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finansowe za rok 2010

Dla akcjonariuszy BERLING S.A.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe stanowi statutowe skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej BERL|NG za rok 2010.

Zarząd BERLING s.A. sporządził skonso|idowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami SprawozdawczoŚci Finansowej (MSSF) oraz związanymi i nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozponądzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym
wtych Standardach _ stosownie dowymogow Ustawy o rachunkowoŚcł i wydanych na jej-podstawie
przepisÓw wykonawczych.

Elementy skonsolidowanego sprawozdania
w niniejszym dokumencie w następującej ko|ejnoŚci:

zostaty przedstawione

Strona

do publikbcji przez Zarząd Spótki

finansowego

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Skonso|idowane sprawozdanie z całkowitych dochodÓw

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji f inansowej

SkonsoIidowane sprawozdanie z przeptywów pieniężnych

Skonso|idowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Noty objaŚniające

Skonso|idowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone
dnia 17 marca 201 1 roku oraz podpisane w imieniu Zarządu przez.,
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Hanna Ber l ing v

[r.,.\*V--( Vl
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 17 marca 201 1 roku

Paweł Marcin Ciechański
Członek Zanądu
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010

WYBRANDE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wyszczegó|nienie

Przychody netto ze sprzedaży

Zysk (strata) ze spzedaiy

Zysk (strata) z działaIności operacyjnej

Zysk (strata) przed opodatkowania

Zysk (strata) netto

Przepływy pienięine netto z działa|ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działa|ności inwestycyjnej

Przeptywy pieniężne netto z działa|ności finansowej

Przepływy pieniężne netto - razem

Aktywa/Pasywa rczem

Aktywa tnłałe

Aktywa obrotowe

Kapitał własny

Zobowiązania razem

Zobowiązania długoterminowe

ZoboWiąza n ia krótkoterminowe

Liczba akcji (tys. szt.)

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

Wańość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )

2010

PLN

2009

PLN

2010

EUR

2009

EUR

76 9'16

12  414

12 134

10  983

I  1 3 3

I 669

-1 547

6 054

t J  t / o

67 445

14 146

53 299

56 385

10 340

721

10 340

17 400

0,52

3.24

64 535

11 394

11  556

1 0 7 1 8

8 688

6 076

-8 887

3 546

/ J 5

45 842

12 486

33 357

28 379

16 732

732

16  732

17 400

0.50

L O J

19  208

3  1 0 0

3 030

2 743

2 281

2 165

-386

1  5 1 2

3 290

14 868

z oz5

2 662

2 469

2 002

1 400

-2 047

817

169

10 56 ' l

2 876

8 120

6 908

4 073

178

4 073

4 235

0 , 1 2

0,40

16 843

13  458

14 238

2 611

| Ó z

2  611

4 394

0 ,1  3

0,82

Srednie kursy wymiany złotego W okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywa|nymi danymi
finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP w
szczegoIności:

- kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu (31 .12'2010 r. - kurs ogłoszony przez NBP -
tabe|a 255iAlNBP/2010 z dnia 31 .12.2010 tj. 3,9603 zł),

_ kurs średni w każdym okresie, ob|iczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
d z i eńkażdegomies iącawdanymokres i e (2010 r .  - 4 ,0044zł ,2009 r ' - 4 ,3406zł ) '

{r
Grupa Kapitałowa BERLING s.A.



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys' zł

sKoNsoL|DoWANE sPRAWozDANIE z cAŁKoWlTYcH DocHoDoW

Nota

7

7

I

8

8

72 509

4 407

-55 086

-C  YUZ

-3 514

58 376

6  1 5 9

- 43 841

- 5521

- 3 7 8 0

12 miesięcy 2010 12 miesięcy 2009

Dzi ałal n ość kontyn uowana

Przychody ze sprzedaŻy towarów

Przychody ze sprzedaŻy produktów i usług

Koszt własny sprzedanych towarów, produktów i usług

Koszty sprzedaży

Koszty zarządu

zysk netto na sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Zysk (strata) na działa|ności operacyjnej

Przychody finansowe

Koszty finansowe

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto z działa|ności kontynuowanej

Działalność zaniechana

Wynik netto z działa|ności zaniechanej

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy

Przypadający:

Akcjonariuszom podmiotu dominującego

Udziałom niesprawującym kontroIi

Inne całkowite dochody netto

Gałkowity dochód za okres sprawozdawczy

Przypadający:

Akcjonariuszom podmiotu dominującego

Udziałom niesprawującym kontroIi

Zysk na jedną akcję

Przypadający:

