Skonsolidowanesprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej
BERLING s.A.
za rok 2010

/

/t,
li --

finansowe za rok 2010
Dla akcjonariuszyBERLING S.A.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010

WYBRANDE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wyszczegó|nienie
Przychody nettoze sprzedaży

2010

2009

2010

2009

PLN

PLN

EUR

EUR

76 9'16

64 535

1 92 0 8

14868

Zysk (strata)ze spzedaiy

12414

11394

3 100

z oz5

Zysk (strata)z działaIności
operacyjnej

12 134

11556

3 030

2 662

1 09 8 3

10718

2 743

2 469

I 133

8 688

2 281

2 002

I 669

6 076

2 165

1 400

-1 547

-8 887

-386

-2 047

6 054

3 546

1 512

817

3 290

169

Zysk (strata)przed opodatkowania
Zysk (strata)netto
Przepływypienięine nettoz działa|ności
operacyjnej
Przepływypieniężnenettoz działa|ności
inwestycyjnej
Przeptywypieniężnenettoz działa|ności
finansowej
Przepływypieniężnenetto- razem
Aktywa/Pasywa rczem

tJ t/o

/J5

67 445

45 842

Aktywa tnłałe

14 146

12 486

Aktywa obrotowe

53 299

33 357

1 34 5 8

8 120

56 385

28 379

14 238

6 908

10 340

16732

2 611

4 073

Zobowiązaniadługoterminowe

721

732

|Óz

178

ZoboWiązania krótkoterminowe

10 340

16732

2 611

4 073

Liczba akcji (tys.szt.)

4 235

Kapitałwłasny
Zobowiązania razem

16843

1056'l
2 876

17 400

17 400

4 394

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

0,52

0.50

0 , 13

0,12

Wańość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )

3.24

0,82

0,40

LOJ

Srednie kursy wymiany złotego W okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywa|nymidanymi
finansowymiw stosunkudo EUR ustalanychprzez NBP w
szczegoIności:
kursu obowiązującegona ostatni dzień każdego okresu (31.12'2010 r. - kurs ogłoszonyprzez NBP tabe|a255iAlNBP/2010z dnia31.12.2010tj. 3,9603zł),
_ kurs średniw każdymokresie, ob|iczonyjako średniaarytmetycznakursów obowiązującychna ostatni
d z i e ń k a ż d e g o m i e s i ą c a w d a n y m o k r e s i e ( 2 0 -140,r0. 0 4 4 z ł , 2 0 0 9 r ' - 4 , 3 4 0 6 z ł ) '
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sKoNsoL|DoWANE
sPRAWozDANIE
z cAŁKoWlTYcHDocHoDoW
Nota

12 miesięcy2010

12 miesięcy 2009

72 509

58 376

Dzi ałaln ośćkontyn uowana
Przychody ze sprzedaŻy towarów

7

Przychody ze sprzedaŻy produktów i usług

7

4 407

6 159

Koszt własnysprzedanychtowarów,produktówi usług

I

-55 086

- 43 841

Koszty sprzedaży

8

-C YUZ

-5521

8

-3 514

-3780

12 414

1't 394

Koszty zarządu
zysk netto na sprzedaży
Pozostałeprzychodyoperacyjne
Pozostałekoszty operacyjne

zvJ

10

Zysk (strata) na działa|nościoperacyjnej
Przychody finansowe

11

Koszty finansowe

12

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

13

Zysk (strata) netto z działa|nościkontynuowanej

-482

443
- 281

1 21 3 4

1 15 5 6

201
- 13 5 3

29
- 867
't0 718

1 09 8 3
-1 850

-2030

9 133

I 688

9 133

8 688

9 133

I 688

9 133

8 688

9 133

I 688

Działalność zaniechana
Wynik nettoz działa|ności
zaniechanej
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy
Przypadający:
Akcjonariuszompodmiotudominującego
UdziałomniesprawującymkontroIi
Inne całkowitedochody netto
Gałkowity dochód za okres sprawozdawczy
Przypadający:
Akcjonariuszompodmiotudominującego
UdziałomniesprawującymkontroIi

Zysk na jedną akcję

1Ą

Przypadający:
Akcjonariuszompodmiotudominującego

v,cz

0,50

UdziałomniesprawującymkontroIi

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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SKONSOLI DOWAN E SPRAWOZDANI E Z SYTUACJ I FINANSOWEJ

Nota

2010

2009

Wańośćfirmy

'15

8 471

8 471

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

16

5 245

3 801

WańościniemateriaIne

17

139

63

Aktywa z tytułuodroczonegopodatkudochodowego

18

291

144

NaIeżności
handIoweoraz oozostałenaIeżności

19

Aktywa trwałe razem

7
14 146

12 486

26 836

25 941

Aktywa obrotowe
Zapasy

20

Na|eżności
hand|oweoraz oozostałena|eżności

IY

Na|eżności
z tytułupodatkudochodowego

19

32

382

Środki pieniężnei ich ekwiwa|enty

21

14 523

1 347

Pozostałe aktywa

22

285

1 011

53 299

33 357

Aktywa obrotowe razem

IIOZJ

4 676

Aktywa tnruałeprzeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem

67 445

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

2010

2009
14 400

Kapitałwłasny
Kapitałpodstawowy

ZJ

17 400

Kapitałzapasowy

24

29 852

5 291

9 133

8 688

56 385

28 379

56 385

28 379

Zysk nettookresu sprawozdawczego
Kapitał przypadający akcjonari uszom podm iotu domi n ującego
Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontro|i
Kapitał własny razem
Zobowiązanie długoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe
Zobowiązaniaz tytułuodroczonegopodatkudochodowego

25
'18

Zobowiązania długoterm
inowez tytułu|easingufinansowego

26

Rozliczanew czasie dotacje

29

Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania związane bezpośrednio z
przeznaczonymi do sprzedaży

247
267
220
'101
721

243
z+z

732

aktywami trwatymi

Zobowiązania krótkotermi nowe
Zobowiązania hand|owe o raz pozostałezobowiqzania

27

Zobowiązaniaz tytułuświadczeńpracowniczych

28

427

Zobowiązania z tytułupodatku dochodowego

27

425

I 088

6 n10

109

Pożyczki i kredyty bankowe

25

114

11 461

Zobowiązania krótkoterminowez tytułu|easinguf inansowego

26

z |Ó

142

Rozliczane w czasie dotacje

29

OY

Zobowiązania krótkotermi nowe razem

1 03 4 0

16 732

Zobowiązania razem

11061

17 464

Pasywa razem

67 445

45 842

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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sKoNsoL| DoWANE SPRAWoZDAN|E z PRZEPŁYWoWPIEN|EzNYcH

Przeptywy pieniężne działa|nościoperacyjnej
Zysk bruito
Amońyzacja
Odsetki
Wynik z działa|noŚciinwestycyjnej
. zmianastanu
Na|eżności
Zapasy - zmiana stanu
Pozostałeaktywa- zmiana stanu
Zobowiązaniahand|owei pozostałe- zmiana stanu
Podatek dochodowy- zapłacony
Przeptywy pieniężne netto z działa|nościoperacyjnej
Przepływy pieniężnez działaInościinwestycyjnej
Wpływyze sprzedaży środkówtrwałych
Wydatki na zakup środkÓwtrwałych
Zakup podmiotuza|eżnego
Przepływy pieniężne netto z działa|nościinwestycyjnej
Przepływy pieniężne działa|nościfinansowej
DywidendyWypłaconei inne wypłatyna Żecz WłaŚcicie|i
Spłata pożyczek i kredytów bankowych
Spłatazobowiązańz tytułu|easingufinansowego
Zaciągnięciekredytów bankowych
Opcje - rozliczenie
Odsetki
Przepływy pieniężne netto z działa|nościfinansowej
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwa|entów
Sa|do otwarciaśrodkówpieniężnychi ich ekwiwa|entÓw
Sa|do zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwa|entów

2010

2009

10983
509
293
-48
-6 597
-1 042

8 688
Óoo

726
6 275
_2 430

67
1 123
5 718
87
-8 647
-2078

s 669

6 076

91

67
-238
-8 634

1 638
-1 547

18873
-11 461
-.169

-8887

1 593
-tYo

6 201
- 895
- 293

-866

6 054

3 546

13 176

735

1 347

otz

14 523

1 347

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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SPRAWoZDAN|E zE zMlAN W KAP|TALE WŁASNYM

Kapitał podstawowy
Stan na początekokresu
. Podwyższeniekapitału
Stan na koniecokresu

2010

2009

14 400
3 000
17 400

14 400
14 400

Kapitałzapasowy
Na początekokresu
- Podziałwynikufinansowego
- Agio z emisji
Na koniecokresu

5 291
8 688
1 58 7 3

5 291
5 291

29 8s2

5 291

Zyski zatrzymane
Na początekokresu
- Wynik finansowywypracowanyw okresie
- Zwiększeniekapitałuzapasowego
Stan na koniecokresu

8 688
9 133
-8688
9 133

5 291
8 688
-5291

28 379
56 385

1 96 9 1
28 379

8 688

Udziałyakcjonariuszy mniejszościowych
Kapitał własny razem
Stan na początekokresu
Stan na koniecokresu

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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NoTYoBJAśt.tIl.l4ce
Nota 1' Informacjeogó|ne o jednostce dominującej
BERL|NG S.A. (Spółka'Jednostka,Jednostkadominująca)powstataw wynikuprzekształcenia
z Ber|ingCentrum
ChłodnictwaSpółka Jawna, która prowadz|ładziała|noŚÓgospodarcząod kwietnia1993 roku.
Przekształceniew spótkę akcyjną nastąpiłona mocy PostanowieniaSądu Rejonowegod|a m.st. Warszawy' XlV
Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 1 |utego 2008 i z tym dniem SpÓłka została
wpisana do Rejestru przedsiębiorcówKrajowegoRejestru Sądowego pod numerem0000298346.
WspÓ|nicy spółkijawnej obję|iakcje w spÓłce akcyjnejw zamian za posiadanewktadyw spótce jawnej' Wszystkie
aktywa i pasywa zostaty przejęteprzez BERL|NG S.A.
Numer |dentyfikacjiPodatkowejnadany zostat Spółce przez Urzqd Skarbowy Warszawa ochota w dniu 29 marca
,|995.
N|P 522 00 59742. Numer Regon 010164538 nadany zostałpuez Wojewódzki Urząd Statystyczny
ul. Wiktorska91A w Warszawiew dniu I kwietnia1993.
Siedzibajednostkidominującejmieścisię w Warszawieprzy uIicyWspo|nej25.
Przedmiotemdziała|ności
Spółkijest:
hande|huńowyi deta|icznyurządzeniamichłodniczymi,
_ usługiw zakresie napraw, montażui komp|etacjiurządzeń przemysłowychw szczegÓ|nościzwiązanych
z chłodnictwem,
wynajem sprzętu chłodniczego.
SkładZarządu BERLING S.A. na dzień sporządzeniaskonso|idowanego
sprawozdaniafinansowegoprzedstawiał
się następująco:
Hanna Ber|ing- Prezes Zarządu,
PawełCiechański - CzłonekZarządu'
W 2010 roku oraz pomiędzy dniem bi|ansowym,a dniem sporządzeniaskonso||dowanego
sprawozdania
finansowegonie wystąpiłyzmiany w składzieZarządu
Sktad Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia skonso|idowanegosprawozdania finansowego przedstawiałsię
następująco
_ Tomasz Ber|ing- PrzewodniczącyRady Nadzorczej,
_ Marcin Marczuk - WiceprzewodniczącyRady Nadzorczej,
_ KajetanWojnicz - CzłonekRady Nadzorczej,
Marcin Berling- CztonekRady Nadzorczej,
Grzegoz Pawtowski- Cztonek Rady Nadzorczej.
W 2010 roku oraz pomiędzy dniem bi|ansowym,a dniem sporządzenia skonso|idowanegosprawozdania
finansowegowystąpiłajedna zmiana w sktadzie Rady Nadzorczej Społki.
W dniu 25.06.2010r.zostałodwołanyJerzy Stec z funkcjiCztonka Rady Nadzorczej
_ W dniu 25.06.2010r'zostałpowołanyKajetanWojnicz do pełnieniafunkcjiCzłonkaRady Nadzorczej
Czas tnłaniaSpółkijest nieokreś|ony.
Nota 2. Skład grupy kapitałowej
BERL|NG jest jednostkądominującąGrupy Kapitatowej
BERL|NG s.A' (Grupa,Grupa Kapitałowa),
w składktóĘ
wchodzi jednostka za|eŻna Przedsiębiorstwo Wie|obranżowe,,ARKToN'' Sp. z o.o. (da|ej Arkton/jednostka
za|eŻna).
BERL|NG nabytw 2008 roku 100% udziałówspółkiArkton, przez co stałsię jej jedynym udziałowcem.
Przedmiotemdziała|ności
spółkiza|eżnejjest:
produkcjaurządzeń chłodniczychi wentylacyjnych,
wykonywanieinstalacjicentralnegoogrzewaniai wentylacyjnych.
Czas tnłania jednostkiza|eŻnĄjest nieokreś|ony'

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Nota 3. Podstawa i format sporządzenia skonso|idowanego sprawozdania finansowego
Skonso|idowanesprawozdaniefinansowezostałoprzygotowanezgodnie z:
MiędzynarodowymiStandardami SprawozdawczościFinansowej (,,MSSF'')w kształciezatwierdzonym
przez UE. MSSF obejmuĘ standardy i interpretacjezaakceptowane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości(,,RMSR'' ) oraz Komisję ds. |nterpretacjiSprawozo"awcżosóifinansowej
-

(,,tFRtc'),

przepisami rozporządzeniaMinistra FinansÓw z dnia 19 paŹdziernika2005 roku w sprawie informacji
bieżącychi okresowych pzekazywanych pzez emitentówpapierÓw wańościowych(Dz. U' Nr 209' poź'
1744).

