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Skonsof idowane sprawozdanie finansowe za rok2011

WYBRANDE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie

2011
PLN

2010

2011

2010

PLN

EUR

EUR
19208

Przychody nettoze sprzedaży

ób

Zysk (strata)ze spzedaŻy

11 087

12014

2 678

3 000

Zysk (strata)z działalności
operacyjnej

11 107

12 134

z oóJ

3 030

Zysk (strata)przed opodatkowania

Iz cÓz

10983

3 039

2743

Zysk (strata)netto

13 376

9 133

3 231

2 281

2 426

8 669

-2790

-2 492

- 674

-622

6 950

- 576

1 735

-664

3 290
16843

pieniężnenettoz działa|ności
Przepłyrwy
operacyjnej
Przeptywypieniężnenettoz działa|ności
inwestycyjnej

Jób

/o v to

fU óoo

2 165

Przeptywypieniężnenettoz działa|ności
finansowej

-z3ó3

Przeptywypieniężnenetto- razem

-2749

1 31 7 6

Aktywa/Pasywa ruzem

81 295

67 445

19636

Aktywa truvałe

19646

14 146

4 745

Aktywa obrotowe

6't 648

53 299

14 890

'13458

Kapitałwłasny

68 644

56 385

16 580

14 238

Zobowiązaniarazem

12 650

10340

3 056

2 611

854

721

206

182

Zobowiązania krótkoterm inowe

11 796

10 340

2 849

2 611

Liczbaakcji(tys.szt.)

17 400

17 400

17 400

17 400

0,52

0 , 19

0 . 13

24

0,95

0

Zobowiązania długoterminowe

zysk (strata)na jednąakcjęzwykłą(w zł/ EUR )

0,77

Wańośóksięgowana jednąakcję(w zł/EUR )

3,95

Średnie kursy wymiany złotego W okresach objętych sprawozdaniem finansowym i poróWnywa|nymidanymi
finansowymiw stosunkudo EUR ustalanychprzez NBP w
szczegó|ności:
kursu obowiązującegona ostatni dzień każdego okresu (31.12.2011 r. - kurs ogłoszonyprzez NBP tabela kursów średnichNBP nr 252lNNBP12011 z dnia 30'12'2011 t1' 4,4168 zł)'
kurs średniw każdymokresie, ob|iczonyjako średniaarytmetycznakursów obowiązującychna ostatni
dzień każdegomiesiącaW danym okresie (2011 r. - 4,1401 zł,2010 r. . 4,0044 zł).
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sKoNsoL|DoWANE
sPRAWozDAN|E
z cAŁKoWlTYcHDocHoDoW
Nota

12 miesięcy 2011

12 miesięcy2010

Dzi ałaln ośćkontyn uowan a
Przychody ze sprzedaŻy towarów

7

Przychody ze sprzedażyproduktówi usług

7

3 976

4 407

Koszt Własnyspzedanych towaróW,produktówi usług'

8

- 6 35 1 9

-55 486

Koszty sprzedaży

8

-7 689

-5 902

8

-4 091

-3 514

1 10 8 7

1 20 1 4

336
-317

203
-82

Koszty zarządu
Zysk netto na sprzedaży
Pozostałeprzychodyoperacyjne

I

Pozostałe koszty operacyjne

10

Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

Zysk (strata) netto z działa|nościkontynuowanej

72 509

11 107

12't34

11

1 539

12

-63

201
-1 353

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

82 410

12 582
13

794

1 09 8 3
-1 850

13 376

9 133

13376

9 133

13 376

9 133

1 33 7 6

9 133

13376

9 133

0,77

0,52

Dz i ałal n ośćzan i ech a n a
Wynik nettoz działa|noŚcizaniechanej
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy
Przypada1ący:
Akcjonariuszompodmiotudominującego
Udziałomniesprawującymkontroli
Inne całkowitedochody netto
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy
Przypadający:
Akcjonariuszompodmiotudominującego
UdziałomniesprawującymkontroIi

Zysk na jedną akcję
Przypadający:
Akcjonariuszompodmiotudominującego
UdziałomniesprawującymkontroIi
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SKONSOLI DOWAN E SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Nota

20't1

2010

Wańoścfirmy

15

I 471

8 471

Rzeczowe aktywa tnłałe

to

7 017

5 245

WartoŚci niemateriaIne

17

34

139

Aktywa z tytułuodroczonegopodatkudochodowego

18

4 123

291

NaIeżności
handIoweoraz pozostałenaIeżności

19
19 646

14 146

Aktywa trwałe

Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy

20

33 725

Zo

Na|eżności
hand|oweoraz pozostałena|eżności

19
'19

1 39 7 3

11 623

Na|eżności
z tytułupodatkudochodowego
Środki pieniężnei ich ekwiwa|enty

21

11774

Pozostałe aktywa

zz

Aktywa obrotowe razem

JUO

óJo

32
14 523

1 870

285

61 648

53 299

81 295

67 445

Aktywa truałeprzeznaczonedo spzedaży
Aktywa razem

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.

i,.n
t'

{1

w tys. zl
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SKONSOLI DOWAN E SPRAWOZDAN IE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Nota

20'11

2010

Kapitałwłasny
Kapitałpodstawowy

z5

17 400

17 400

Kapitałzapasowy

24

37 419

29 852

449

Kapitałrezeruowy
Zysk nettookresu sprawozdawczego

1 33 7 6

Kapitał przypadający akcjonari uszom podm iotu dom i n ującego

68 644

56 38s

68 644

56 385

418

267

366

220
'101

I 133

Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontro|i
Kapitał własny razem
Zobowiązanie długoterminowe
Zobowtązaniaz tytułuodroczonegopodatkudochodowego

25
'18

Zobowiązaniadługoterminowe
z tytułu|easingufinansowego

zo

Rozliczane w czasie dotacje

29

Pożyc.zkii kredyty bankowe

Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania związane bezpośrednio z
przeznaczonymi do sprzedaży

133

70
854

721

1 08 5 3

9 088

aktywami tnlvałymi

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania hand|oweoraz pozostałezobowiązania

27

Zobowiązania z tytułuświadczeńpracowniczych

zó

356

427

Zobowiązania z tytułupodatku dochodowego

27

236

425

320

218

Pożyczki i kredyty bankowe

z3

Zobowiązaniakrótkoterminowez tytułu|easingufinansowego

26

Rozliczane w czasie dotacje

29

114
69

Zobowiązania krótkotermi nowe razem

11 796

1 03 4 0

Zobowiązania razem

12 650

11 061

Pasywa razem

81 295

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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sKoNsoLlDoWANE SPRAWoZDAN|Ez PRZEPŁYWoWPIEN|EżNYCH

Przeflywy pieniężne działa|nościoperacyjnej
Zysk brutto
Amońyzacja
Odsetki
. zmianastanu
Na|eżności
Zapasy - zmiana stanu
Pozostałeaktywa- zmiana stanu
Zobowiązaniahand|owei pozostałe- zmiana stanu
Podatek dochodowy. zapłacony
Przepływy pieniężne netto z działa|nościoperacyjnej
P rzepływy pien iężne z działa|nościi nwestycyj nej
Wpływyze spzedaży środkówtrwałych
Wydatki na zakup środkówtrwałych
Opcje - rozliczenie
Zakup podmiotuzaIeżnego/podWyższenie
kapitału
Przepływy pieniężne netto z działa|nościinwestycyjnej
Przepływy pieniężne działa|nościfinansowej
Wptywy z tytułuemisji
Dywidendywypłaconei inne wypłatynarzecz właścicie|i
Spłata pożyczek i kredytów bankowych
Spłatazobowiązańz tytułu|easingufinansowego
Zaciągnięcie kredytówbankowych
Odsetki
Przeptywy pieniężne netto z działa|nościfinansowej

20't1

2010

12 582
772
42

10983
509
293
-6 597
-1 042
678
6 275
-2 430
8 669

-z oz4

-6 890
-545
1 589
-2500

2 426

toJ

-1 784
-957
-213

-2 790

91
-1638
- 895

-2442

18873
-t coo
-247
-530
-42

-11 461
- 16 9
- lus

-2 385

6 950

Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwa|entów

- 2749

13 176

Sa|do otwarciaśrodkówpieniężnychi ich ekwiwa|entÓw

14523

1 347

Sa|do zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwa|entów

11 774

14 523
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Skonsof idowane sprawozdanie finansowe za rok20'l1

SPRAWoZDAN|E zE ZM|ANW KAP|TALE WŁASNYM

Kapitał podstawowy
Stan na początekokresu
- Podwyższeniekapitału
Stan na koniecokresu
Kapitał zapasowy i rezerwowy
Na początekokresu
- Podziałwyniku finansowego
- Program motywacyjny
- Agio z emisji
Na koniecokresu
Zyski zatrzymane
Na początekokresu
- Wynik finansowywypracowanyw okresie
. Wypłatadywidendy
- Zwiększeniekapitałuzapasowego
Stan na koniecokresu

201'l

2010

17 400

14 400
3 000

't7 400

't7 400

29 852
7 567
449

5 291
8 688

37 868

o 1?ą

13376

15 873
29 852

I 688
9 133

-tcoo

-7 567
13 376

-8688

9 133

Udziałyakcjonariuszy mniejszościowych
Kapitał własny razem
Stan na początekokresu
Stan na koniecokresu

56 385
68 644

28 379
56 385
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NoTY oBJAŚt.llł.lĄce
Nota 1. |nformacjeogó|ne o jednostce dominującej
BERL|NG S.A. (Spółka'Jednostka,Jednostkadominująca)powstała
w wynikupzekształceniaz Ber|ingCentrum
ChłodnictwaSpółka Jawna, która prowadziładziała|nośó
gospodarcząod kwietnia1993 roku.
Przekształceniew spółkę akcyjną nastąpiłona mocy PostanowieniaSądu Rejonowegod|a m.st.Warszawy' X|V
Wydziatu Gospodarczego KĘowego Rejestru Sadowego z dnia 1 |utego 2008 i z tym dniem Spótka została
wpisana do Rejestru przedsiębiorcówKĘowego RejestruSądowego pod numerem0000298346.
Wspó|nicy spółkijawnejobję|iakcje w spółce akcyjnejw zamian za posiadanewktadyw społcejawnej.Wszystkie
aktywa i pasywa zostałyprzejętepzez BERL|NG s.A.
Numer |dentyfikacjiPodatkowejnadany zostałSpołce pzezUrząd Skarbowy Warszawa ochota w dniu 29 marca
1995 - N|P 522 00 59742' Numer Regon 0,10164538nadany zostałpnez Wojewódzki Uząd Statystyczny
ul.Wiktorska91A w Warszawiew dniu 1 kwietnia1993.
Siedzibajednostkidominującejmieścisię w Warszawieprzy uIicyGrzybowskiej2/83.
Przedmiotemdziała|ności
Spółkijest:
_ hande|huńowyideta|icznyuządzeniamichłodniczymi'
usługiw zakresie napraw' montażui komp|etacjiuządzeń przemysłowychw szczegó|nościzwiązanych
z chłodnictwem.
_ wynajem sprzętu chtodniczego.
SkładZarządu BERL|NG S.A. na dzień sporządzeniaskonso|idowanego
sprawozdaniafinansowegoprzedstawiał
się następująco:
_ Hanna Ber|ing- Prezes Zarządu,
_ PawełCiechański - CzłonekZarządu.
W 2011 roku oraz pomiędzy dniem bi|ansowym,a dniem sporządzenia skonso|idowanegosprawozdania
finansowegonie wystąpiłyzmiany w składzieZanądu
Skład Rady Nadzorczej na dzień spoządzenia skonso|idowanegosprawozdania finansowego przedstawiałsię
następująco
Tomasz Berling - PrzewodniczącyRady Nadzorczej,
Marcin Marczuk - WiceprzewodniczącyRady Nadzorczej'
_ KajetanWojnicz - CzłonekRady Nadzorczej,
Marcin Ber|ing- CzłonekRady Nadzorczej,
_ Gzegorz Pawłowski- CzłonekRady Nadzorczej.
w 2011 roku oraz pomiędzy dniem bi|ansowym,a dniem sporządzeniaskonso|idowanegosprawozdania
finansowegonie wystąpiływ składzieRady Nadzorczej Społki.
Czas tnłlaniaSpótki jest nieokreś|ony'
Nota 2. Skład grupy kapitałowej
BERL|NG jest jednostkądominującąGrupy Kapitałowej
BERL|NG S.A. (Grupa,Grupa Kapitałowa),
w składktórej
wchodzi jednostka za|eŻna Przedsiębiorstwo Wie|obranżowe,,ARKToN,' Sp. z o.o. (da|ej Arkton/jednostka
za|eżna).
BERL|NG nabyłw 2008 roku 100% udziatówspołkiArkton,pŻezco stałsię jej jedynym udziałowcem.
Przedmiotemdziała|ności
spÓłkiza|eżnejjest:
produkcjauządzeń chłodniczychi wenty|acyjnych,
wykonywanieinstalacjicentralnegoogrzewaniai wentylacyjnych.
W 2011 roku BERL|NG nabył100% udziatóww spółce BERL|NG Promotionssp. z o.o. (dawniejMW Lega| 9
jest:
sp. z o.o.),jej przedmiotemdziała|ności
działalnośćmarketingowa'
pozostałedoradztwo w zakresie prowadzenia działa|ności
gospodarczej i zaządzania,
ia jednostek za|eżnych jest nieokreś|ony.
Czas tnruan

