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B. śRÓDRoczNE sKRócoNE sKoNsoL|DoWANE SPR,ĄWoZDAN|E F|NANSoWE GRUPY
KAP|TAŁoWEJ BERL|NG s.A. zA 6 M|Es|EcY 2012 RoKU

sKRócoNE ŚRÓDRoczNE sKoNsoL|DoWANE sPRAWozDANtE z cAŁKoW|wcH DocHoDÓW

Nota
za oKres

od 2012-01-01
do 2012-06-30

za oxres
od 2011-01-01
do 2011-06-30

D z i a H n ąść kon ty n u owan a

P|zychody ze sprzedaży towaróW

P|zychody ze spŻedaży produktóW i usług

Koszt własny spŻedanych towarów, produktów i usług

Koszty spzedał

Koszty zaŻądu

zysk ze sprzedaży

Pozostałe pŻychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

zysk (strata) na działa|ności operacyinej

Przychody finansowe

Koszty finansowe

zysk (strata) pĘed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

zysk (strata) netto z dziata|ności kontynuowanej

Dziahtność zanlechana

Wynik netto z działalności zaniechanej

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy

PŻypadąącyI
Akcjonariuszom podmiotu dominujqcego

Udziałom n iesprawującym kontro|i

Inne całkowite dochody

Rachunkowośó zabezpieczeń

Podatek odroczony

|nne całkowite dochody netto

całkowity dochód za okres sprawozdawczy

PŻypadający:
Akcjonariuszom podmiotu dominującego
Udziałom n iesprawującym kontro|i

zysk na iedną akc|ę

?Żypadający:
Akcjonariuszom podmiotu dominującego
Udziałom n iesprawujacym kontro|i
Dochód na jedną akc|ę
PŻypadający:
Akcjona.iuszom podmiotu dominującego
Udziałom niesprawującym kontroli

1 3 37 117

6 132

-31 209

-4 164

-1 586

36 985

1 524

-27 724

-1  610

1 5

6 290

289

5 600

45
-181

5 990

159
-560

5 463

108

-439

5 589
-1 123

5 133
-1 092
4 0414 465

4 465 4 041

4 465 4 041

4 465 4 041

24

24

4 465

0,26

0,26

0,26

0,26

4 041_

0,23

0,23

0,23

0,23

Grupa Kapitałowe Berling s.A.



skonsolidowany skrócony rltpoń po|rccmy z8 6 m|es|ęcy 2012 roku

sKRócoNE śRÓDRoczNE sKoNsoL|DoWANE sPRAwozDAN|E z SYTUACJ| F|NANSoWEJ

Nota na dzień
3l grudnia 20ll

na dzień
30 czerwca 20'l I

Aktywa trwałe

Wańość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe

Wańości niemaieriaIne
AKywa z Mułu odroczonego podatku
dochodowego
Aktywa trwałe razem

Aktywa obrotowe

Zapasy
Należności hand|o!,'e oraz pozostałe
na|eżności
Na|eżności z Mułu podatku dochodowego

Środki pieniężne i ich ekwiwa|enty

Porostatg aKywa

Aktlrwa obrotowe razem

Aktywa tMałe pfeznaczone do sprŹedaży

Aktywa razem

na dzień
30 czerwca

2012

I471

6 964

4

4 030

I471

7 0't7

34

4 123

I471

5 540

230

19 469 r9 646 14 326

1 7

16
36 586

17 964

18 250

1 579

33 725

13 973

1 1 7 7 4

1 870

34 291

16 546

13 6381 9

1 8

74 380 61 648 65 082

93 848 8r 295 79 408

Grupa KapitałowłBer|ing s.A.



skonso|idowany skrócony rapoń półroczny za 6 miesięcy 20'l2 roku

sKRócoNE śRÓDRoczNE sKoNsoL|DowANE SPRAWoZDAN|E z SYTUAoJ| F|NANSoWEJ

Nota na dzień
30 czeNrca 20'12

na dzień
31 grudnia 2011

na dzień
30 czerwca

2011

17 400

37 421

4 041

Kapitał własny

Kapitał podstawowy

Kapitałzapasowy

Kapitał z aktuaIizacji Wyceny
Kapitał lezelwowy
Zysk netto okresu sprawozdawczego
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu
dominuiącego
Kapitał przypadający udz|ałom niesprawuiącym
kontroli
Kapitał wtasny razem

zobowiązania dfu gotermInotre

Pożyczki i ktedw bankowe
zobowiązania z q^ułu odroczonego podatku
dochodowego
zobowiązania długoterninow€ z Mułu |easingu
finansowego
Rozliczane w czasie dotacje

zobowiązania długoterminowe nazem

zobov'liązania związane bezpośrednio z aKywami
tMałymi pŻeznaczonymi do spfedaży

zobowiązania krótkoterminowe

zobowiązania hand|owe oraz pozostałe
zobowiązania
zobowiązania z Mdu świadczeń pracowniczych

zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Pożyczki i kredw bankowe

zobowiązania kńtkoterminowe z Mułu |easingu
finansowego

Rozliczane w czasie dotacje

zobowiązania krótkoteminowe razem

zobowiązan|a razem

Pasywa razem

20 17 400

47 U9

4 465

17 400

37 419

449

13 376

69 909 68 6,t4 58 863

68 6/t4 58 863

70

377

267

6 l

418

76

260

130

80

22
22 310

173

378

.  1 9

10 853

356

320

31

'18 973

390

50

23 235 1 l 7 9 6 19 999

23 940 12 650 20 694

93 848 8t 295 79 408

".łĄ
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skonso|idowany skrócony rapoń półroczny za 6 mi€sięcy 2o12 roku

sKRÓcoNE śRÓDRoczNE sKoNsoL|DowANE SPRAWoZDAN|E z PRZEPŁYWóW P|EN|EżNYGH

P jzepływy pien|ę'ne &iata|ności operacy|nei
Zysk przed opodatkowaniem
Amońyzacja
Odsetki
Wynik z dziata|ności inwestycyinej
Na|eżności - zmiana stanu
Zapasy - zmiana stanu
Pofostałe a|(!'wa . zmiana stanu
zobowiąfania handlowę i pozostałs - zmiana stanu
Wycena instrumentu finansowego
Podatek dochodowy - zapłacony
Przepływy pieniężne netto z działa|ności operacyjnej

Pźepływy pieniężno z działa|nośc| lnwesvcyjnej

Odsetki otrzymane
Wpływy ze spŻedaży środków trwavch
Wydatki na zakup środków trwałych
Przepływy pieniężne netto z działa|ności inw€stycyJnej

Pzepł!'wy p|enlężne dżiatahGści fi nansoweJ

Emisja akqi (Wp'ływy.wydatki)
spłata zobowiązań z Mułu leasingu finansowego
zaciągnięcie kredytów bankowych
Odsetki
Przepływy pieniężne nefio z działa|nośc| finansowoj

zwiększ9nig n9tto środków p|€niężnych | |ch ekwiwa|entow

sa|do otwarcia środków pi€niężnych i ich ekwiwa|entów
sa|do zamknięcia środk'óW pieniężnych i |ch el$|walentó.v

44 -179

za okrgs
od 201zĄ1-o1
do 2012{6-30

5 589
495
-90
-'t2

-3 991
-2 861

690
7 925

-929

za oKres
od 201'l-01-01
do 2011-06-30

5 133
347

-5 31;
-7 455

-321
7 75',1

108
-340
-1176 816

'I 16
20

432
-297 -589

-134

90

6 475

1't 774

-885

14 523
{8 250 13 638

Grupa Kapitałow{Beding s.A.



skonso|idowany skrócony raport po|nrczny za 6 miogigcy 2012 roku

sKRócoNE śRÓDRoczNE sKoNsoL|DowANE SPRAWoZDAN|E zE ZM|AN W KAP|TALE WŁASNYM
30.06.20t2

17 400

31.12.2011

17 400

30.06.201'l

17 400

Kapitał podstawowy
stan na począlek okresu
- Podwyższenie kapitafu

Stan na koniec okresu

Kapitał .ezelwowy zapasowy
Na początek okresu
- Podział wyniku finansowego
- Program motywacyjny
- Agio z emisji
Korekty konsolidacyjne

Na koniec okresu

Kapitał z aktua|izacji
Na początek okresu
- Rachunkowość zabezpieczeń

Na koniec okresu

zyski zatłzymane
Na początek ok.esu
- Wynik finansowy wypracowany w
okresie
. Wypłata dywidendy
- zwiększenie kapitału zapasowego

Stan na koniec okresu

Udziały akcjonańuszy
mnieiszościorych

Kapitał r.'łasny razgm

stan na począlgk okresu

Stan na koniec okresu

13 376

4 465
-3 480
-9 896

4 465

17 400 17 400 17 100

37 868
9 896

245

u

29 852

449

37 421

29 a52

0

0

I 133

4 041

-7 567

48 043 37 868

9 133

13 376

- t c o o

t3 376 4 041

68 644 56 385 56 385

69 909 68 644 58 863

Grupa KapitbłowBer|ing s.A.



skonso|idowany skrócony rapoń półroczny za 6 miesięcy 2012 roku

YVYBRANE INFORMACJE OBJASNIAJACE

1 Informacjepodstawowe

BERL|NG s.A.' jednostka dominujqca Grupy Kapitałowej BERL|NG' powstała w wyniku przekształcenia z Ber|ing
centrum chłodnictwa spółka Jawna, KóIa prowadzita działa|nośó gospodarczą od kwietnia 1993 roku.

PŻekształcenie w spółkę akcyjną nastapiło na mocy Postanowienia sqdu Rejonowego d|a m.st. Warszawy, XlV
Wydziafu Gospodarczego Krajowego Rejestru sadowego z dnia 1 |utego 2008 iz tym dniem spólka została
wpisana do Rejestru przedsiębiorcow Krajowego Rejestru sqdowego pod numerem 0000298346.

Numer |denMikacji Podatkowej nadany zostal spółce pzez UŻąd skarbowy Warszawa ochota W dniu 29 marca
1995 - N|P 522 oo5 97 42. Numer Regon 010164538 nadany został pŻez Wojewódzki Urząd statys|yczny
ul. Wiktorska 9'lA w Warszawie w dniu 1 kwietnia 1993.
siedziba jednostki dominującej mieŚci się w Warszawie pŻy ulicy GŹybowskiej 2/83'
Podstawowym przedmiotem działa|noŚci jednostki dominującej Grupy Kapitałowejjest:

_ hande| huńowy ideta|iczny uŻądzeniami chłodniczymi,
_ usługi w zakresie napraw, montażu i komp|etacji u|ządzeń przemysłowych w szczegó|ności zwiazanych

z chłodnictwem,
_ Wynajem sprzętu chłodniczego.

czas tMania społek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Ber|ing jest nieoznaczony.

spółki nie posiadają Wewnętrznych jednostek organizacyjnych spofądzających samodzie|nie sprawozdania
finansowe.

Prezentowane śródroczne skonsolidowane sorawozdanie finansowe zostało sDoŻadzone na dzień 30 czerwca
2012 toku.

skład zazqdu BERLING s.A. na dzień 30 czeMca 2012 roku oraz na dzień spoządzenia śródrocznego
skonsoIidowanego sprawozdania finansowego pzedstawiał się następujaco:

_ Hanna Ber|ing - Prezes zarządu,
_ Pawet ciechański . członek zaŻadu.

Skład Rady Nadzorcze'i na dzień 30 czeMca 2011 roku oraz na dzień spoIządzenia skonso|idowanego
sprawozdania finansowego pzedstawiał się następująco

- Tomasz Ber|ing - Pzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marcin Marczuk . WicepŻewodniczący Rady Nadzorczei,
- Kajetan Wojnicz - Cztonek Rady Nadzorczej,
- Marcin Berling - Czlonek Rady Nadzorczej,
_ Agata sze|iska - członek Rady Nadzorczej.