Niniejsze sprawozdaniefinansowezostałosporzqdzonezgodnie zzasadąkosztu historycznego
Niniejsze sprawozdaniefinansowejest przedstawionew złotych(,,PLN'),a wszystkie wartości,o i|e nie wskazano
inaczej, podane są w tysiącachzłotych(',tys. PLN'').
Skonso|idowanesprawozdaniefinansowe obejmujeokres,|2 miesięcy tj. od dnia 01.o1'2o1o roku do dnia
31.12.2010roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych
zaprezentowanoporównywa|ne
dane finansowena dzień 31.12.2009roku.
D|a danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitychdochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapita|e
własnymoraz W sprawozdaniu z przepływówpienięznych zaprezentowano porównywa|nedane finansowe za
okres od 01.01.2009rokudo 3l .'12.2009
roku.
Dane porównywalnebyłyzweryflkowaneprzez biegtegorewidenta.
Skonso|idowane sprawozdanie finansowe jednostki zostato sporządzone pzy zatożłeniukontynuowania
gospodarczejw okresie co najmniej12 miesięcy po dniu bi|ansowym'Zarząd Jednostki nie stwierdza
działa|ności
na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności,które wskazywałyby na
zagroienia d|a moż|iwości
kontynuacjidziała|ności
przezGrupę w okresie ,|2 miesięcy po dniu bi|ansowymna
skutek zamierzonego |ub przymusowego zaniechania bądz istotnego ograniczenia przez nią dotychczósowe;
działaIności'
Nota 4. oświadczenie o zgodności
Niniejsze skonso|idowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (,,MSSF,,) oraz MSSF zatwierdzónymi przez UE. Na dzień
zatwierdzenianiniejszegosprawozdaniado pub|ikacji,biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania
standardów MSSF oraz prowadzoną przez SpÓłkę działa|nośÓ,
w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad
rachunkowościnie ma różnicy między standardami MSSF, ktÓre weszły w życie, a standardami MSSF
zatwierdzonymiprzez UE.
obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych StandardÓw
!SSF
Rachunkowości (,'RMSR'') oraz Komitet ds. |nterpretacjiMiędzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
(,,KrMSF').
Spółki Grupy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z po|ityką(zasadami) rachunkowoŚci okreś|onymi
przez
'zmianami
Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (,,Ustawa'') z póŹniejszymi
i wydanymi na jej podstawie przepisami. Jednostkowe sprawozdania finansowe spÓłek Grupy 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 prezentowanyóh
okresach w sposÓb ciągły.
Sprawozdaniefinansowejest sporządzonezgodnie z koncepcjąkosztu historycznego.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaŻy ujmowane są w wańości godziwej zapłat otrzymanych |ub nałeznych i reprezentujq
na|eżności
za towary i produktydostarczone w ramach norma|nejdziała|ności
gospodarczej,po pomniejszenij
o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą. Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane
są W momencie dostarczeniatowarów i przekazaniaprawa własności.