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.

Skonsol idowane sprawozdan ie fi nansowe za rok 20 1I

w tys. zł

Nota 3. Podstawa i format sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdaniefinansowezostato sporządzonezgodnie zzasadąkosztu historycznego'
Niniejsze sprawozdaniefinansowejest przedstawionew złotych(''PLN)' a wszystkie wańoŚci, o i|e nie wskazano
inaczej, podane są w tysiącachzłotych(''tys. PLN'').
Skonso|idowanesprawozdaniefinansowe obejmujeokres 12 miesięcy tj' od dnia 01'01.2011 roku do dnia
3 1 . 1 2 . 2 0 1 1r o k u .
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabllansowych
zaprezentowanoporÓwnywaInedane finansowena dzień 3.|.12.2010roku.
D|a danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitychdochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapita|e
własnym oraz w sprawozdaniu z przep}ywówpieniężnychzaprezentowano porównywa|nedane finansowe za
o k r e so d 0 1 . 0 1 . 2 0 1 0r o k ud o 3 1. 1 2 . 2 0 1 0r o k u .
Dane porÓwnywaInebyłyzweryfikowaneprzez biegłegorewidenta.
SkonsoIidowane sprawozdanie finansowe jednostki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
gospodarczej Grupy w okresie co najmniej 'l2 miesięcy po dniu bi|ansowym.Zarząd Jednostki nie
działalności
stwierdza na dzień podpisania sprawozdaniafinansowegoistnieniafaktów i oko|iczności,
które wskazywałybyna
zagroŻeniadla moż|iwości
kontynuacjidziała|noŚciprzezGrupę w okresie 12 miesięcy po dniu bi|ansowymna
skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądŹ istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej
działaIności.
Nota 4. oświadczenie o zgodności
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostato spoządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości'MiędzynarodowymiStandardami SprawozdawczościFinansowej (MSSF) oraz związanych z
nimi interpretacjiogtoszonychw formie rozporządzeńKomisji Europejskiej,a W zakresie nieuregu|owanymw tych
Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowościi wydanych na jej podstawie pzepisów
wykonawczych
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (''RMSR'') oraz Komitet ds. InterpretacjiMiędzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
(,,KrMSF').
Społki Grupy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z po|ityką(zasadami) rachunkowościokreś|onymiprzez
Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (,,Ustawa'') z póŹniejszymi zmianami
i wydanymi na jej podstawie przepisami.Jednostkowe sprawozdania finansowe społekGrupy sporządzane są
wedługMSSF.
Nota 5. opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości,zmiany MSSF
Poniżej zostały przedstawione istotne zasady rachunkowościstosowane przy sporządzeniu niniejszego
skonso|idowanego sprawozdania finansowego. Zasady te były stosowane we wszystkich prezentowanych
okresach w sposób ciągły.
Sprawozdaniefinansowejest sporządzonezgodnie z koncepcjąkosztu historycznego.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaŻy ujmowane sq w wańości godziwej zapłat otrzymanych |ub na|eżnychi reprezentujq
na|eznoŚci za towary i produktydostarczone w ramach norma|nejdziała|noŚcigospodarczej,po pomniejszeniu
o rabaty' VAT i inne podatki związane ze sprzedaŻą. Pzychody ze sprzedaży towarÓw ujmowane
są W momencie dostarczeniatowarÓw i pzekazania prawa własności'