Akcjonariuszom podmiotu dominującego

Udziałom niesprawującym kontroIi

1 0

1 1

1 2

1 3

12 414

zvJ

-482

1't 394

443

- 281

12 134

201
-1 353

11 556

29
- 867

10 983
-1 850

't0 718

- 2 0 3 0

9  133 I 688

9  133 8 688

9  133 I 688

9  133 8 688

1 Ą

9  133

v , c z

I 688

0,50

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys' zł

SKONSOLI DOWAN E SPRAWOZDANI E Z SYTUACJ I FI NANSOWEJ

Aktywa trwałe

Wańość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe

Wańości niemateriaIne

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

NaIeżności handIowe oraz oozostałe naIeżności

Aktywa trwałe razem

Aktywa obrotowe

Zapasy

Na|eżności hand|owe oraz oozostałe na|eżności

Na|eżności z tytułu podatku dochodowego

Środki pieniężne i ich ekwiwa|enty

Pozostałe aktywa

Aktywa obrotowe razem

Aktywa tnruałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywa razem

Nota

'15

1 6

1 7

1 8

1 9

2010

8 471

5 245

139

291

2009

8 471

3 801

63

144

7

14 146 12 486

20

I Y

1 9

2 1

22

26 836

I I O Z J

32

14 523

285

25 941

4 676

382

1 347

1 011

53 299 33 357

67 445

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
i
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Skonso|idowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys. zł

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Kapitał własny

Kapitał podstawowy

Kapitał zapasowy

Zysk netto okresu 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

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zobowiąza n ia długoterm inowe z tytułu |easingu finansowego

Rozl iczane w czasie dotacje

Zobowiązania długoterminowe razem

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwatymi
przeznaczonymi do sprzedaży

Zobowiązania krótkotermi nowe

Zobowiązania ha nd |owe o raz pozostałe zobowiqza n ia

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Pożyczki i kredyty bankowe

Zobowiązan ia krótkoterm inowe z tytułu |easingu f inansowego

Rozliczane w czasie dotacje

Zobowiązania krótkotermi nowe razem

Zobowiązania razem

Pasywa razem

Z J

24

2010

17 400

29 852

9  133

56 385

2009

14 400

5 291

8 688

28 379

56 385 28 379

25
'18

26

29

267

220
'101

247

243

z+z

732721

27

28

27

25

26

29

I 088

427

425

114

z  | Ó

O Y

6  n 1 0

109

11 461

142

10 340 16 732

11  061 17 464

67 445 45 842

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys. zł

sKoNsoL| DoWAN E SPRAWoZDAN| E z PRZEPŁYWoW PIEN| EzNYcH

Przeptywy pieniężne działa|ności operacyjnej
Zysk bruito
Amońyzacja
Odsetki
Wynik z działa|noŚci inwestycyjnej
Na|eżności . zmiana stanu
Zapasy - zmiana stanu
Pozostałe aktywa - zmiana stanu
Zobowiązania hand|owe i pozostałe - zmiana stanu
Podatek dochodowy - zapłacony
Przeptywy pieniężne netto z działa|ności operacyjnej

Przepływy pieniężne z działaIności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych
Wydatki na zakup środkÓw trwałych
Zakup podmiotu za|eżnego
Przepływy pieniężne netto z działa|ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne działa|ności finansowej
Dywidendy Wypłacone i inne wypłaty na Żecz WłaŚcicie|i
Spłata pożyczek i kredytów bankowych
Spłata zobowiązań z tytułu |easingu finansowego
Zaciąg nięcie kredytów bankowych
Opcje - rozliczenie
Odsetki
Przepływy pieniężne netto z działa|ności finansowej

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwa|entów

Sa|do otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwa|entÓw

Sa|do zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwa|entów

2010

10 983
509
293
-48

-6 597
-1 042

726
6 275

_2 430
s 669

2009

8 688

Óoo

67
1 123
5 718

87
-8 647
- 2078

6 076

91

1 638

67
-238

-8 634
-1  547 - 8 8 8 7

18 873
-11 461

- .169

- 895
- 293

1 593
- t Y o

6 201

-866
6 054 3 546

13 176

1 347

735

o t z

14 523 1 347

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys' zł

SPRAWoZDAN|E zE zMlAN W KAP|TALE WŁASNYM

Kapitał podstawowy
Stan na początek okresu
. Podwyższenie kapitału
Stan na koniec okresu

Kapitał zapasowy
Na początek okresu
- Podział wyniku f inansowego
- Agio z emisj i
Na koniec okresu

Zyski zatrzymane
Na początek okresu
- Wynik finansowy wypracowany w okresie
- Zwiększenie kapitału zapasowego
Stan na koniec okresu

Udziały akcjonariuszy mniejszościowych

Kapitał własny razem

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

2010

14 400
3 000

2009

14 400

17 400 14 400

5 291
8 688

15  873
5 291
5 291

29 8s2 5 291

8 688
9  133

- 8 6 8 8

5 291
8 688

- 5291

9  133 8 688

28 379 19  691
56 385 28 379

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys. zł

NoTY oBJAśt.tIl.l4ce

Nota 1' Informacje ogó|ne o jednostce dominującej

BERL|NG S.A. (Spółka' Jednostka, Jednostka dominująca) powstata w wyniku przekształcenia z Ber|ing Centrum
Chłodnictwa Spółka Jawna, która prowadz|ła działa|noŚÓ gospodarczą od kwietnia 1993 roku.

Przekształcenie w spótkę akcyjną nastąpiło na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego d|a m.st. Warszawy' XlV
Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 1 |utego 2008 i z tym dniem SpÓłka została
wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000298346.

WspÓ|nicy spółki jawnej obję|i akcje w spÓłce akcyjnej w zamian za posiadane wktady w spótce jawnej' Wszystkie
aktywa i pasywa zostaty przejęte przez BERL|NG S.A.