2 Przyjęte zasady Echunkowości

oświadczenie o zqodności oraz oqó|ne zasadv soorzadzania

Prezentowane śródroczne skńcone skonsolidowane sp.awozdanie łinansowe zostato spotządzone zgodnie z
Międzynarodowymi standardami sprawozdawczości Finansowej (MssF) W szczegó|nościw zgodności z MsR 34
'ŚrÓdroczne sprawozdania finansowe'' oaz z RozpoŻądzeniem Ministra FinansóW z dnia 19 lutego 2009 roku W
sprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych pŻez emitentóW papierów wartościowych oraz
zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości
finansowej przyjętymi przez Unię Europe'iską' opub|ikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowwania
połrocznego skonso|idowanego sprawozdania finansowego- Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe przedstawia Żete|nie sytuację fnansową Grupy Kapitałowej Ber|ing na dzień 30
czeMca 2012 roku i 30 czerwca 2011 roku oraz 31 grudnia 2o11 foku, wynikijej działalności 2a okres 6 miesięcy
zakończony dnia 30 czeMca 2012 |oky i 30 czeMca 201.1 roku oraz pfeptywy pieniężne za okres 6 miesięcy
zakończonv 30 czeMca 2012 roku i 30 czeMca 2011 roku.

Grupa Kapitałow. Berling s.A.



skonso|idowany skrócony rapoń póltoczny za 6 mieslęcy 20l2 roku

Śródroczne skrócone skonso|idowane sprawozdanie fnansowe zostało spoŹądzone pŻy założeniu
kontynuowania działa|ności gospodarczej pŻez społki z Grupy Kapitalowej Ber|ing W dajqcej się pŻewidzieć
pŻyszłości. Na dzień autorrzacji niniejszego skńconego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia
oko|iczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działa|ności pfez Grupę.

Śródroczne skńcone skonso|idowane sprawozdanie fnansowe nie zawiera Wszystkich informacji, które
ujawniane są w rocznym skonso|idowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MssF' Niniejsze
śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe na|eŻy eytać łącznie ze skonso|idowanym sprawozdaniem
finansowym Grupy Kapitałowej Ber|ing za rok 2011.

Przy sporzqdzaniu śrÓdrocznego skrómnego skonso|idowanego sprawozdania finansowego przestrzegano tych
samych zasad (po|ityki) rachunkowości i metod ob|iczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu
finansowym.

Wa|utq funkcjonalną i Wa|utą prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finansowego jest PLN.

sprawozdanie finansowe i Wszystkie dane objaśniaiące są podawane W tysiącach PLN.

Niniejsze śródroczne skonso|idowane sprawozdanie finansowe zoslało zatwierdzone do pub|ikacji p|zez za|ząd
jednostki dominując€j Berling s'A. w dniu 29 sierpnia 2012 roku.

Nowe standardy, interpretacje i zmiany opub|ikowanych standardów

od czasu pub|ikacji ostatniego rocznego sprawozdania finansowego spółki, Rada Międzynarodowych
standardóW Rachunkowości wydała pŻedstawione poniżei nowe standardy rachunkowości i interpretacje oraz
zmiany do nich.

Standardv i interpretacie zastosowane po raz pierwszv w roku 2012

Następujące zmiany do istnieiących standardóW opub|ikowanych p|zez Radę Międzynarodowych standardÓw
Rachunkowości oraz zatwierdzone pŻez UE wchodzą w życie W roku 20'l2:

_ zmilany do MssF 7 ,,|nstrumenty |inansowe: ujawnianie informacji" - pfeniesienia aktywów
finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 22 |istopada 20'l'l roku (obowiązujący w odniesieniu do
okresóW rocznych rozpoczynających się 'l |ipca 2011 roku |ub po tej dacie).

WW standardy, interpretacje izmiany do standardóW nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną
po|itykę rachunkowoŚci Grupy.

standardv i interpretacie. iakie zostafu iuż ooub|ikowane i zatwierdzone orzez UE. ale ieszcze nie Weszfu w żvcie

zat'r,tie|dząqc niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowata następujących standardóW, zmian
standardów i interpretacji, które zostały opub|ikowane i zatwierdzone do stosowania w UE' a|e Kóre nie Weszły
jeszcze W życie:

- zmiany do MsR 1 'Prezentacia sprawozdań finansowych'- prezentacja składników innych całkowitych
dochodóW (obowiązuiący w odniesieniu do okresÓw rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku
lub po tej dacie),

_ zmiany do MsR 19 "Świadczenia pracownicze'- poprawki do rachunkowości śWiadczeń po okresie
zatrudnienia (obowiazujacy w odniesieniu do okresóW rocznych rozpoczynających się 'l stycznia 2013
roku lub po tej dacie).

Grupa postanowiła nie skoŻystać z moż|iwości Wcześniejszego zastosowania powyższych standardów, zmian do
standardów i interpretacji.

standardv i lnterDretacie pzviete DŻez RMSR. a|e iesfcze niezatwierdzone przez UE

MssF W ksŹałcie zatwierdzonym pzez UE nie rÓżnia się obecnie w znaczący sposób od regu|acji przyjętych
przez Radę Międzynarodowych standardów Rachunkowości (RMSR)' z Wyjqtkiem poniższych standardów, zmian
do standardów i interpretacji, które Według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały ieszcze
przyjęte do stosowania:

_ MssF 9 ,,|nstrumenty fnansowe' (obowiązujący w odniesieniu do okresÓw rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie)'

Grupa Kapitałow{- BeI|ing s.A. 1 0
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_ MssF 10 ,,skonso|idowane sprawozdania finansowe'' (obowiązujący W odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się ,l stycznia 2013 roku |ub po tej dacie)'

_ MssF 1 1 'Wspó|ne usta|enia umowne'' (obowiązujący W odniesieniu do okresóW rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2o13 roku |ub po tei dacie),

_ MssF 12 'U.iawnienia na temat udziałów w innych jednostkach" (obowiązujący w odniesieniu do
okresÓW rocznych rozpoczynających się 'l stycznia 2013 roku |ub po tej dacie)'

- MssF 13 ,Wycena wańoŚci godziwej' (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku |ub po tej dacie)'

_ MsR 27 (znowe|izowany W roku 2011) "Jednostkowe sprawozdania finansowe' (obowi4zu.jący w
odniesieniu do okresóW rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku |ub po tej dacie),

- MsR 28 (znowe|izowany w roku 2011) ,,lnwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz WspÓ|ne
pzedsięwzięcia" (obowiązujący w odniesieniu do okresóW rocznych rozpocfynających się 1 stycznia
2013 roku lub po tej dacie),

_ zmiany do MssF 1 'zastosowanie MssF po raz pierwszy' - Ciężka hiperinfacja i usunięcie sztwnych
terminóW d|a stosujących MssF po raz pieMszy (obowiązujący W odniesieniu do okresóW rocznych
rozpoczynających się ,l |ipca 2011 roku lub po tei dacie),

_ zmiany do MssF 1 "zastosowanie MssF po raz pieMszy" - Pożyczki Żądowe (obowiązujący W
odniesieniu do okresóW rocznych rozpoczynajacych się 1 stycznia 20'l3 roku |ub po tej dacie),

- zmiany do MssF 7 "|nstrumenty finansowe: ujawnianie informacji'' - kompensowanie aktywóW i
zobowiqzań finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

- Zmiany do MSSF 9 ,lnstrumenty finansowe" oraz MSSF 7 ,,lnstrumenty finansowe: ujawnianie informacji"
- obowiązkowa data wejścia W życie i przepisy pŻeiściowe,

_ zmiany do MsR 12 ,,Podatek dochodowy'- Podatek odroczony: rea|izacja aktywóW (obowiazujący W
odniesieniu do okresóW rocznych rozpoczynajqcych się 1 stycznia 2012 roku |ub po tej dacie)'

_ zmiany do MsR 32 '|nstrumenty finansowe: prezentacia'' - kompensowanie aktywóW i zobowiązań
finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaiących się 1 stycznia 2014
roku lub po tej dacie),

_ zmiany do różnych standardóW "Poprawki do MssF (2012)" - dokonane zmiany w ramach procedury
wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 17 maja 2012 toku (MSSF 1 , MSR
'l' MsR 16' MsR 32 oraz MsR 34) ukierunkowane glóWnie na rozwiązywanie niezgodności iuściś|enie
słownic1wa (obowiązujące W odniesieniu do okresÓW rocznych rozpoczynających się 1 siycunia 2013 |ub
po tej dacie),

_ |nterpretacja K|MSF 20 ,'Roz|iczanie kosŹów usuwania odpadów na etapie produkcji W kopalniach
odkryWkowych" (obowiqzujqca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2013 roku lub po tej dacie).

3 opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających
konso|idacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą' Kóry na podstawie
obowiązuiących go przepisów nie ma obowiązku |ub może nie spotządzaó skonso|idowanych
sprawozdań finansowych - również wskazanie pŻyczyny i podstawy prawnej braku konso|idacji.

Grupa Kapitałowa Beńing obejmuje:

. jednostkę dominu'iącą Ber|ing s.A.'

. jednostkę za|eżną Pzedsiębiorstwo Wie|obranżowe Arktoń sp. z o.o., W której jednostka dominująca
Dosiada 100% udziatóW.

. jednostkę fa|eżną Berling Promotions sp. z o.o.' W którejjednostka dominujqca posiada 100% udziałóW.

Wszystkie społki za|eżne podlegajq konso|idacji metodq pehq.

4 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej' w tym w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych, przejęcia |ub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta'
inwestycji długoterminowych, podziału, restruKuryzacji i zaniechania działa|ności.

W l półroczu 2012 roku nie wystąpiły zmiany W stfukturze Grupy Kapitałowei Ber|ing.

5 stanowisko zarządu odnośnie do moż|iwości zrea|izowania wcześniej pub|ikowanych prognoz
wyników na dany rok, W świet|e wyników zaprezentowanych w raporcie kwańa|nym w stosunku
do wyników prognozowanych.

Grupa Kapitałow. Ber|ing s.A. 1 1
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Zarząd nie pub|ikowal skonso|idowanych prognoz za rok 2012.

6 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośr€dnio |ub pośrednio przez podmioty za|eżne
co najmniej 5 % ogó|nej |iczby głosów na wa|nym zgromadzEniu emitenta na dzień przekazania
rapońu półrocznego wraz ze wskazaniem |iczby posiadanych plzez te podmioty akcji,
ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, |iczby głosów z nich wynikających
i ich procentowego udziału w ogó|nej |iczbie głosów na wa|nym zgromadzeniu onaz wskazanie
zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od pŻekazania
poprzedniego rapońu półrocznego.

struktura akcjonariuszy na dzień 27 sierpnia 2012 roku

wyszczegó|nienie

Berling lnvestments Ltd 10 770 000 61,54 10 770 000 10 770 000
Aviva lnvestors Poland S.A. 17O'l 483 9,72 1701 483 1 701 483
Hanna Berling 120 0,00 12O 12O
Tomasz Berling 40 0,00 40 40
lvlarcin Berling 40 0,00 40 40
Free Float 5 028 517 28,73 5 O28 517 5 028 517

.. Wańość Liczba ołosów 
% udzia|

"h : ołosow na||osc aKcJł 
akcii 

nom|na]na na wa|nym. 
wa|nvm- (w zll zgromaozenlu 

zgromaizeniu

61,54

0,00
0,00
0,00

28,73

znaczącym akcjonańuszem spÓłki posiaddącym 6,|,54 o/o akcji jest Ber|ing Investment Ltd. z siedzibą na cyprze.
Udziałowcami spółki Ber|ing |nvestment Ltd. są:

- Prczes zaŻądu - Hanna Ber|jng 50% udziatóW
_ Pzewodniczący Rady Nadzorcfej -Tomasz Ber|ing 25% udziałów,
_ członek Rady Nadzorcze.i Marcin Ber|ing 25% udziałow.

za|zĄd na dzień sporzadzenia raportu nie posiada żadnych informacji o znanych emitentowi umowach (W tym
róWnież zawańych po dniu bi|ansowym)' W wyniku których mogą W p|zyszłości nastąpió zmiany W proporcjach
posiadanych akcji pŻez dotychczasowych akcjonariuszy i ob|igatariuszy.