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Leasing
Leasing jest klasyfikowanyjako |easingfinansowy' gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencja|ne
korzyścioraz ryzyko wynikającez bycia właścicie|em
na |easingobiorcę.Wszystkie pozostałerodzaje leasingu
są traktowanejako |easingoperacyjny.
Aktywa użytkowanena podstawieumowy |easingufinansowegosą traktowanejak aktywa Spółki i są wyceniane
w ich wartościgodziwej w momencie ich nabycia, nie wyższejjednak niż wartoŚć bieżąca minima|nychopłat
|easingowych. Powstające z tego tytułuzobowiązanie wobec |easingodawcyjest prezentowane W bi|ansie
w pozycji zobowiązania z tytułu |easingu finansowego. Płatności|easingowe zostały podzielone na część
odsetkową oraz częśÓ kapitatową,tak, by stopa odsetek od pozostającegozobowiązania byławie|kościąstałq.
Koszty finansowe są odnoszone w koszty odsetek w sprawozdaniuz całkowitychdochodÓw. opłaty |easingowe
uiszczane w ramach |easinguoperacyjnegoobciążająkoszty metodą |iniowąprzez okres |easingu.
Waluty obce
Transakcje przeprowadzaneW wa|ucie innej niż po|ski ztoty są księgowane po kursie wa|uty obowiązującym
na dzień popzedzĄący dzień transakcji. Na dzień bi|ansowy,aktywa i pasywa pieniężnedenominowane w
wa|utachobcych są przeliczanewedługkursu średniegoNBP obowiązującegona ten dzień. Zyski i stratywynikłe
zprze|iczenia wa|ut sąodnoszone bezpośredniow sprawozdanie z całkowitychdochodów, za wyjątkiem
przypadków,gdy powstałyone wskutek Wycenyaktywów i pasywów niepieniężnych,
w przypadku których zmiany
wańościgodziwejodnosi się bezpośredniona kapitał.
Różnice kursowe dotyczące na|eznościi zobowiązań z tytułudostaw i usług w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów korygująodpowiedniopzychody ze spzedażzyi koszty działa|ności
operacyjnej.
Świadczenia pracownicze
Kwoty krótkoterminowychświadczeńna rzecz pracowników innych niż z tytułurozwiązania stosunku pracy
i świadczeń kapitałowychujmuje się jako zobowiązanie, po uwzględnieniuwsze|kich kwot już wypłaconych
ijednocześniejako koszt okresu, chyba że świadczeniena|eżyuwzg|ędniów koszcie wytworzenia sktadnika
aktywow.
Swiadczenia pracownicze W formie płatnych nieobecności ujmuje jako zobowiązanie i koszt
w momencie wykonania pracy przez pracowników, jeże|i wykonana praca powoduje narastanie moż|iwych
przysztych płatnych nieobecności|ub w momencie ich wystąpienia, jeże|i nie ma związku między pracą
a narastaniemewentua|nychprzyszłychpłatnychnieobecności.
Swiadczenie z tytułurozwiązania stosunku piacy ujmuje się jako zobowiązanie i koszt wówczas, gdy rozwiązany
zostałstosunek pracy z pracownikiem(|ub ich grupq) przed osiągnięciemprzez niego wieku emeryta|nego|ub
gdy nastąpiło zapewnienie świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy W następstwie złoŻonĄ przez
jednostkę propozycjizachęcającejdo dobrowo|negoodejściazpracy.
Grupa nie oferuje swoim pracownikom udziału w żadnych programach dotyczących świadczeń po okresie
zatrudnienia.
Jednostka dominujaca zgodnie z uchwałąRady Nadzorczej z dnia 01 września2011 roku przyjęłaregu|amin
programumotywacyjnego.
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 pozycji kosztów i przychodów,które nigdy nie będą pod|egałyopodatkowaniu.obciążenia
podatkowesą wy|iczanew oparciu o stawki podatkoweobowiązującew danym roku obrotowym.
Bieżący podatek dochodowy dotyczący pozycji rozpoznanych bezpośredniow kapita|e jest rozpoznawany
bezpośrednio
w kapita|e,a nie w sprawozdaniuz całkowitychdochodów.
Podatek odroczony jest wy|iczany metodą bi|ansową jako podatek pod|egający zapłaceniu |ub zwrotowi
w przyszłościna różnicach pomiędzy wańościami bi|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'że będzie można pomniejszyć przyszte zyski podatkowe o rozpoznane ujemne
róŻnice przejŚciowe. PozyĄa aktywów |ub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeś|iróżnica przejściowa
powstaje z tytułuwańościfirmy |ub z tytułupienłotnego ujęcia innego składnikaaktywów |ub zobowiązania
w transakcji,ktora nie ma wptywuani na wynik podatkowyani na wynik księgowy.
Rezeruvaz tytułupodatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowychróżnic podatkowych powstałych
w wyniku inwestycjiw podmioty za|eŻnei stowarzyszone oraz wspó|ne przedsięwzięcia,chyba że Spółka jest
zdo|na kontro|owaćmoment odwrÓcenia różnicy pzejścioweji jest prawdopodobne,iż w dającej się przewidzieĆ
przyszłości
różnica pzejściowasię nie odwróci.
Wańośó składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego pod|ega ana|izie na każdy dzień bi|ansowy,
a w przypadku gdy spodziewane przyszłezyski podatkowe nie będą wystarczające d|a rea|izacji składnika
aktywów lub jego częścinastępujejego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy użzyciu
stawek podatkowych,które będą obowiązywaćw momencie, gdy
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pozyĄa aktywów zostanie zrea|izowana |ub zobowiązanie stanie się wymaga|ne. Podatek odroczony jest
ujmowany w sprawozdaniu z całkowitychdochodÓw, poza pŻypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych
bezpośredniow kapita|e własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również roz|iczany
bezpośrednio
w kapitaływłasne.
Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia |ub kosztu wytworzenia)
pomniejszonegow ko|ejnychokresach o odpisy amońyzacyjneoraz utratęwańości.
Koszty finansowaniazewnętrznegobezpośredniozwiązanego z nabyciem Iub wytworzeniemskładnikówmajątku
wymagających dłuższegookresu czasu, aby mogłybyć zdatne do użytkowania|ub odsprzedaŻy,są do|iczane
do kosztow wytworzenia takich Środków trwałych, aŻ do momentu oddania tych ŚrodkÓw trwałych
do użytkowania.
Amońyzację wy|icza się d|a wszystkich Środków trwatych' z pominięciem gruntów oraz środków trwałych
w budowie' przez oszacowany okres ekonomicznejprzydatnoŚcitych środków,używającmetody |iniowej.
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy |easingu finansowego są amortyzowane przez okres
ich ekonomicznejużyteczności,
odpowiedniojak aktywawłasne.
Zyski |ub straty wynikte ze sprzedaŻy/ |ikwidacji|ub zaprzestania użytkowaniaŚrodków trwałychsą okreŚ|ane
jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wańością netto tych środkówtrwatych i są ujmowane
w sprawozdaniuz całkowitychdochodów.
Utrata wartości
Na każdy dzień bi|ansowy Spółka dokonuje przeglądu wańości netto składników aktywÓw trwaĘch w ce|u
stwierdzenia, czy nie występują przestanki wskazujące na moż|iwośóutraty ich wańości.Wprzypadku, gdy
stwierdzonoistnienietakich pzestanek, szacowana jest wańośćodzyskiwa|nadanego składnikaaktywów, w ce|u
usta|enia potencja|negoodpisu z tego tytułu.W sytuacji' gdy składnik aktywów nie generuje przepływów
pieniężnych,ktÓre są W znacznym stopniu nieza|eżnymiod przepływóWgenerowanych przez inne aktywa,
ana|izęprzeprowadza się d|a grupy aktywów generującychprzeptywypieniężne,do której na|eżydany składnik
aktywÓw.
Zapasy
Wańość początkowa (koszt) zapasów
obejmuje wszystkie koszty poniesione W związku
z doprowadzeniemzapasów do ich aktua|negomiejscai stanu' Cena nabyciazapasów obejmujecenę zakupu,
powiększoną o cła impońowe i inne podatki (niemoż|iwedo póŹniejszego odzyskania od władz podatkowych),
koszty transpońu, załadunku,wyładunkui inne koszty bezpośredniozwiązane z pozyskaniem zapasów oraz
upusty,rabatyi inne podobnezmniejszenia.
Zapasy wycenia się na dzień bi|ansowyw wańościpoczątkowej(cenie nabycia |ub koszcie wytworzenia)|ub
w cenie sprzedaży netto w za|eżnościod tego, która z nich jest niŻsza. Cena sprzedaży 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)' stanowiącegowańoŚć godziwą uiszczonej zapłaty.Następnie instrumentyfinansowe są za|iczane do
jednej z następującychczterech kategoriii ujmowanew następującysposób:
Aktywa finansowe wyceniane w wartoŚci godziwej przez wynik finansowy : kategoriata obejmuje dwie
podkategorie: aktywa przeznaczone do obrotu otaz aktywa finansowe przeznaczone
w momencie ich początkowego ujęcia do wyceny wedługwartoŚci godziwej przez wynik finansowy.
Składnikaktywów za|icza się do tej kategoriijeże|izostałnabyty przede wszystkim w ce|u sprzedażyw
krótkim terminie |ubjeże|izostałza|iczony do tej kategoriipzezZarząd. |nstrumentypochodne również
za|icza się do ,,przeznaczonychdo obrotu'',o ile 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 '12miesięcy 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 (zamońyzowanegokosztu)usta|anejprzy zastosowaniuefektywnejstopy procentowej,
_ Pożyczki są wyceniane wedługskorygowanejceny nabycia (zamońyzowanego kosztu) usta|anejprzy
zastosowaniu efektywnejstopy procentowej,
Na|eżności krótkoterminowe wykazywane są według kwot pierwotnie zafakturowanych,
z uwzg|ędnieniemodpisu na wątp|iwena|eżnoŚci,
_ Na|eżnościdługoterminowesą wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego
kosztu) ustalanejprzy zastosowaniuefektywnejstopy procentowej.
Wańość na|eżnościaktua|izujesię uwzględniającstopień prawdopodobieństwaich zapłaty poprzez
dokonanieodpisuaktuaIizującego.
oszacowanie odpisów na na|eżnoŚciwątp|iwenastępuje na podstawie ana|izy danych historycznych
na|eżności
dotyczącychściqga|ności
bądźna podstawiestrukturwiekowychsa|d należności,
a także na
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podstawie informacjiz działuprawnego o na|eżnościach
skierowanych na drogę sądową (upadłości'
|ikwidacje,układyi skierowanedo sądu w ce|u uzyskania nakazu zapłaty).
_ odpisy aktualizującewańośćna|eżności
za|icza się odpowiedniodo pozostałychkosztów operacyjnych
|ubdo kosztów finansowych. za|eżnieod rodzajuna|eżności,
której dotyczy odpis aktua|izujący.
_ NaIeżnościumorzone, przedawnione Iub nieściągaInezmniejszają dokonane upzednio odpisy
aktuaIizująceich wańość.
Na|eżności
umorzone,pzedawnione Iub nieściąga|ne'
od których nie dokonano odpisów aktua|izujących
ich wańości |ub dokonano odpisów w niepełnejwysokości,za|icza się odpowiednio do pozostałych
kosztow operacyjnychIub kosztÓw finansowych.
_ Aktywa finansowe dostępne do spzedaży są wyceniane wedtug wańościgodziwej, a niezrea|izowane
zyski/stratyz tytułuaktuałizacjiWycenysą ujmowanew sprawozdaniuz całkowitychdochodów.
_ Środki pieniężnei ekwiwa|entyśrodkówpieniężnychkategoriata obejmujeśrodkipieniężnew kasie, na
rachunkach bankowych oraz wszystkie depozyty i krótkoterminowe papiery wartościowe
z terminem zapada|noścido trzech miesięcy. Środki pienięzne i ekwiwa|entyśrodków pieniężnych
wyceniane są wedługwartościnomina|nej'
Wańośćgodziwa instrumentÓwfinansowych stanowiących przedmiot 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 przewidywanychprzeptywówpienięznych.Dla wszystkich aktywów finansowych przeprowadza się
test na utratęwartościna dzień bilansowy.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerury ujmowane są wówczas, gdy na Jednostce ciąży istniejący obowiązek (prawny |ub zwyczajowy)
wynikającyze zdarzeń przeszłychi gdy jest pewne |ub wysoce prawdopodobne,że wypełnienietego obowiązku
spowoduje koniecznośćWypływuśrodkówtożsamych 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 (zamortyzowanego
kosztu),przy zastosowaniu efektywnejstopy procentowej.
Koszty fi na nsowa n ia zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, pzystosowania, montażu |ub u|epszenia środków
trwałych,wańości niemateria|nych|ub innych dostosowywanych składników aktywów, przez okres budowy,
przystosowaniai montażusą ujmowanew wańoŚci tych aktywÓw (z wyjątkiemróżnic kursowych nie będących