Numer |dentyfikacji Podatkowej nadany zostat Spółce przez Urzqd Skarbowy Warszawa ochota w dniu 29 marca,|995. N|P 522 00 59742. Numer Regon 010164538 nadany został puez Wojewódzki Urząd Statystyczny
ul. Wiktorska 91A w Warszawie w dniu I kwietnia 1993.

Siedziba jednostki dominującej mieści się w Warszawie przy uIicy Wspo|nej 25.

Przedmiotem działa|ności Spółki jest:
- hande| huńowy i deta|iczny urządzeniami chłodniczymi,
_ usługi w zakresie napraw, montażu i komp|etacji urządzeń przemysłowych w szczegÓ|ności związanych

z chłodnictwem,
- wynajem sprzętu chłodniczego.

Skład Zarządu BERLING S.A. na dzień sporządzenia skonso|idowanego sprawozdania finansowego przedstawiał
się następująco:

- Hanna Ber|ing - Prezes Zarządu,
- Paweł Ciechański - Członek Zarządu'

W 2010 roku oraz pomiędzy dniem bi|ansowym, a dniem sporządzenia skonso||dowanego sprawozdania
finansowego nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu

Sktad Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia skonso|idowanego sprawozdania finansowego przedstawiał się
następująco

_ Tomasz Ber|ing - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
_ Marcin Marczuk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
_ Kajetan Wojnicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Berling - Cztonek Rady Nadzorczej,
- Grzegoz Pawtowski - Cztonek Rady Nadzorczej.

W 2010 roku oraz pomiędzy dniem bi|ansowym, a dniem sporządzenia skonso|idowanego sprawozdania
finansowego wystąpiła jedna zmiana w sktadzie Rady Nadzorczej Społki.

- W dniu 25.06.2010r. został odwołany Jerzy Stec z funkcji Cztonka Rady Nadzorczej
_ W dniu 25.06.2010r' został powołany Kajetan Wojnicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Czas tnłania Spółki jest nieokreś|ony.

Nota 2. Skład grupy kapitałowej

BERL|NG jest jednostką dominującą Grupy Kapitatowej BERL|NG s.A' (Grupa, Grupa Kapitałowa), w skład któĘ
wchodzi jednostka za|eŻna Przedsiębiorstwo Wie|obranżowe ,,ARKToN'' Sp. z o.o. (da|ej Arkton/jednostka
za|eŻna).

BERL|NG nabyt w 2008 roku 100% udziałów spółki Arkton, przez co stał się jej jedynym udziałowcem.
Przedmiotem działa|ności spółki za|eżnej jest:

- produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
- wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych.

Czas tnła n ia jednostki za|eŻnĄ jest nieokreś|ony'

/-

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys. zł

Nota 3. Podstawa i format sporządzenia skonso|idowanego sprawozdania finansowego

Skonso|idowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z:
- Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (,,MSSF'') w kształcie zatwierdzonym

przez UE. MSSF obejmuĘ standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (,,RMSR'' ) oraz Komisję ds. |nterpretacji Sprawozo"awcżosói finansowej
(,,tFRtc'),

- przepisami rozporządzenia Ministra FinansÓw z dnia 19 paŹdziernika 2005 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych pzekazywanych pzez emitentów papierÓw wańościowych (Dz. U' Nr 209' poź'
1744).

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporzqdzone zgodnie zzasadąkosztu historycznego

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych (,,PLN'), a wszystkie wartości, o i|e nie wskazano
inaczej, podane są w tysiącach złotych (', tys. PLN'').

Skonso|idowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres,|2 miesięcy tj. od dnia 01.o1'2o1o roku do dnia
31.12.2010 roku.

Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych
zaprezentowano porównywa|ne dane finansowe na dzień 31.12.2009 roku.

D|a danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapita|e
własnym oraz W sprawozdaniu z przepływów pienięznych zaprezentowano porównywa|ne dane finansowe za
okres od 01 .01 .2009 roku do 3l . '12.2009 roku.

Dane porównywalne były zweryflkowane przez biegtego rewidenta.

Skonso|idowane sprawozdanie finansowe jednostki zostato sporządzone pzy zatożłeniu kontynuowania
działa|ności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bi|ansowym' Zarząd Jednostki nie stwierdza
na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na
zagroienia d|a moż|iwości kontynuacji działa|ności przezGrupę w okresie ,|2 miesięcy po dniu bi|ansowym na
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
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do 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
rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, ktÓre weszły w życie, a standardami MSSF
zatwierdzonymi przez UE.

!SSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych StandardÓw
Rachunkowości (,'RMSR'') oraz Komitet ds. |nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
(,,KrMSF').
Spółki Grupy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z po|ityką (zasadami) rachunkowoŚci okreś|onymi przez
Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (,,Ustawa'') z póŹniejszymi 

'zmianami

i wydanymi na jej podstawie przepisami. Jednostkowe sprawozdania finansowe spÓłek Grupy sporządzane są
według MSSF.

Nota 5. opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości, zmiany MSSF

Poniżej zostały przedstawione istotne zasady rachunkowości stosowane przy sporządzeniu niniejszego
skonso|idowanego sprawozdania finansowego. Zasady te były stosowane we wszystkich prezentowanyóh
okresach w sposÓb ciągły.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaŻy ujmowane są w wańości godziwej zapłat otrzymanych |ub nałeznych i reprezentujq
na|eżności za towary i produkty dostarczone w ramach norma|nej działa|ności gospodarczej, po pomniejszenij
o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą. Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane
są W momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności.