7 zestawienie stanu posiadania akcji emitenta |ub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
i nadzorujące emitenta na dzień przekazania Epońu kwarta|negot wnaz ze wskazaniem zmian
w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego rapońu kwarta|nego, odrębnie
d|a każdej z osób.

Prczes zarządu Ber|ing Hanna Ber|ing posiada bezpośrednio 120 akcji Ber|ing s.A.
cz|onekza|ządu Pawel ciechański posiada bezpośrednio 100 000 akcji Ber|ing s.A.
Pzewodniczqcy Rady Nadzorczej Tomasz Ber|ing posiada bezpośrednio 40 akcji Ber|ing s'A.
członek Rady Nadzorczej Marcin Ber|ing posiada bezpośrednio 40 akcji Berling s.A.

Ponadto WW' osoby za Wyjatkiem członka zalządu Pawła ciechańskiego są udziałowcami Ber|ing |nvestments
Ltd.' który posiada 10770 00o akcji Berling s.A.' które stanowią 61,54% kapitału zakładowego iednostki
dominującej' uprawniających do'|0770 0o0 głosów' ktÓre stanowią 6,|'54% ogÓ|nej liczby głosóW na wa|nym
zgromadzeniu spółki.

P|ezes zarzqdu Hanna Ber|ing - posiada 50% udziałóiv Ber|ing Investments Ltd.
PŻewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Ber|ing. posiada 25% udziałów Ber|ing Investments Ltd.
członek Rady Nadzorczej Marcin Ber|ing - posiada 25% udziałÓw Ber|ing Investments Ltd.

od pŻekazania ostatniego rapońu roĆznego zmienił się stan posiadania Pana Pav,da ciechańskiego' który nie
posiadał óWcześnie żadnych akcjiW spółce Ber|ing s.A.

Grupa Kapitalowa.Berling S.A.
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8 Wskazanie posĘpowań toczących się przed sądem, organem właściwym d|a posĘpowania
arbitrażoYvego Iub organem administracji pub|icznej.

Nie toczą się żadne istotne postępowanie prowadzone w imieniu i przeciwko Grupie Berling.

9 |nformacie o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego za|eżną jednej |ub wie|u transakcji
z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo |ub łącznie są one istotne i zostały zawarb
na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawienanych przez emitenta będącego
funduszem z podmiotem powiązanyml wraz ze wskazaniem ich wartości' pt'lzy Gzym infomacje
dotyczące poszczegó|nych transakcji mogą byó zgrupowane wed|ug rodzaju' z ltvyjątkiem
przypadku, gdy informacje na temat poszczegó|nych transakcji są niezĘdne do zrozumienia
ich wpływu na sytuację majątkową' finansową i wynik finansowy emitenta.

Wszystkie transakcje w Grupie Ber|ing są zawierane na zasadach rynkowych.

l0 |nformacje o udzie|eniu przez emitenta |ub pŻez jednostkę od niego za|eżną poĘczeń kredytu
|ub pożyczki iub udzie|eniu gwaEncji - łącznie jednemu podmiotowi |ub jednostce zależnej
od tego podmiotu' jeże|i łączna wańość istniejących poĘczeń |ub gwarancji stanorvi
równowańośó co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta.

Grupa Ber|ing nie udzie|ała poręczeń kredytów |ub pożyczek Iub gwarancji.

1.| |nne informacje, które zdaniem emitenta są istotne d|a oceny jego sytuacji kadrowej' majątkowej'
finansowej, Wyniku finansowego iich zmian, oraz informacje, które są istotne d|a oceny
moż|iwości r€alizacji zobowiązań pżez emitenta.

W pierwszym pd/|ocf]u 2012 roku nie Wystąpiły istotne zdarzenia, Kóre mogłyby znaczaco wptynqó na ocenę i
zmiany sytuacji majątkowej, finansowej iWyniku finansowego Grupy Kapitałowej' a także istotne d|a oceny
sytuacji kadrowej oraz moż|iwości rea|izaqi zobowiązań.

12 wskazanie czynników, Kóre w ocenie emitenta będą mia|y wpływ na ośiągnięte p]zez niego
wyniki w perspektywie co najmniej ko|ejnego kwartału.

zdaniem zafądu Ber|ing s.A. nie występują czynniki zagrażajqce osiqgnięcia dobrych wynikÓw |inansowych
w || półroczu 2012 roku.

13 Przychody ze sprzedaży

Pzychody ze spzedaży Grupy w |atach 2011.2012 Wyniosły:

Wyszczegó|nienie

Przychody ze sprŹedaży towańw

Pzychody ze spŻedaży ptoduktóW

Razem

6 miesięcy
2012

37 117

6 132

6 miesięcy
201,1

36 985

1 524

43 249 38 509

Grupa Kapitałor*i Ber|ing s.A. 1 3
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struktura teMoria|na pŻychodów ze spzedaży produktów i towarów

Wyszczegó|nienie

Polska

Zagtanica

Razem

struktura przychodóW ze spŻedaży Wg segmentów operacyjnych

Wyszczegó|nienie

sprężarki
chłodnice

Skraplacze
Komponenty
Pozostałe

Produkty Arktonu

Razem

14 Koszty działa|ności operacyjnej

KosŹy dziala|ności operacyjnej spółki p|zedstawiały się następu'ąco:

Wyszczegó|nienie

Amońyzacja
zużycie materia|óW i energii
Ustugi obce
Podatki i oplaty
Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społecane i inne śWiadczenia
Pozostałe koszty rodza.iowe

Wańość sprzedanych towarow

Razem

6 miesięcy
2012

39 469

1 1 5 7

6 miesięcy
2011

34 911

43 249 38 509

6 miesięcy
2012

7 089
12 579
2 002

8 985
6 462

6 132

6 miesięcy
20'11

6 979
13 663
2 708

9 017
4 618
1 524

43 249 38 509

6 miesięcy
2012

478

't 514
72

1 847

1 125

31 209

6 miesięcy
2011

269

1 647
1 0

'I 488

264
1 179

27 724

36 959 32 910

Wysoki udział Wańości sp|zedanych towarów w kosaach ogółem wynikał z hand|owego charakteru prowadzonej
przez spółkę działa|ności. Powyższe koszty stanowiły w pierwszym póhoczu 20'l2 roku 94'8% kosztów
dziala|ności ogótem, a w popzednim roku obrotowym 84,2%.

l5 Pozostałe kosz1y operacyjne

6 miesięcy 2012 6 miesięcy
2011wyszczegó|nienie

strata ze zbycia niefinansowych aktywów tMałych

odpisy aktuaIizujące należności

Niedobory magazynowe

Pozostałe koszty

Razem 589 181

14Grupa Kapitałow5 Be]|ing s.A'
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,|6 Na|eżności hand|owe o|"z pozostałe na|eżności

speclikacja na|eżności ogÓłem

Wyszczegó|nienie

Należności hand|owe

odpis aktua|izujący wańość na|eżności

Na|eżności hand|owe netto

Inne na|eżności

Razem

wyszczegó|nienie

PLN
EUR
USD

Razem

17 zapasy

Wyszczggó|nienie

Materiały

Produkcja w toku

Wyroby gotowe

Towary

Razem

wyszczegó|nienie

Inne aktywa finansowe

Roz|icfenie międzyokresowe kosaów

Razem

sEm na
dzień

30.06.2012

18 593
-815

slan na
dzień

31.12.2011

14 259
446

17 778
186

1 3  8 1 3
160

17 964 13 973

Wańości bi|ansowe na|eżności ogÓłem (brutto) są wyrażone w następuiących walutach:

stan na
dzleń

30.06.20r2
I 479
8 302

stan na
dzi€ń

31.12.2011
8 791
5 468

17 778 14 259

Stan na
dzień

30.06.2012
7 589

957

27 266

stan na
dzień

31.12.201'l
6 900

283

459

26 084

36 587 33 725

Koszt zapasóW w sprawozdaniu z całkowitych dochodÓw zosta,ły ujęte w pozycji 'Kosz w.łasny sprzedanych
Droduktów. towarów i materialow".

18 Pozostałg aktyvra

stan na
dzień

30.06.2011

1 484

stan na
dzień

31.12.2011

1 7 4 4

125

1 579 I 870

15Grupa Kapitałouń Ber|ing s.A.
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Wyszczegó|nienie

srodki pleniężne w kasie iW banku

Razem

struktura środków pieniężnych według wa|ut pzedstawiała się następująco:

19 Środki pieniężne i ich el$,iwalenty

Wyszczegó|nienie

stan na
dzień

30.06.2011

18 249

sl.|n na
dzień

31.12.2011

1 1 7 7 4

18 249 ' t1774

Waluta PLN
Waluta EUR

Waluta USD

Razem

stan na
dzień

30.06.2012

6 504
1 860

stan na
dzień

31.',t2.2011

5 469
3 870

2 435

18 249 11 774

20 Kapital podstawowy

struktura akcjonariuszy na dzień 27 sierpnia 20.12 roku (pow. 5%).

Wyszczegó|nienie

Berling Investments Ltd
Aviva Investors Poland S.A.
Hanna Berling
Tomasz Berling
Marcin Berling
Free Float

||ość akcji

1o 770 000
1 70't 483

't20

40
40

5 028 517

61,54 '10 770 000
9,72 1 70'l 483
0,00 't20

0,00 40
0,00 40

28,73 5 028 517

.. Wańość Liczba qłosów 
o/. udzia|

"/o : qlosow na
nomtnatna na watnvm

aKc walnvm- (w zll zgromaozenlu 
zoromaizeniu

1o 770 000
1 701 483

't20

40
40

5 028 5'17

61,54
9,72
0,00
0,00
0,00

28,73

Znaczqcym akcjonańuszem społki posiadajqcym 61,54 % akcji jest Ber|ing lnvestment Ltd' z siedzibą na cyp|ze.
Udziałowcami spÓłki Ber|ing Investment Ltd' sq:

- Prezes zarządu - Hanna Ber|ing 50% udziałów'
_ Przewodniczący Rady Nadzorczei - Tomasz Ber|ing 25% udziałów'
- członek Rady Nadzorczej Marcin Berling 25% udziałów'

Program motywacyjny
Uchwałą nr 17 zryczĄnego Wa|nego zgromadzenia Ber|ing s.A. w Warszawie z 14 czerwca 2011 roku
Wprowadzono w spółce program motywacyjny'
Program Motywacyjny oparty jest na emisji WarrantóW subskrypcyjnych. Warranty subskrypcyjne będą Uprawniały
do objęcia akdi spótki nowej emisji. Program Motywacyjny dotyczyó będzie |a|2o11-2o,|3..
Uchwałq nr 18 zwyczajne Wa|ne zgromadzenia Ber|ing s'A. w Warszawie z 14 cze..'/r'ca 2011 roku podjęło
decyzję o Warunkowym podwyższeniu kapitalu zakladowego spółki w drodze emisji akcji serii c z wyłaczeniem
prawa poboru lych akcji pŻez dotychczasowych akcjonariuszy iodpowiednio zmiany statutu spółki. Podwyższono
Warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie Większa niż 300 000'00 zto|ych (t|zysta tysięcy złotych).
Warunkowe podwyższenie kapitału zakladowego prowadzone będzie poprzez emisję nie Więcej niż 300 000
(trzysta tysięcy) akcji serii c. Akcie le są akcjami zwykłrymi na okazicie|a i będą oferowane w ramach subskrypcji
prywatnej' ce|em warunkowego podwyższenie kapitału zakładowego będzie pŻyznanie uprawnionym z