korektąpłaconychodsetek),jeś|izobowiązaniate zostaĘ zaciągniętew tym ce|u. Pozostałekoszty finansowania
zewnętrznegoujmowanesą w rachunkuzysków i strat.
Zobowiązania i aktywa warunkowe
Przez zobowiązania warunkowe rozumie się :
moż|iwy obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszĘch, którego istnienie zostanie
potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia |ub niewystąpieniajednego |ub większej i|ości
niepewnychprzyszłychzdarzeń, które nie w pełnipod|egajqkontro|ijednostki,lub
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 możnawyceniĆwystarczającowiarygodnie.
Przez aktywa warunkowe rozumie się moż|iweskładnikiaktywów, które powstałyna skutek zdarzeń przeszłych
oraz których istnienie zostanie potwierdzonedopiero w momencie wystąpienia|ub niewystąpieniajednego |ub
większej i|ościniepewnychprzyszĘch zdarzeń, które nie w pełnipodlegająkontrolijednostki.
Szacunki Zarządu
Sporządzenie sprawozdania finansowego Wymaga dokonania przez Zarząd Jednostki dominującej pewnych
szacunkow i założzeń,
ktÓre znajdująodzwiercied|eniew tym sprawozdaniuo|az w notach objaśniających
do tego
sprawozdania. Rzeczywiste wyniki mogą się różniÓ od tych szacunków. Szacunki te dotyczą, między innymi,
utworzonychrezevv, odpisÓw aktualizującychna|eżności
i zapasy, przyjętychstawek amońyzacyjnych.Szacunki
są okresowo weryfikowanew oparciu o profesjona|nąocenę Zarządu,
ZmianyMSSF
Nowe standardy rachunkowości i interpretacje K|MSF (Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej
SprawozdawczościFinansowej) ogłoszone W2011 r', ktÓre są obowiązkowe d|a okresów sprawozdawczych
rozpoczynających się od |ub po dniu 1 stycznia2011 r.
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MSSF 10 Skonsolidowanesprawozdaniefinansowe
Standard został opublikowany 12 mĄa 2011 r. i usta|a zasady dotyczące spoządzania i prezentacji
skonso|idowanegosprawozdania finansowegojednostki, ktora kontro|ujejedną |ub więcej jednostek. Standard
zastępuje MsR 27 Skonso|idowanei jednostkowe sprawozdania finansowe. Standard Wymaga' aby jednostka
kontro|ującaspoządzała skonso|idowane sprawozdanie finansowe, d|a niektórych jednostek usta|one są
ograniczone zwo|nieniaod tego Wymogu.Standard wprowadza definicjękontrolii usta|a kontro|ęjako kryterium
tego, czy dana jednostka ma być ujętaw skonso|idowanymsprawozdaniufinansowym'Standard usta|a również
zasady sporządzania skonso|idowanych sprawozdań finansowych. Standard będzie miał zastosowanie do
okresów rocznych rozpoczynającychsię od |ub po 1 stycznia 2013 r. Standard nie będzie miał wptywu na
sprawozdaniefinansoweGrupy.
M S S F 1 1 W s p ó | n eu m o w y
Standard został opublikowany 12 maja 2011 r. i usta|a zasady rapońowania finansowegojednostek biorących
udziałwe wspó|nych umowach' Standard zastępuje MsR 31 Udziaływ wspó|nych pzedsięwzięciach. Standard
wprowadza Wymóg' aby jednostka, która bierze udziałwe wspó|nej umowie, usta|iłajaki jest to rodzaj wspó|nej
umowy na podstawie praw i obowiązków wynikających z zapisów umowy. Standard rozroŻnia dwa typy
wspÓ|nych umów. wspÓ|ne działania i wspÓ|ne przedsięwzięcia oraz wprowadza różne zasady rapońowania
finansowego d|a tych typÓw wspo|nych umów. Standard będzie miał zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynającychsię od |ub po 1 stycznia 2013 r' Standard nie będzie miałwptywuna sprawozdanie finansowe
Grupy.
MSSF 12 Ujawnieniadotvczące udziatóww innychjednostkach
Standard został opub|ikowany12 maja 2011 r. i ma zastosowanie do jednostek, które posiadają udziaty w
jednostkachzaIeżnych,wspó|nychumowach,jednostkachstowarzyszonychIub niekonso|idowanych
jednostkach
strukturyzowanych.Standard wprowadzawymóg, aby jednostka ujawniłainformacje,ktÓre umoż|iwiączyte|nikom
sprawozdania finansowego ocenę charakteruudziatów w innych jednostkach oraz związanegoz tymi udziałami
oraz przeptywy pieniężnejednostki.
ryzyka, wpływutych udziałów na sytuację finansową, wyniki działa|ności
Standard będzie miat zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynającychsię od |ub pol stycznia 2013 r.
Standard nie będzie miałwpływuna sprawozdaniefinansowe Grupy.
MSSF 13 Wycena w wartości
godziwei
Standard zostałopub|ikowany12 mĄa 2011 r. i wprowadza definicjęwańościgodziwej,usta|ajedno|itezasady
dotyczące Wyceny w wartościgodziwej oraz Wprowadzawymogi dotyczące ujawnień związanych z Wycenq w
wańościgodziwej. Standard ma zastosowanie do MSSF, które wymagają |ub zezwa|ająna Wycenę w wańości
godziwej i wymagają ujawnieńdotyczącychtej wyceny. Standard będzie miałzastosowaniedo okresÓw rocznych
rozpoczyna1ącychsię od |ub po 1 stycznia 2o13 r' Standard nie będzie miat istotnegoWpływuna sprawozdanie
finansoweGrupy.
Zmianv do MSSF 1 ZastosowanieMSSF po raz pienruszv
Ciężka hiperinflacjai usunięcie sztywnych terminów d|a stosującychMSSF po raz pieruvszy.Zmiana dotycząca
poważnejhiperinflacjistwarza dodatkowewyłączeniew wypadku, gdy podmiot,który byłpod wpływempoważnej
ponowniezaczyna lub po raz pienłlszyzamieza sporzqdzaćswoje sprawozdaniafinansowezgodnie
hiperinf|acji,
z MSSF. Wyłączenie pozwa|a temu podmiotowi na wybór wyceny aktywów i zobowiązań według wańości
godziwej i wykorzystaniatej wartościgodziwejjako domniemanegokoszt tych aktywów i zobowiązań w bi|ansie
otwarcia w pienłlszymsprawozdaniuz sytuacji finansowejzgodnym z MSSF. Zmiany będą miaty zastosowanie
do okresÓw rocznych rozpoczynających się od |ub po 1 stycznia 2011 r. Zmiany nie będą miały wpływu na
sprawozdaniefinansoweGrupy.
Zmiany do MSSF 7 |nstrumentv
finansowe:ujawnienia.KompensowanieAktvwów Finansowychi Zobowiazań
Finansowvch
Zmiany zostały opub|ikowane w grudniu 2011 r' Zgodnie z tymi zmianami jednostki są zobowiązane do
ujawnienia informacji,które umoż|iwiączyte|nikomsprawozdań finansowych ocenę wptywu |ub potencja|nego
Wpływu kompensat, w tym prawa do roz|iczenia rozpoznanych przez jednostkę aktywów finansowych i
rozpoznanych zobowiązań finansowych, na sytuację finansową jednostki. Zmiany te mają zastosowanie do
okresow rocznych rozpoczynĄących się od |ub po 1 stycznia 2013 r' Zmiany nie będą miały wpływu na
sprawozdaniefinansoweGrupy.
Zmiany do MSSF 9 lnstrumentv
finansowe
Zmiany opublikowane 16 grudnia 2011 r' wprowadzają wymóg zastosowania MssF 9 do okresów rocznych
rozpoczynającychsię od |ub po ,1stycznia 2015r. zamiast do okresów rocznych rozpoczyna1ącychsię od |ub po
1 stycznia 2013 r. Dozwo|onejest równieżwcześniejszezastosowanie standardu.Zmianie u|ega zwo|nienieod
obowiązku pzekształcania danych porównawczych i wprowadza się wymóg zaprezentowania dodatkowych
ujawnieńzwiązanych z przejściemz MSR 39 |nstrumentyFinansowe: UjmowanieiWycena na MSSF 9. Zmiany
nie będą miaływpływuna sprawozdaniefinansowe Grupy.
Zmianv do MSR 1 Prezentacia sorawozdańfinansowych
Zmiany zostaty opub|ikowane16 czerwca 2011 r,, wprowadzająone wymóg grupowaniae|ementÓwpozostałych
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całkowitychdochodów, które mogą zostać przeniesionedo rachunkuzysków i strat.Zmiany potwierdzająrównież
obecne wymogi, zgodnie z którymi rachunek zysków i strat oraz zestawienie całkowitychdochodów mogą byó
prezentowanejako jedno zestawienie |ub jako dwa osobne zestawienia. Zmiany będą miałyzastosowanie do
okresów rocznych rozpoczynĄących się od |ub po 1 |ipca 2012 r' Zmiany nie będą miały wpływu na
sprawozdaniefinansoweGrupy.
Zmiany do MSR 12 Podatekdochodowv
Podatek odroczony: rea|izaĄa aktywów (obowiązującyw odniesieniudo okresów rocznych rozpoczynającychsię
od |ubpo 1 stycznia 2012 r-)-Zmiany nie będą miatywptywuna sprawozdaniefinansoweGrupy.
Zmianv do MSR 19 Świadczenia pracownicze
Zmiany zostałyopub|ikowane16 czenvca 2011 r', u|epszająone zasady rachunkowościdotyczące programów
emeryta|nychi innych świadczeńpracowniczych po okresie zatrudnienia.Zmiany będą miałyzastosowanie do
okresów rocznych rozpoczynĄących się od |ub po 1 stycznia 2013 r. Zmiany nie będą miały wptywu na
sprawozdaniefinansoweGrupy.
ZmienionyMSR 27 Jednostkowesprawozdaniefinansowe
Zmieniony standard zostałopub|ikowany12 mĄa 2o11 r. i zawiera on wymogi dotyczące zasad rachunkowościi
ujawnień d|a inwestycjiw jednostki za|eŻne,wspó|ne przedsięwzięciai jednostki stowazyszone w jednostkach,
które sporządzają jednostkowe sprawozdania finansowe. Zmieniony standard Wymaga, aby jednostka, która
sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe, ujmowałate inwestycje w tym sprawozdaniu w koszcie
historycznym|ub zgodnie z MSSF 9 |nstrumenty
Finansowe.Zmienionystandardbędzie miałzastosowaniedo
okresow rocznych rozpoczyna1ącychsię od |ub po 1 stycznia 2013 r' Zmieniony standardnie będzie miat wpływu
na sprawozdaniefinansoweGrupy.
ZmienionyMSR 28 |nwestvciew iednostkistowarzyszonei wspó|neorzedsięwzięcia
Zmieniony standard został opub|ikowany 12 mĄa 2011 r', opisuje on zasady rachunkowościzwiązane z
inwestycjami w jednostki stowarzyszone oraz wprowadza Wymóg roz|iczania inwestycji w jednostki
stowarzyszonei wspo|ne przedsięwzięciaprzy zastosowaniu metody praw własności.
Zmieniony standard będzie
miałzastosowaniedo okresÓw rocznych rozpoczynĄących się od |ub po 1 stycznia 2013r. Zmieniony standard
nie będzie miałwpływuna sprawozdaniefinansoweGrupy.
Zmiany do MSR 32 |nstrumenty
finansowe:uiawnianiei prezentacia.KompensowanieAktvwÓw Finansowvchi
Zobowiązań Finansowych
Zmiany zostały opub|ikowane w grudniu 201 1 r, Zmiany te mają zastosowanie do okresÓw rocznych
rozpoczynających się od |ub po 1 stycznia 2014 r. Zmiany nie będą one miały wpływu na sprawozdanie
finansoweGrupy.
Interpretacja
K|MSF 20 Koszty usuwaniaodpadóww fazie orodukciiw kopa|niodkrvwkowei
|nterpretacjazostata opub|ikowana19 paŹdziernika201 1 r. ibędzie miata zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynającychsię od |ub po 'l stycznia 2013 r. |nterpretacjanie będzie miała wpływu na sprawozdanie
finansoweGrupy.
W dniu przygotowanianiniejszegosprawozdaniafinansowego(|uty2012 r.) poniższestandardy'zmiany do
standardów oraz interpretacjeK|MSF nie zostałyprzyjęteprzez Unię Europejską.
Finansowe
MSSF 9 Instrumenty
MSSF 10 Skonsolidowanesprawozdaniefinansowe
MSSF 11 Wspó|ne umowy
MSSF 12 Ujawnieniadotyczące udziałóww innychjednostkach
MSSF 13 Wycena w wańościgodziwej
Zmiany do MSSF 1 Hiperinf|acjai zwo|nieniad|ajednostekstosującychMSSF po raz pienruszy
Zmiany do MSSF 7 Ujawnienia- KompensowanieAktywow Finansowychi ZobowiązańFinansowych
Zmiany do MSSF 9 i MSSF 7 obowiązkowe daty wejściaw życie oraz ujawnienia związane z okresem
przejściowym
Zmiany do MSR 1 Prezentacjae|ementówpozostałychcałkowitychdochodów
Zmiany do MSR 12 odzyskiwa|nośĆ
aktywów
Zmiany do MSR 19 Swiadczenia pracownicze
Zmiany do MSR 27 Jednostkowesprawozdaniefinansowe
Zmiany do MSR 28 |nwestycjew jednostkistowarzyszonei wspó|ne przedsięwzięcia
Zmiany do MSR 32 KompensowanieAktywów Finansowych i Zobowiązań Finansowych
InterpretacjaK|MsF 20 Koszty usuwaniaodpadów w fazie produkcjiw kopa|niodkrywkowej
Według szacunków Zarządu Jednostki dominującejw/w standardy' interpretacjei zmiany do standardów nie
miałybyistotnegoWptywuna sprawozdaniefinansoweGrupy.
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Nota 6. Segmenty działalności
D|a ce|ów zarządczych Grupa wyróżniadwa sprawozdawczesegmenty operacyjne:
segment A -- uządzenia chłodnicze'
segment B - akcesoria i pozostałeurządzenia.
Grupa dokonuje oceny wyników segmentów operacyjnych na podstawie sporzqdzanych rapońów przez
poszczegó|nesegmenty'
S e q m e n t v2 0 1 1
Segment A
19 984