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Leasing
jako |easingfinansowy,gdy warunkiumowy przenoszązasadniczo całe potencja|ne
Leasing jest k|asyfikowany
korzyŚci oraz ryzyko wynikającez bycia właŚcicie|emna |easingobiorcę.Wszystkie pozostałerodzaje leaśingu
są traktowanejako |easingoperacyjny.
Aktywa użytkowanena podstawieumowy |easingufinansowegosq traktowanejak aktywa Społkii są wyceniane
w ich wańościgodziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wańośćbieząca minimi|nych opłat
|easingowych. Powstajqce z tego tytułuzobowiązanie wobec |easingodawcyjest prezentowane w bi|ansie
w pozycji zobowiązania.z tytułu |easingu finansowego. Płatności|easingowe zostały podzie|one na część
odsetkową oraz częŚó kapitałową,tak, by stopa odsetek od pozostającegozobowiązania byławie|kościąstałą.
Koszty finansowe są odnoszone w koszty odsetek w sprawozdaniuz catkowitychdochodow. optaty leasingowó
uiszczane w ramach |easinguoperacyjnegoobciążająkoszty metodą |iniowąprzez okres |easingu'
Waluty obce
Transakcje przeprowadzane W wa|ucie innej niż po|ski złoty są księgowane po kursie wa|uty obowiązującym
na dzień transakcji. Na dzień bi|ansowy, aktywa i pasywa pieniężne denominowane w wa|utacn.obtych
są prze|iczane wedtug kursu obowiązującego na ten dzień. Zyski i straty wynikłe z prze|iczenia wi|ut
są odnoszone bezpośredniow sprawozdanie z całkowitychdochodów, za wyjątkiempzypadków' gdy powstały
one wskutek Wyceny aktywów i pasywÓw niepieniężnych,w przypadku których zmiany wartościgoo}iwe;odnośi
się bezpośredniona kapitał.
RÓżnice kursowe dotyczące na|eżności
i zobowiązań z tytułudostaw i usług w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów korygująodpowiednioprzychodyze sprzedazy i koszty działa|ności
operacyjnej.
Świadczenia pracownicze
Kwoty krótkoterminowychświadczeńna rzecz pracowników innych niż z tytułu rozwiązania stosunku pracy
i świadczeń kapitałowychujmuje się jako zobowiązanie' po uwzg|ędnieniuwsze|kich kwot już wypłaconycń
ijednoczeŚnie jako koszt okresu, chyba że świadczeniena|eżyuwzg|ędnićw koszcie wytworzenia skłaońika
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
przyszłych płatnych nieobecności|ub w momencie ich wystąpienia, jeże|i nie ma związku między pricq
a narastaniemewentua|nychprzyszłychpłatnychnieobecności.
Swiadczenie z tytutu rozwiązaniastósunku piacy ujmujesię jako zobowiązaniei koszt wówczas, gdy rozwiązany
został stosunek pracy z pracownikiem(|ub ich grup{ przed osiągnięciemprzez niego wieku emeryta|nego|ub
gdy nastąpiłozapewnienie świadczeniaz tytułu rozwiązania stosunku pracy W następstwie złożone!-przez
jednostkę propozycjizachęcającejdo dobrowo|negoodejściazpracy'
Spółka nie oferuje swoim pracownikom udziału w żadnych programach dotyczących świadczeń po okresie
zatrudnienia.
Jednostka nie prowadziprogramuwynagrodzeńopańych na akacjach(MssF 2).
Podatki
Na obowiązkoweobciążeniawyniku składajqsię: podatek bieżącyoraz podatekodroczony'
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
danego roku obrotowego.Zysk (strata)podatkowa rozni się od księgowego zysku (straty)netto w związku z
wyłączeniemprzychodÓw pod|egającychopodatkowaniui kosztów stanowiqcychkoszty uzyskania przychoóÓw w
|atachnastępnychoraz pozyĄi kosztów i przychodow,ktore nigdy nie będą pod|egałyopodatkowaniu.obciążenia
podatkowesą wy|iczanew oparciu o stawki podatkoweobowiązującew danym roku obrotowym.
Biezący podatek dochodowy dotyczący pozycji rozpoznanych bezpoŚrednio w 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 wańościami bi|ansowymi aktywÓw i pasywÓw' a odpowiadającymi
im wańościamipodatkowymiwykorzystywanymido wy|iczeniapodstawyopodatkowania'
Rezen,va na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich rożnic przejściowychpod|egających
opodatkowaniu' natomiast składnikaktywów z tytułupodatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokoŚci
w jakiej jest prawdopodobne,że będzie można pomniejszyćprzyszłezyski podatkowe o rozpoznane ujemne
roznice przejściowe.Pozycja aktywów |ub zobowiqzanie podatkowe nie powstaje, jeś|irÓżnica przejściowa
powstaje z tytułuwańościfirmy |ub z tytułupienrotnego ujęcia innego składnikaaktywów |ub zobowiązania
w transakcji,która nie ma wpływuani na wynik podatkowyani na wynik księgowy.
Rezenłla z tytutu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowychróżnic podatkowych powstałych
w wyniku inwestycjiw podmioty za|ezne i stowarzyszone oraz wspó|ne przedsięwzięcia,chyba że SpÓłka jest
zdo|na kontro|owaÓmoment odwrÓcenia różnicy przejściowej
i jest prawdopodobne,iż w dającej się przewidzieć
przyszłości
rÓżnica pzejściowasię nie odwróci.
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego pod|ega ana|izie na każdy dzień bi|ansowy'
a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające d|a rea|izacji składnika
aktywów Iubjego częścinastępujejego odpis.
Podatek odroczony jest wy|iczanyprzy użyciustawek podatkowych,które będą obowiązywaÓw 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 wtasnym. 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 utratęwartoŚci.
Koszty finansowaniazewnętrznegobezpośrednio
związanego z nabyciem Iub wytworzeniemsktadników majqtku
wymagających dłuższegookresu czasu, aby mogłybyć zdatne do użytkowania|ub odsprzedaży,są do|iczane
do kosztÓw wytworzenia takich ŚrodkÓw trwałych, aŻ do momentu oddania tych środków 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, używającmetody Iiniowej.
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres
ich ekonomicznejużytecznoŚci,odpowiedniojak aktywawłasne.
Zyski |ub straty wynikłeze sprzedaży/ |ikwidacji|ub zaprzestania użytkowaniaśrodkówtrwałychsą okreś|ane
jako rożnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wańościąnetto tych środkówtrwałychi są ujmowane
w sprawozdaniuz całkowitychdochodów.
Utrata wartości
Na każdy dzień bi|ansowy Spółka dokonuje przeglądu wańości netto składników aktywÓw trwałychW ce|u
stwierdzenia' czy nie Występująprzesłankiwskazujące na moż|iwość
utraty ich wartości.W przypadku, gdy
stwierdzonoistnienietakich przesłanek,szacowana jest wańośćodzyskiwa|nadanego sktadnikaaktywów' 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|izę przeprowadza się d|a grupy aktywów generującychprzepływypieniężne,do której na|eżydany składnik
aktywów.
Zapasy
początkowa (koszt) zapasów
WańoŚĆ
obejmuje wszystkie koszty poniesione W
związku
z doprowadzeniemzapasów do ich aktua|negomiejscai stanu.Cena nabyciazapasÓw obejmujecenę zakupu,
powiększoną o cła importowei inne podatki (niemoż|iwedo pÓŹniejszego odzyskania od władz podatkowych),
koszty transportu' zatadunku, 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 sprzedazy netto odpowiada
oszacowanej cenie sprzedażypomniejszonejo wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcjioraz koszty
doprowadzeniazapasÓw do sprzedażyIubzna|ezienianabywcy(tj'kosztysprzedaży,marketinguitp.).
lnwestycje
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny
nabycia), stanowiącegowartośćgodziwą uiszczonej zapłaty.Następnie instrumentyfinansowe są za|iczane do
jednej z następującychczterech kategoriii ujmowanew następującysposób:
Aktywa finansowe wyceniane w wańoŚci godziwej przez wynik finansowy : kategoriata obejmuje dwie
podkategorie: aktywa przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe przeznaczone
w momencie ich początkowego ujęcia do vuycenywedługwartościgodziwej przez wynik finansowy.
Składnikaktywów za|icza się do tej kategoriijeze|i zostałnabyty przede wszystkim w ce|u sprzedażyw
krotkimterminie|ubjeze|izostałza|iczonydo tej kategoriiprzezZarząd' |nstrumenty
pochodnerównież
za|icza się do ,,przeznaczonychdo obrotu'',o i|e nie zostałyprzeznaczone na zabezpieczenia.Aktywa z
tej kategorii za|icza się do aktywów obrotowych,jeże|isą przeznaczone do obrotu |ub ich rea|izacji
oczekuje się w ciągu 12 miesięcy od dnia bi|ansowego.Niezrea|izowanezyski/stratyz tytułuaktua|izacji
Wycenysą ujmowanew rachunkuzysków i strat.
_ Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymaga|nościsą wyceniane według skorygowanej ceny
nabycia (zamortyzowanegokosztu)ustalanejprzy zastosowaniuefektywnejstopy procentowej,
_ PoŻyczki są wyceniane wedługskorygowanejceny nabycia (zamortyzowanegokosztu) usta|anejprzy
zastosowaniu efektywnejstopy procentowej,
Na|eżności krótkoterminowe wykazywane są według kwot pienrotnie zafakturowanych,
z uwzg|ędnieniem
odpisuna wątpliwena|ezności,
Na|eżnościdługoterminowesą wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego
kosztu) ustalanejprzy zastosowaniuefektywnejstopy procentowej.
Wańośó należnościaktua|izujesię uwzg|ędniającstopień prawdopodobieństwaich zapłaty poprzez
dokonanieodpisuaktuaIizujqcego.
oszacowanie odpisów na na|eżności
wątp|iwenastępuje na podstawie ana|izy danych historycznych
dotyczącychściąga|ności
na|eżności
bądŹ na podstawiestrukturwiekowychsa|d na|eżności,
a także na
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podstawie informacjiz działuprawnego o na|eżnościach
skierowanych na drogę sądową (upadłości,
|ikwidacje'układyi skierowanedo sądu w celu uzyskania nakazu zaptóty;.
odpisy aktua|izującewańośÓna|eznościza|iczasię odpowiedniodo pozostałychkosztów operacyjnych
Iub do kosztów finansowych- za|eznieod rodzajunalezności,której dotyczy oópis aktuałizujący.
NaIezności umorzone, przedawnione Iub nieściągaInezmniejszają dokonane upzednio odpisy
aktua|izująceich wańość.
_ Należnościumorzone,przedawnioneIub nieŚciągałne,od których nie
dokonano odpisów aktua|izujących
ich wartości|ub dokonano odpisów w niepełnejwysokości,za|icza się odpowiednio do pozośtirycn
kosztów operacyjnychIub kosztów finansowych.
_ Aktywa finansowe dostępne do sprzedazy są wyceniane wedtug wańościgodziwej,
a niezrea|izowane
zyski/stratyz tytułuaktua|izacjiWycenysą ujmowanew sprawozdaniuz całkówitychóochodów.
_ Środki pieniężnei ekwiwa|entyśrodkówpieniężnychkategoriata obejmuje
pienięznew kasie' na
środ-ki
rachunkach bankowych oraz wszystkie depozyty i krotkoterminowe papiery wańoŚciowe
z terminem zapada|noścido trzech miesięcy. Środki pieniężne i ekwiwa|entyśrodk.ówpieniężnych
wyceniane są wedługwartościnomina|nej.
Wartośćgodziwa instrumentówfinansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym
rynku usta|anajest
w odniesieniu do cen notowanychna tym rynku na dzień bi|ansowy.W przypadku,gdy biak jest notowanejcóny
rynkowej,wańośćgodziwa jest szacowana na podstawienotowanejceny rynkowejpoóounegb instrumentulbądi
na podstawie przewidywanychprzeptywówpieniężnych.D|a wszystkich aktywów finansowyóh pzeprowadza iię
test na utratęwartościna dzień bi|ansowy.
Rezerwy na zobowiązania
Rezen,vy ujmowane są wówczas, gdy na Jednostce ciąży istniejący obowiązek (prawny |ub zwyczajowy)
wynikającyze zdarzeń przesztych i gdy jest pewne |ub wysoce prawdopodobne,że wypełnieńietego ooowią'ió
spowoduje koniecznośćwypływuśrodkówtożsamych ze stratami ekonomicznymi,óraz gdy mozna dokonaÓ
wiarygodnegooszacowaniakwotytego zobowiązania.
Kredyty bankowe
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego
wartośćotrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredyiu/pozyczki. Następnie,
wszystkie kredyty bankowe i pozyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego
kosztu),przy zastosowaniu efektywnejstopy procentowej.
Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu |ub u|epszenia środków
trwałych,wańości niemateria|nych|ub innych dostosowywanych składników aktywÓw, przez okres budowy,
przystosowaniai montażusą ujmowane w wańoŚci tych aktywów (z wyjqtkiemrożnickursowych nie będącyih
korektąpłaconychodsetek),jeś|izobowiązaniate zostałyzaciągniętew tym celu. Pozostate kośztyfinanśowania
zewnętrznegoujmowanesą w rachunkuzysków i strat.
Zobowiązania i aktywa warunkowe
Przezzobowiązania warunkowerozumie się :
_ możliwy obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń pzeszłych, którego istnienie
zostanie
potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia Iub niewystąpienia jednego Iub większej i|ości
niepewnychprzysztychzdarzeń, które nie w pełnipod|egająkontro|ijednostki;Iub
obecny obowiązek,który powstajena skutek zdarzeń przesz|ych,a|e nie jest ujmowanyw sprawozdaniu
finansowym,ponieważ:
o nie jest prawdopodobne,aby konieczne było wydatkowanieśrodkówzawierających w sobie
korzyściekonomicznew ce|uwypełnieniaobowiązku;|ub
o kwoty obowiqzku(zobowiązania)nie możnawycenió wystarczajqcowiarygodnie.
Przez aktywa warunkowe rozumie się moż|iwesktadnikiaktywów, które powstatyna skutek zdarzeń przeszłych
oraz których istnieniezostanie potwierdzonedopiero w momenciewystąpienia|ub niewystąpienia
jednego |ub
większej i|ościniepewnychprzyszłychzdarzeń, które nie w pełnipodlegająkontro|ijednostki.
Szacunki Zarządu
Sporządzenie sprawozdania finansowego Wymaga dokonania przez Zarząd Jednostki pewnych szacunków i
założeń,które znajdują odzwiercied|eniew tym sprawozdaniuoraz w dodatkowychinformacjachi objaśnieniach
do tego sprawozdania. Rzeczywiste wyniki mogą się róznić od tych szacunków. Szacunki te dotyczą, między
innymi, utworzonych rezerw i odpisów aktua|izujących,przyjętych stawek amońyzacyjnych. Szacunki są
okresowo weryfikowanew oparciu o profesjona|nąocenę Zarządu'
Zmiany MSSF
Następujące zmiany do istniejącychstandardÓw opub|ikowanychprzez Radę MiędzynarodowychStandardów
RachunkowoŚci oraz zatwierdzoneprzezUE weszływ życiew roku 2010:
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MSSF I (znowelizowany),,ZastosowanieMSSF po ruz pienrszy", zatwierdzony w UE w dniu 25
|istopada2009 roku (obowiązującyw odniesieniu do okresów rocznych począWszyod 1 stycznia 2010
roku |ub po tej dacie), Zmiany dotyczyłyreorganizacjitreścii przesunięciawiększoŚci |icznychw tym
StandardziewyjątkÓwi zwo|nieńdo załączników'
MssF 3 (znowe|izowany),,Połączenia
jednostek gospodarczych'',zatwierdzonyw UE w dniu 3 czenivca
2009 roku (obowiązującyw odniesieniudo okresów rocznych rozpoczynającychsię 1 lipca 2009 roku |ub
po tej dacie), ZmodyfikowanyMSSF 3 wymaga ujęcia kosztów związanych z przejęciem w kosztach
okresu. Zmiany do MSSF 3, jak i związane z tym zmiany do MSR 27 ograniczają zastosowanie
rachunkowościprzejęcia ty|ko do momentu przejęcia kontro|i,w konsekwencjiwańośĆfirmy usta|ana
jest ty|kona ten moment.MSSF 3 precyzujesposÓb usta|eniai ujmowaniawańościgodziwejna dzień
przejęcia.Zmiana standarduumoż|iwiarównieżWycenęwszystkich udziałówniesprawującychkontro|iw
jednostce przejmowanej w wartościgodziwej |ub wg udziału proporcjona|negotych udziałów w
mozliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki przejmowanej.Zmodyfikowany standard
Wymaga rÓwnież Vvycenywynagrodzenia z tytułuprzejęcia w wańości godziwej na dzień przejęcia.
Dotyczy to rÓwnieżwartościgodziwejwsze|kichnależnychwynagrodzeńwarunkowych'.
Zmiany do MSSF 1 ,,ZastosowanieMSSF po raz pienivszy"- dodatkowe zwolnienia dla jednostek
stosujqcych MSSF po raz pienruszy'zatwierdzonew UE w dniu 23 Czerwca2010 roku (obowiązującyw
odniesieniu do okresów rocznych począWszy od 1 stycznia 2010 roku |ub po tej dacie), Zmiany
(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 ,,Ptatności
w formie akcji' - transakcjepłatności
w formie akcji roz|iczanew Środkach
pieniężnychw grupie kapitatowej,zatwierdzone w UE w dniu 23 marca 2010 roku (obowiązuJąceW
odniesieniu do okresÓw rocznych począWszy od 1 stycznia 2010 roku |ub po tej dacie1, Zńlany
(1) zakres MSSF 2. Jednostka otrzymującadobra |ub usługiw ramach transakcjipłatności
okreś|ają:
w
formie akcji musi ująćte dobra |ub usługinieza|eżnieod oko|iczności
która jednostkaw grupie roz|iczatę
transakcjęoraz czy transakcjajest roz|iczanaw formie akcji czy środkachpieniężnych'(2) oddziaływanie
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 jĄ spótki za|eżne.
Zmiany do MSR 27 ,,Skonsolidowane
ijednostkowesprawozdaniafinansowe",zatwierdzonew UE w
dniu 3 czerulca 2009 roku (obowiązującew odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynającychsię 1
|ipca 2009 roku |ub po tej dacie)' Zmodyfikowanystandard okreś|a,iz zmiany w udziałachjednostki
dominującejw spotce za|eżnĄ, niepowodująceutraty kontro|i,roz|iczanesą w kapita|ewłasnymjako
pełniącymifunkcje właścicie|skie.
transakcje z właścicie|ami
Przy takich transakcjach nie ujmuje się
wyniku finansowegoani nie dokonujeprzeszacowaniawańościfirmy.Wsze|kieróżnicemiędzy zmianą
udziatów niesprawującychkontro|ia wartościągodziwą wypłaconego|ub otrzymanegoWynagrodzenia
ujmowane są bezpośredniow kapita|e własnym i przypisywane właścicie|om
jednostki dominującej.
Standard okreś|aczynnościksięgowe,jakie powinna zastosowaÓ jednostka dominującaw przypadku
utraty kontro|inad społką zaleŻną.Zmiany do MSR 28 i MsR 31 poszerzają wymagania dotyczące
rozliczania utraty kontroli.
Zmiany do MSR 39 ,,|nstrumentyfinansowe: ujmowanie i wycena'' - spełniającekryteria pozycje
zabezpieczane, zatwierdzone w UE w dniu 15 września2009 roku (obowiązującew odniesieniu
do okresow rocznych rozpoczynĄących się ,| |ipca 2009 roku |ub po tej dacie), Wyjaśniająone dwie
kwestie związane z rachunkowoŚciązabezpieczeń: rozpoznawanieinf|acjijako ryzyka lub częściryzyka
podlegającego zabezpieczeniu oraz zabezpieczenie w formie opcji. Zmiany te precyzują, że inflacja
może pod|egac zabezpieczeniu jedynie w przypadku, gdy jej zmiany są umownie okreś|onym
eIementemprzepływówpieniężnychujmowanegoinstrumentufinansowego.
Zmiany do różnychstandardów i interpretacji,,Poprawkido MSSF (2009)' - dokonane zmiany w ramach
procedurywprowadzaniadorocznychpoprawekdo MSSF, opublikowanew dniu 16 kwietnia2009 roku
( M S S F 2 , M S S F 5 , M S S F I , M S R 1 , M S R 7 , M S R 1 7 , M S R 1 8 , M S R 3 6 , M S R 3 8 , M S R 3 9 , K T M S FI
oraz KIMSF 16), ukierunkowanegłównie narozwiązywanie niezgodnościi uściś|enie
słownictwa,
zatwierdzonew UE w dniu 23 marca 2010 roku (obowiązĄącewodniesieniu do okresÓw rocznych
rozpoczynĄących się 1 stycznia 2010 roku |ubpo tejdacie),
|nterpretacjaKIMSF 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.K|MSF 12 dotyczy umóW, W których koncesjodawca
kontroluje|ub regulujejakie usługikoncesjobiorcadostarczy przy pomocy okreś|onejinfrastruktury'a
takze kontro|ujeznaczący pozostatyudziałw infrastrukturzena koniec okresu rea|izacjiumowy.
|nterpretacjaKIMSF ,|5 ,,Umowydotyczące budowy nieruchomości'',
zatwierdzonaw UE w dniu 22 |ipca
2009 roku (obowiązującaw odniesieniudo okresów rocznych rozpoczyna1ących
się 1 stycznia 2010 roku
|ubpo tej dacie)'K|MSF 15 zajmujesię dwoma (powiązanymi)
zagadnieniami:
okreś|a,
czy dana umowa
Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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o usługębudow|anąnieruchomości
wchodzi w zakres MSR 11 ,,Umowyo usługębudow|aną''czy MSR
18,,Przychody,,oraz okreŚ|a, kiedy na|ezy ujmować przychody z budowy nieruchomoŚci. |ńterpietacja
zawiera równieżdodatkowewytyczne dotyczące odrózniania ,,umówo budowę''(wchodzącychw zakrós
MSR 11) od innychumów dotyczącychbudowynieruchomości
(wchodzących
w zakres MSń 18).
|nterpretacjaK|MSf 16 ,,Zabezpieczenieudziałóww aktywach netto jednostki działającejza granicą'',
zatwierdzona w UE w dniu 4 czerwca 2009 roku (obowiązującaw odniesieniu do órreśow ńcznyin
rozpoczynąących się 1 |ipca2009 roku |ubpo tej dacie),
|nterpretacjaK|MSF 17 ,,Przekazanieaktywów niegotówkowychwłaścicie|om'',
zatwierdzona w UE w
dniu 26 |istopada2009 roku (obowiązującaw odniesieniudo okresów rocznych rozpoczynającychsię 1
listopada2009 roku lub po tej dacie),
|nterpretaĄa zawiera Wytyczne w zakresie roz|iczania przekazywania aktywÓw niegotówkowych
wtaścicie|om.Z in.terpretacjiwynika przede wszystkim, że dywidendę na|eży wyceniaÓ w wartości
godziwej wydanych aktywów, a różnice między tq kwotą a wcześniejsząwańością bi|ansowątych
aktywów na|eży ujmowaÓ w wyniku finansowym w momencie roz|iczania na|eżnej oywio.eńoy.
Interpretacjanie dotyczy podziałuaktywów niegotówkowychw sytuacji' gdy w wyniku poożiatukontrola
n a d n i m in i e u l e g az m i a n i e .
|nterpretacjaKlMSF 18 ,,Przekazanieaktywów przez k|ientÓw'',zatwierdzonaw UE w dniu 27 |istopada
2009 roku (obowiązującaw odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynającychsię .| |istopadaż009
roku lub po tej dacie).
|nterpretaĄatadotyczy szczegó|nie sektora użyteczności
pub|iczneji stosuje się do wszystkich umów' w
ramach ktorych jednostka otrzymuje od klienta składnik rzeczowego majątku tnłałego (|ub środki
pienięzne przeznaczone na budowę takiego składnika), ktÓry musi następnie wykorzystać do
przyłączeniak|ientado sieci lub do zapewnieniamu ciągłegodostępudo dostaw towarów |ub uśług.