Grupa Kapitałow*-Ber|ing s.A. 1 6
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WarrantóW serii A, serii B oraz serii c praw do objęcia akcji serii c. Do ob|ęcia akcłi w warunkowo podwyższonym
kapita|e zakładowym uprawnieni będq Wylącznie czlonkowie zaządu, k|uczowa kadra menadżerska oraz
pracownicy i Wspołpracownicy o istotnym znaczeniu d|a spółki, wskazani przez radę nadzorczą iposiadający
Warranty subskrypcyjne serii A, serii B |ub serii c. Zwyczajne Wa|ne zgromadzenie spółki powierzyło Radzie
Nadzorczej spółki kompetencję do usta|enia ceny emisyjnej akcji serii c. Uprawnieni z Warrantów
subskrypcyjnych będą mog|i objąć akcje serii c w następujacych terminach: a) w pzypadku warrantów serii A _
nie później niż w ciagu roku od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego spótki za rok 2o10, b) W p|zypadku
WarrantóW serii B - nie późniei niż w ciągu roku od dnia zalwierdzenia sprawozdania fnansowego spÓłki za rok
201'l' c) W p|zypadku WarrantóW serii c - nie póżniei niŹ w ciągu roku od dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego spółki za rok2012.
W zwiqzku z rca|izaąą Programu opqi Menedżerskich w dniu 04.04.2012 roku o tŻymał od członka zaEądu
Pawła ciechańskiego oŚWiadczenie o Wykonaniu qtawa z p|zyznanych mu ptzez spółkę Warrantów
subskrypcyjnych serii A i dokonaniu objęcia 100.000 akcji zwykłych na okazicie|a serii c, o wańości nomina|nei
1'00 złoty (slownie: jeden złoty) kaŹda akcja' o Ęcznej Wańości nomina|nej 100.000'00 złotych )sł''Mie: sto
tysięcy złotych)' po cenie emisyjnej róWnej cenie nomina|nej.

21 Kapitał zapasowy

W ramach kapitału zapasowego, którego warloŚć na koniec czeMca 2012 |oku Wyniosła 43 456 tys. zt Grupa
wykazała między innymi nadwyżkę ceny emisyjnej nad wartością nomina|ną akcji objętych ofertą pub|iczną oraz
poniesionych kosztów emisji, która została przeprowadzona w l pótroczu 2010 roku w wysokości 15 873 tys. zł
oraz zysRi zalrzymane.
Wa|ne zgromadzenie Berling s.A' zdecydowało o podzia|e zysku netto W Wysokości 8 923 tys' zł za rok obrotowy
201'l W następujqcy sposób: w części W Wysokości 20 groszy na iedną akcję pŻeznacza do podziału między
akcjonariuszy W drodze Wypłaty dywidendy . łaczna wysokości dywidendy wynosi 3 480 tys. zl; pozostała cześó
zysku netto w Wysokości 5 443 tys' zł pŻeu nacza na kapitał zapasowy społki.
Dzień dwidendy usta|a się na 29 czeMca 20,12 roku, termin Wypłaty dwidendy na 14 |istopada 2012 roku.

22 zobowiązania hand|owe oraz pozostałe zobowiązania

Struktura zobowiązań hand|owych i pozostałych

\rvyszczegó|nienie

zobowiązania handIowę

zobowiązania pubIiczno-prawnę

Pozostałe zobowiązania

Razem

Wyszczegó|nienie

stan na
dzień

30.06.2012

16 207

2 706

4 033

stan na
dzień

3',t.'t2.2011

10 030

923

9

2 2 6 11 445

Wańości bi|ansowe zobowiązań krótkoterminowych są Wyrażone w nbstępujących wa|utach:

PLN

USD

stan na
dzień

30.06.2012

u57;

stan na
dzień

31.12.2011
3770
1 342

.  EUR

Razem 22 946 'll 445

23 Podatek dochodowy

WyszcfegóInienie
6 miesięcy

2012
6 miesięcy

2011

Grupa Kapitałow{ Beńing s.A. 't7



skonso|idowany skrócony rapoń półrcczny za 6 miesięcy 2012 roku

Podatek bieżący

Podatek odrocaony

Razem

1071

CJ

1 038

54

1 123 1 092

częŚÓ bieżQca i odroczona podatku dochodowego w roku 2011 i 2012 usta|ona została według stawki równej
19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

społka nie posiada strat podatkowych, które mogłaby roz|iczyć w pzyszłości z dochodem do opodatkowania.

w |atach 20,|'|-2012 nie WystQpił podatek odroczony u.ięty bezpośrednio W kapita|e własnym na dzień bi|ansowy.

Aktywa izobowiązania z q^ułu odroczonego podatku dochodowego kompensuje się ze sobą, jeże|i istnieje
moż|iwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania bieżacych aktywów i zobowiązań
podatkowych jeże|i odroczony podatek dochodowy pod|ega tym samym organom podatkowym.

Najistotniejsze różnice przejściowe' od których spótka two|zy aktywa i rezeMę z tytulu odroczonego podatku
dochodowego dotyczą znaku towarowego' różnic kursowych, oraz odpisóW aktua|izujących zapasy i na|eżności.

24 zysk p|zypadaiący na jedną akcję

Podstawowy zysk na akcję wy|icza się jako i|oraz zysku p|zypadajqcego na akcionariuszy jednostki dominuiącej
oraz średniej Ważonej |iczby akcji zwykvch w trakcie roku.

Wyszczegó|nienie

zysk p|zypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

srednia Ważona liczba akcjizwykłych (tys.)

Podstawowy zysk na akcję (W złotych na jedną akcję)
Podstawowy dochód na akcję (W zł'ctych na jedną akcję)

6 miesięcy 12 miesięcy 6 miesięcy
2012 2011 2011

Zysk rozwodniony na jedną akcję równa się zyskowi zwykłemu na jedną akcję.

25 Segmenty operacyjne

D|a ce|óW zarządczych Grupa Wyróżnia dwa sprawozdawcze segmenty operacyjne:
. segment A - utządzenia chłodnicze,
. segment B - akcesoria i pozostałe uŻądzenia'

Grupa dokonuje oceny wyników segmentów operacyjnych na podstawje spoŹądzanych raporlóW pŻez poszczegó|ne
segmenty.

Sesmentv 30 czerwca 2012

4 465

17 400

0,26

0,26

13 376

17 400

0,77

o,77

4 041

17 400

o,23
0,23

Aktywa trwał]e

Udziały

Rzeczowe aktywa trwałe

Wańości niemateria|ne

Aktywa z tytutu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa obrotowe

Zapasy

Na|eżności hand|owe oraz pozostałe na|eżności

Segment A
t9 997

17 809
'1 683

505
63 079

26 679

19 233

Segment B
5 429

s 281
4

143

1 4 1 6 9

10148

2 605

ssF 30
czetwca

Korekty 2012
-9 049 16 37?

-17 565 244
- 6 964
- 4

46 694
.4120 73127

-240 36 586
-3 880 17 958

Grupa Kapitałowa-Ber|ing s.A. 1 8



skonso|idowany skrócony rapoń pólrocjzny za 6 miesięcy 2o12 roku

Na|eżności z tytułu podatku dochodowego

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pozostałe aKywa

Akt)Ma razem

Kapitałwtasny

Kapitały podstawowy

Kapitały pozostałe

Zysk netto okresu obrotowego

zobowiązanie długoterminowe

Pożyczki i kredyty bankowe

zobowiązania z Mułu odroczonego podatku dochodowego

zobowiązania długotermino\,'/e z tytufu |easingu finansowego
Roz|iczenia m.ędzyokresowe dotaqe

zobowiązania krotkoterminowe

zobowiązania hand|owe oraz pozostałe zobowiązania

zobowiązania z t]^ułu śWiadczeń pracowniczych

zobowiązania z t]^ułu podatku dochodowego

Pożyczki i kredyty bankowe

zobowiązania krótkoterminowe z q^ułu |easingu finansowego
Rozliczenia międzyokresowę dotacje

Pasywa razem

Dziahl ność kontyn uowa n a

Przychody ze sprzedaży

Koszt działaIności operacyjnej

zysk netto na sprzedaży

Pozostałe prŹychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

zysk (strata) na dzia}a|ności operacyjnej

Przychody finansowe

Koszty finansowe

zysk (strata) przed opodątkowaniem

Podatek dochodowy

zysk (strata) netto z dziatalności kontynuowanej

Seqmentv 31 qrudnia 201 1 oraz $0 czerwca 20{ 1

15644

1 s23
83 076

Segment A

41 633
-36 694

4 940

242
-cóó

4 593
10s

-555

4143

3 321

'1 359

't 9 597

- 17 003
-  1 s80

-13169 89 504

Segment A

17 400

4215',1

3 321

384

t9 820

13 747

39

346

278

83 076

Segment B
12 027

5 000

6 608

419

530

Korekty
-9 289
-5 000
-4 358

69

ssF 30
czeNvca

2012
65 610

17 400

44 401

3 809

376240

20

137

247

61

6 961

3 026

134

32

77

1 9

19 597

-3 880
-611

61

22 901

16 162

173

378

5CC

1 9

89 504- t3  t  69

Segment B

1 1  8 1 0
-11382

49

476

51

522
-103

4 t 9

SSF od I
stycznia

2012 do 30
czetwca

Korekty 2012

-11 295 42148
-11 380 -36 696

85 5 452
- 291
- -588

8 5  5 1 5 4

0 156

0 -560

85 4751

16 -942

69 3 809

Grupa Kapitałow. Ber|ing s.A. 1 9



skonso|idowany skrócony raport półrcczny za 6 miesięcy 2012 roku

Aktywa trwałe

Udziały

Rzeczowe aktywa trwałe

Wańości niemateria|ne

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Należności hand|ot,t/e oraz pozostałe należności

Wańość firmy

Aktywa obrotowe

Zapasy

Należności hand|ov/e oraz pozost]ałe należności

NależnoŚci z t)/tułu podatku dochodowego

Środki pieniężne i ich ekwiwa|enty

Pozostałe aKywa

Aktywa razem

Kapitał własny

Kapitały podstawowy

Kapitały pozostałe

zysk z lat ubiegłych

Zysk netto okresu obrotowego

zobowiązanie długote.minowe

Pożyczki i kredw bankowe

zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodow€go

zobowiązania dfu goterminowe z tytułu leasingu finansowego
Roz|iczenia międzyokresowe dotacje

zobowiązanla knitkoteminowe

zobowiązania hand|owe oraz pozostałe zobowiązania

zobowiązania z t)^ułu świadczeń pracowniczych

zobowiązania z tytułu podatku doÓodowego

Pożyczki i kredyty bankowe

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu |easingu finansowego
Roz|iczenia międzyokresowe dotacje

Pasywa rarem

D z i ah I n ąść ko nty n uow an a

P|zychody ze spŻedaży

Koszt działa|ności operacyjnej

zysk netto na sprzedaży

Segment A
19 984

17 809

1 763

0

411

0

0

52 423

25 454

1Ą 468

306

I 9 7 1

1 825

72 407

Segment B
5 384

0

5 216

34

133

0

0

12 041

8197

2 169

0

1 630

45

17 425

ssF 31
grudnia

Korekty 20'11
-5 722 t9 M6

-17 809 0

38 7 017

0 3 4

3 574 4123

0 0

8471 1471
-2816 61 648

-325 33 725
-2664 13 973

0 306

173 11774

0 1 870
-8 537 8t 295

ssF 31
g.udnia 20ll

68 674

17 400

37 898

0

13 376

854

0

418

366

70

'11 757

10 853

0

320

8t 295

Segment A
62 786

17 400

36 463

0

I 923

447

0

200

287

0

9 135

8 759

100

0

a
275

72 407

Segment B
11 574

5 000

4 876

743

955

0

218

79

70

5 452

4  9 1 6

0

44

17 425

Korekty
-5 686

-5 000

-3 441

-743

3 498

0

0

0

0

0

-2 822

0

0

0

0

-8 537

SegmentA Segment B

37 M5 9 508
-31 882 -8 958

5163 550

SSF od I
stycznia

2011 do 30
czeawca

Ko.ekty 2011

-8044 38 509

7 931 -32 909
.1r3 5 600

Grupa Kapitałow{ Beńing s.A. 20



skonso|idowany skrócony rapoń pó'łrcGzny za 6 miesięcy 20l2 roku

Pozostałe prŹychody operacyjne

Pozostaltg koszty operacyjne
zysk (strata) na dziata|ności opgracyine|

PEychody finansowe

Koszty finansowe

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

zysk (strata) netto z działa|ności kontynuowanei

4
-63

5 104

4 779
- 1  0 1 3

3 766

-1 18

473

-24

467
-100

367

-113

0

0
-113

-92

45
-181

5 464
'108

-439

-1 092

40ó.l

26 |stotne zmiany wieIkości szacunkowych.