Aktywa trwałe
Udziały

Segment B
5 384

1 763

c zto

Wańościniematerialne

38

411

1ą?

Wartoścfirmy
Aktywa obrotowe

52 423

12 041

Zapasy

25 854

8 197

NaIeżności
handIoweoraz pozostałenaIeżności

14 468

z toY

Na|eżności
z tytułupodatkudochodowego

7 017

-34

34

Aktywa z tytułuodroczonegopodatkudochodowego

SSF
19 646

-17809

17809

Rzeczowe aktywa trwałe

Korekty
-5722

3 578

4 123

8 471

I 471

-2 816

61 648

-JZC

33 I Z3

-2664

13 973

306

-

306

Środki pieniężnei ich ekwiwa|enty

9 971

1 630

173

11 774

Pozostałe aktywa

1 825

45

-

1870

72 407

17 425

-8 s38

Aktywa razem

Segment A

81 29s

ssF

Kapitał własny

62 786

Segment B
'l'l 574

Korekty
-5 7't5

68 644

Kapitałypodstawowy

17 400

5 000

-5 000

17 400

2 000

-565

37 419

2 876

-2 876

743

-743
3 498

Kapitałzapasowy

36014

Kapitałrezerwowy
Kapitałrezerwowyz wyceny opcji menadżerskich

449

Zysk z |atubiegłych

449

Zysk nettookresu obrotowego

8 923

955

Zobowiązanie długoterminowe

487

367

854

Zobowiązaniaz tytułuodroczonegopodatkudochodowego

200

218

418

Zobowiązaniadługoterminowe
z tytułu|easingufinansowego

287

79

366

70

70

RozIiczenia m iędzyokresowedotacje

13 376

Zobowiązania krótkoterminowe

9 135

5 483

-2 822

1',t796

Zob owiązania hand|owe oraz pozostałezobowiązania

I 759

4 916

-2 822

10 853

Zobowiązania z tytułuświadczeńpracowniczych

100

Zobowiązania z tytułupodatku dochodowego
Zobowiqzania krótkoterminowez tytułu|easingu finansowego 2 7 5
Pasywa razem
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320
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Segment A

Segment B

Korekty

ssF

Dz i ałal n ośćko nty n uowa n a
Przychody ze sprzedaŻy

82 446

21 402

-17462

86 386

Koszt działaIności
operacyjnej

72 564

20 144

-17409

75 299

9 882

1 258

-52

11 087

195

141

0

336

77

240

10 000

1 160

-52

11 107

1 493

46

0

1 539

)1

U

63

1 185

-52

12 583
-794
't3 376

zysk netto na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działa|nościoperacyjnej
Przychodyfinansowe

42

Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

11 450

317

Podatek dochodowy

2 528

229

-3 551

Zysk (strata) netto z działa|nościkontynuowanej

I 923

955

3 498

Seqmentv 2010

Aktywa trwałe
UdziaŁy
Rzeczowe aktywa tnłałe

Segment A
18 997
1 257

3 071

43 446
22 640
I 516

Należności
z tytułupodatkudochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwa|enty
Pozostałe aktywa
Aktywa razem

5 245

28

zJl

139

88

Wańoścfirmy
Zapasy

ssF
14 145

917

139
175

Aktywa obrotowe
Na |eżności
hand|oweoraz pozostałena|eżności

Korekty
-8 149
- 17 565

17565

WartościniemateriaIne
Aktywa z tytułuodroczonegopodatkudochodowego

Segment B
3 298

I 471

I 471

10 695

-842

53 299

4 343

-147

2 410

-695

425

26 836
11 231
425

10606

3 918

zou

24

62 443

13 993

14 523
-8 991

284
67 445

ssF

Segment A

Segment B

Kapitałwłasny

54 980

I 876

Korekty
-8 470

56 385

Kapitałypodstawowy

17 400

5 000

-5 000

17 400

Kapitałypozostałe

29 011

4 362

-3 521

29 852

8 569

514

51

't81

366

174

Zysk nettookresu obrotowego
Zobowiązanie długoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe

o 1??

721
133

1??

Zobowiązaniaz tytułuodroczonegopodatkudochodowego

42

51

Zob owiązania długoterminowe z tytułu|easingu finansowego

139

81

220

1ol

101

RozIiczenia m iędzyokresowedotacje

174

267

Zobowiązania krótkoterminowe

7 282

3 752

-695

10 339

Zobowiązania hand lowe oraz pozostałezobowiązania

7 106

3 101

-695

I 513

Zobowiązania z tytułuświadczeńpracowniczych

427

427
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Pożyczki i kredyty bankowe
Zobowiązaniakrótkoterminowez tytułu|easingufinansowego

176

RozIiczenia międzyokresowedotacje
Pasywa razem

114

114

41

218

69

69
-8991

62 443

13 993

Segment A

Segment B

Przychody ze sprzedaży

74 247

21 535

- 1 88 6 6

7 69 1 6

Koszt działaInoŚcioperacyjnej

62 645

20 786

-18 529

Zysk netto na sprzedaży

11 602

749

55

148

62
-

64 902
'12414

-ÓUz

180

-

482

11 355

717
11

62
-23

12134

213

-23

1 353

62
-12

1 09 8 3
- 1850

51

9 133

67 445

Korekty

ssF

Dzi ałalnośćkontyn uowan a

Pozostałepzychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działa|nościoperacyjnej
Przychodyfinansowe
Koszty finansowe

-1 283

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

10 285

Podatek dochodowy

-1716

Zysk (strata) netto z działa|nościkontynuowanej

635
-tzz

I s69

514

203

201

Nota 7. Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedażyGrupy w |atach2010-2011 wyniosły:

Wyszczegó|nienie
Przychody ze sprzedaŻytowarów
Przychody ze sprzedaży produktów
Razem

12 miesięcy
2011

12 miesięcy
2010

82 411

72 509

3 975

4 407

86 386

76 916

StrukturaprzychodóWze spzedazy wg segmentÓw operacyjnych
12 miesięcy
2011

12 miesięcy
2010

sprężarki

1 32 6 0

11 454

Chłodnice

25 274

Ąą

Skraplacze

Wyszczegó|nienie

4Rj

3 584

4 868

Komponenty

21 051

Pozostałe

tz zcz

14 740
't2 965

ProduktyArktonu

10 965

17 735

Razem

86 386

76 9't7
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Strukturaterytoria|naprzychodówze sprzedażzy
produktówi towarów

Wyszczegó|nienie

12 miesięcy
2011

12 miesięcy
2010

78 739
'l
316

69 299

Polska
UE
Zagranica
Razem

cóz

6 331

7 036

86 386

76 917

Informacjedotyczqcegłównychk|ientów
W Grupie nie Występujqk|iencistanowiqcyindywidua|nieco najmniej10%przychodówze sprzedażyogółemw
d a n y mr o k uo b r o t o w y m .
Nota 8. Koszty działalnościoperacyjnej
Koszty działa|ności
operacyjnej G rupy przedstawiaĘsię następująco:

Wyszczegó|nienie
Amońyzacja
Zużyciemateriałówi energii

12 miesięcy
2011

12 miesięcy
2010

761
1 06 7 7

509

5 225

Usługiobce
Podatki i opłaty

zoI

Wynagrodzenia

5 127

2 658
3 200
108
3 933

1 296

721
269

WartoŚć sprzedanychtowaróW

51 057

5 19 7 5

Razem

75 299

63 373

Ubezpieczeniaspołecznei inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe

889

Wysoki udziałwańościsprzedanych towaróWw kosztach ogółemWynikałz hand|owegocharakteruprowadzonej
przez jednostkędominującądziałaIności.

Nota 9. Pozostałe przychody operacyjne
Wyszczegó|nienie

12 miesięcy
20't1

48

Zy sk ze zbycia niefinansowych a ktywów tnłałych
69

Dotacje

12 miesięcy
2010
88
43

Odszkodowania
NadwyŹkiinwentaryzacyjne

5
19

odwrócone odpisy na|eżności

|Óz

Pozostałeprzychody

117

Razem

336

203

12 miesięcy
2011

12 miesięcy
2010

Nota 10. Pozostałe koszty operacyjne
Wyszczegó|nienie
Strata ze zbycia niefinansowychaktywÓwtruałych
odpisy aktuaIizującenależności
Niedoborymagazynowe

ol

127

z

12
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Pozostałe koszty

111

Razem

3',17

82

Nota 11. Przychody finansowe
Wyszczegó|nienie

Odsetki od lokat
odsetki pozostałe
Rozliczenietransakcjiterminowych
Różnice kursowe

12 miesięcy
20't1

12 miesięcy
2010

265

169

88

32

1 091
95

1 539

Razem

201

Nota 12. Koszty finansowe
Wyszczegó|nienie

12 miesięcy
2011

odsetki od kredytÓw bankowychi pożyczek

11

odsetki pozostałe

31

Rozliczenie transakcjiterminowych
Różnice kursowe

zl

12 miesięcy
2010
304
895
121
1 353

Razem

Na koszty odsetek w |atach 2010-2011 składałysię pzede wszystkim odsetki od zaciągniętych przez Grupę
kredytów bankowychoraz zobowiązań z tytułu|easingu.
Nota 13. Podatek dochodowy
Wyszczegó|nienie
Podatek bieżący
Podatek odroczony
Razem

12 miesięcy
2011

12 miesięcy
2010

2 887
-3681

1 973

-794

1 850

-tz5

Częśó bieżąca i odroczona podatku dochodowego W roku 2010 i 2011 usta|onazostałaWedługstawki równej
19o/odla podstawyopodatkowaniapodatkiemdochodowym.
Grupa nie posiada strat podatkowych'które mogłabyroz|iczyćw przyszłości
z dochodem do opodatkowania.
W |atach2010-2011nie 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 bieżącychaktywÓw i zobowiązań
podatkowychjeże|iodroczony podatekdochodowypod|egatym samym organom podatkowym.
Najistotniejszeróżnice pzejściowe,od których Grupa twozy aktywa i rezeruvęz tytułuodroczonego podatku
dochodowego dotyczą różnic kursowych, |easingu, odpisów aktua|izującychzapasy i na|ezności'rezeru na
naprawygwarancyJne.
W ramach podatku odroczonego Grupa rozpoznała aktywa z tytułuodroczonego podatku dochodowego w
kwocie 3 517 tys. zt z tytułuznaku towarowego.

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Nota 14. Zysk przypadający na jedną akcję
Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję ob|icza się poprzez podzielenie zysku netto za rok
przypadającegona zwykłychakcjonariuszyjednostki dominującejprzez średniąważoną |iczbę wyemitowanych
akcji zwykĘch występującychw ciągu roku.
Zysk rozwodniony przypadający na jedna akcję oblicza się poprzez podzie|enie zysku netto za rok
przypadającegona zwykłychakcjonariuszyjednostki dominującej(skorygowanegoo ewentua|nyefekt zamiany
potencja|nychakcji zwykłych na akcje zwykłe) przez średniąważoną |iczbę wyemitowanych akcji zwyktych
występującychw ciągu roku powiększonąo średniąważona|iczbęakcji zwykłych'które bytybywyemitowaneprzy
zamianie wszystkich rozwadniajqcychpotencja|nychakcji zwyktychna akcje zwykłe.
Wyszczegó|nienie
Zysk nettookresu
(tys.)
Liczbaakcjizwykłych

12 miesięcy
2011

12 miesięcy
2010

13376
17 400

9 133
17 400

0,77

0,52

Podstawowy
zysk na akcję(wzłotych
najednąakcję)

Jednostka dominującaw związku z Programem Motywacyjnymdokona emisji warrantów serii A zamiennych na
akcje serii C, ktÓre są instrumentemrozwadniającym.P|anowana|iczbaemisjiwarrantówA wynosi 100 tys. szt.
W okresie miedzy dniem sprawozdawczym a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie
wystąpiłyżadne inne transakcjedotycząceakcji zwykłych|ubpotencja|nychakcji zwykĘch.

Wyszczegó|nienie

12 miesięcy
2011

12 miesięcy
2010

Zysk rozwodnionyokresu

lą

Liczba akcji zwykłych(tys.)

17 400

9 133
17 400

Liczba akcji zwykłychoraz rozwadniających(tys.)