Spółka uwzg|ędniławyżejwymienione zmiany przy sporządzaniu sprawozdaniafinansowego,w przypadku gdy
jej dotyczyty.
Nowe standardy i interpretacje, które zostały opub|ikowane, a nie weszłyjeszcze w życie
Standardy i interpretacje'jakie zostałyjuż opub|ikowanei zatwierdzoneprzez UE, a|ejeszcze nie weszływ życie
Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała następujących standardów, żmian
standardÓw i interpretacji,ktore zostałyopub|ikowanei zatwierdzonedo stosowaniaw UE, a|e które nie weszły
jeszcze w życie:
_ Zmiany do MSR 24 ,,Ujawnianieinformacjina temat podmiotów powiązanych,'- uproszczenie wymogów
dotyczących ujawnień przez jednostki powiqzane z państwem oraz doprecyzowaniedefinicjijednośtek
powiązanych,zatwierdzonew UE w dniu 19 |ipca2010 roku (obowiązujące
w odniesieniudo 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 (obowiązujqcew odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynającychsię 1 |utego2010 roku |ub po tej dacie), Zmiany dotyczą sposobu k|asyfikacjiemisji
praw poboru (praw' opcji' warrantów), które są wyrażone w wa|ucie innej niż wa|uta funkcjonalna
emitenta. Poprzedni standard wymagał ujmowania takich praw poboru jako zobowiązania z tytułu
instrumentÓw pochodnych. Zmiany wymagają, aby takie prawa poboru, po spełnieniuokreś|onych
warunkÓw, były k|asyfikowanejako kapitał własny nieza|eznie od wa|uty, w której wyrażone jest
rozliczenietych praw.
Zmiany do MSSF 1 ,,ZastosowanieMSSF po raz pierwszy" - ograniczone zwolnienle jednostek
stosujących MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7,
zatwierdzone w UE w dniu 30 czerwca 2010 roku (obowiązującyw odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynĄących się 1 |ipca2010 roku |ub po tej dacie), Zmiany te zwa|niająjednostkistosujące MSSF
po raz pienłlszyz dodatkowychujawnieńdanych porównawczychokreślonychprzez zmiany do MSSF 7
,,PodniesieniejakoŚci ujawnianychinformacjidotyczącychinstrumentówfinansowych''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 dopuszczała ujmowania przez jednostki wymogów minima|nego
finansowaniajako składnikaaktywÓw. Dokonane poprawkiusuwająten prob|em.
_ Zmiany do różnychstandardów i interpretacji,,Poprawkido MSSF (2010)"- dokonane zmiany w ramach
procedurywprowadzaniadorocznychpoprawek do MSSF, opublikowanew dniu 6 maja 2010 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 I 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|eniesłownictwa,
zatwierdzonew UE w dniu.18 |utego2011 roku
(obowiązującew odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynĄących się w dniu |ub po ich dacie - 1
|ipca2010 roku |ub ,l stycznia 201 1 roku - w za|eżności
od standardu/interpretacji)'
|nterpretacja KlMSF 19 ,,Regu|owanie zobowiązań finansowych p|zy pomocy instrumentów
kapitałowych'''
zatwierdzonaw UE w dniu 23 |ipca 2010 roku (obowiązujqcew odniesieniu do okresów
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rocznych rozpoczynĄących się 1|ipca 2010 roku |ub po tej dacie). |nterpretacjata doprecyzowuje
wymogi okreś|one przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Fininsowej (MSsF) W
.kredytoda'cą
odniesieniu do sytuacji, kiedy jednostka renegocjujewarunki zobowiązań finansowych.
oraz kredytodawca zgadza się przyjąć instrumenty kapitałowe w ce|u roz|iózenia zobowiązań
finansowychw całości
|ubczęściowo.
SpÓłka postanowiłanie skorzystaĆz moż|iwoŚciwcześniejszegozastosowania powyższychstandardów, zmian
do standardÓw i interpretacji'WedługszacunkÓw SpÓłki' w/w standardy,interpretacje-i
zmiany do standardownie
mlałybyistotnegowpływuna sprawozdanie finansowe,jeże|izostałybyzastosowóne przez jednostkę na dzień
bilansowy.
Standardy i Interpretacjeprzyjęteprzez RMSR, a|e jeszcze niezatwierdzoneprzez UE
_ MSSF w kształciezatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie
w znaczqcy sposÓb od regulacji
przyjętych prze1 R'"oę Międzynarodowych Standardów Rachunkowosci
ińulsn;, z wyj{ttień
poniższychstandardów,zmian do standardów i interpretacji,które wedługstanu na dzień sporid-zenia
sprawozdaniafinansowegonie zostałyjeszcze przyjętedo stosowania:
MSSF 9 ,,|nstrumenty
finansowe''(obowiązującyw odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynajqcych
się 1 stycznia2013 roku |ub po tej dacie),Nowy opub|ikowany
przez RMSR w oniu tz tistopaoj)ó0g
roku standard MSSF 9 usta|apojedyncze podejściew ce|u okreś|enia
czy aktywa finansowe wyceniane
są wg kosztu
3mo$y-z9ryanego czy wedługwartoŚci godziwej,zastępując |iczne zasady okróś|onew
MSR 39. PodejścieMssF 9 oparte jest na ocenie, w jaki sposób jeoń.ositiazarządzajej instrumentami
finansowymi (tj. oparte na ocenie modelu biznesowego)oraz ocenie charakterysiykiumownych
przepływÓw pieniężnych związanych z aktywami finansowymi. Nowy standard wymaga rÓwńież
zastosowania pojedynczejmetodyoceny utratywartości,zastępującIiczne metody oceny utrity wańości
okreś|oneprzez MSR 39. Nowe wymogi dotyczące roz|iczania zobowiązan finanśowycńdotyczą
prob|emu zmiennościwyniku finansowego wynikającego z decyĄi emitenta o wycenie wtasńego
zadłuŻenia w wańości godziwej. RMSR zdecydowała o utrzymaniu obecnej Wyceny po koszc-ie
zamortyzowanymW odniesieniu do większościzobowiązań, dokonując zmiany jedynie w iegu|acjach
dotyczącychwłasnegoryzyka kredytowego.W ramach nowych wymogow1eonośtka,
ńtorazoejyou1ó się
wyceniĆ zobowiązania w wańościgodziwej prezentujezmianę wańościgodziwej wynikającąze zmian
własnegoryzyka kredytowegow innych catkowitychdochodach,nie w racńunkuzysków i strat.
_ Zmiany do MSSF ,| ,,ZastosowanieMSSF po raz pierwszy,,_ cięizkahiperinflacja
i usunięcie sztywnych
terminÓw dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązującyw odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynającychsię 1 |ipca2011 roku |ub po tej dacie),
_ Zmiany do MSSF 7 ,,Instrumenty
finansowe: ujawnianie informacji''- transfery aktywów finansowych
(obowiązującywodniesieniu do okresÓw rocznych rozpoczynającychsię 1 |ipca 201.1 roku |ub po tej
dacie).
Zmiany do MSR 12,,Podatek dochodowy''- podatek odroczony: rea|izaĄa aktywów (obowiązującyw
odniesieniu dookresów rocznych rozpoczyna1ącychsię 1 stycznia 2012roku |ub potej dacie)' lvlśąlz
Wymaga od jednostek Wyceny aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w za|eżnościod tego, czy jednostka p|anujerea|izacjiaktywów przezich wykorzystanieczy sprzediźz.
D|a aktywÓw wycenianych zgodnie z MSR 40 ,,NieruchomoŚciinwestycyjne',ocena, czy aktywa te
zostaną zrea|izowane przez ich wykozystanie czy spzedaŻ moŻe być trudna i subiektywna.Zmiany
rozwiązują ten prob|em poprzez wprowadzenie załoŻenia,że wartośćsktadnika aktywów rea|izuje się
zwyk|ew momenciejego sprzedaży.
Według szacunkÓw Spótki w/w standardy, interpretacjei zmiany do standardów nie miałybyistotnego wptywu
na sprawozdaniefinansowe,jeże|izostatybyzastosowane przez Grupę na dzień bi|ansowy.
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Nota 6' Segmenty działa|ności
D|a ce|ów zarządczych Grupa wyróżniadwa sprawozdawczesegmenty operacyjne:
segment A - urządzeniachłodnicze,
segment B - akcesoria i pozostałeurządzenia.
Grupa dokonuje oceny wyników segmentow operacyjnych na podstawie sporządzanych raportów przez
poszczegÓlnesegmenty.
Seqmentv 2010

Aktywa trwałe
UdziaĘ
Rzeczowe aktywa tnłałe

Segment A
18 997

Korekty
-8 149

SSF
't4 146

917

5245

_

139

28

291

t/ coc

1 257

WańościniemateriaIne
Aktywa z tytułuodroczonegopodatkudochodowego

Segment B
4 207
3 071
'139

175

88

8 471

I 471

Aktywa obrotowe

43 446

10 695

-842

53 299

Zapasy

22 640

4 343

-147

9 516

2 410

-695

NaIeżnoŚcihandIoweoraz pozostałenaIeżności
Wańoścfirmy

Na |eżności
hand|oweoraz pozostałena|eżności
NaIeżności
z tytułupodatkudochodowego
Środki pieniężnei ich ekwiwa|enty
Pozostałe aktywa
Aktywa razem

-

425

-

1 06 0 6

3 918

260

24

-

13 993

-8 991

62 443

26 836
11 231
425
14 523
284
67 445

ssF

Segment A

Segment B

Kapitałwłasny

54 980

9 876

Korekty
-8 470

s6 385

Kapitałypodstawowy

17 400

5 000

-5 000

17 400

Kapitałypozostałe

29 011

1 Óoz

-3 521

29 852

Zysk nettookresu obrotowego
Zobowiązanie długoterminowe

I 569

514

51

I 133

181

366

'174

721

PoŻyczki i kredyty bankowe
Zobowiązania z tytułuodroczonego podatku dochodowego
Zobowiązaniadługoterminowe
z tytułu|easingufinansowego

133

{ ??