W I pótroczu 2012 roku nie wystąpiły istotne zmiany Wielkości szacunkowych.

27 zwięzły opis istotnych dokonań |ub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy rapoń,
wraz z wykazem najważniejszych zdażeń ich dotycząGych.

zdaniem za|ządu Ber|ing nie wystąpiły istotne dokonania i niepowodzenia w Grupie w I póhoczu 2012 roku'

28 opis czynników i zdarzeń, w szczegó|no.śGi o nietypowym charakterze, mających znaczący wpłnv
na osiągnięte wyniki finansowe.

zdaniem zarzqdu Ber|ing nie wystąpiły nietypowe czynniki i zdarzenia majace wptyw na osiqgnięte wyniki
finansowe W I połroczu 20'l2 roku.

29 objaśnienia dotyczące sezonowości |ub cyk|iczności działa|ności emitenta w prezentowanym
okresie.

Rynek dystrybucji spzętu I ufqdzeń chłodniczych charakteryzuje się sezonowoŚcią. zimą wykonuje się mało
nowych insta|acji, a dodatkowo ciężka zima utrudnia montaż urządzeń' zdecydowana WiększośÓ insta|acji
chlodniczych wykonywana iest w okresie od kwietnia do listopada. Gorące |ato powoduje również Wzrost
sprzedaży na ce|e seMisowe. Największe pzychody notowane sąw || i ||| kwańa|e.

30 |nformację dotyczącą emisji, wykupu i sp|aty nieudziałowych i kapitałowych papieńw
Wańościowych.

W zwiqzku z rea|izaąą Programu opcji Menedżerskich W dniu 4 kwietnia 2012 roku członek zarządu Pa'ł'Ieł
ciechański Wykonał ptawa z p|zyznanych mu pŻez spótkę wa'rantów subskrypcyjnych serii A i dokonał objęcia
100 tys' akcji z'lvykłych na okaziciela serii c o wańości nomina|nej 1 zł kaŻda akcia o Ęcznei Wańości nomina|nej
,|00 tys. zł po cenie emisyjnej rownej cenie nomina|nej. W zwiqzku z pdyfi.szym spółka rozpoczęła procedurę
podwyższanla kapitafu zakładowego społki popfez emisję nowych akcji zwykłych na okazicie|a o Ęcznej
Wartości nomina|nej 10o tys. złW drodze podwyższenia kapitału w granicach kapitału doce|owego.

3'| |nformacje dotyczące wyplaconej (|ub zadek|arowanej) dywidendy' łącznie i w przeliczeniu
na jedną akcję' z podzia|em na akcje zwykłe i uprzywi|ejowane.

W l połroczu 2012 |oku W Grupie zadek|arowana do Wyp.łaty dywidenda W prze|iczeniu na jedną akcję wynosi
0'20 zł co daje lącznie 3 480 tys' zt (0,20 zł * 17 400 200 akcji = 3 480 040 zł).

32 wskazanie zdarzeń, Kóre lvysĘpiły po dniu, na Kóry spot':.ądzono skrócone śródroczne
skonso|idowane sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w
znaczący sposób vt.płynąć na pEyszłe wyniki finansowe emitenta.

Nie wystąpiły takie zdazenia.

33 |nformacje dotyczące zmian zobowiązań waruirkowych |ub aktywów warunkowych,
które nasĘpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Grupa Kap itałorY.,Ber|ing s.A. 21



skonso|idowany skrócony rapoń półtoczny za 6 miesięcy 20.|2 roku

W I pólroczu 2012 roku nie Wystąpiły zmiany zobowiązań Warunkowych i aktywów warunkowych w poróWnaniu do
dnia 31 grudnia 201 1roku.

34 Rodzai oraz l$voty pozycji wpływających na akt}|wa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto
|ub przepływy środków pieniężnych' Kóre są nietypowe ze wzg|ędu na ich rodzaj, wielkość |ub
częstot|iwośó.

W I póhoczu 2012 |oku nie Wystapiły nietypowe pozycje maiące istotny WpłyW na sytuacię majątkową oraz Wynik
finansowy Grupy.

35 zarządzanie kapitałem.

GłóWnym ce|em zatzqdzania kapitałem spÓtki jest ulrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych
wskaźnikóW kapitałowych, które wspierałyby działalnoŚÓ operacyiną spółki i zwiększały wańość d|a jej
akcjonariuszy.
społka zarządza strukturą kapitatowa i w Wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany.
W pólroczu zakończonym dnia 30 czeMca 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku nie Wprowadzono żadnycb zmian do
ce|óW, zasad i procesÓW obowiązujących W vm obszarze.

Wyszczegó|nienie

oprocentowane kredyty i pożyczki

Zobowiązania |easingo\,r,e

zobowiązania hand|owe i pozostałe zobowiązania

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

zadłużenie netto

Kapitał \'vłasny

Kapitał i zadłużenie netto

wskaźnik dŹl'igni

Hanna Berling

P|ezes zafąd|)

Warszawa, dnia 29 siemnia 2012 roku

stan na
dzień

30.06.20'lt

621

22 861
-18 2s0

5 233

69 909

7 5 1 4 1

1,07

stan na
dzień

31.'12.2010

686

11 446
-1'1774

358

68 644

69 002

1,01

członek za|zadu

Grupa Kapitałowt Berling s.A. 22
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2 śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów

za okres
od 2012.01-01
do 2012-06-30

za okres
od 201'141-01
do 20ll-06-30

Dz i ah l n ość ko nt1n u owan a

Przychody ze sprzedaży towaróW i produktóW

Kosa lvłasny sprzedanych towańW, produktóW i usług

Koszty spęedaży

Koszty zaŻądu

Zysk ze sprzedaty

Pozostałe pzychody opeEcyjne

Pozostale koszty operacyjne

zysk (strata) na dziaŁ|ności oporacyjnei

Ptzychody finansowe

Koszty finansowe

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

zysk (strata) netto z działa|nŃci kontynuowanej

D z i aŁa l n ość zan i ech an a

Wynik netto z działa|ności zaniechanej

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy

|nne całkow|te dochody
Rachunkowośó zabezpieczeń
Podatek odroczony
Inne calkowite dochody netto

całkotvity dochód za okBs sprawozdawc"y

zysk na jedną akcię

Dochód najędną akcię

41 633

-30 895

4 708

I 091
4 940

242
-588

37 045

-27 430

-1 241
5 t63

4 593

105
-555

5 104

86

411

4143 4779

-1  013

3 321 3 766

3 321 3 766

3 321 3 766

0, t9

0 ,19

0,23

0,23

G|upa Kapitałow.rBer|ing s.A. 24



3 skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej

na dzień
30 czetwca 2012

Aktywa trwałje

Rzeczowe aktywa trwałe

lnwestycje dtugoterminowe

Pozostałe aktywa trwałe

Akt}'wa t.wałe razem

Aktywa obrotowe

Zapasy

Należności hand|owe oraz pozostałe na|eżności

Należności z tytułu podatku dochodowego
Aktywa finansowe

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pozostałe aktywa

Aktywa obrotowe razem

Aktywa trwałe przeznaczone do spżedaży

Aktywa razem

1 683

17 809

19 997

17 809

411

19 984

na dzień
31 grudnia 2011

na dzień
30 czerwca 20l l

1 141

17 565

1 1 0

r8 816

26 679

19 233

15 64;

I 523

25 854

14 468

I971

1 825

27 984

14 824

11 470

63 079 52 423 54 836

83 076 72 407

na dzień
30 czeiwca 2012

na dzień
31 grudnia 20l l

na dzień
30 czerwca 2011

Kapitałw|asny

Kapitał podstawowy

Kapitał rezerwowy

Kapitał z aKua|izacji Wyceny
Zysk/strata z |at ubiegłych
Zysk nefto okresu sprawozdawczego

Kapita| własny razem

zobowiązani9 długoterminowe
zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
zobowłqzania długoterminowe z t]^ułu |easingu
finansowego
zobowiązania dlugoterminowe razem

zoborriązania związane bezpośrednio z aKywami
tMa|ymi pŻeznaczonymi do sptzedaży

zobowiązania krótkotelminowe

Zobowiązania hand|owe o.az pozostałe zobowiązania

zobowiązania z q^ułu świadczeń pracowniczych

zobowiązania z $^ułu podatku dochodowego

Pożyczki i kredyty banko\'ve
zobowiązania krótkoterminowe z !^ułu |easingu
flnansowego
zobowiązania kńtkoteminowe razem

zobowiązania razem

Pasywa razem

Grupa Kapitalowa Berling S,A.

17 400

42151

3 321

17 400

36 463

8 923

17 400

36 013

62 872 62 786 57 t80

137

247

200

68

't21384

247

1 9  1 5 8

39

346

278

I 759

100

15 8 ' t5

60

307

170275

19 820 9  135 16 3s2
20 204 I521 16 473

83 076 72 407 73 652



4 skrócone śródrroczne sprawozdanie z przep|ywów pieniężnych

Przepływy pieniężng dz|ała|ności operacyjnej
Zysk brutto
Amońyzacja
Odsetki
Na|eżności - zmiana stanu
Zapasy - zmiana stanu
PozostałB akt}.wa - zmiana stanu
zobowiązania hand|olłe i pozosta|e - zmiana stanu
Podatek dochodowy. zapłacony
Przepływy p|en|ężne netro z dz|ała|ności operacyjnej

Przepływy pieniężne z dziata|ności |nvr€stycyine|
otŻymane odsetki
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych
vwdatki na podwyższenie kapitału w jednoslce za|eżnej
Wydatki na zakup środkóW trwałych
Przepływy p|eniężne netto z działa|ności inwestycyjnei

PŻepływy pieniężne dz|ałalności fi nansowej
spłala zobowiązań z Mufu |easingu finansowBgo
Wpływy z emisii
zaciągnięcie kredylów bankowych |ub połczek
Odsetki
Przepływy p|eniężne nettd z dz|ałalności finansowei

zwiększen|e netto środkótv pien|ężnych i ich eh.v|wa|ent|ów

sa|do otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwa|entów
sa|do zamknięcia środków pieniężnych i ich ehMwa|entów

5 8 0 2  
-  

1 0 0 6

za oKrres
od 20124141
do 2012-06-30

za okres
od 20t t"o1{1
do 201'1.06-30

4143

-Óc

4 460
-825
302

7 106

4 779
169
1 1

-5 308
-5 344

7 203
-204

105
0
0

-159
-53

0
0
0

-cJ

-161
0
0

85

-77
0
0

- 1 1

5 673

9 97'l

865

10 606
15 644 't1 471

Grupa Kapita|ouĘBeding s.A. zo



skonso|idowany skrócony rapoń półroczny za 6 miesięcy 2012 roku

5 skrócone śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapita|e własnym

Kapitał podstawowy

stan na początek okresu
. Podwyższenie kapitafu

Stan na koniec okresu

Kapitał zapasotr'y
Na początek okresu
- Podział zysków zalrzymanych
- Program motywacyjny
- Agio z emisji

Na koniec okresu

Zyski zatrzymane
Na początek okresu
Dywidenda
. zwiększenie kapitału zapasowego
- Zysk za okres

Stan na koniec okresu

Kapita| własny razem

stan na początek okresu

Stan na koniec okresu

Prezes zafądu

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2011 roku

31.12.2011

'17 400

0

17 400

30.06.20t1

17 400

0

17 400

30.06.2012

17 400

0

17 400

36 463
5 443

245

29 011
7 003

449

29 011
7 003

42151

8 923
-3 480
-5 443

3 321

3 321

36 463

ó coY

I 566
-7 003

I 923

I 923

36 014

8 569
-1 566
-7 003

3 766

5]t 980

62 472

54 980

62 786

sil 980

57 180

6 Wybrane informacje objaśniające

zdaniem zarzqdu emitenta wszystkie istotne informac|e objaśniające dotyczqce Emitenta zostały pŻedstawione
w wybranych informacjach objaśniaiących do skrÓconego śródrocznego skonso|idowanego sprawozdania
finansowego Grupy emitenta.