)t
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010

Leasing

Leasing jest k|asyfikowany jako |easing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencja|ne
korzyŚci oraz ryzyko wynikające z bycia właŚcicie|em na |easingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leaśingu
są traktowane jako |easing operacyjny.
Aktywa użytkowane na podstawie umowy |easingu finansowego sq traktowane jak aktywa Społki i są wyceniane
w ich wańości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wańość bieząca minimi|nych opłat
|easingowych. Powstajqce z tego tytułu zobowiązanie wobec |easingodawcy jest 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 pozostającego zobowiązania była wie|kością stałą.
Koszty finansowe są odnoszone w koszty odsetek w sprawozdaniu z catkowitych dochodow. optaty leasingowó
uiszczane w ramach |easingu operacyjnego obciążają koszty metodą |iniową przez 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 bezpośrednio w sprawozdanie z całkowitych dochodów, za wyjątkiem pzypadków' gdy powstały
one wskutek Wyceny aktywów i pasywÓw niepieniężnych, w przypadku których zmiany wartości goo}iwe; odnośi
się bezpośrednio na kapitał.
RÓżnice kursowe dotyczące na|eżności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów korygują odpowiednio przychody ze sprzedazy i koszty działa|ności operacyjnej.

Świadczenia pracownicze

Kwoty krótkoterminowych świadczeń na rzecz pracowników innych niż z tytułu rozwiązania stosunku pracy
i świadczeń kapitałowych ujmuje się jako zobowiązanie' po uwzg|ędnieniu wsze|kich kwot już wypłaconycń
ijednoczeŚnie jako koszt okresu, chyba że świadczenie na|eży uwzg|ędnić w 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 narastaniem ewentua|nych przyszłych płatnych nieobecności.
Swiadczenie z tytutu rozwiązania stósunku piacy ujmuje się jako zobowiązanie i koszt wówczas, gdy rozwiązany
został stosunek pracy z pracownikiem (|ub ich grup{ przed osiągnięciem przez niego wieku emeryta|nego |ub
gdy nastąpiło zapewnienie świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy W następstwie złożone!-przez
jednostkę propozycji zachęcającej do dobrowo|nego odejścia zpracy'
Spółka nie oferuje swoim pracownikom udziału w żadnych programach dotyczących świadczeń po okresie
zatrudnienia.
Jednostka nie prowadzi programu wynagrodzeń opańych na akacjach (MssF 2).

Podatki

Na obowiązkowe obciążenia wyniku składajq się: podatek bieżący oraz podatek odroczony'
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
wyłączeniem przychodÓw pod|egających opodatkowaniu i kosztów stanowiqcych koszty uzyskania przychoóÓw w
|atach następnych oraz pozyĄi kosztów i przychodow, ktore nigdy nie będą pod|egały opodatkowaniu. obciążenia
podatkowe są wy|iczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
Biezący podatek dochodowy dotyczący pozycji rozpoznanych bezpoŚrednio w kapita|e jest rozpoznawany
bezpośrednio w kapita|e, a nie w sprawozdaniu z catkowitych dochodów.
Podatek odroczony jest wy|iczany metodą bi|ansową jako podatek pod|egający zapłaceniu |ub zwrotowi
w przysztości na rÓżnicach pomiędzy wańościami bi|ansowymi aktywÓw i pasywÓw' a odpowiadającymi
im wańościami podatkowymi wykorzystywanymi do wy|iczenia podstawy opodatkowania'
Rezen,va na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich rożnic przejściowych pod|egających
opodatkowaniu' natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokoŚci
w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne
roznice przejściowe. Pozycja aktywów |ub zobowiqzanie podatkowe nie powstaje, jeś|i rÓżnica przejściowa
powstaje z tytułu wańości firmy |ub z tytułu pienrotnego ujęcia innego składnika aktywów |ub zobowiązania
w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy.
Rezenłla z tytutu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych różnic podatkowych powstałych
w wyniku inwestycji w podmioty za|ezne i stowarzyszone oraz wspó|ne przedsięwzięcia, chyba że SpÓłka jest
zdo|na kontro|owaÓ moment odwrÓcenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć
przyszłości rÓżnica pzejściowa się 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 Iub jego części następuje jego odpis.
Podatek odroczony jest wy|iczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywaÓ w momencie, gdy
pozyĄa aktywÓw zostanie zrea|izowana |ub zobowiązanie stanie się wymaga|ne. Podatek odroczony jest
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ujmowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych
bezpoŚrednio w kapita|e wtasnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest rÓwnież roz|iczany
bezpośrednio w kapitały własne.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia |ub kosztu wytworzenia)
pomniejszonego w ko|ejnych okresach o odpisy amońyzacyjne oraz utratę wartoŚci.
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem Iub wytworzeniem sktadników majqtku
wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być 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 ekonomicznej przydatności tych Środków, używając metody Iiniowej.
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres
ich ekonomicznej użytecznoŚci, odpowiednio jak aktywa własne.
Zyski |ub straty wynikłe ze sprzedaży / |ikwidacji |ub zaprzestania użytkowania środków trwałych są okreś|ane
jako rożnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wańością netto tych środków trwałych i są ujmowane
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Utrata wartości

