 tys. zł'
Marcin Berling- 1 tys. zt,
_ Marcin Marczuk_ 2,4 tys.zł,
_ Jerzy Stec - 0,5 tys' zł,
_ Grzegorz Pawłowski- 0'5 tys. zł,
KajetanWojnicz - 1 tys. zł.
W |atach 2009-2010 roku nie byłyudzie|aneczłonkomZarządulRady Nadzorczej Społkioraz innym k|uczowym
pracownikompożyczki'kredyty'gwarancje'
Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej BERL|NG S.A. nie pobiera|i żadnych świadczeń
od podmiotuza|eżnego.
Transakcje z jednostką za|eŻną
W dniu 6 |istopada 2009 zostata podpisana umowa pożyczki pomiędzy PrzedsiębiorstwemWie|obranżowym
,,ARKTON' Sp z o.o. jako pożyczkobiorcąa Ber|ingS.A. jako pozyczkodawcą,na mocy któĘ udzie|onopożyczki
w kwocie 1 600 tys. zł. oprocentowaniepożyczkiusta|anejest w oparciu o W|BoR 1M powiększonyo 1,5%
marżyw stosunku rocznym. PoŻyczkazostaław całości
spłaconaw 2010 roku.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku wańość poŻyczki wyniosta 9.19 tys. zł, a wartośÓodsetek za rok 2010
wyniosła48 tys. zł.PoŻyczka wraz z odsetkamizostaław całościuregu|owanaw 20't0 roku.
Transakcje pomiędzy spółką dominującą a jej spółką za|eŻnąz tytułuzakupu i sprzedaży towarÓw oraz
produktówosiągnęływ okresie od 1 stycznia do 31 grudnia2009 roku następującypoziom:
_
_

SprzedażArkton do Ber|ing- 3 785 tys. zt'
Sprzedaż Ber|ingdo Arkton _ 2 654 tys. zł.

Salda rozrachunków na dzień 31 grudnia 2009 roku powstałew wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usług
wyniosto967 tys. zł.
Transakcje pomiędzy spółką dominujqcą a jej spółką za|eżznąz tytułuzakupu i sprzedaży towarów oraz
produktówosiągnęły
w okresieod 1 styczniado 31 grudnia2010 rokunastępujqcypoziom:
_
-

SprzedażArktondo Ber|ing_ 11 21.|tys. zł,
Sprzedaż Ber|ingdo Arkton - 8 783 tys' zł'
_
23tys.zł.
odsetki od pożyczki
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Sa|da rozrachunkówna dzień 31 grudnia2010 roku powstałew wyniku sprzedażyi zakupu towarów iusług
wyniosło694 tys. zt.
Wynagrodzenie k|uczowego personeIuSpółki
Wynagrodzenieosób wchodzącychw składorganów zarządzającychoraz nadzorującychwypłacone|ub na|eżne:
Wyszczegó|nienie
organy zarządzające

stan na
dzień
31.',t2.2010
528

organy nadzorujące
563

Razem

Nota 28'

stan na
dzień
31.12.2009
360
41

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Do głównychinstrumentówfinansowych,z których korzysta Spotka, należąkredytybankowe, kredytyw rachunku
bieżącym,umowy |easingufinansowego'
W 2010 roku Jednostka w związku z duŻą zmiennościącen miedzi na światowychrynkach zawierała opcje
zabezpieczĄące wartośćgodziwą posiadanej przez SpołkęmiedŹ.
Głównym ce|em tych instrumentówfinansowych jest pozyskanie Środków finansowych na dziata|ność
Spółki.
Jednostka posiada tez aktywafinansowe,takie jak na|eżności
z tytułudostaw i usług,środkipieniężnei depozyty
krótkoterminowe,które powstająbezpośrednio
w toku prowadzonejprzez nią działa|ności.
Zasadą stosowaną przez Spółkę obecnie i przez |ata 2009-2010' było nieprowadzenieobrotu instrumentami
finansowymi.
Główne rodzaje ryzyka wynikającegoz instrumentówfinansowychJednostki obejmująryzyko stopy procentowej
przepływówpieniężnych'ryzyko ptynności,
ryzyko wa|utoweoraz ryzyko kredytowe.
Zarząd weryfikujei uzgadnia zasady zarządzania każdym ztych rodzajów ryzyka - zasady te zostaływ skrócie
omowioneponiżej'
Ryzyko stopy procentowej
Narażenie Spółki na ryzyko wywołanezmianami rynkowych stóp procentowych dotyczy przede wszystkim
zobowiązań finansowychze zmienną stopą procentowątj. kredytÓw bankowych i zobowiązań
długoterminowych
z tytułuzawańych umów |easingu.
Jednostka zarządza kosztami oprocentowania poprzez kozystanie zarówno z zobowiązań o oprocentowaniu
jak i zmiennym.
stałym,
Ryzyko kredytowe
Społka zawiera transakcje wyłączniez renomowanymifirmami o dobrej zdo|nościkredytowej.Wszyscy k|ienci'
którzy pragną korzystaćz kredytówkupieckich,poddawanisą proceduromwstępnejweryfikacji'
Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów na|eżności, narażenie Jednostki na ryzyko
jest nieznaczne.
nieściągaInych
naIeżności
Ryzyko związane z płynnością
SpÓłka monitorujeryzyko braku funduszy przy pomocy narzędziaokresowegop|anowaniaptynności.
Narzędzie to uwzg|ędnia terminy zapada|noŚci zaróWno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta
naIeżności,pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przeptywy pienięzne z działa|noŚci
operacyjnej.
Ce|em Jednostki jest utrzymanie rÓwnowagi pomiędzy ciągłościąa e|astycznościąfinansowania, poprzez
korzystanie zrozmaitych Źródeł finansowania, takich jak kredyty W rachunku biezącym, umowy |easingu
finansowegoz opqązakupu'
Ryzyko walutowe
Kurs wa|ut wywiera wpływ na działa|nośćSpółki' Ze wzg|ędu na fakt dokonywania zakupu towarów
u zagranicznych dostawcÓw oraz sprzedaży w dominującej częściprzeznaczonej do odbiorców krajowych ryzyko
w tym obszarze moze byÓ istotne.Spółka nie wykorzystujejednak transakcjizabezpieczĄących przed ryzykiem
kursowym. Jednostka na bieżąco monitorujesytuację finansową związaną z zawieranymi w innych wa|utach
transakcjamiw ce|u ograniczeniaryzyka mogącego negatywniewptynąóna sytuacjęfinansową i osiągane przez
Spółkęwyniki.
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Nota 29'