,h r*"r,",.t
Hanna Berling v Q"v".*#- ^U/

cz|onek zA|ządu

Grupa Kapitałow. Ber|ing s.A. 27



skonso|idowany skrócony rapoń pó|rccmy za 6 mi€aięcy 2012 roku

D. SPMWoZDAN|E zARzĄDU NA TEMAT DztAŁALNoŚc| GRUPY KAP|TAŁoWEJ

Poł.RoczHe SpnłwozDANlE z oznrłlnoŚcl

GRupv Kłplrłroweu BERLING s.A.

zł l pÓtnocze2012 RoKU

Grupa, KapitałowgBeńing s.A. 28



skonso|idowany skrócony rapoń półroczny za 6 mies|ęcy 2o'l2 roku

1 Informacje o Grupie

Ber|ing spółka Akcyjna powstała w wyniku pzekształcenia z Ber|ing centrum ch|odnictwa spółka Jawna, która
prowadziła działa|nośÓ gospodarczq od kwietnia 1993 r. Pzekształcenie w spÓłkę akcyjną nastqpiło na mocy
Postanowienia sądu Rejonowego d|a m.st. Warszawy, X|V Wydziafu Gospodarczego Krajowego Rejestru
sadowego z dnia 01 |utego 2008 i z tym dniem spółka została Wpisana do Rejestru pŻedsiębiolcóW Krajowego
Rejestru sqdowego pod numerem 0000298346.

Numer |denMikacji Podatkowej spótce nadany został przez Ulząd skarbowy Warszawa ochota Wdn|u
29'03.1995 - N|P 522 00 59 742. Numer Regon 010164538 nadany został przez Wojewódzki urzqd statystyczny
ul. Wiktorska 914 w Warszawie w dniu 01.04.1993.
siedziba spó'łki mieści się W Warszawie pzy u. Grzybowskiej 2/83.

Głównym pŻedmiotem działa|noŚci spótki jest:

r Hande| huńowy i deta|iczny uządzeniami ct}łodniczymi,

. Usługi w zakresie napraw, montażu i komp|etacji ufądzeń przemysbwych w szczegÓ|noŚci zwiqzanych
z chłodnictwem.

Grupa Kapitałowa Ber|ing obejmuje iednostkę dominującą Berling s.A. oraz jednostki za|eżne PŻedsiębiorstwo
Wie|obranżowe Arkton sp. z o.o., w Kórej.iednostka dominujqca posiada 100% udziałow ijednostkę za|eżna
Ber|ing Promotions sp. z o'o, w której jednostka dominująca posiada 1oo% udziałów..

Emitenl posiada dwa podmioty za|eżne: PŻedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKToN spółka z ograniczona
odpowiedzia|nościa oraz Ber|ing Promotions spółka z ograniczona odpowiedzia|nościq.

PŻedsiębiorstwo Wie|obranżowe ARKToN spółka z ograniczona odpowiedzia|nością z siedzibą W Wi|kowicach,
u|' Mórkowska 36' 64 - 100 Leszno, zarejestrowaną w sądzie Rejonowym w Poznaniu, )u|l Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRs 0000024882, z kapitałem zakładowym w
Wysokości 5 000 000'00 PLN.

Emitent posiada 100% udziałow W kapita|e zakładowym spółki, co daje 100% głosÓw na zgromadzeniu
wsDó|nikóW.

Arkton z siedzibą w Wi|kowicach w Wie|kopo|sce, od momentu założeniu firmy w 1991 r., zajmował się
doradztwem, projektowaniem, dostawą, produkcją zespołó wie|ospĘżarkowych i schładzaczy, jak róWnież
dystrybucją komponentów do tych insta|acji. od momentu p|zejęcia ArKonu w 2008r rozwijana jest działa|nośĆ
produkcyjna uządzeń chłodniczych.

Arkton specja|izuje się w:

r Produkcji u|ządzeń kata|ogowych z podziałem na agregaty ;krap|ajQce i zespoły sprężarkotve;

o Produkcji specja|nej: wychładzacze cieczy, urządzenia do centra| k|imatyfacyjnych, i innych urzqdzeń na
indywiduaIne zamÓWjenie

. Fachowym doboŻe i spzedaży ufądzeń i komponentów oferowanych przez Grupę firmom
insta|acyjnym i drobnym huńowniom;

. Wykonywaniu na z|ecenie projektóW instalacji chłodniczych.

W 2011 roku BERL|NG nabył 100% udziałÓw w spÓkń BERL|NG Promotions sp. z o.o. (dawniei MW Lega| 9 sp.
z o.o.), jej pŻedmiotem działa|ności jest:

. Działa|nośó marketingowa,

o Pozostałe doradztwo W zakresie prowadzenia dziata|ności gospodarczej i zarzqdzania.

|nformacje dotyczące składu osobowe go zAfząd|r oraz fady nadzorczej spółki

Grupa KapitałowłBer|ing s.A. 29



skonso|idowany skrócony raport polroczny za 6 miesięcy 20l2 roku

W okresie obrotowym członkami zaŻqdu spótki by|i:

. Hanna Berling - Prezes Zaządu

. PaWeł ciechański - członek zaŻadu

W okresie obrotowym członkami Rady Nadzorczej spÓ]ki by|i:

. Tomasz Ber|ing - PŻewodniczący Rady Nadzorczej

. Marcin Marczuk . Wicepzewodniczący Rady Nadzorczą

. Kajetan Paweł Wojnicz . członek Rady Nadzorczej

. Marcin Berling - członek Rady Nadzorczej

. Grzegorz PaMowski. członek Rady Nadzorczej do 13'06.2012|.

. Agata sze|iska. członek Rady Nadzorczej od 13'06.2012(.

2 zdarzenia istotnie wpływające na działa|ność Grupy, jakie nasĘpiły w I połowie roku obrotowym
20l2' a także po jego zakończeniu

zdaniem za|ządu Ber|ing nie Wystapiły nietypowe czynniki i zdaŻenia mające Wpływ na osiągnięte Wyniki
finansowe W I pókoczu 2012 roku'

3 Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej

Celem strategicznym Grupy jest dalsza ekspansja na rynku krajowym. Docelowo planowane jest dalsze
umacnianie pozycji |idera na rynku krajowym, W szczególności popŻez rczszefenie gamy oferowanych
produktóW i osiągnięcie silnieiszej pozycji na Wybranych rynkach |okalnych' np. w Wie|kopo|sce.

Dodatkowo Grupa W lV kwarta|e 2012r. będzie uczestniczyła w największych iargach chłodniczych W Europie
'chi||venta 2012, które odbędą się W Niemczech. To dzialanie powinno pozytywnie Wpłynąć na Wańość exportu w
Iatach następnych.

Wypracowana pŻez kiIkanaście |at funkcjonowania na rynku pozycja G'upy, potencjał biznesowy ifinansowy,
znacząca zdo|nośó do da|szego rozwoju, posiadane naŻędzia (potencjał dystrybucyiny, hand|owy, sprawnośc
organizacyjna), stałe poszefanie kręgu odbiorcóW zarówno w kraju' .iak iza granicQ oraz p|anowane
rozszezenie produkcji o nowe produkty w zwiazku z da|szym rozwojem spótki Arkton, pozwa|ają zakładaó
WykonaInośó p|zyjętej p|zez Grupę strategii.

Grupa konsekwentnie rea|izuje strategię da|szego Wzmacniania pozycji rynkowe.i' co zamielza osiągnąc popŻez
rozwój organiczny oraz inwestycje kapitałowe.

Grupa będzie konsekwentnie Wzmacniać swojq konkurencyiność rynkową popŻez jakość i szerokoŚÓ oferty. W
tym ce|u Grupa systematycznie poszeŻ a swój potencjat |ogistyczny oraz dystrybucyjny.

W ce|u zaspokojenia sta|e rosnących potzeb odbiorów Grupa p|anuje da|sze rozszezanie oferty produktowej
skierowanej na dotychczasowe rynki oraz na rynki Polski zachodnie.i

4 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

. Grupa Kapitałowa nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych.

5 Aktualna sytuacja finansowa

Wybrane dane finansowe Grupy (w tys. PLN)

Grupa Kapitałow. Ber|ing s.A. 30



skonso|idowany skrócony rapoń półroczny za 6 miesięcy 2012 roku

Wyszczegó|nienie 01-06.2012 01-06.201I

P|zychody neto ze spŻedaży 43 249 38 509
zysk (strata) na działaIności operacyjnej 5 990 5 463
Zysk (strata) brutto 5589 5  1 3 3
Zysk (strata) netto 4 465 4 041
zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) o,25 0,23

Wyszcfególnienie 30.06.2012 31.12.2011

4ktywa 93 848 81 295
zoboWiazania długoterminowe 70s 854
zobowiązania krótkoterminowe 11 796
Kapitał własny 69 909 68 644
xapitał podstawowy 17 400 17 400
Liczba akcii (w tvs. sztuk) 17 400 17 400

6 Nabycie udziałóMakcji Własnych

W I polowie 2012 roku nie Wystąpiły W Grupie transakcje po|egające na nabyciu udziałóMakcji własnych.

7 oddziały izakłady

Grupa nie posiada oddziałÓW oraz zakładóW'

8 Instrumentyfinansowe

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, na|eżą umowy |easingu finansowego.

Głownym ce|em tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działa|ność Grupy'
Grupa posiada też aktywa finansowe, takie jak na|eżności z Mułu dostaw iusług' środki pieniężne i depozyty
krótkoterminowe, które powstajq bezpośrednio W toku prowadzonej pzez nią działa|ności.

zasadą stosowaną pfez Grupę było nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi.

GłÓWne rodzaje ryzyka Wynikajqcego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej
przepływów pieniężnych, rrfyko płynności, rrzyko Wa|utowe' ZarzQd wery|ikuje iuzgadnia zasady zafądzania
każdym z tych rodząów ryzyka _ zasady te zostały w skrócie omóWione poniżej'

Ryzyko stopy pmcentowej

Narażenie Grupy na ryzyko Wwołane zmianami rynkowych stóp procentowych dotyczy przede wszystkim
długoterminowych zobowiązań finansowych ze zmienną stopą procentową tj' zobowiązań z tytułu zawańych
umów |easingu' Grupa zazqdza kosztami oprocentowania popzez korzystanie zarówno z zobowiqzań
o oprocentowaniu stałym, jak i zmiennym. z uwagi na bardzo małe zadłużenie Grupy ryzyko to nie ma Wpływu na
wynrK.