Na każdy dzień bi|ansowy Spółka dokonuje przeglądu wańości netto składników aktywÓw trwałych W ce|u
stwierdzenia' czy nie Występują przesłanki wskazujące na moż|iwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy
stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wańość odzyskiwa|na danego sktadnika aktywów' w ce|u
usta|enia potencja|nego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów
pieniężnych' które są W znacznym stopniu nieza|eżnymi od przepływóW generowanych przez inne aktywa,
ana|izę przeprowadza się d|a grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której na|eży dany składnik
aktywów.

Zapasy

WańoŚĆ początkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty poniesione W związku
z doprowadzeniem zapasów do ich aktua|nego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasÓw obejmuje cenę zakupu,
powiększoną o cła importowe i inne podatki (niemoż|iwe do pÓŹniejszego odzyskania od władz podatkowych),
koszty transportu' zatadunku, wyładunku i inne koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem zapasów oraz
upusty, rabaty i inne podobne zmniejszenia.

Zapasy wycenia się na dzień bi|ansowy w wańości początkowej (cenie nabycia |ub koszcie wytworzenia) |ub
w cenie sprzedaży netto w za|eżności od tego, która z nich jest niższa. Cena sprzedazy netto odpowiada
oszacowanej cenie sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty
doprowadzenia zapasÓw do sprzedaży Iub zna|ezienia nabywcy (tj ' koszty sprzedaży, marketingu itp.).

lnwestycje

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny
nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Następnie instrumenty finansowe są za|iczane do
jednej z następujących czterech kategorii i ujmowane w następujący sposób:

- Aktywa finansowe wyceniane w wańoŚci godziwej przez wynik finansowy : kategoria ta obejmuje dwie
podkategorie: aktywa przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe przeznaczone
w momencie ich początkowego ujęcia do vuyceny według wartości godziwej przez wynik finansowy.
Składnik aktywów za|icza się do tej kategorii jeze|i został nabyty przede wszystkim w ce|u sprzedaży w
krotkim terminie |ub jeze|i zostałza|iczony do tej kategorii przezZarząd' |nstrumenty pochodne również
za|icza się do ,,przeznaczonych do obrotu'', o i|e nie zostały przeznaczone na zabezpieczenia. Aktywa z
tej kategorii za|icza się do aktywów obrotowych, jeże|i są przeznaczone do obrotu |ub ich rea|izacji
oczekuje się w ciągu 12 miesięcy od dnia bi|ansowego. Niezrea|izowane zyski/straty z tytułu aktua|izacji
Wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.

_ Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymaga|ności są wyceniane według skorygowanej ceny
nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,

_ PoŻyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) usta|anej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,

- Na|eżności krótkoterminowe wykazywane są według kwot pienrotnie zafakturowanych,
z uwzg|ędnieniem odpisu na wątpliwe na|ezności,

- Na|eżności długoterminowe są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego
kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

- Wańośó należności aktua|izuje się uwzg|ędniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktuaIizujqcego.

- oszacowanie odpisów na na|eżności wątp|iwe następuje na podstawie ana|izy danych historycznych
dotyczących ściąga|ności na|eżności bądŹ na podstawie struktur wiekowych sa|d na|eżności, a także na
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podstawie informacji z działu prawnego o na|eżnościach skierowanych na drogę sądową (upadłości,
|ikwidacje' układy i skierowane do sądu w celu uzyskania nakazu zaptóty;.

- odpisy aktua|izujące wańośÓ na|ezności za|icza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych
Iub do kosztów finansowych - za|eznie od rodzaju nalezności, której dotyczy oópis aktuałizujący.

- NaIezności umorzone, przedawnione Iub nieściągaIne zmniejszają dokonane upzednio odpisy
aktua|izujące ich wańość.

_ Należności umorzone, przedawnione Iub nieŚciągałne, od których nie dokonano odpisów aktua|izujących
ich wartości |ub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, za|icza się odpowiednio do pozośtirycn
kosztów operacyjnych I ub kosztów fi nan sowych.

_ Aktywa finansowe dostępne do sprzedazy są wyceniane wedtug wańości godziwej, a niezrea|izowane
zyski/straty z tytułu aktua|izacji Wyceny są ujmowane w sprawozdaniu z całkówitych óochodów.

_ Środki pieniężne i ekwiwa|enty środków pieniężnych kategoria ta obejmuje środ-ki pienięzne w kasie' na
rachunkach bankowych oraz wszystkie depozyty i krotkoterminowe papiery wańoŚciowe
z terminem zapada|ności do trzech miesięcy. Środki pieniężne i ekwiwa|enty środk.ów pieniężnych
wyceniane są według wartości nomina|nej.

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku usta|ana jest
w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bi|ansowy. W przypadku, gdy biak jest notowanej cóny
rynkowej, wańość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej poóounegb instrumentul bądi
na podstawie przewidywanych przeptywów pieniężnych. D|a wszystkich aktywów finansowyóh pzeprowadza iię
test na utratę wartości na dzień bi|ansowy.