42

51

139

81

220

101

101

RozIiczenia m iędzyokresowedotacje
Zobowiązania krótkoterm i nowe

7 282

Zob owiązania ha nd|owe oraz pozostałezobowiązania

7 106

174

3 752

-695

10 339

3 101

-695

I 513

Zobowiązaniaz tytułuświadczeńpracowniczych

427

Pożyczki i kredyty bankowe
Zobowi ązania krótkoterminowe z tytułu|easing u f ina nsowego

176

RozIiczenia m iędzyokresowedotacje
Pasywa razem
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62 443

114

114

41

218

ov

69

13 993

-8991

67 445
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ssF

Segment A

Segment B

Przychody ze sprzedaŻy

74 247

21 535

- |v YYc

13 ló6

Koszt działaI
nościoperacyjnej

62 645

20 786

-20 058

63 373

Zysk netto na spaedaży

11 602

749

62

12 414

55

148

-

-Óvz

180

_

482

11 355

717

62

12134

213

11

-23

201

Dz i ałal n ośćko n tyn uowa n a

Pozostałeprzychodyoperacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działa|nościoperacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

-1 283

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

10 285

Podatek dochodowy

-1716

zysk (strata) netto z działa|nościkontynuowanej

I 569

Korekty

-ZJ

63s
- tzz

zuÓ

I JCJ

62

10 983

-12

- 1 850

51

9 133

514
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Aktywa trwałe
UdziaĘ
Rzeczowe aktywa tnivałe

Segment A

Segment B

951

3 801

46

144

8 471

8 471

-308

25 941
Ę nĄa

2 101

WańościniemateriaIne

63

58

Aktywa z tytułuodroczonegopodatkudochodowego

ssF

- 1 18 1 1

1 18 1 1
749

Korekty

41

57

Na |eżności
handloweoraz pozostałena|eżności

7

Wańoścfirmy

7

Aktywa obrotowe
Zapasy

20 836

5413

Na|eżności
hand|oweoraz pozostałena|eżnoŚci

5 048

925

-q1 Ę

Środki pieniężnei ich ekwiwa|enty

1 314

33

-

1347

Pozostałe aktywa

1 894

36

-919

1 011

41 697

I 629

Aktywa razem

Segment A

-4484

Segment B

Korekty

ssF

2 993

.z oÓY

1 96 9 1

Kapitałwłasny
Kapitatypozostałe
Zysk nettookresu obrotowego

19 387
8151

45842

615

_78

8688

Wypłaconezyski spółkijawnej
Zobowiązanie długoterminowe
Pożyczkii kredytybankowe
Zobowiązania z tytułuodroczonego podatku dochodowego
Zobowiązaniadługoterminowe
z tytułu|easingufinansowego

247

z+I

21

41

159

83

181

243
z4z

Zobowiązania krótkotermi nowe
Zobowiązania hand|owe o raz pozostałezobowiązania

4 799

Zobowiązaniaz tytułuświadczeńpracowniczych

2 118

-1 898

109

5 0 1I
109

Zobowiązania z tytułupodatku dochodowego
Pożyczkii kredytybankowe
Zobowiązania krÓtkoterminowez tytułu|easingufinansowego
Pasywa razem

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.

9 068
111
41 697

11461

z JYÓ

31
8 629

142
-4 484

45 842

18
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Korekty

ssF

17788

-o 4zr

65 129

42 946
't0 821

16785

-c yvo

53 735

Pozostałeprzychodyoperacyjne

283

160

443

Pozostałe koszty operacyjne

158

IzÓ

281

10 946

1 040

Segment A
Dzi ałaln ośćkontyn uowana
Przychody ze sprzedaŻy

CJ

Koszt działaIności
operacyjnej
zysk netto na sprzedaży

Zysk (strata) na działa|nościoperacyjnej
Przychodyfinansowe

Segment B

//O//

430

1 003

OI

951

11 394

11 556

10

-48

29

297

-381

867

1 00 6 2

753

-97

1 07 1 8

Podatek dochodowy

I 910

138

-18

2 030

Zysk (strata) netto z działa|nościkontynuowanej

I 151

615

-79

I 688

Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Nota 7.

Przychody

ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Grupy w |atach 2009-2010 wyniosły:

Wyszczegó|nienie
Przychody ze sprzedaŻytowarów
Przychody ze sprzedaŻy produktóW

12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

72 509

58 376

4 408
76 917

Razem

64 535

StrukturaprzychodÓWze sprzedaŻywg segmentÓw operacyjnych
12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

sprężarki

11 454

Chłodnice

15 154

12 597
1 32 2 5

Skraplacze

4 868

Wyszczegó|nienie

Komponeniy

14740

3 009
13 041

Pozostałe

12 965

22 664

ProduktyArktonu

17 735

Razem

76 917

64 535

12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

69 299

58 438

Stru ktu ra te ryto ria ln a p rzych odóW ze sprzedażzy

Wyszczególnienie
Polska
Zagranica
Razem

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.

7 618

6 097

76 9't7

64 535
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Informacjedotyczqcegłównychk|ientów
W Grupie nie Występujqk|iencistanowiqcyindywidua|nieco najmniej IO% przychodówze sprzedażyogółemw
d a n y mr o k uo b r o t o w y m .
Nota 8. Koszty działa|nościoperacyjnej
Koszty działa|ności
operacyjnejG rupy przedstawiałysię następująco:
Wyszczególnienie
Amońyzacja

12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

509

386

ZuŻyciemateriałówi energii

2 658

2 267

Usługiobce

3 200

6 198

108

193

3 933

4 109

Ubezpieczen|aspołecznei inne świadczenia

721

729

Pozostałe koszty rodzajowe

269

Podatki i opłaty
Wynagrodzenia

229

Wartośćsprzedanych towarÓw

51 975

?o n?1

Razem

63 373

51 141

Wysoki udziałwańościsprzedanych towarów w kosztach ogótem wynikałz hand|owegocharakteruprowadzonej
przezjednostkędominującądziałalności.
Nota 9. Pozostałe przychody operacyjne
12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

Zysk ze zbycia niefinansowychaktywówtrwałych

48

67

Dotacje

88

8

Odszkodowania

43

Wyszczegó|nienie

Nadwyżkiinwentaryzacyjne
odwrÓcone odpisynależności
Pozostałeprzychody
Razem

151
5

203

19

14

203

443

Nota 10. Pozostałe koszty operacyjne
Wyszczegó|nienie
odpisy aktuaIizującena|eżności

,|2miesięcy

'l2 miesięcy
2009

)

43
146

2010

Niedoborymagazynowe
odpis aktuaIizującyzapasy
Pozostałe koszty
Razem

400
80

92

482

281

Nota 11. Przychody finansowe
Wyszczegó|nienie

Odsetki od lokat
odsetki pozostałe
Razem

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.

12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

169

20

329

201

29

20
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Nota 12. Koszty finansowe

Wyszczegó|nienie
odsetki od kredytÓWbankowychi pożyczek

12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

304

837

odsetki pozostałe

30

Rozliczenie transakcjiterminowych

895

Różnice kursowe

121

1 353

Razem

867

Na koszty odsetek w |atach 2009-2010 składałysię przede Wszystkim odsetki od zaciągniętych przez Grupę
kredytowbankowychoraz zobowiązańz tytułu|easingu.
Nota 13. Podatek dochodowy
12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

1 973
-123

1 969

Podatekodroczony
Razem

1 850

2 030

Wyszczegó|nienie
Podatek bieżący

334

Częśćbieżąca i odroczona podatku dochodowego W roku 2009 i 2010 usta|onazostaławedługstawki równej
19% dla podstawyopodatkowaniapodatkiemdochodowym.
Grupa nie posiada strat podatkowych,które mogtabyroz|iczyćw przyszłości
z dochodem do opodatkowania.
W |atach2009-2010 nie 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 skompensowaniabieżącychaktywów i zobowiązań
podatkowychjeże|iodroczonypodatekdochodowypodlegatym samym organompodatkowym.
NajistotniejszerÓżnice przejściowe,od których Grupa tworzy aktywa i rezeruvęz tytułuodroczonego podatku
dochodowego dotyczą rÓżnic kursowych, leasingu, odpisów aktua|izującychzapasy i na|eżnoŚci,rezeru na
naprawygwarancyjne..
Nota 14' Zyskprzypadający na jedną akcję
Podstawowyzysk na akcję wy|icza się jako i|orazzysku przypadajqcegona akcjonariuszyjednostki dominującej
oraz średniejWażonej|iczbyakcji zwykłychw trakcie roku.
W ce|u zapewnienia porównywa|ności,
na potrzeby usta|eniazysku na akcję, przyjętow |atach2009-2010 i|ośÓ
17 400 200 akcji.
akcji po upublicznieniutl-

Wyszczegó|nienie
Zysk nettookresu
Liczba akcji zwykłych(tys.)
Podstawowyzysk na akcję (w złotychna jedną akcję)

12 miesięcy
2010

12 miesięcy
2009

I 133

8 688

17 400

17 400

0,52

0,50

Zysk rozwodnionyna jedną akcję równa się zyskowi podstawowemuna jedną akcję.

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Nota 15. Nabycie spółkizależnej
W dniu 3,| marca 2009 roku jednostka dominująca nabyła 1OOo/oudziałów w kapitale zakładowym spółki
Przedsiębiorstwo
Wie|obranzowe,,ARKToN''Sp. z o'o. W dniu 19 stycznia2o1o BERLING S.A' zawarłAneksdo
Umowy inwestycyjnejz dnia 31 marca 2009 dotyczącejmiędzy innymizakupu udziałówspółkiARKToN' Zgodnie
z Aneksem strony umowy podwyzszyłycenę nabycia udziałów o kwotę 447 tys' zł. J'ednocześniezgoónie z
zapisami Aneksu Ber|ingS.A. w zamian za zwiększenie ceny udziałówzostałzwo|nionyz zapłatyodsetór, które
powstałyna mocy pierwotnychzapisów umowy inwestycyjnej.Skutki Aneksu zostałyuwzg|ędnionew niniejszego
skonso|idowanegosprawozdaniafinansowegoi przy usta|aniuwartościfirmy.
Cena nabycia (umowa pienłlotna)początkowa:10 374 tys' zł,
Koszty dodatkowe:290 tys. zł'
Koszty łączne:10 664 tys. zł,
Aneks - korektaceny nabyciao 447 tys.zł (na|iczoneodsetkido dnia aneksu),
Kosztytączneogdem: 11 111 tys' zł,
Transakcjazgodnie z MSSF 3 zostałaujętaw sprawozdaniuskonso|idowanymmetodąnabycia.
AktywanettoARKToN na dzień nabycia
Wyszczegó|nienie
Aktywa netto (wańośćbi|ansowa)
Korekty
- korektyMSR (do wańościgodziwejna 01.04.2009)
. rezeMa z tytułuodroczonegopodatkudochodowegood korektaktywóWpasywów
do wańościgodziwej
Aktywa netto po korektach
Koszt połączenia(nabycia)
Wartośćfirmy

Wartość
1 823
818
1 009
-192
2 640
1 11 1 1
I 471

Arkton potraktowano jako ośrodek wypracowujący środki pieniężne, który jest najmniejszym moz|iwym
do zidentyfikowaniazespołemaktywów ktÓry, wypracowujeŚrodki pieniężne.
PrzeprowadzonyprzezZarząd Jednostki dominującejzgodnie z MSR 36 test na utratęwańościfirmy nie wykazał
potrzeby ujęcia odpisu z tytułuutraty wańoŚci w skonso|idowanymsprawozdaniufinansowym za rok obrotowy
zakończony31 grudnia2010 roku.