Ryzyko kredytowe

Grupa zawiera transakcje Wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdo|ności kredytowej. Wszyscy k|ienci,
którzy pragna korzystać z kredytóW kupieckich, poddawani sa procedurom wstępne.i Weryfikacji. Ponadto, dzięki
bieżącemu monitorowaniu stanóW na|eżności, narażenie Grupy na ryzyko nieściaga|nych na|eżności jest
nieznaczne.

Ryzyko związane z płynnoŚcią

Grupa Kapitałowa Ber|ing s'A. 31



skonso|idowany skrócony rapoń pólroczny za 6 miesięcy 20.t2 roku

Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy p|zy pomocy nazędzia okresowego p|anowania płynności. Narzędzie to
uwzględnia terminy zapada|ności zarówno inwestycji jak i aktywóW finansowych (np. konta na|eżności,
pozostalych aktywÓw finansontych) oraz prognozowane przepł}^łvy pieniężne z dziata|ności operacyjnej. ce|em
Grupy jest utzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a e|astycznością finansowania, poprzez korzystanie
z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredw W rachunku bieżacym, umowy |easingu linansowego z opcjq
zakuou.

Ryzyko walutowe

Kurs Wa|ul Wywiera Wp.łyW na działa|nośó Grupy. ze Wzg|ędu na fakt dokonywania zakupu towarów u
zagranicznych dostawców oraz spŻedaży W dominuiącej części pŻeznaczonej do odbiorców krajowych ryzyko W
tym obszaze może być istotne' Grupa na bieżąco monitoruje sytuację finansową zv,riqzaną z zawieranymi W
innych Wa|utach transakcjami W ce|u ograniczenia ryzyka mogącego negatywnie wpłynąć na sytuację finansową i
osjagane przez Grupę Kapitatową wyniki. W ce|u minima|izacji negatywnych skutków zmiany kursu wa|ut znaczna
częśó spŻedaży jest dokonwana w EUR, jak rÓwnież Grupa wykozysiuje transakcje zabezpieczajqce pzed
ryzykiem kursowym.

9 opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z pozosta|ymi miesiącami roku obrotowego

czynniki ryzyka związane z działaInością spółki:

Ryzyka związane z rynkami, na których spółka prowadzi dziata|nośó.

GłÓWnym rynkiem zbytu .iest Po|ska i wie|kość spŻedaży jesl w znacznym stopniu uza|eżniona od wie|kości
inwestycji W Po|sce, na które spółka nie ma wptywu. Niekozystne zmiany koniunktury mogq mieć Wpływ na
przychody oraz wyniki spółki.

W ce|u ograniczenia tego ryzyka Berling s'A. stara się zwiększyó % spzedaży za graniĘ' systematycznie
poszeza asońyment oferowanych produktóW Arktonu, zdobwając tym samym nowe rynki zbytu, oraz posiada
szeroki asońyment części do serwisowania istniejqcych insta|acii chłodniczych.

Ryzyko związane z warunkami pogodowymi.

Niskie temperatury oraz śnieżne zimy wydłużają okres inwestycji co może mieó wpływ na sprzedaż i pŹychody
firmy.

Ryzyko związane z ogfaniczonymi mocami produkcyjnymi.

ograniczone moce produkcyjne mają negatywny wpłvw na t'wnik firmy, nierea|izowanie zamówień w krótkim
czasie może spowodowaÓ odpływ części odbiorców do innych dostawów.

W celu ograniczenia tego ryzyka zafąd caty czas usprawnia, modemizuje i zwiększa Wydajność produkcji
popzez odpowiednie działania.

Ryzyko związane z małą powieŻchnia magazynową.

Wzrost sprzedaży, Wiąże się ze Wfrostem asortymentu jak i Wzrostem zapasów, co powoduje większe
zapotrzebowanie na powiefchnie magazynowq, która iest ograniczona.

Aby zapobiec pŻyhamowaniu wzrostu spfedaży' który mógt'by być spowodowany brakiem wystarczającej
powieŻchni magazynowej. za|ząd w razie potzeby na dodatkowq powiezchnie magazynową jest gotów do
podjęcia stosownych decyzji dotyczqcych rozbudowy |ub wynajęcia dodatkowej powieŻchni magazynowei..

l0 wskazanie' czy społka jest jednostką dominującą |ub znaczącym inwestorem otaz czy spo|ządza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe

spolka od dnia 31 marca 2008 jest.iednostką dominuiącq nad PŻedsiębiorstwem Wie|obranżowym Arkton spółka
z ograniczoną odpowiedzia|nościq i spo|ządza skonso|idowane sprawozdanie {inansowe. spółka posiada 10o%
jej udziałÓw.

Grupa Kapitałowł Ber|ing s.A.
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spólka od 20,l ,l roku jest jednostkq dominu.iacą nad Berling Promotions spółka z ograniczonq odpowiedzia|nością
i sporzqdza skonso|idowane sprawozdanie finansowe. spÓłka posiada 100% jej udziałów.

11 Wskazanie skutków zmian w struKurze jednostki gospodarczej, w tym w Wyniku potączenia
jednostek gospodarczych, przejęcia |ub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta,
inwestycji długoterminowych, podziału, restruKuryzacji i zaniechania działa|ności.

W l półroczu 2012 roku nie Wystqpiły zmiany W strukturze Grupy Kapitałowei Be ing.

12 stanowisko zarządu odnośnie do moż|iwości zrca|izowania wcześniej pub|ikowanych prognoz
WynikóW na dany rok, w świet|e wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku
do wyników prognozowanych.

Zarzqd nie pub|ikował prognoz na 2012 rok.

l3 lnformacje dotyczące akcjonariuszy emitenta

struktura akqionariuszy na dzień 29 sierpnia 201'l roku

Wańość .Liczba % udzia| ołosów na
Wyszczegó|nieni ||ość akcji 

'7oa: 
nomina|na 

g|osow na 
wa|nym 

-zgromadz
- cJ| (w zł) .n.l,iiJl"," eni-u

Berling Hanna 120 - 12 12O
Berling Investments Ltd 10 770 000 61,5 10 770 000 10 770 000 6i.s
Berling Marcin 40 - 40 40
Berlig Tomasz 40 - 40 40
Aviva lnvestors Poland 1701 483 9,7 '1701 483 1701 483 9,7
s.A.
Free Float 5028 517 28,7 5 028 517 50285'17 28,7

znaczącym akcjonariuszem spółki posiadajacym 6'l,54 % akcjijest Ber|ing Investment Ltd z siedziba na cypze'
Udziałowcami SpÓ|ki Ber|ing Investment Ltd sq:
Prczes zarządu _ Hanna Ber|ing 50% udziałów
PŻewodniczący Rady Nadzorczej - Tomasz Ber|ing 25% udziatów
cztonek Rady Nadzorczej Marcin Ber|ing 25% udziałóW

Wszyslkie Wyemitowane pęez podmiot dominujący akcje sq akcjamizwyk|ymi bez Źadnego uprzywi|ejowania, co
do uczestnictwa w podziale zysku.

Zaząd na dzień spoządzenia rapońu nie posiada żadnych informacji o znanych emitentowi umowach
(W tym róWnieŹ zawańych po dniu bi|ansowym), w wyniku których mogq w pzyszłości nastąpić zmiany w
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

od pzekazania popŻedniego rapońu kwańa|nego nie nastąpiły żadne zmiany w struktuŻe
. akcjonańuszy'

.l4 zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządząące i nadzorujące na dzień
29-08.2012r.

Prezes za|ządu Ber|ing Hanna Ber|ing posiada bezpośrednio 120 akc.ii Ber|ing s.A.
członekzarządu Paweł ciechański posiada bezpośrednio 1o0 000 akcji Ber|ing s'A.
PŻewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Ber|ini] posiada bezpośrednio 40 akcji Ber|ing s.A.
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cztonek Rady Nadzorczej Marcin Beńing posiada bezpośrednio 40 akcji Berling s.A.

Ponadto WW. osoby za wyjątkiem członka zaŹqdu PaWła ciechańskiego sq udziałowcami Beńing |nvestments
Ltd.' który posiada 10770 000 akcji Ber|ing s.A., które stanowią 61'54% kapitafu zakładowego jednostki
dominującej' uprawniających do 10 770 000 głosóW, które stanowią 61,54% ogólnej |iczby głosów na Wa|nym
zgromadzeniu społki.

Prezes zafądu Hanna Ber|ing - posiada 50% udziahiw Ber|ing Investments Ltd.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Ber|ing - posiada 25yo Udział'w Be(ling |nvestments Ltd.
członek Rady Nadzorczej Marcin Ber|ing - posiada 25% udzialÓw Ber|ing |nvestments Ltd.

od pŻekazania ostatniego rapońu rocznego zmienil się stan posiadania Pana Paw{a ciechańskiego, ktÓry nie
posiada| Ówcześnie żadnych akcii W spótce Ber|ing s.A.

15 Postępowanie sądovye i arbitrażowe - informacja na temat wszystkich posĘpowań pŻed
organami rządowymi' posĘpowań sądowych lub arbitEżowych (|ącznie ze wsze|kimi
posĘpowaniami w toku |ub Kóre Według wiedzy spółki mogą wysĘPiÓ) za okr€s obejmujący co
najmniej ostatnie 12 miesięcy' Kór€ to posĘpowania mogły mieó |ub mia|y w niedawnej
przeszłości istotny wp|yw na sytuację finansową |ub rcntowność spółki a|bo zamieszczenie
stosownego oświadczenia stwierdzającego ich brak

W chwili obecnej W stosunku do Ber|ing s'A. nie toczy się żadne postępowanie pzed organami rządowymi,
postępowanie sądowe ani postępowanie arbitrażowe, Kóre mog,łroby mieó wpływ na sytuację finansowa.

l6 |nformacie o udzie|eniu przez emitenta |ub przez jednostkę od niego za|eżną poĘczeń kredytu |ub
pożyczki |ub udzie|eniu gwarancji - |ącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej
od tego podmiotu, jeże|i |ączna wartąśó istniejących poĘczeń |ub gwarancji stanowi
równowartośó co najmniej 10 % kapita|ów własnych emitenta.

Grupa Ber|ing nie udzielała poręczeń kredytÓw Iub pożyczek lub gwarancji.

17 |nformacje o zawarciu pŻez emitenta |ub jednostkę od niego za|eżną jednej lub wie|u transakcji
z podmiotami powiązanymi, jeże|i pojedynczo |ub łąGznie są one istotne izostały zawarte
na innych warunkach niż rynkowe' z wyjątkiem transakcji zawieranych pŻez emitenta będącego
funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wańości, p|fy czym informacje
dotyczące poszczegó|nych transakcji mogą byó zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem
przypadku' gdy informacje na temat poszczegó|nych transakcji są niezbędne do zrozumienia
ich wpływu na sytuację majątkową' finansową i wynik finansowy emitgnta.

Wszystkie transakcje w Grupie Berling są zawierane na zasadach rynkowych.

./,rJ,e il, ut.,,^-,t
I

Hanna Berling [łn[*.ul""."W
P|ezes zafądu

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 roku

cz|onek zA|Ząd|)
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E' oŚwnDczENlE o RzETELNośc| | JAsNośc| Śnóonoczneco sKRócoNEGo
SKONSOLIDOWANEGO IJEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ
WYBORZE AUDYTORA

zarząd niniejszym ośWiadcza, Źe wed|e ich naj|epszej Wiedzy, pÓłroczne skró@ne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe i dane porównywa|ne/śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane
poróWnywa|ne spo|ządzone zostały zgodnie z obowiqzujacymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają
w sposób prawdziwy, rzete|ny i jasny sytuację majqtkową i finansową grupy kapitałowej emitenta/emitenta oraz
jej/jego Wynik finansowy, oraz że pÓłroczne sprawozdanie z działa|ności grupy kapitałowej emitenta zaw|era
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięó oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych
zagrcżeń i ryzyk.