Rezerwy na zobowiązania

Rezen,vy ujmowane są wówczas, gdy na Jednostce ciąży istniejący obowiązek (prawny |ub zwyczajowy)
wynikający ze zdarzeń przesztych i gdy jest pewne |ub wysoce prawdopodobne, że wypełnieńie tego ooowią'ió
spowoduje konieczność wypływu środków tożsamych ze stratami ekonomicznymi, óraz gdy mozna dokonaÓ
wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Kredyty bankowe

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego
wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredyiu/pozyczki. Następnie,
wszystkie kredyty bankowe i pozyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego
kosztu), przy zastosowa ni u efektywnej stopy 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,
przystosowania i montażu są ujmowane w wańoŚci tych aktywów (z wyjqtkiem rożnic kursowych nie będącyih
korektą płaconych odsetek), jeś|i zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. Pozostate kośzty finanśowania
zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

Zobowiązania i aktywa warunkowe

Przezzobowiązania warunkowe rozumie się :
_ możliwy obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń pzeszłych, którego istnienie zostanie

potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia Iub niewystąpienia jednego Iub większej i|ości
niepewnych przysztych zdarzeń, które nie w pełni pod|egają kontro|i jednostki; Iub

- obecny obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przesz|ych, a|e nie jest ujmowany w sprawozdaniu
finansowym, ponieważ:

o nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie
korzyści ekonomiczne w ce|u wypełnienia obowiązku; |ub

o kwoty obowiqzku (zobowiązania) nie można wycenió wystarczajqco wiarygodnie.
Przez aktywa warunkowe rozumie się moż|iwe sktadniki aktywów, które powstaty na skutek zdarzeń przeszłych
oraz których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia |ub niewystąpienia jednego |ub
większej i|ości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontro|ijednostki.

Szacunki Zarządu

Sporządzenie sprawozdania finansowego Wymaga dokonania przez Zarząd Jednostki pewnych szacunków i
założeń, które znajdują odzwiercied|enie w tym sprawozdaniu oraz w dodatkowych informacjach i 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 weryfikowane w oparciu o profesjona|ną ocenę Zarządu'

Zmiany MSSF

Następujące zmiany do istniejących standardÓw opub|ikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów
RachunkowoŚci oraz zatwierdzone przezUE weszły w życie w roku 2010:
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MSSF I (znowelizowany) ,,Zastosowanie MSSF po ruz pienrszy", zatwierdzony w UE w dniu 25
|istopada 2009 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych począWszy od 1 stycznia 2010
roku |ub po tej dacie), Zmiany dotyczyły reorganizacji treści i przesunięcia większoŚci |icznych w tym
Standardzie wyjątkÓw i zwo|nień do załączników'
MssF 3 (znowe|izowany) ,,Połączenia jednostek gospodarczych'', zatwierdzony w UE w dniu 3 czenivca
2009 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku |ub
po tej dacie), Zmodyfikowany MSSF 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
rachunkowości przejęcia ty|ko do momentu przejęcia kontro|i, w konsekwencji wańośĆ firmy usta|ana
jest ty|ko na ten moment. MSSF 3 precyzuje sposÓb usta|enia i ujmowania wańości godziwej na dzień
przejęcia. Zmiana standardu umoż|iwia również Wycenę wszystkich udziałów niesprawujących kontro|i w
jednostce przejmowanej w wartości godziwej |ub wg udziału proporcjona|nego tych udziałów w
mozliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki przejmowanej. Zmodyfikowany standard
Wymaga rÓwnież Vvyceny wynagrodzenia z tytułu przejęcia w wańości godziwej na dzień przejęcia.
Dotyczy to rÓwnież wartości godziwej wsze|kich należnych wynagrodzeń warunkowych'.