w tys' zł

Zarządzaniekapitałem

GłÓwnymce|emzarządzaniakapitałemSpółkijest utrzymaniedobregoratingukredytowegoi bezpiecznych
wskażnikÓwkapitałowych'
ktÓre wspieraĘbydziała|noŚćoperacyjnąSpółki i zwiększatyWartość
d|a jej
akcjonariuszy.
Spótka zarządzastrukturąkapitałową
i w wynikuzmian warunkÓwekonomicznych
wprowadzado niej zmiany.
W ce|u utrzymanialub skorygowaniastrukturykapitałowej,
Spółka możezmieniÓ wyptatędywidbndydia
akcjonariuszy'
zwrócićkapitał
akcjonariuszom
IubwyemitowaĆ
noweakcje'W rokuzakończonyńańia 31 gruonia
2010rokui31 grudnia2009rokuniewprowadzono
żadnych
zmiando ce|ów,zasadi procesówobowiązujących
w tymobszarze.
stan na
dzień
3't.12.2010
-

Wyszczególnienie
oprocentowe
kredytyi pożyczki
Zobowiązania
leasingowe

stan na
dzień
31..t2.2009
9068

315

270

Zobowiązania
handlowei pozostałe
zobowiązania
pieniężne
i ichekwiwa|enty
Środki

7 106
-10606

4 800
-1314

Zadłużenie
netto

- 1 02 9 1

12824

Kapitał
własny

54 980

27 538

Kapitał
i zad|użenie
netto

44 689

40 362

Wskaźnikdźw|gni

Nota30.

0,81

1,47

Proponowanypodziatzyskuza rok 2010

Zarzqd Spółkiproponujeprzeznaczyćwypracowany
w bieżącymokresiezysk nettow kwocie 8 569 tys. zł
w całości
zapasowy.
na kapitał
Nota 31'

Wypłatadywidendy

rÓwnieżza|iczkina
Spółkanie wypłaciła
dywidendyw bieżącymoraz poprzednimokresie.Nie byłyWypłacane
poczetdywidendy
na rok2010.
Nota 32.

Działa|nośó
zaniechana

nieWystąpiła.
Działalnośc
zaniechanaw bieżącym
orazpoprzednim
okresiesprawozdawczym
Nota33.

Wynagrodzenie
audytora

podmiotuuprawnionego
za rok 2010wyniosto25 tys.zł'
do badaniasprawozdań
finansowych
Wynagrodzenie
23 tys.zł.
natomiast
za rok2009wyniosło
Nota34.

lstotnesprawysporne

Na dzień 31.12.2010roku Jednostkanie byłastroną istotnychspraw spornychprowadzonychw imieniu
i przeciwkoSpółce.
Nota 35.

Zdarzeniapo dniu bilansowym

finansowe,
sprawozdanie
zdazenia mająceistotnywpływna prezentowane
Po dniu bilansowymnie wystąpiły
zosta|yopisane
na kapitały|ub wynik finansowy.Pozostałezdarzeniapo dniu bi|ansowym
w szczególności
za 2010rok.
z działa|ności
w sprawozdaniuZarządu

ffilr,(ra
HannaBerling
PrezesZarządu

funJ*\,^/
V/
PawełMarcinCiechański
CzłonekZarzadu

Warszawa,
dnia17 marca2011roku
zwiera29 stron.
Niniejsze
sprawozdanie
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