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Nota 16. Rzeczowe aktywa trwałe
Wyszczegó|nienie

Wartoścbruttona 1 stycznia 2009
ZWiększenia
Zwiększeniez tytułunabyciaArkton Sp. z o.o.
Przeniesienia
Zmniejszenia
WańośĆbruttona 31 grudnia 2009
Skumu|owanaamor|yzaĄa(umorzenie)
Na 'l stycznia 2009
Amońyzacja za okres
Zmniejszenia
Przeniesienia
SkumuIowanaamoftyzaąa (umorzenie)
na 31 grudnia2009
Wartośćnetto na 1 stycznia 2009
Wańość netto na 31 grudnia 2009
Wańoścbruttona 1 stycznia 2010
Zwiększenia
Przeniesienia
Zmniejszenia
Wartoścbruttona 31 grudnia 2010
SkumuIowanaamońyzaĄa (umorzenie)
Na 1 stycznia2010
Amońyzacja za okres
Zmniejszenia
Przeniesienia
Skumulowanaamortyzacja(umorzenie)
n a 3 1 g r u d n i a2 0 1 0
Wańośó netto na 1 stycznia 2010
Wańość netto na 31 grudnia 2010

Grunty
budynki

Środki
transoortu
.

Urządzenia i
maszyny

2 637
577
145
-8
3 351
-470
-88

560
'150

1 026
s33

.zó
682

-148
1 411

-384
-65
22

Lnn"...
srooxl
trwałe

Razem

417
15
-145
_
287

_184
5731

-681
- 16 5
63

-216

-1 751

- IC

-JJJ

-783

-231

-1 999

345
628

2 889
3732
4 640

-558

4640
1 275

-85

2 167
2793
2 637

176
255
560

I uzo

201
56
417

3 351
855

682
412

1 411
709

287
68

5731
2044

- 11 9
4 087

-2
1 092

- 1' 1 5
2 005

_

_236

-558
-66
68

-427
- 14 7

-783
-238
7B

-231
-23

-'l 999
-474
148

-556
2 793
3 531

-572
255
5201

-zc1

-z 323

z

-943
628
1 062

56
10't

3732
5 214

Wartośćśrodkówtrwałychw budowie na koniec 2009 roku oraz 2010 roku wyniostaodpowiednio68 tys. zł
i 30 tys. zł.
odpisy aktua|izacyjnez tytułutrwałejutraty Wartościrzeczowych aktywów trwałych nie wystąpiły w okresie
objętymskonso|idowanymsprawozdaniemfinansowym.
Grupa nie wytwarzaŚrodków tnrvałych
We Własnymzakresie.

początkowej
Wańości
Środkówtrwałych
nie zwiększały
kosztyfinansowania
zewnętrznego.
Kredytybankowezabezpieczonesą na środkach
trwałychi zostatyopisaneW nocie29'

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Nota 17. Wańości niematerialne
Wyszczególnienie

Wańość firmy

Wańoścbruttona 1 stycznia 2009
Zwiększenia
Przeniesienia
Zmniejszenia
Wańośćbruttona 31 grudnia2009
Skumu|owana
amońyzacja(umorzenie)
Na 1 stycznia 2009
Amortyzacjaza okres
Zmniejszenia
Test na utratęwańości
SkumuIowanaamoftyzaĄa (umorzenie)
Na 3'l grudnia2009
Wańość netto na ,t stycznia 2009
Wartośćnetto na 31 grudnia 2009
Wańoścbruttona 1 stycznia 2010
Zwiększenia
Przeniesienia
Zmniejszenia
Wartoścbruttona 31 grudnia2010
Skumu|owanaamoftyzaąa (umorzenie)
Na 1 stycznia2010
Amortyzacjaza okres
Zmniejszenia
Test na utratęwańości
SkumuIowanaamońyzacja(umorzenie)
N a 3 ' 1g r u d n i a2 0 1 0
Wańość netto na 1 stycznia 2010
Wańość netto na 31 grudnia 2010

I 471

Koncesje,
licencje
283
63

Razem
I 754
OJ

34;

34;

-232
-53

-232
-53

-285

-285

8 47',!
I 471

52
62

I 523
I 533

8 471

346
187

8 817
187

533

9 004

-285
- 10 9

-285
- 10 9

-394

-394

62

8 533

I 471
I 471

W Grupie nie występowatyWartości
niemateria|neużytkowanena podstawieumÓW |easingu.
odpisy aktua|izacyjnez tytułutrwałejutraty WartościWartoŚci niemateria|nychnie wystąpityw okresie objętym
skonsolidowanym
sprawozdaniemfinansowym.
Grupa nie wytwarzaWańościniemateria|nych
we własnymzakresie.
WańościpoczątkowejWańościniemateria|nychnie zwiększa'|ykoszty finansowaniazewnętrznego.

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Nota 18. Podatek odroczony
Aktywa i zobowiązania z tytutu odroczonego podatku dochodowego kompensuje się ze sobą' jeże|i istnieje
moż|iwedo wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania bieiącyin anywow i zobowiązań
podatkowychjeze|i odroczony podatekdochodowypod|egatym samym organom pod-ałkowym.

Wyszczegó|nienie

Różnice kursowe

stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
3',1.12.2009

20

z

Wynag rodzenialświadczen
ia pracownicze

11

38
26

Naprawy gwarancyjne

41

21

Odpisy na zapasy

76

odsetki od pożyczki

Wycena opcji/kontraktów

80

Niezrealizowanamaria

28

Pozostałe
Razem

Wyszczególnienie

Środki trwałe
Pozostałe
Razem

46

35

39

291

144

stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
31.12.2009

218

233

49

10

267

243

N a d z i e ń 3 1 g r u d n i a2 0 0 9 i 2 0 1 0 r o k u G r u p a n i e p o s i a d a ł aniewykorzystanychstrat podatkowych, ktÓre
pod|egałyby
od|iczeniuod przyszłychzysków podatkowych.

Nota 19. Na|eżnościhand|owe oraz pozostałe należności
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.'.t2.2010

stan na
dzień
31.12.2009

odpis aktuaIizujący
wańoścnaIeżności

1 12 7 7
-386

4 956
-391

Na|eżności
hand|owenetto

10891

4 565

732

500

11 623

5 065

Nałeżności
handIowe

Innena|eżności
Razem

Zarząd Grupy uważa' że wańośÓ księgowa netto na|eżności
jest zb|iŻonado ich wartościgodziwej, ponieważ
nie występująistotnena|ezności
długotermi
nowe.
Standardowym terminem płatnościW pzypadku na|ezności hand|owych jest 30 dni, w wyjątkowych
przypadkach60 dni.
Główne ryzyko kredytowe Grupy związane jest przede wszystkim z na|eżnoŚciami hand|owymi.
Kwoty prezentowane w bi|ansie są wartościaminetto, po pomniejszeniu o odpisy aktua|izujące,oszacowane
przez kierownictwoGrupy na podstawieprzesztychdoświadczeńoraz oceny aktualnejsytuacjiekonomicznej.

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Wańościbi|ansowena|eżnoŚciogółem(brutto)są Wyrazonew następującychwa|utach:
Wyszczegó|nienie
Waluta
PLN

stan na
dzień
31.12.2010
10 428

EUR

846

stan na
dzień
31.12.2009
5 190
266

USD
1't 277

Razem

4 956

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

stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
31j2.2009

odwrócenie odpisów

391
2
-7

43
- 203

Stan na dzień 31 grudnia

386

391

Stan na dzień 1 stycznia
Utworzenieodpisów

551

Utworzenie i odwrÓcenie odpisu z tytułuutraty wartoŚci na|eżnoŚcizostało ujęte w kosztach w sprawozdaniu
z catkowitychdochodów.
Pozostałepozycje na|eżności
nie zawierająpozycjio obniżonejwańości.
Nota 20. Zapasy
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2010

Materiały

Ó fzo

Produkcjaw toku

5'1

Wyroby gotowe

stan na
dzień
3',t.12.2009
z v33
tY3

64

944

Towary

23 494

21 807

Razem

26 836

25 941

|nformacje na temat zabezpieczeń z tytułuzaciągniętych przez Grupę kredytów i pożyczek przedstawiono
w nocie nr 29.
Koszt zapasow W sprawozdaniu z całkowitychdochodów zostały ujęte w pozycji ,,WańośÓsprzedanych
produktóW,towarów i materiałów''.
W 2010 roku Grupa dokonałaodpisów aktua|izujących
wańośĆzapasów na łącznąkwotę400 tys. zł'
Nota 21. Środki pieniężne i ich ekwiwa|enty
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
31.',t2.2009

Środki pieniężne
W kasie iw banku

14 523

1 347

Razem

14 523

1 347

Na środkipieniężnena dzień bilansowyskładałysię typowe |okatyoiN.
StrukturaśrodkÓwpieniężnychw |atach2009-2010przedstawiałasię następujqco:

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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w tvs. zł
stan na
dzień
31.12.2010

Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
3'1.12.2005

WalutaPLN

1 02 1 0

803

WalutaEUR

2 958
1 355

540
4

WalutaUSD
Razem

14 523

1 347

Nota 22. Pozostałe aktywa
stan na
dzień
31.12.2010

Wyszczegó|nienie

Ubezpieczenia,prenumeraty

61

Koszty upublicznienia/lPO

stan na
dzień
31.12.2009
46
950

Wycena kontraktówterminowych/opcji

199

Pozostałe koszty

25

285

Razem

1ą

,t 0,t1

Na pozostałe aktywa na koniec 2010 sktadata się wycen" *,"o
bi|ansowy zawańych instrumentÓw
finansowych w postaci kontraktówwa|utowychotwańych na zakup 500 tys. USD oraz opĄi źabezpieczających
wartoŚĆgodziwą posiadanejmiedzi,w związku z duŻązmiennością
cen tego surowca na Światowychrynkaóń.'
NĄi-stotniejsząpozyąą pozostałychaktywów na koniec 2009 roku były koszty upub|icznienia,ktÓre zostały
w 2010 roku roz|iczonez agio powstaĘmz emisjiakcji.
Nota 23. 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. Podwyższeniezostałozarejestrowanew Krajowym Rejestrze
Sądowym w dniu 26 maja2010 r'
Strukturaakcjonariuszyna dzień 31 grudnia2010 roku

Wyszczegó|nienie

||ość
akcji

120

-

10770000

61,9

BerlingHanna
Berling InvestmentsLtd

%akcji

Wańość
nominalna
(w zł)

120
't0770000

Liczba głosów
na walnym
zgromadzeniu

120
1 07 7 00 0 0

BerlingMarcin

40-40

40

Berling Tomasz

40-40

40

Aviva InvestorsPolandS.A

1 411200

8,1

1 411200

o/oudział głosów
na walnym
zgromadzeniu

1 411200

A1 0

8,1

UdziałowcamiBer|ing InvestmentsLtd są Hanna, Marcin i Tomasz Ber|ingposiadającyodpowiednio 5o%,25%,
25% udziałówtej spcłki.
W201 1 roku lNG Paraso|Fundusz Inwestycyjny
otwartyposiada 887.764sztuk akcji Ber|ingS.A., stanowiących
5'10% kapitałuzakładowegoSpółki, uprawniającychdo 887.764 głosów, które stanowić będą 5,10% og.óinej
Iiczbygłosówna Wa|nymzgromadzeniuSpółki'
Wszystkie wyemitowaneprzez podmiotdominującyakcje są akcjami zwykłymibez żadnegouprzywi|ejowania,
co
do uczestnictwaw podziale zysku.
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Nota 24. Kapitał zapasowy
Zgodnie ze statutem Spółki zysk netto może zostać przeznaczony na wypłatędywidendy,z|ym,że co najmniej
8% zysku rocznego prze|ewanebędzie do kapitałuzapasowego, dopóki kapitałtón nie ośiągnieprzynajmnĘ 1/i
kapitałuzakładowego.
Na koniec 2010 Wańośćkapitatufezeruowego/zapasowegowynosiła5291 tys. zt, ktÓry powstat z zysku netto
jednostkidominującejw kwocie 4 986 tys. złoraz korekt konso|idacyjnych
w wańości305 iys. zł.
W ramach kapitatuzapasowego, którego wańośćna koniec grudnia 20.10 roku wyniosła 29852 tys. zł Grupa
wykazałamiędzy innymi
lqdwy.kę ceny emisyjnejnad wańościąnomina|nąakcji objętychofertą pub|icznąoraz
poniesionychkosztÓw emisji,która zostałaprzeprowadzonaw l półroczu2010 roku w Ńysokościt.s azs tys' zt'