17500

17 400

0,76

0,52

Rozwodnionyzysk na akcję (w złotychna jedną akcję)

?7A

Nota 15. Nabycie spółkizależnej
W dniu 31 marca 2009 roku jednostka dominująca nabyła 100% udziałÓw w kapita|e zaktadowym spÓłki
PrzedsiębiorstwoWie|obranżowe,,ARKToN'' Sp. z o.o' W dniu 19 stycznia 2010 BERL|NG S.A. zawarłAneks do
Umowy inwestycyjnejz dnia 31 marca 2009 dotyczącejmiędzy innymizakupu udziatówspółkiARKTON. Zgodnie
z Aneksem strony umowy podwyzszyty cenę nabycia udziatów o kwotę 447 tys. zł. Jednocześniezgodnie z
zapisami Aneksu Ber|ingS.A. w zamian za zwiększenie ceny udziałówzostałzwo|nionyz zapłatyodsetek, które
powstałyna mocy pierwotnychzapisów umowy inwestycyjnej.Skutki Aneksu zostaty uwzg|ędnionew niniejszego
skonso|idowanegosprawozdaniafinansowegoi przy usta|aniuwartościfirmy.
Cena nabycia (umowa pienłlotna)poczqtkowa:10 374 tys. zł,
Koszty dodatkowe:290 tys. zł,
Koszty łączne:.10664 tys. zł,
Aneks - korektaceny nabyciao 447 tys' zł (naliczoneodsetkido dnia aneksu),
Koszty łączneogołem:11 111 tys' zł,
Transakcja zgodnie z MSSF 3 zostałaujętaw sprawozdaniuskonso|idowanymmetodąnabycia'
AktywanettoARKToN na dzień nabycia
Wyszczegó|nienie
Aktywa netto (wańość bi|ansowa)
Korekty

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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. korektyMSR (do wańościgodziwejna 01.04.2009)
- rezeva z tytułuodroczonego podatku dochodowego od korekt aktywów/pasywów do wartościgodziwej
Aktywa netto po korektach

1 009
-192
2 640

(nabycia)
Koszt połączenia

11111

Wartośćfirmy

I 471

Arkton potraktowano jako ośrodek wypracowujący środki pieniężne, który jest najmniejszymmoż|iwym
do zidentyfikowaniazespołemaktywóWktÓry, wypracowujeśrodkipieniężne
PrzeprowadzonyprzezZarząd Jednostki dominującejzgodnie z MSR 36 test na utratęwańoŚci firmy nie wykazał
potrzeby ujęcia odpisu z tytutuutraty wańoŚci w skonso|idowanymsprawozdaniufinansowym za rck obrotowy
zakończony 31 grudnia2011 roku.
Podstawowedane finansowejednostkiza|eŻnĄARKTON za rok2011 przedstawiająsię następująco:
Wyszczegó|nienie

Wańośc

Środki tnłałe

5 216

Zapasy

8 197

NaIeżności

2 169

Srodki pieniężne

1 630

Aktywa/pasywa ogółem

17 425

Kapitałwłasny

11 574

Zobowiązania długoterminowe

367

zob owiązania krótkoterminowe

5 483

Przychody ze sprzedaży
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto

Podstawowe dane finansowe jednostki za|eznĄ BERLING
następująco:
Wyszczegó|nienie
WańościniemateriaIne

21 402
.l 185
955

Promotions za
Wartość
1 89 2 0

Środki trwałe

40

NaIeżności

209

Środki pieniężne

173

Aktywa/pasywa ogółem
Kapitałwłasny

rok 2011 przedstawiają się

19 342
'19291

Zobowiązania długoterm inowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Przychody ze swzedaŻy

51

Zysk przed opodatkowaniem

175
-34

Zysk netto

-34

w 2011 roku BERL|NG S.A. WniósłW postaci zorganizowanejczęściprzedsiębiorstwado Ber|ingPromotionssp.
z o.o. wyodrębnionyorganizacyjniei finansowo',DziałMarketinguiZaządzania Własnością
|nte|ektualną',.
Aport
w księgach rachunkowychi sprawozdaniufinansowymzostałrozliczonymetodąłączeniaudziałÓw.
W wyniku przeprowadzonejtransakcjiGrupa wygenerowałakorzyścipodatkoweo łącznejwańości3 547 tys. zł,
które zostałyrozpoznane W skonso|idowanymsprawozdaniufinansowymw pozycji aktywa z tytułuodroczonego
podatkudochodowego.
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Nota 15. Rzeczowe

w tys. zł

aktywa trwałe

Wyszczegó|nienie

Wartośćbruttona 1 stycznia 20,l0
Zwiększenia
Przeniesienia
Zmniejszenia
Wańoścbruttona 3.1grudnia 2010

Grunty
budynki

Środki
transoońu
.

Urządzenia i
maszyny

3 351
855

682

|.nn"..
.
sroox|
trwałe

Razem

+ tz

1 411
709

287
68

_ 1t 9
4 087

-2
1 092

- 11 5
2 005

-

-zJo

ąĄĄ

7 Ą?o

5731
2044

Skumulowanaamońyzacja(umorzenie)
Na 1 stycznia2010
Amońyzacja za okres
Zmniejszenia
Przeniesienia
Skumu|owana
amońyzacja(umorzenie)
n a 3 l g r u d n i a2 0 1 0
Wartośćnetro na 1 stycznia 2010
Wartośćnetro na 31 grudnia 2010

-558
-66

-427
-147

-783
-238
78

-231
-23

-1 999
-474
148

-556
2793
3 531

-572
255
520 (

-943
628
1 062

-254
56
101

-2 325
3732
5 2',14

Wartośćbruttona 1 stycznia 201 1
Zwiększenia
Przeniesienia
Zmniejszenia
Wartoścbruttona 31 grudnia 2011

4 087
384
-986
0
3 485

2 005
1 033
9
-410
z oÓ|

94
520
0
969

2 597
-1 020
-477
8 639

SkumuIowana amońyzacja(umorzen
ie)
Na 1 stycznia2011
Amońyzacja za okres
Zmniejszenia
Przeniesienia
Skumu|owana
amońyzacja(umorzenie)
n a 3 ' l g r u d n i a2 0 1 1
Wartośćnetto na 1 stycznia 2011
Wańość netto na 3,| grudnia 20.t1

-556
-90
0
-69
EA7

3 531
2 908

1 092
1 086
-586
-67
1 548
-572
-211
-48
-212
-523
520
't 025

-943
-314
- 18 6
-19
-1 052
1 062
1 585

-zcq
-cu

.z Óf3
-obJ

0
194

-234
-106

-498
101
471

-2 650
5 214
5 989

Wańośćśrodkówtrwałych
w budowiena koniec2010 roku oraz 2011 roku wyniosłaodpowiednio30tys. zł
i 107tys'zł.
odpisy aktua|izacyjne
z tytułutrwaĘ utratywańościrzeczowychaktywówtrwałychnie wystąpiły
w okresie
objętymskonsolidowanym
sprawozdaniem
finansowym.
Grupanie wytwarzaśrodków
trwatych
WeWłasnym
zakresie.
początkowej
Wartości
środków
trwałych
nie zwiększały
kosztyfinansowania
zewnętrznego.
Kredytybankowezabezpieczone
są na środkach
trwałych
i zostaĘopisanew nocie29'

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Nota 17. Wańości niemateria|ne
Wyszczegó|nienie
Wańośćbruttona .1stycznia 20,l0
Zwiększenia
Przeniesienia
Zmniejszenia
WańoŚć bruttona 31 grudnia2010

Wańość firmy

Skumulowana amorlyzacja(umorzenie)
Na 1 stycznia20'10
Amońyzacja za okres
Zmniejszenia
Test na utratęwańości
SkumuIowanaamońyzacja(umorzenie)
N a 3 1 g r u d n i a2 0 1 0
Wartośćnetto na 1 stycznia 2010
Wańość netto na 3'| grudnia 2010
Wańośćbrutto na 1 stycznia 2011
Zwiększenia
Przeniesienia
Zmniejszenia
WańoŚc bruttona 31 grudnia2011
Skumu|owanaamońyzaĄa (umorzenie)
Na 1 stycznia201 1
Amońyzacja za okres
Zmniejszenia
Test na utratęwańości
Skumulowanaamortyzacja(umorzenie)
N a 3 1 g r u d n i a2 0 1 ' l
Wańość netto na 1 stycznia 2011
Wartośćnetto na 31 grudnia 2011

8 471

Koncesje,
licencje

Razem
346
187

I 47.

8 47',!
I 471

9 004
-285
- 10 9

-285
-109

-394
61
139

-394
I 532
I 610

Q AA1

z

I 471

I 471
I 471

8 817
187

8 807
2

-2;
507

-28
8 781

-394
-107
28

-394
-107
28

-473
139
34

-473
8 610
I 505

W Grupie nie występowaływańościniemateria|neużytkowanena podstawieumow |easingu.
odpisy aktua|izacyjnez tytułutrwałejutratywartościWartościniemateria|nychnie Wystąpiływ okresie objętym
skonsolidowanym
sprawozdaniemfinansowym.
Grupa nie wytwarzawartościniemateria|nych
we własnymzakresie.
Wańościpoczątkowejwańościniemateria|nychnie zwiększałykoszty finansowaniazewnętrznego.
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Nota 18. Na|eżnościhand|owe oraz pozostałe na|eżności
Wyszczególnienie

stan na
dzień
31.',t2.2011

stan na
dzień
31.12.2010
1 12 7 7

odpis aktuaIizującywańośćnaIeżności

14 259
_446

Na|eżności
hand|owenetto

1 38 1 3

1 0 8 91

160

732

13 973

11 623

NaIeżności
handIowe

Innena|eżności
Razem

-Jób

jest zb|iżzona
Zaząd Grupy uważa' że wańośÓ księgowa netto na|eżności
do ich wańoŚci godziwej, ponieważ
nie Występująistotnenaleznościdługoterminowe.
Standardowym terminem płatnościW przypadku na|eżnościhand|owych jest 30 dni, w wy1ątkowych
przypadkach60 dni.
Gtówne ryzyko kredytowe Grupy zwięane jest przede wszystkim z na|eznościami hand|owymi'
Kwoty prezentowane w bi|ansie są wańościaminetto, po pomniejszeniu o odpisy aktua|izujqce,oszacowane
przez kierownictwoGrupy na podstawieprzeszłychdoświadczeńoraz oceny aktua|nejsytuacjiekonomicznej.
Wańościbi|ansowena|eżności
ogółem(brutto)są Wyrazonew następującychwalutach:

Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2011

stan na
dzień
31.'.\2.2010

Waluta
PLN

I 791

10 428

EUR

5 468

846

14 259

11 277

USD
Razem

Zmiany stanu odpisu aktua|izującegowańościna|eżności
hand|owych:

Wyszczegó|nienie

Stan na dzień1stycznia

stan na
dzień
31:t2.2011
Jóo

stan na
dzień
31.12.2010
?ol

60

Utworzenieodpisów

-7

odwrócenie odoisów
446

Stan na dzień 31 grudnia
Utworzenie i odwrócenie odpisu z
z całkowitych dochodów.

386

tytutuutratywańościna|eżności
zostatoujętew kosztachw sprawozdaniu

Pozostałepozycje na|eżności
nie zawierająpozycjio obniżonejwańości.

Nota19. Zapasy
Wyszczegó|nienie
Materiały
Produkcjaw toku

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.

stan na
dzień
31.12.2011
6 900
283

stan na
dzień
31.12.2010
5 ZZO
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25

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011

w tys. zł

Wyrobygotowe

459

64

Towary

26 084

23 494

Razem

33 725

26 836

|nformacje na temat zabezpieczeń z tytułuzaciągniętych pzez Grupę kredytów i pożyczek przedstawiono
w nocie nr 29.
Koszt zapasów w sprawozdaniu z całkowitychdochodów zostały ujęte W pozyĄi ,,Wańośćsprzedanych
produktów,towarów i materiałów'''
w 2o11 roku Grupa dokonałaodpisÓw aktua|izujących
wartośćzapasów na łącznąkwotę 1 800 tys. zł.