Zmiany do MSSF 1 ,,Zastosowanie MSSF po raz pienivszy" - dodatkowe zwolnienia dla jednostek
stosujqcych MSSF po raz pienruszy' zatwierdzone w UE w dniu 23 Czerwca 2010 roku (obowiązujący w
odniesieniu do okresów rocznych począWszy od 1 stycznia 2010 roku |ub po tej dacie), Zmiany
okreś|ają: (1) zwo|nienie jednostek stosujących metodę kosztów pełnych z retrospektywnego stosowania
MSSF w stosunku do aktywÓw w postaci gazu ziemnego i ropy naftowej, (2) zwo|nienie jednostek
posiadających umowy |easingu z ponownej oceny k|asyfikacji tych umów zgodnie z interpretacją K|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' - transakcje płatności w formie akcji roz|iczane w Środkach
pieniężnych w grupie kapitatowej, zatwierdzone w UE w dniu 23 marca 2010 roku (obowiązuJące W
odniesieniu do okresÓw rocznych począWszy od 1 stycznia 2010 roku |ub po tej dacie1, Zńlany
okreś|ają: (1) zakres MSSF 2. Jednostka otrzymująca dobra |ub usługi w ramach transakcji płatności w
formie akcji musi ująć te dobra |ub usługi nieza|eżnie od oko|iczności która jednostka w grupie roz|icza tę
transakcję oraz czy transakcja jest roz|iczana w formie akcji czy środkach pieniężnych' (2) oddziaływanie
MSSF 2 oraz innych standardów. Rada okreś|iła, iż zgodnie z MSSF 2 ,,grupa'' ma jednakowe znaczenie
jak w MSR 27 ,,Skonso|idowane i jednostkowe sprawozdania finansowe'', to jest w skład ,,grupy'' wchodzi
ty|ko jednostka dominująca oraz jĄ spótki za|eżne.
Zmiany do MSR 27 ,,Skonsolidowane ijednostkowe sprawozdania finansowe", zatwierdzone w UE w
dniu 3 czerulca 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
|ipca 2009 roku |ub po tej dacie)' Zmodyfikowany standard okreś|a, iz zmiany w udziałach jednostki
dominującej w spotce za|eżnĄ, niepowodujące utraty kontro|i, roz|iczane są w kapita|e własnym jako
transakcje z właścicie|ami pełniącymi funkcje właścicie|skie. Przy takich transakcjach nie ujmuje się
wyniku finansowego ani nie dokonuje przeszacowania wańości firmy. Wsze|kie różnice między zmianą
udziatów niesprawujących kontro|i a wartością godziwą wypłaconego |ub otrzymanego Wynagrodzenia
ujmowane są bezpośrednio w kapita|e własnym i przypisywane właścicie|om jednostki dominującej.
Standard okreś|a czynności księgowe, jakie powinna zastosowaÓ jednostka dominująca w przypadku
utraty kontro|i nad społką zaleŻną. Zmiany do MSR 28 i MsR 31 poszerzają wymagania dotyczące
rozliczania utraty kontroli.
Zmiany do MSR 39 ,,|nstrumenty finansowe: ujmowanie i wycena'' - spełniające kryteria pozycje
zabezpieczane, zatwierdzone w UE w dniu 15 września 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu
do okresow rocznych rozpoczynĄących się ,| |ipca 2009 roku |ub po tej dacie), Wyjaśniają one dwie
kwestie związane z rachunkowoŚcią zabezpieczeń: rozpoznawanie inf|acji jako ryzyka lub części ryzyka
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
eIementem przepływów pieniężnych ujmowanego instrumentu finansowego.
Zmiany do różnych standardów i interpretacji ,,Poprawki do MSSF (2009)' - dokonane zmiany w ramach
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF, opublikowane w dniu 16 kwietnia 2009 roku
(MSSF 2,  MSSF 5,  MSSF I ,  MSR 1,  MSR 7,  MSR 17, MSR 18, MSR 36, MSR 38, MSR 39, KTMSF I
oraz KIMSF 16), ukierunkowane głównie narozwiązywanie niezgodności i uściś|enie słownictwa,
zatwierdzone w UE w dniu 23 marca 2010 roku (obowiązĄące wodniesieniu do okresÓw rocznych
rozpoczynĄących się 1 stycznia 2010 roku |ub po tejdacie),
|nterpretacja KIMSF 12 ,,Umowy na usługi koncesjonowane''' zatwierdzona W UE w dniu 25 marca 2009
roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 30 marca 2009 roku |ub
po tej dacie),
Interpretacja daje wytyczne d|a koncesjobiorców w zakresie ujęcia księgowego umów koncesji na usługi
w ramach partnerstwa pub|iczno-prywatnego. K|MSF 12 dotyczy umóW, W których koncesjodawca
kontroluje |ub reguluje jakie usługi koncesjobiorca dostarczy przy pomocy okreś|onej infrastruktury' a
takze kontro|uje znaczący pozostaty udział w infrastrukturze na koniec okresu rea|izacji umowy.
|nterpretacja KIMSF ,|5 

,,Umowy dotyczące budowy nieruchomości'', zatwierdzona w UE w dniu 22 |ipca
2009 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczyna1ących się 1 stycznia 2010 roku
|ub po tej dacie)' K|MSF 15 zajmuje się dwoma (powiązanymi) zagadnieniami: okreś|a, czy dana umowa
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o usługę budow|aną nieruchomości wchodzi w zakres MSR 11 ,,Umowy o usługę budow|aną'' czy MSR
18,,Przychody,,oraz okreŚ|a, kiedy na|ezy ujmować przychody z budowy nieruchomoŚci. |ńterpietacja
zawiera również dodatkowe wytyczne dotyczące odrózniania ,,umów o budowę'' (wchodzących w zakrós
MSR 11) od innych umów dotyczących budowy nieruchomości (wchodzących w zakres MSń 18).

_ |nterpretacja K|MSf 16 ,,Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą'',
zatwierdzona w UE w dniu 4 czerwca 2009 roku (obowiązująca w odniesieniu do órreśow ńcznyin
rozpoczynąących się 1 |ipca 2009 roku |ub po tej dacie),

- |nterpretacja K|MSF 17 ,,Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicie|om'', zatwierdzona w UE w
dniu 26 |istopada 2009 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
listopada 2009 roku lub po tej dacie),

- |nterpretaĄa zawiera Wytyczne w zakresie roz|iczania przekazywania aktywÓw niegotówkowych
wtaścicie|om. Z in.terpretacji wynika przede wszystkim, że dywidendę na|eży wyceniaÓ w wartości
godziwej wydanych aktywów, a różnice między tq kwotą a wcześniejszą wańością bi|ansową tych
aktywów na|eży ujmowaÓ w wyniku finansowym w momencie roz|iczania na|eżnej oywio.eńoy.
Interpretacja nie dotyczy podziału aktywów niegotówkowych w sytuacji' gdy w wyniku poożiatu kontrola
nad n imi n ie u lega zmianie.