Nota 25. Kredyty i pożyczki
stan na
dzień
31.'12.20',t0

Wyszczegó|nienie
Długoterminowe
Kredytybankowe

stan na
dzień
3'1.12.2009

133
133

247
247

Krótkoterminowe
Kredytybankowe
PoŻyczki

114

Kredyty i pożyczki razem

1't4
247

7 260
4 201
11 46'l
11 708

Informacje na temat zabezpieczeń dotyczących zaciągniętych kredytów i pożyczek zaprezentowano
w n o c i en r 2 9 .
Strukturazapada|nościkredytów i pożyczekdługoterminowych
przedstawiasię w sposób następujący:
stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
31j2Ź009

Odldo2lat

114

247

Razem

114

247

Wyszczegó|nienie

Strukturawa|utowawartościbi|ansowejkredytÓw i pożyczekGrupy przedstawiasię w sposób następujący:
Wyszczególnienie
PLN

stan na
dzień
31.12.2010
247

Razem

247

stan na
dzień
31.12.2009
11 461
11 46'l

Charakterystyka umów kredytowych na dzień 31 grudnia 2010 roku
Na dzień 31 grudnia2010 roku jednostkadominującanie byłastronążadnychumów kredytowych.
Na dzień 3,1 grudnia 20,10 roku jednostka za|eŻna byta stroną umowy o kredyt inwestycyjny hipoteczny nr
212511012004
z dnia 25 marca 2004 zawarIejz Bankiem Zachodnim WBK S.A. Kwota kredytuwyniosła928 tys.
zł i została udostępnionana finansowaniezakupu nieruchomości.Kredyt oprocentowanybyłwedługzmienńej
stopy procentowej(WlBoR d|a depozytów jednomiesięcznych)powiększonejo marżębanku. ostateczny termin
spłatykredytuuptywadnia 28 |utego2012 roku.
charakterystyka umów kredytowych i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009 roku
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30 stycznia 2009 roku zawarŁazostata umowa pożyczki pomiędzy Hanną Ber|inga Berling S.A.' na podstawie
ktÓrej Hanna Berling udzie|itapoŻyczkipieniężnejw kwocie 40d0 tys. zt' Pozyczka zawór6 została na czas
nieoznaczony i oprocentowana jest według zmiennej stopy wskaźnika rocźnego W|BoR powiększonego
o ,l punkt procentowyw ska|i roku. Na 31 grudnia 2009 roku zobowiązania Ber|ingś.ł. z tytutupożyczkiwobóc
Hanny Ber|ingwyniosty4 201 tys' zł.
Na dzień 31 grudnia2009 roku jednostka dominująca była stroną umowy o kredyt obrotowy
2953445wA171209oo z dnia 18 grudnia 2009 roku zawar|ejz xróoyt Bankiem S.A. (wota kredyiu wyniosłał
000 tys. zł i została udostępnionana finansowaniebieżącejdziałalności
operacyjnej.Kredyt oprocentowanybył
wedługzmiennej stopy procentowej(W|BOR oiN) powiększonejo marżę banku. Tórmin śpłaiykredytu up.ty'i
kwota 2 000 tys. zt dnia 3,1maja 2010 roku,a kwoty2 000 tys. zł 30 czenruca2010 roku.
Na dzień 31 grudnia2009 roku jednostka dominująca była stroną umowy o kredyt obrotowy
2953445WA07010800zdnia7 stycznia 2008 zawańejz Kredyt Bańt<iemS.A. Kwota kredytuwyniośła
7 00o tyś.
zł i zostata udostępnionana finansowanie bieżącejdzia'ła|ności
operacyjnej.Kredyt oprocentowanybyłwedług
zmiennej stopy procentowej(W|BoR o/N) powiększonejo marzę banku. Tórmin spłatykredytu upiywi dnia 3ó
g r u d n i a2 0 1 0 r o k u .
Na dzień 3,| grudnia 2009 roku jednostka za|eŻna byta stronq umowy o kredyt obrotowy
nr 3216564WA17120800zdnia22 grudnia2008 roku zawartejz kredyt gank S.R. Kwota udzielonegokredytu
wynosi 745 tys' zł pueznaczonych na finansowanie bieżącejdziała|ności
gospodarczej.Termin spła1ykredytu
uptywadnia2l grudnia2010 roku.
Na dzień 30 czeruvca 2009 roku jednostka za|eŻna byta stroną umowy o kredyt inwestycyjny hipoteczny
nr 2125l1ol2o04 z dnia 25 marca 2004 zawarte1z Bankiem Zachodnim wax s.ł. *wota kreóytu wyniosta 92ó
tys. zt i zostałaudostępnionana finansowaniezakupu nieruchomości.
Kredyt oprocentowanybyłwedługzmiennej
stopy procentowej(WlBoR.d|a depozytÓw jednomiesięcznych)powiększonejo marżębanku. ostatecźnytermiń
spłatykredytuuptywadnia 28 |utego2012 roku.
Na dzień 30 czenłca 2009 roku jednostka za|ezna była stroną umovvy o kredyt w rachunku biezącym
nr 212515591163/08/00
z dnia 3.l marca 2008 zawartejz Bankiem Zachodnim WBK S.A. Kwota kredytu*yniośta
2 000 tys. zł i zostałaudostępnionana finansowaniebieżącejdziała|ności
operacyjnej.Kredyt oprocentowiny byt
wedługzmiennej stopy procentowej(W|BOR d|a depozytów jednomiesięcznych)powiększónej o marżę oanru.
Termin ostatecznejspłatykredytuuptyvvadnia 31 marca 2010 roku.
Nota 26. Zobowiązania z tytułu |easingu finansowego
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
31.12.2009

Krótkoterminowe
Długoterminowe

218

l+z

220

242

Razem

438

382

Zobowiązania
z tytułu
|easingu
Występowały
wyłącznie
w wa|uciepo|skiej.
Wańość
godziwazobowiązań|easingowych
Grupynie rÓżnisię istotnieod ichwańości
księgowej.
ZobowiązanieGrupy z tytułu|easingujest zabezpieczonena rzecz |easingodawcy
w postaci|easingowanych
środków
trwaĘch'
Nota 27' Zobowiązaniahandloweoraz pozostałezobowiązania
Wyszczegó|nienie

Zobowiązania hand|owe

stan na
dzień
31]t2.2010

8 424

Zob owiązania publiczno-prawne
Pozostałezobowiązania
Razem

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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4 429
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79

230

9 088
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Na pozostałezobowiązania na koniec 2009 roku składałysię przede wszystkim zobowiązania z tytułunabycia
udziatóww jednostce za|eznejwobec poprzednichudziałowcówo łqcznejwartości8 634 tys. zł.
Sredni termin płatności
zobowiązań hand|owychwynosi 60 dni.
Zaząd Grupy uważa,że wańośćksięgowazobowiązańjest zb|izonado ich wańościgodziwej.
Wańościbi|ansowezobowiqzań krótkoterminowychsą wyrażonew następującychwa|utach:
Wyszczególnienie
PLN
USD
EUR
Razem

stan na
dzień
1.12.2010
1 384

stan na
dzień
31.12.2009
1 470

7 704

3 549

9 088

5 019

Nota 28. Świadczenia pracownicze
Na poszczegó|ne dni bi|ansowerozrachunkiz tytułuświadczeńpracowniczychprzedstawiałysię następująco:
Wyszczegó|nienie

stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
31j2.2009

Wynagrodzenia

427

109

Razem

427

109

Z tytułuświadczeńpracowniczychw sprawozdaniuz całkowitychdochodów ujętonastępującekwoty
Wyszczegó|nienie
Koszty bieżącegozatrudnienia
Koszty ubezpieczeńspołecznych
Razem

stan na
dzień
31.12.20',10
3 933

stan na
dzień
31.12.2009
4 109

721

729

4 654

4 838

W tabe|iponiżejprzedstawionoinformacjęo przeciętnymzatrudnieniu(z uwzg|ędnieniemZarządu1:
Wyszczegó|nienie
Stanowiska robotnicze

stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
31.12.2009
zz

Stanowiskanierobotnicze
Razem

W Grupie nie występują nagrody jubi|euszowe d|a pracowników oraz inne programy świadczeńemerytalnych,
rentownych poza wynikającymi z kodeksu pracy.
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Nota 29. Zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia
Na dzień 31 grudnia 2010 roku
Na dzień 31 grudnia2010 rokujednostkadominującanie byłastronąumów kredytowychi pożyczek'
Na dzień 3'| grudnia2010 rokujednostkadominującanie byta stronążadnychumów kredytowych.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku jednostka za|eŻnabyła stroną umowy o kredyt inwóstyćyjny hipoteczny
nr
2125fi012004z dnia 25 marca-2004zawańej z Bankiem Zachodńim WBk S.A. Kwota kredytuwyniosła
928 tys.
,był
zt i została udostępnionana finansowaniezakupu nieruchomości.Kredyt oprocentowany
wedługzmienńej
stopy procentowej(W|BoR d|a depozytów jednomiesięcznych)powiększónejo marżęnańłu' ostatejzny
termiń
spłatykredytuuptywadnia 28 |utego2012 roku'
Na dzień 31 grudnia 2010 roku w zwiqzku z umową o kredyt inwestycyjnyhipotecznynr 2125l1Ot20O4
z dnia25
marca 2004 zawartąprzez jednostkę za|eŻnqzBankiem Zachodnim WiiKs.A. zostałóustanowione:
_ zabezpieczenie w formie hipoteki zwykłej do kwoty
800 tys. zł na nieruchomościpotozonej w
Wilkowicach,
zabezpieczenie w formie hipoteki kaucyjnej do kwoty 130 tys. zł na nieruchomościpołożonej
w Wilkowicach.
Wańośćkredytuna 31 grudnia2010 wynosita247 tys' zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku
N.adzień 31 grudnia2009 roku w związku z umową o kredytobrotovyynr 2953445WA1712}gooz dnia 18 grudnia
2009 roku zawar|ąprzez jednostkędominującąz Kredyt Bink S.A. zóstałoustanowione:
zabezpieczen|ew formieweks|awłasnego|n b|ancowrazzdek|aracjąweks|ową,
sądowego zastawu Ęestrowego na zapasach towarowhandlowychw kwocie s ż00 tys. zt,
_ cesji praw z po|isy ubezpieczeniowejdotyczącej 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 2953445WAo7o10800z dnia 7 stycznia
2008 zawańą przez jednostkędominującąz Kredyt Bank S.A' zostałoustanowione:
_ zabezpieczeniew formie weks|awłasnego|n b|ancowrazz dek|aracją
weks|ową,
sądowego zastawu Ęestrowego na zapasach towarÓw hand|owychw kwocie 9 100 tys. zł,
cesji praw z po|isy ubezpieczeniowej dotyczącej magazynu głÓwnego na Eecz Kredyt Banku S.A.
9 100 tys. zł,
Wartośćkredytuna 31 grudnia2009 wynosita4 866 tys. zł.
Nadzień31 grudnia2009rokuwzwiązkuzumowąokredytobrotowynr3216564WA1712o8oozdniaZ2grudnia
2008 zawar|ąprzez jednostkęza|eżnąz Kredyt Bank S.A. zostato usianowlone:
_ zastaw wraz z cesją praw z po|isyna zapasach o wańości1 490 tvs. zł.
Wańośćkredytuna 3'| grudnia2009 wynosiła1 571 |ys. zł.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku w związku z umową o kredyt obrotowynr 2125l559t163/08/00
z dnia 31 marca
2008 zawańą przez jednostkęza|eznąz Bankiem Zachodnim WBK s.A. zostałoustanowione:
_ zabezpieczenie w formie hipoteki kaucyjnej do kwoty 2 25o tys. zt
na nieruchomoŚci pdożonej
w Wilkowicach.
zastaw rejestrowyna zapasach materiałów,produktówgotowychi towarów hand|owychna kwotę 4 000
tys. złwraz z cesją prawz umowy ubezpieczeniatych zapasów.
Wańośćkredytuna 31 grudnia2009 wynosita1 571 tys. zł.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku w związku z umową o kredyt inwestycyjnyhipotecznynr 2125t1ot2oO4z dnia 25
marca 2004 zawar|ąprzez jednostkęza|eżnąz Bankiem Zachodnim WBK s.A. zostałoustanowione:
_ zabezpieczenie w formie hipoteki zwykłej do kwoty 800 tys. zł na nieruchomościpołożonej
w
Wilkowicach,
zabezpieczenie w formie hipoteki kaucyjnej do kwoty 130 tys. zł na nieruchomościpołożonej
w Wilkowicach.
Wartośćkredytuna 3,| grudnia2009 wynosita360 tys. zt.
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Nota 30. Rozliczane w czasie dotacje
Wyszczegó|nienie
Krótkoterminowe
DługoterminoWe
Rozliczane w czasie dotacje razem