Nota 20. środki pieniężne i ich ekwiwa|enty

Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.20',t1

stan na
dzień
31.12.2010

Środki pieniężneW kasie i w banku

11774

14 523

Razem

11 774

't4 523

Na Środki pieniężnena dzień bi|ansowyskładałysię typowe |okatyo/N.
Strukturaśrodkówpieniężnychw |atach2010.2011przedstawiatasię następująco:

Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2011

stan na
dzień
3',t.'t2.2010

5 469

1 02 1 0

WalutaEUR

3 870

WalutaUSD

2 435

z u5ó
'I
355

11 774

14 523

WalutaPLN

Razem

Nota 21 . Pozostałe aktywa

Wyszczegó|nienie

Ubezpieczeniamajątkowe
Wycena kontraktówterminowych/opcj
i
Pozostałe koszty
Razem

stan na
dzień
31.12.2011
112
1 744
14
1 870

stan na
dzień
31.12.2010
ol

199
z3

285

Na pozostałe aktywa na koniec 2011 składałasię wycena na dzień bi|ansowy zawańych instrumentów
finansowych W postaci kontraktÓw wa|utowych otwańych na zakup 500 tys. USD i EURO oraz opcji
zabezpieczających wartośÓgodziwą posiadanej miedzi, w związku z duŻą zmiennościącen tego surowca na
światowychrynkach.
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Najistotniejszą pozycją pozostałychaktywów na koniec 2010 były Wycena na dzień bi|ansowy zawartych
instrumentów finansowych w postaci kontraktów wa|utowych otwartych na zakup 500 tys. USD oraz opcji
zabezpiecza1ącychwańośćgodziwą posiadanej miedzi, w związku z dużą zmiennościącen tego surowca na
światowychrynkach.
Nota 22. Kapitał podstawowy
W 2010 roku został podwyższonykapitałpodstawowyJednostki dominującejdo kwoty 17 400 tys. zł popzez
wyemitowanie 3 000 tys. akcji serii B o wartoŚci nomina|nej 1 zł. Podvlyższenie zostało zarejestrowane w
KrajowymRejestrze Sądowym w dniu 26 maja 2010 r.
Strukturaakcjonariuszyna dzień 31 grudnia2011 roku

WyszczegÓ|nienie f::
aKcl|

%akĄi "T;nffi"
(w zł)

'';:o;"Yl",T*
zgromadźeniu

" l11,ij'l1,"iu*
zgromadzeniu

-

120

120

10 770 000

61,9

10 770 000

10 770 000

61 ,9

BerlingMarcin

40

-

40

40

-

BerlrngTomasz

40

-

40

40

1 701 484

9,78

1 701 484

1 701 484

BerlingHanna
BerlinglnvestmentsLtd

120

Aviva lnvestorsPoland S.A.

9,78

Znaczącym akcjonariuszemSpółkiposiadającym61 '90 % akcji jest Ber|ing|nvestmentLtd z siedzibą na Cyprze.

UdziatowcamiSpółki Ber|ingInvestmentLtd są:
_ Prezes Zarządu - Hanna Ber|ing50% udziałów
PrzewodniczącyRady Nadzorczej- Tomasz Ber|ing25oń udziatów
CzłonekRady Nadzorczej Marcin Ber|ing25o/oudziałow
co
Wszystkie wyemitowaneprzez podmiotdominującyakcje są akcjami zwykłymibez żadnegouprzywi|ejowania,
do uczestnictwaw podziale zysku.
Zarząd na dzień sporządzenia rapońu nie posiada żadnych informacjio znanych emitentowiumowach (w tym
nastąpiÓ zmiany w proporcjach
równiez zawańych po dniu bi|ansowym),w wyniku których mogą W przyszłości
posiadanych akĄi przez dotychczasowychakcjonariuszy i ob|igatariuszy'
od przekazania poprzedniego rapońu okresowego - za 3 kwańat 2011 r, do dnia sporządzenia rocznego
sprawozdaniafinansowegonie nastąpiłyzmiany w strukturzeistotnychakcjonariuszy.

Nota 23' Kapitał zapasowy

.

Zgodnie ze statutem Spółki zysk netto może zostać przeznaczony na wypłatędywidendy,z tym, ze co najmniej
8% zysku rocznego prze|ewanebędzie do kapitałuzapasowego, dopóki kapitałten nie osiągnie przynajmniej1/3
kapitałuzakładowego'
Na dzień 31 grudnia 2011 roku w ramach kapitałuzapasowego Grupa zaprezentowałaskutki wyceny programu
motywacyjnegow wysokoŚci 449 tys. zł, który został wprowadzony na podstawie uchwał nr 17 Zwyczajnego
Walnego ZgromadzeniaBerling S.A. w Warszawie z 14 czeruca 2011 roku.
Program Motywacyjnyopańy jest na emisjiwarrantÓwsubskrypcyjnych.Warrantysubskrypcyjnebędą uprawniały
do objęcia akcji społkinowej emisji. Program Motywacyjnydotyczyćbędzie |at2011.2013.
Uchwałą nr 18 Zvlyczajne Wa|ne Zgromadzenia Ber|ing S.A. w Warszawie z 14 czewvca 2011 roku podjęło
decyzję o warunkowym podwyższeniukapitałuzakładowegospółkiw drodze emisji akcji serii C z wytączeniem
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prawa poboru tych akcji przez dotychczasowychakcjonariuszyi odpowiedniozmiany statutuspółki.Podwyższono
warunkowo kapitałzaktadowyspółkio kwotę nie większą niż 300 tys. złotych.Warunkowe podwyższeniekapitatu
zaktadowego prowadzone będzie poprzez emisję nie więcej niż 300 000 akcji serii C. Akcje te są akcjami
zwykłymina okazicie|a i będą oferowane w ramach subskrypcjiprywatnej.Celem warunkowego podwyższenie
kapitałuzakładowegobędzie przyznanie uprawnionymz warrantÓw serii A, serii B oraz serii C praw do objęcia
akcji serii C. Do objęcia akcji w warunkowo podwyższonymkapita|ezakładowymuprawnieni będą wyłącznie
członkowiezarządu, k|uczowakadra menadżerskaoraz pracownicy i współpracownicyo istotnymznaczeniu d|a
spÓłki,wskazani przez radę nadzorczą i posiadającywarrantysubskrypcyjneserii A, serii B |ub serii C. Zwycza1ne
Wa|nezgromadzenie spÓłki powierzyłoRadzie Nadzorczej spÓłki kompetencjędo usta|eniaceny emisyjnej akcji
serii C. Uprawnieniz warrantÓwsubskrypcyjnychbędą mog|iobjąćakcje serii C w następującychterminach:a) w
przypadku WarrantóWserii A - nie pÓŹniej niż 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
sprawozdaniafinansowego spótki za rok 201 1, c) w przypadku warrantów serii C - nie póŹniej niż w ciągu roku
od dnia zatwierdzeniasprawozdaniafinansowegospołkiza rok2012.

Nota 24. Kredyty i pożyczki
stan na
dzień
31.12.2011

Wyszczegó|nienie

Długoterminowe
Kredytybankowe

stan na
dzień
31:122010
133
133

Krótkoterminowe
Kredytybankowe
PoŻyczki

114

-

Kredyty i pożyczkirazem
lnformacje na temat zabezpieczeń
w n o c i en r 2 9 .

1',t4

247

dotyczących zaciągniętych kredytów i pożyczek zaprezentowano

Strukturazapada|nościkredytów i pożyczekdługoterminowych
pzedstawia się w sposÓb następujący:

Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2011

stan na
dzień
31.'t2.2010

Odldo2lat

114

Razem

114

Struktura
wa|utowa
wańości
bi|ansowej
kredytówi pożyczekGrupypzedstawiasięw sposóbnastępujący:

Wyszczegó|nienie
PLN

stan na
dzień
31.12.2011

stan na
dzień
31.12.2010
247

Razem
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Charakterystykaumów kredytowych na dzień 31 grudnia 2011 roku
Na dzień 31 grudnia201 1 roku Grupa nie byłastronążadnychumów kredytowych.

Charakterystyka umów kredytowych i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 roku
Na dzień 31 grudnia 2010 roku jednostka za|eŻna byta stroną umowy o kredyt inwestycyjny hipoteczny nr
212511012004
z dnia 25 marca 2004 zawańej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Kwota kredytuwyniosła928 tys'
zł i została udostępnionana finansowaniezakupu nieruchomości.Kredyt oprocentowanybyłwedługzmiennej
stopy procentowejs/V|BoR d|a depozytÓw jednomiesięcznych)powiększonejo marŻębanku. ostateczny termin
spłatykredytuupŁywadnia 28 |utego2012 roku.

Nota 25. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
stan na
dzień
31.12.201',!

Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2010

Krótkoterminowe

366

218

Długoterminowe

320

220

Razem

438

Zobowiązania z tytułu|easinguwystępowaływytącznie w wa|ucie po|skiej.
WańoŚÓ godziwa zobowiqzań |easingowychGrupy nie różnisię istotnieod ich wańościksięgowej.
Zobowiązanie Grupy z tytułu|easingujest zabezpieczone na rzecz |easingodawcyw postaci |easingowanych
środkówtrwatychoraz weks|i.

Nota 26. Zobowiązania hand|owe oraz pozostałe zobowiązania

Wyszczegó|nienie

Zobowiązaniahand|owe
ZobowiązaniapubIiczno-prawne
Pozostałezobowiązania
Razem

stan na
dzień
31.12.2011

stan na
dzień
31.12.2010

1 00 3 0

I 424

923
9

585

11 445

9 088

79

Średnitermin płatności
zobowiązań hand|owychwynosi 60 dni.
Zarząd Grupy uważa,że wańośćksięgowazobowiązańjest zb|iżonado ich wańościgodziwej
WańoŚci bi|ansowezobowiązań krótkoterminowychsą wyrażonew następującychwa|utach:

Wyszczegó|nienie
PLN
USD
EUR
Razem

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.

stan na
dzień
31.',\2.20',11
3 770
1 342
6 333
'l'l 445

stan na
dzień
3',1.'12.2010
1 384
7 704
9 088
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Nota 27. Swiadczenia pracownicze

Na poszczegó|ne dni bi|ansowerozrachunkiz tytutuświadczeńpracowniczychprzedstawiałysię następująco:
stan na
dzień
31.12.2011

Wyszczegó|nienie

356

Wynagrodzenia
Razem

stan na
dzień
3'.t.12.20'.t0
427
427

Z tytułuświadczeńpracowniczychw sprawozdaniuz całkowitychdochodów ujętonastępującekwoty:
stan na
dzień
31]t2.2011
5 127

Wyszczegó|nienie
Koszty bieżącegozatrudnienia
Koszty ubezpieczeńspołecznych

888

Razem

6 015

stan na
dzień
31.12.20',10
3 933
721
4 654

W tabe|iponiżejprzedstawionoinformacjęo przeciętnymzatrudnieniu(z uwzg|ędnieniemZarządu):
stan na
dzień
31.12.2011

Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2010

zó

23

Stanowiska nierobotnicze

43

AA

Razem

66

65

Stanowiska robotnicze

Nota 28. Zobowiązania

warunkowe

i zabezpieczenia

Na dzień 31 grudnia 2011 roku
Na dzień 3,t grudnia 201,t roku zobowiązaniaWarunkowenie Wystąpiły,
a zabezpielzenia na majątkudotyczyły
wyłącznieśrodkówtnł'ałych
użytkowanychna podstawieumów |easingu
Na dzień 31 grudnia 2010 roku
Na dzień 31 grudnia2010 rokujednostkadominującanie byłastronq umów kredytowychi pożyczek.
Na dzień 31 grudnia2010 rokujednostkadominującanie byłastronążadnychumÓw kredytowych.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku jednostka za|eżznabyła stroną umowy o kredyt inwestycyjny hipoteczny nr
212511012004
z dnia 25 marca 2004 zawańej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Kwota kredytuwyniosta 928 tys.
zł i została udostępnionana finansowaniezakupu nieruchomości.Kredyt oprocentowanybył wedtug zmiennej
stopy procentowej(W|BoR d|a depozytów jednomiesĘcznych)powiększonejo marżębanku. ostateczny termin
spłatykredytuupływadnia 28 |utego2012 roku.
z dnia 25
Na dzień 31 grudnia 2010 roku w związku z umową o kredyt inwestycyjnyhipotecznynr 212511012004
marca 2004 zawańą pzez jednostkęza|eżnąz Bankiem Zachodnim WBK s'A. zostałoustanowione:
_ zabezpieczenie w formie hipoteki zwykłej do kwoty 800 tys' zł na nieruchomościpołożonejw
Wilkowicach,
zabezpieczenie w formie hipoteki kaucyjnej do kwoty 130 tys. zł na nieruchomościpołożonej
w Wilkowicach.
WartoŚÓ kredytuna 31 grudnia2010 wynosiła247tys. zł.
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Nota 29. Rozliczane w czasie dotacje
Wyszczegó|nienie
Krótkoterminowe
Długoterminowe
Rozliczane w czasie dotacje razem

stan na
dzień
31.12.2011

stan na
dzień
31.12.2010

31
70
101

101
69
,170

W 2010 roku jednostka za|eŻnaotrzymaładotację na dofinansowaniezakupu środkówtrwałych,która roz|iczana
jest w czasie przez okres amońyzacji środkÓwtrwałychjej dotyczącej.
Nota 30. Transakcje z jednostkami powiązanymi
Grupa zawiera wszystkie transakcjez jednostkamipowiązanymina zasadach rynkowych.
Transakcje z członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej
Koszty wynagrodzeń członkówRady Nadzorczejw 201 1 roku wyniosłyłącznie38 tys. zł,a w 2010 roku 35 tys. zł.
Ponadto Marcin Marczuk członek Rady Nadzorczej jest wspó|nikiem kance|arii Prof' Marek Wierzbowski i
Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni. Z tytutu Świadczenia przez kance|arię Prof. Marek Wierzbowski
Radcowie Prawni Sp. p. usługprawnychBERL|NG w 2011 roku poniosłkoszty w wysokości29 tys. zł.
w 2011 roku wynagrodzeniePana Marcina Ber|ingaz tytutuumowy o pracę z Ber|ingS.A. wyniosło89,6 tys. zt.
Dodatkowow 2011 roku Pan Marcin Ber|ingotrzymałświadczenie
od podmiotuza|eżnegoBer|ingPromotions
Sp.z o'o. w kwocie 16 tyśzł.
Ponadto w 2011 roku członekRady Nadzorczej BERL|NG s.A. Grzegorz Pawłowskiotzymał wynagrodzeniez
tytułuumowy z|ecenie z Ber|ingS.A w kwocie 41,9 tys zł.
Koszty wynagrodzeń członkówZaządu Ber|ingS.A. w 2010 i 2011 roku kształtowały
się następująco:
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_252tvs, zł.
W 2011 r.
Hanna Ber|ing_273,7 tys.zł,
PawełCiechański - 290 tys. zł.
Ponadto Rada Nadzorcza SpÓłki pzyznała w |||.Q.201
1r' Panu PawłowiCiechańskiemu - CzłonkowiZarządu
Ber|ingS'A. 100.000warantówsubskrypcyjnych
seriiA. Zgodniez programemmotywacyjnym
opisanymw nocie
nr 23.
Koszty wynagrodzeń członkówRady Nadzorczej Ber|ingS.A. w 2010 i 201.l roku ksztaftowa! się następująco:
W 2 0 1 0r .
Tomasz Berling_ 30 tys.zł,
_ Marcin Ber|ing_ ,|tys. zł,
_ Marcin Marczuk_ 2,4 tys. zł,
_ Jerzy Stec - 0,5 tys. zł,
_ Grzegorz Pawtowski- 0,5 tys. zł,
KajetanWojnicz - 1 tys. zł.
W 2 0 ' 1 1r .
Tomasz Berling- 30 tys. zt,
Marcin Ber|ing- 1,5 tys. zł,
Marcin Marczuk- 3,2 tys.zł,
_ Guegoz Pawłowski- 1'5 tys.zł,
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KajetanWojnicz _ 2 tys' zł.

W |atach2o1o-2o11 roku nie byłyudzie|aneczłonkomZaządutRady Nadzorczej Spotki oraz innym k|uczowym
pracownikompożyczki'kredyty,gwarancje.
Transakcje z jednostkami zależnymi
Transakcje pomiędzy społką dominujqcą a jej spótką za|eŻnąz tytułuzakupu i spzedaży towarÓw oraz
produktówosiągnęływ okresie od 1 stycznia do 31 grudnia2010 roku następującypoziom:
_
_
_

Sprzedaz Arkton do Ber|ing_ 11 211 tys. zł'
SprzedaŻ Berling do Arkton - 8 783 tys. zł,
odsetki od pożyczki
23 tys. zł.

Sa|da rozrachunkÓwna dzień 31 grudnia2010 roku powstałew wyniku spzedaży i zakupu towarów iusług
wyniosło694 tys. zł.
Transakcje pomiędzy spótką dominującąa jej społkąza|eżnymiz tytułuzakupu i sprzedażytowarów, produktÓw
oraz opłat|icencyjnychosiągnęływ okresie od 1 stycznia do 31 grudnia2011 roku następującypoziom:
_
-

SprzedażArkton do Ber|ing- 6 368 tys. zł,
Sprzedaż Ber|ingdo Arkton - 7 385 tys. zł'
- 175 tys. zł.
opłaty|icencyjneBer|ingPromotions- Ber|ing/Arkton

Sa|da rozrachunkÓw na dzień 31 grudnia 201 1 roku powstałew wyniku spzedaży i zakupu towarów i ustug
wyniosło2 661 tys. zł.
Wynagrodzenie k|uczowego persone|u Spółki
Wynagrodzenie osób wchodzących w sktad organÓw zarządzĄących oraz nadzorującychjednostki dominującej
wypłaconeIub na|eżne:
Wyszczegó|nienie

organy zarządzĄąc.e
organynadzorujące
Razem

stan na
dzień
31.12.20',t1
564

stan na
dzień
31.12.2010
528

38
563

Nota 31. Zarządzanie ryzykiem finansowym
Do głównychinstrumentówfinansowych,z których kozysta Grupa, na|eżą,umowy leasingu finansowego.
W 201 1 roku Grupa w związku z dużzązmiennoŚcią cen miedzi na światowychrynkach zawierała opcje
zabezpi e czające wa ńośćgodziwą posiadanej miedz i.'
Jednostka posiada też aktywa finansowe,takie jak na|eżnoŚciz tytutudostaw i usług,środkipieniężnei depozyty
krÓtkoterminowe,które powstająbezpośrednio
w toku prowadzonejprzez niądziata|ności'
Główne rodzaje ryzyka wynikającegoz instrumentówfinansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej
przepĘwów pieniężnych,ryzyko płynności,
ryzyko wa|utowe.
Zarząd Jednostki dominującejweryfikujei uzgadnia zasady zarządzaniakażdymz tych rodzajów ryzyka- zasady
te zostatyw skrócie omówione poniżej.
Ryzyko stopy procentowej
Narazenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami rynkowych stóp procentowych dotyczy przede wszystkim
dtugoterminowych zobowiązań finansowych ze
zmienną stopą procentową tj.
zobowiązań
z tytułuzawańych umów |easingu.
Jednostka zarządza kosztami oprocentowaniapopzez kozystanie zaróWno z zobowiązań o oprocentowaniu
staĘm,jak i zmiennym.
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Ryzyko związane z płynnością

Grupa monitorujeryzyko braku funduszy przy pomocy narzędziaokresowegop|anowaniapłynności.
Narzędzie to uwzględnia terminy zapada|nościzarÓwno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta
na|eżności,pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane pzeptywy pieniężne z działa|ności
operacyjnej.
Ce|em Grupy jest utrzymanierównowagipomiędzy ciągłoŚciąa e|astycznością
finansowania,poprzez korzystanie
z rozmaitychŹródełfinansowaniatakichjak umowy |easingufinansowegoz opąązakupu'
Ryzyko walutowe
Kurs wa|ut wywiera wptyw na dziata|nośóGrupy. Ze wzg|ędu na fakt dokonywania zakupu towarów
u zagranicznych dostawców oraz sprzedaŹyw dominującejczęścipzeznaczonej do odbiorców krajowychryzyko
w tym obszarze może być istotne. Grupa nie wykorzystujejednak transakcji zabezpieczĄących przed ryzykiem
kursowym' Jednostka na bieżąco monitorujesytuację finansową związaną z zawieranymi w innych wa|utach
transakcjamiw celu ograniczeniaryzyka mogącego negatywniewpłynąÓna sytuacjęfinansowąi osiągane przez
Grupę wyniki'W 2011 rokuJednostkadominującazawierałatransakcjeforwardna zakup UsD i EUR.

Nota 32. Zarządzanie kapitałem
Głównym ce|em zarządzania kapitałemGrupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych
wskaźników kapitałowych,które wspierałyby dziata|nośćoperacyjną Grupy i zwiększały wańość d|a jej
akcjonariuszy.
Grupa zarządza strukturąkapitatowąi w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany.
W ce|u utrzymania |ub skorygowania struktury kapitałowej,Grupa może zmienić wypłatę dywidendy d|a
akcjonariuszy'zwrÓcić kapitałakcjonariuszom|ubwyemitowaćnowe akcje. W roku zakończonym dnia 31 grudnia
2011 roku i 31 grudnia 2010 roku nie wprowadzonozadnych zmian do ce|ów, zasad i procesów obowiązujących
w tym obszarze.

Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.',t2.20',t1

kredytyi pożyczki
oprocentowane

stan na
dzień
31.',122010
247

686

438

11 446
358

9 939
-14523
-3 900

Kapitał
własny

68 644

56 385

Kapitał
netto
i zadłużenie

69 002
't,01

52 486

Zobowiązania
Ieasingowe
Zobowiązania
hand|owe
i pozostałe
zobowiązania
i ichekwiwa|enty
ŚrodkipienięŹne
Zadłużenienetro

Wskaźnikdźwigni

-11 774

0,93

Nota 33. Proponowany podział zysku za rok2011
Zarząd Spótki dominującej proponujeprzeznaczyÓ wypracowanyw bieżącymokresie zysk netto w następujący
sposób:
wypłatadywidendyw kwocie 20 groszy na akcję (17 '400'200akcji *0,2zt = 3 480 tys. zł),
zwiększenie kapitałuzapasowego w kwocie 5 443 tys. zł.
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Nota 34. Wypłata dywldendy

;ffi[:.x""T':':1TJ.:fiT'..T;"#"y.ffiiJ':"
wzwiązku
z podziałem
wyniku'
Niebyły
Lł1II;;łridendy
Nota 35' Działa|ność
zaniechana

Działa|ność
zaniechanaw bieżącym
orazpopaednimokresiesprawozc'awczym
nie wystąciła.
Nota36. Wynagrodzenieaudytora

g'.ffiY::l::?'&!?1ffiix[$l]!..,",:::;
dobadania
sprawozdań
finansowych
za rok2011wyniosło
9 tys.zł,
Nota37,lstotnesprawysporne
iilliJ:,

31.12.201.|
rokuGrupaniebyłastronąistotnych
sprawspornych
prowadzonych
w imieniuiprzeciwko

Nota 39. Zdarzenia po dniu
bilansowym
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zwiera34 strony.
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