Zaząd niniejszym ośWiadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań Jinansowych, dokonuiący
przeg|ądu półrocznego skróconego skonso|idowanego sprawozdania finansowego grupy emitenta oraz
śródrocznego skrÓconego jednostkowego sprawozdania finansowego emitenta, został Wybrany zgodnie z
pzepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujqcy tego pŻeg|qdu, spełnia|i warunki do
Wydania bezstronnego i niezależnego rapońu z pŻeg|adu połrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy emitenta oraz ŚrÓdrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania
finansowego emitenta' zgodnie z obowiązuiącymi pŻepisami i normami zawodowymi.

' łŁ,e *-fl
Hanna Berling
Prezes zarządu

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 roku

t ./

LuUr VV
PaWeł Marcin ciechański
członek za|ządu

Grupa Kapitalow. Be.ling S.A.
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F. RAPoRT NIEZALEżNEGo B|EGŁEGo REW|DENTA z PMEGLĄDU śRÓDRoczNEGo
sKoNsoL|DoWANEGo SPRAWoZDAN|A F|NANsoWEGo GRUPY KAP|TAŁoWEJ BERL|NG s.A.

D|a Akcjonariuszy' Rady Nadzorczej oraz zarządu

Berling S.A.

1 . Prz eprowadzi|iśmy pŻeg|ąd załączonego skróconego śródrocznego skonso|idowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej BERL|NG s.A. ('Grupa") d|a której BERLING s.A. z siedzibą w Warszawie
p|zy u|icy Gzybowskiej 2/83, jest jednostką dominującą, obejmującego:
a. skrócone śródroczne skonso|idowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień

30 czeMca 20,|2 roku, Wykazujące po stronie aktywÓw i pasywÓW sumę 93 848 tys. złotych,
b. skrócone śródroczne skonso|idowane sprawozdanie z całkowitego dochodu wykazujqce za okres od

dnia 'l stycznia 2012 roku do dnia 30 czeMca 2012 roku całkowitv dochóo
W Wysokości 4 465 tys. złotych oraz zysk netto W wysokości 4 465 tys. złotych, z czego zysk netto
pŻypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 4 465 tys' zł,

c' skrócone śrÓdroczne skonso|idowane sprawozdanie ze zmian w kapita|e W|asnym Wykazuiące za okres
od dnia ,| stycznia 2012 roku do dnia 30 czeMca 2012 roku zwiększenie stanu kapitafu Masnego o
kwotę 1 264 tys' z|otych,

d. skrócone śrÓdroczne skonso|idowane sprawozdanie z pŻeptywów pieniężnych Wykazu.iące za okres od
dnia 1 stycznia 20,|2 roku do dnia 30 czevca 2012 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych
o kwotę 6 476 tys. złotych,

e. Wybrane informacje objaśniające.
("zaĘczone skrócone śrÓdroczne skonso|idowane sprawozdanie fi nansowe'').

Za fete|nośÓ, prawidłowośó ijasność informacji zawartych W skróconym śródrocznym skonso|idowanym
sprawozdaniu finansowym spotzadzonym zgodnie z Międzynarodowymi standardami spIawozdawczośc|
Finansowej mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości Jinansowej, W kształcie
zatwierdzonym pŻez Unię Europejską, odpowiada zaŻąd jednostki dominujqce'i. Ponadto zaŻąd i Rada
Nadzorcza jednostki dominujacej zobowiązane są do zapewnienia, aby skrócone śródroczne
skonso|idowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania pzewidziane w Ustawie z dnia 29 Wześnia,1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z pófn, zm., zwanej da|ej Ustawa
o rachunkowości).
Naszym zadaniem byto pŻeprowadzenie pŻeg|ądu tego sprawozdania.

Pzeg|ąd zaĘczonego skńconego ŚrÓdrocznego skonso|idowanego sprawozdania finansowego
przeprowadzi|iśmy stosownie do obowiqzujacych postanowień:
a' |ozdziału 7 Ustawy o rachunkowości,
b. kąowych standardóW rewizji 'inansowej' wydanych przez Krajową Radę Biegłych RewidentóW
W taki sposób, aby uzyskaó umiarkowana pewnośÓ, że skrócone śródroczne skonso|idowane sprawozdanie
finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości'

Pzeg|qdu dokona|iśmy glównie drogą ana|izy danych skróconego śródrccznego skonso|idowanego
sprawozdania finansowego, Wg|adu W księgi rachunkowe oraz wykozystania informacji uzyskanych od
Zarzqdu jednostki dominującei oraz persone|u odpowiedzia|nego za finanse Grupy'

Zakres i metoda pzeg|ądu skrómnego śródrocznego skonso|idowanego sprawozdania |inansowego istotnie
różni się od badań |eżących u podstaw opinii WyraŹanej o zgodności z wymagajqcymi zastosowania
zasadami (polityką) rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego Żete|ności i iasnośc ,
dlatego nie możemy Wydać takiej opinii o załaczonym spIawozdaniu.

Na podstawie przeprowadzonego pŻeg|ądu nie zidenMikowa|iśmy niczego, co nie pozwo|iłoby
na stwierdzenie, że skrócone śródroczne skonso|idowane sprawozdanie finansowe, we Wszystkich istotnych
aspeKach, pŹedstawia prawidłowo, zete|nie i jasno sytuację ma.iatkową ifinansową Grupy Kapitałowej
BERL|NG s'A. na dzień 30 czeMca 2012 roku oraz jej Wynik finansowy za okres od 'l stycznia 20,|2 |okL
do 30 czeMca 2o.|2 roku zgodnie z Międzynarodowymi standarami sprawozdawcfości Finansowej oraz
zwiqzanymi z nimi interpretaciam| ogłoszonymi W formie rozpoządzeń Wykonawczych Komisji Europejskie.i
imającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, a W zakresie nie uregu|owanym W tych
standardach stosownie do WymogóW Ustawy o rachunkowości iwydanych na jej podstawie przepisóv"
wykonawczych.

3.
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6. Zapozna|iśmy się ze sprawozdaniem ZaŻqdu jednostki dominuiącej na temat działialności Grupy za okres od
dnia 1 stycznia 2012 |oku do dnia 30 czeluca 2012 roku. Uzna|iśmy, że informacje pochodzace z
zalączonego skróconego śrcdrocznego skonso|idowanego sprawozdania fnansowego sq.z nim zgodne,;ak
również z wymogami okreś|onymi w rozpoządzeniu Ministra FinansÓw z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawe
informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentóW papierÓw wańościowych oraz
Warunków uznawania za róWnoważne informacji Wymaganych pzepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259' z póżn. zm').

Marcin Hauffa

Wiceprezes Zazqdu
Kluczowy biegly rewident
Numer ewidencyjny 1 1266

Poznań, dnia 27 sierpnia 2012 roku

Adam Tobola

Wiceprezes zazqdu
Biegły rewident
Numer ewidencyjny 12269

4AUDYT Sp. z o.o.
60-538 Poznań, ul. Koście|na 'l8/4

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych Wpisany na listę podmiotów
uprawnionych prowadzoną pfez KRBR,
pod numerem ewidencyjnym 3363
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G' RAPoRT N|EZALEżNEGo BIEGŁEGo REW|DENTA z PRZEGLADU śnóonoczueoo
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BERLING S.A.

D|a Akcjonariuszy' Rady Nadzorczej o|az zafządu

Berling S.A.

4.

P!:9prowadzi|iśmy pŻeg|qd załączonego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
BERL|NG s'A. (spółki' Jednostki) z siedziba w Warszawie pŻy u|icy G|zybowskiej z83, za okres od 'l
stycznia 2012 roku do 30 czeMca 2012 roku' obejmujqcego:
a. skrócone śrÓdroczne sprawozdanie z sytuacii finansowej sporządzone na dzień 30 czeMca2012 |oku,

które po stronie akvwóW i pasywóW Wykazuje sumę 83 076 tys. złotych,
b. skrócone śródroczne sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do

dnia 30 czeMca 2012 roku wykazu.iące zysk netto W Wysokości 3 321 tys. złotych oraz dochód
całkowity w Wysokości 3 321 tys. złotych,

c. skrócone śródroczne sprawozdanie ze zmian W kapita|e Wtasnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia
20,|2 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitatu Własnego
o kwotę 86 tys. z| złotych,

d' skrócone śródroczne sprawozdanie z pŻepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2o'l2
roku do dnia 30 czeMca 2012 roku Wykazujace zwiększenie stanu środków pienięŹnych
o kwotę 5 673 tys. złotych'

e' wybrane informacje objaśniające.

(zaĘczone skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe)'

za spo|ządzenie zgodnego z obowiązującymi pŻepisami skróconego śródrocznego sprawozdania
finansowego odpowiedzia|ny jest zazqd Jednostki. Ponadto zafąd i Rada Nadzorcza spółki zobowiązane
sq do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania pzewidziane w Ustawie z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości (oz. U. z 2009 r. Nr 152' poz. ,|223, zpóżn. zm' zwanej da|ej Ustawa
o rachunkowości).

Naszym zadaniem było pŻeprowadzenie pŻeg|qdu tego sprawozdania.

PŻeglqd załączonego skróconego śródrocznego sprawozdania |inansowego pzep.owadziliśmy stosownie
do obowiqzujących postanowień:
a. rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości,
b. Krajowych standardóW Rewizji Finansowej, Wydanych pzez Krajową Radę Biegłych RewidentóW
W taki sposób, aby uzyskaó umiarkowaną pewnośó, że skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe nie
zawiera istotnych nieprawidłowości.

Przeg|qdu dokona|iśmy głÓwnie drogq ana|izy danych skrÓconego śródrocznego sprawozdania finansowego,
Wg|ądu w księgi rachunkowe oraz Wyko|zystania informacji uzyskanych od zaŻqdu Jednostki oraz persone|-
odpowiedzia|nego za finanse i księgowośó spótki.

Zakres i metoda pzeg|ądu skrÓconego śródrocznego sprawozdania fnansowego islotnie różni się od badań
|eżących u podstaw opinii Wyrażanei o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzete|ności ijasności, d|atego nie możemy
Wydać takiei opinii o zaĘczonym sprawozdaniu.

Na podstawie pŻeprowadzonego przeg|ądu nie zidenMkowaliŚmy niczego, co nie pozwo|iłoby
na stwierdzenie, że skrócone śródroczne sprawozdanie fnansowe jest zgodne z Wymagającym|
zastosowania zasadami rachunkowości oraz że Żete|nie ijasno przedstawia, we wszystkich istotnych
aspektach, sytuację majatkowa ifinansową BERL|NG s.A. na dzień 30 czeN,lca 2012 roku, jak też jej Wynik
'inansowy za okres od 1 stycznia 2012 |oku do 30 czeMca 2012 roku zgodnie z Międzynarodowymi
standaramj sprawozdawczości Finansowej o|az związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
|ozporządzeń wykonawczych Komisji Europeiskie' imającymi zastosowanie do sprawozdawczości
śródrocznej, a w zakresie nie uregu|owanym w tych standardach stosownie do wymogów Ustawy
o rachunkowości i Wydanych na jej podstawie pŻepisów wykonawczych'
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skonso|idowany skrócony rapoń pó|rcGmy za 6 migśięcy 20l 2 roku

Marcin Hauffa

Wiceprezes zarządu
Kluczowy bieg,ly rev/ident
Numer ewidencyjny 1 1266

Poznań, dnia 29 sierpnia 20.l2 roku

Adam Tobola

Prezes za|ządu
Biegly rewident
Numer ewidencyjny 12269

4AUDYT Sp. z o.o,

' 60-538 Poznań, ul. Koście|na 18/4
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych wpisany na |istę podmiotów uprawnionych
prowadzoną pzez KRBR,
pod numerem ewidensyjnym 3363
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