stan na
dzień
31.12.2010

stan na
dzień
31j2Ź009

101
o:,
1a^

W 2010 roku jednostka za|eżnaotrzymaładotację na dofinansowaniezakupu środkÓwtrwatych,która roz|iczana
jest w czasie przez okres amońyzacji środkówtrwałychjej dotyczącej.
Nota 31. Transakcje z jednostkami powiązanymi
Grupa zawiera wszystkie transakcjez jednostkamIpowiązanymina zasadach rynkowych.
Transakcje z członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej
30 stycznia 2009 roku zawarta została umowa pożyczkipomiędzy Hanną Ber|inga Ber|ing S.A., na podstawie
ktÓrej Hanna Ber|ing udzieliłapożyczki pieniężnejw kwocie 4 000 tys. zł. PoŻyczka zawirta 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 tytułupoźyczkiwóbec
Hanny Ber|ingwyniosły4 201 tys. zł.Poźzyczka
zostaław całości
spłaconaprzez Spółkęw 2010 roku.
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
Pańnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni. Z tytułuŚwiadczenia pzez kancelarię Prof. Marek Wierzbowski
Radcowie Prawni Sp. p. usługprawnychBERL|NG w 2010 roku poniósłkoszty w wysokości62 tys. zł.
Jednostka dominującaz dniem 1 |istopada2009 roku zawarłumowę o pracę z Panem Marcinem Ber|ingiem'na
podstawiektórej otrzymałza miesiąc |istopadai grudzieńłącznewynagrodzeniebruttow wysokości16 tyś.zł.
W 2010 roku wynagrodzeniePana Marcina Ber|ingaz tytułuumowy o pracę wyniosło96 tys. zt'
W ostatnim roku obrotowym,Jednostka nabyłaod Pana Marcina Ber|ingasamochód osobowy marki BMW za
kwotę 79 tys. zł.
Koszty wynagrodzeń cztonków Zarządu Ber|ingS.A. w 2009 i2010 roku ksztattowatysię następująco:
W 2009 r.
Hanna Ber|ing- 180 tys.zł'
PawełCiechański- 180 tvs. zł.
W 2 0 1 0r .
_ Hanna Ber|ing_ 276 tys' zł,
PawełCiechański_252tys' zł'
Koszty wynagrodzeń cztonków Rady Nadzorczej Ber|ingS.A. w 2009 i2010 roku ksztaftowały
się następująco:
W 2009 r.
Tomasz Ber|ing- 30 tys.zł,
Marcin Berling- bez wynagrodzenia,
Marcin Marczuk- 11 tys' zł,
Jerzy Stec - 1 tys. zł,
_ Gzegorz Pawłowski- bez wynagrodzenia.
W 2 0 1 0r .
Tomasz Ber|ing- 30 tys.zł'
Marcin Ber|ing- 1 tys. zł,
Marcin Marczuk_ 2,4 tys.zł,
_ Jerzy Stec - 0'5 tys. zł,
_ Grzegorz Pawtowski- 0,5 tys. zł,
KajetanWojnicz - 1 tys. zt.
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W |atach2009-2010 roku nie byłyudzie|aneczłonkomZarządutRady Nadzorczej Spółki oraz innym k|uczowym
pracownikompożyczki,kredyty,gwarancje.
Członkowie Zarządu oraz cztonkowie Rady Nadzorczej BERL|NG S.A. nie pobiera|i żadnych świadczeń
od podmiotuza|eżnego.
Transakcje z jednostką za|eżną
W dniu 6 |istopada 2009 została podpisana umowa poiyczki pomiędzy PrzedsiębiorstwemWie|obranżowym
''ARKTON' Sp z o.o. jako-pozyczkobiorcąa Ber|ingS.A. jako pożyczkodawcą,na mocy której udzie|onopozyciki
w kwocie 1 600 tys. zł. oprocentowanie pożyczki usta|anejest w oparciu o W|BoR 1M powiększony.o i,5%
marŻyw stosunku rocznym. PoŻyczkazostataw całości
spłaconaw 20,l0 roku.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku wańośó pożyczki wyniosła 919 tys. zt, a wartoŚć odsetek za rok 2O1O
wyniosta48 tys. zł' PoŻyczkawrazz odsetkamizostataw całości
uregu|owanaw 2010 roku.
Transakcje pomiędzy społką dominującą a jej spółką za|eŻnąz tytułuzakupu i sprzedaży towarów oraz
produktÓwosiągnętyw okresie od 1 stycznia do 31 grudnia2009 roku następującypoziom:
_ Sprzedaz Arkton do Ber|ing- 3 785 tys. zł,
Sprzedaż Ber|ingdo Arkton _2 654 tys. ztt.
Sa|da rozrachunkÓw na dzień 31 grudnia 2009 roku powstate w wyniku sprzedaży i zakupu towarÓw i usług
wyniosło967 tys. zł.
Transakcje pomiędzy społką dominującą a jej spótką za|eiznqz tytułuzakupu i sprzedaży towarÓw oraz
produktÓwosiągnęływ okresie od 1 stycznia do 31 grudnia2010 roku następującypoziom:
-

SprzedażArktondo Ber|ing_ 11 211 tys. zł,
Sprzedaż Ber|ingdo Arkton - 8 783 tys. zł,
odsetki od pozyczki
23 tys. zł'

Sa|da rozrachunkÓwna dzień 31 grudnia2010 roku powstałew wyniku sprzedażyi zakupu towarów iusług
wyniosło694 tys. zł.
Wynagrodzenie k|uczowego personeIuSpółki
Wynagrodzenieosób wchodzącychw składorganów zarządzającychoraz nadzorującychwypłacone|ub należne;
Wyszczegó|nienie
organy zarządzĄące
organy nadzorujące
Razem

stan na
dzień
31.12.2010
528
35

stan na
dzień
3't.12.2009
JOU

41

563

Nota 32. Zarządzanieryzykiem finansowym
Do głównychinstrumentów
finansowych,
z którychkorzystaGrupa' na|eŻą
kredytybankowe'kredytyw rachunku
bieżącym,
umowyleasingufinansowego.
W 2010 roku Grupa w związku z duŻązmiennością
cen miedzi na światowych
rynkachzawierataopcje
zabezpieczającewartość
godziwąposiadanejprzez SpótkęmiedŹ.
GłÓwnymce|emtych instrumentÓw
finansowychjest pozyskanieśrodkówfinansowychna działa|ność
Grupy'
Jednostkaposiadatez aktywafinansowe,
takiejak na|eżności
pieniężne
z tytułu
dostawi usług,środki
i depozyty
krÓtkoterminowe,
którepowstająbezpoŚrednio
przez niądziała|ności.
w tokuprowadzonej
Zasadą stosowanąprzez Grupę obecniei przez |ata2009-2010,byłonieprowadzenie
obrotuinstrumentami
finansowymi.
GłÓwnerodzajeryzykawynikającego
z instrumentów
finansowych
Jednostkiobejmująryzykostopyprocentowej
przeptywÓwpienięznych,ryzykoptynnoŚci,ryzykowa|utoweoraz ryzykokredytowe.
Zarząd weryfikujei uzgadniazasady zarządzaniakaŻdymztych rodzajówryzyka_ zasady te zostaływ skrócie
poniżej'
omowione
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010

Ryzyko stopy procentowej
Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami rynkowych stóp procentowych dotyczy przede wszystkim
dtugoterminowychzobowiązań finansowychze zmienną stopą procentowqtj. kredytów bankowych i zobowiązań
z tytułuzawańych umÓw |easingu.
Grupa zarządza kosztami oprocentowaniapoprzez korzystaniezarówno zzobowiązań o oprocentowaniustatym,
jak izmiennym.
Ryzyko kredytowe
Grupa zawiera transakcje wyłączniez renomowanymifirmami o dobrej zdo|nościkredytowej.Wszyscy k|ienci'
ktorzy pragną korzystaĆz kredytów kupieckich,poddawanisą proceduromwstępnejweryfikacji.
Ponadto, dzięki bieżqcemu monitorowaniu stanów na|eżnoŚci, narażenie Grupy na
ryzyko
naIeżnoŚcijest nieznaczne.
nieściągaInych
Ryzyko związane z płynnością
Grupa monitorujeryzyko braku funduszy przy pomocy narzędziaokresowegop|anowaniapłynności.
Narzędzie to uwzg|ędnia terminy zapada|nościzarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta
naIeżności,pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działaIności
operacyjnej.
finansowania,poprzez korzystanie
a e|astycznością
Ce|em Grupy jest utrzymanierównowagipomiędzyciqgłością
zrozmaitych źródełfinansowania'takich jak kredytyw rachunku bieżącym,umowy |easingufinansowegoz opcją
zaKuou.
Ryzyko walutowe
Kurs wa|ut wywiera wpływ na działa|noŚć Grupy. Ze wzg|ędu na fakt dokonywania zakupu towarów
u zagranicznych dostawców oraz sprzedaży w dominującej częŚci przeznaczonĄ do odbiorców krajowych ryzyko
w tym obszarze moŻe być istotne.Grupa nie wykorzystujejednak transakcji zabezpieczĄących przed ryzykiem
kursowym. Grupa na bieżąco monitoruje sytuację finansową związaną z zawieranymi w innych wa|utach
transakcjamiw ce|u ograniczenia ryzyka mogącego negatywniewpłynąćna sytuacjęfinansowąi osiągane przez
Grupę wyniki.
Nota 33' Zarządzanie kapitałem
Gtównym ce|em zarządzania kapitałemSpółki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych
wskaŹników kapitatowych' ktore wspieraĘby działa|nośćoperacyjną Spółki i zwiększały wartoŚć d|a jej
akcjonariuszy.
SpÓłka zaządza strukturąkapitałowąi w wyniku zmian warunków ekonomicznychwprowadza do niej zmiany'
W celu utrzymania |ub skorygowania struktury kapitałowej,SpÓłka może zmieniĆ wypłatę dywidendy d|a
akcjonariuszy'zwrociÓ kapitałakcjonariuszom|ubwyemitowaĆnowe akcje. W roku zakończonym dnia 31 grudnia
2010 roku i31 grudnia2009 roku nie wprowadzonożadnychzmian do ce|ów,zasad i procesów obowiązujących
w tym obszarze.
stan na
stan na
dzień
dzień
Wyszczególnienie
31.12.2009
3'.t.12.2010
oprocentowanekredytyi pożyczki

247

1 17 0 8

438

384

9 939
-14523

5 129
-1 347

Zadłużenie netto

-3 900

15 874

Kapitałwłasny

56 385

28 379

52486
0,93

44253
1,56

Zobowiązania|easingowe
Zobowiązania hand|owei pozostałezobowiązania
Środki pieniężnei ich ekwiwa|enty

Kapitałi zadłużenienetto
Wskaźnik dźwigni

Nota 34. Proponowany podziałzysku za rok 20t0
Zarząd Jednostki dominującejproponuje przeznaczyć Wypracowanyw bieżącymokresie zysk netto w kwocie
8 569 tys. złw całościna kapitatzapasowy.
Nota 35. Wypłata dywidendy
Grupa nie wypłaciładywidendy w bieżącymoraz poprzednim okresie. Nie byływypłacanerównież za|iczki na
poczetdywidendyna rok 2010.
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finansoweza rok2010
Nota36' DziałaIność
zaniechana
Działa|noŚÓ
zaniechanaw bieżącym
orazpoprzednim
okresiesprawozdawczym
niewystąpiła.
Nota37. Wynagrodzenie
audytora
Wynagrodzenie
podmiotu
uprawnionego
do badaniasprawozdań
finansowych
za rok 20.l0 wyniosło
9 tys.zł'
natomiast
za rok2009wyniosło
15 tys.zł.
Nota38. lstotnesprawysporne
Na dzień31j22010 rokuGrupanie byłastronąistotnych
sprawspornychprowadfonych
w imieniuiprzeciwko
Grupie.
Nota 39. Zdarzeniapo dniu bilansowym
Po dniu bi|ansowymnie wystąpiĘzdarzenia mające istotny wpryw na prefentowaneskonso|idowane
sprawozdanie
finansowe,
w szczegó|ności
na kapitały
|uńwyniknn.ansowy
Grupy''
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HannaBerling
Prezes Zarządu
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PawełMarcin Ciechańskr
Członek Zarządu

Warszawa,
dnia17 marca2011 roku
Niniejsze
sprawozdanie
zwiera35 stron.
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