- |nterpretacja KlMSF 18 ,,Przekazanie aktywów przez k|ientÓw'', zatwierdzona w UE w dniu 27 |istopada
2009 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się .| |istopada ż009
roku lub po tej dacie).

- |nterpretaĄata dotyczy szczegó|nie sektora użyteczności pub|icznej i 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
przyłączenia k|ienta do sieci lub do zapewnienia mu ciągłego dostępu do dostaw towarów |ub uśług.

Spółka uwzg|ędniła wyżej wymienione zmiany przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, w przypadku gdy
jej dotyczyty.

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opub|ikowane, a nie weszły jeszcze w życie

Standardy i interpretacje' jakie zostały już opub|ikowane i zatwierdzone przez UE, a|e jeszcze nie weszły w życie
Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała następujących standardów, żmian
standardÓw i interpretacji, ktore zostały opub|ikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, a|e które nie weszły
jeszcze w życie:

_ Zmiany do MSR 24 ,,Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych,'- uproszczenie wymogów
dotyczących ujawnień przez jednostki powiqzane z państwem oraz doprecyzowanie definicji jednośtek
powiązanych, zatwierdzone w UE w dniu 19 |ipca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów
rocznych począWszy od 1 stycznia 201 1 roku |ub po tej dacie),

- Zmiany do MSR 32 ,,lnstrumenty finansowe: prezentacja" - klasyfikacja emisji praw poboru,
zatwierdzone w UE w dniu 23 grudnia 2009 roku (obowiązujqce w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 |utego 2010 roku |ub po tej dacie), Zmiany dotyczą sposobu k|asyfikacji emisji
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 spełnieniu okreś|onych
warunkÓw, były k|asyfikowane jako kapitał własny nieza|eznie od wa|uty, w której wyrażone jest
rozliczenie tych praw.

- Zmiany do MSSF 1 ,,Zastosowanie MSSF 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 (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynĄących się 1 |ipca 2010 roku |ub po tej dacie), Zmiany te zwa|niają jednostki stosujące MSSF
po raz pienłlszy z dodatkowych ujawnień danych porównawczych określonych przez zmiany do MSSF 7
,,Podniesienie jakoŚci ujawnianych informacji dotyczących instrumentów finansowych'' wydane W marcu
2009 roku.

_ Zmiany do K|MSF 14 ,,MSR 19 - Limit Wyceny aktywów z tytułu okreś|onych świadczeń, minima|ne
wymogi finansowania oraz ich wzajemne za|eżności'' - przedpłaty w ramach minima|nych wymogów
finansowania, zatwierdzone w UE w dniu 19 |ipca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynĄących się 1 stycznia 201 1 roku |ub po tej dacie)' Poprzednia wersja interpretacji w
pewnych okoIicznościach nie dopuszczała ujmowania przez jednostki wymogów minima|nego
finansowania jako składnika aktywÓw. Dokonane poprawki usuwają ten prob|em.

_ Zmiany do różnych standardów i interpretacji ,,Poprawki do MSSF (2010)" - dokonane zmiany w ramach
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF, opublikowane w dniu 6 maja 2010 roku
(MSSF 1 '  MSSF 3 '  MSSF 7,  MSR 1 '  MSR 27, MSR 34 oraz KIMSF 13) uk ierunkowane głównie na
rozwiązywanie niezgodności iuŚciś|enie słownictwa, zatwierdzone w UE w dniu.18 |utego 201 1 roku
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynĄących się w dniu |ub po ich dacie - 1
|ipca 2010 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''' zatwierdzona w UE w dniu 23 |ipca 2010 roku (obowiązujqce w odniesieniu do okresów

i.
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rocznych rozpoczynĄących się 1|ipca 2010 roku |ub po tej dacie). |nterpretacja ta doprecyzowuje
wymogi okreś|one przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Fininsowej (MSsF) W
odniesieniu do sytuacji, kiedy jednostka renegocjuje warunki zobowiązań finansowych . 

.kredytoda'cą

oraz kredytodawca zgadza się przyjąć instrumenty kapitałowe w ce|u roz|iózenia zobowiązań
finansowych w całości |ub częściowo.

SpÓłka postanowiła nie skorzystaĆ z moż|iwoŚci wcześniejszego zastosowania powyższych standardów, zmian
do standardÓw i interpretacji' Według szacunkÓw SpÓłki' w/w standardy, interpretacje-i zmiany do standardow nie
mlałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeże|i zostałyby zastosowóne przez jednostkę na dzień
bilansowy.

Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, a|e jeszcze niezatwierdzone przez UE
_ MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczqcy sposÓb od regulacji

przyjętych prze1 R'"oę Międzynarodowych Standardów Rachunkowosci ińulsn;, z wyj{ttień
poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień sporid-zenia
sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:

- MSSF 9 ,,|nstrumenty finansowe'' (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynajqcych
się 1 stycznia 2013 roku |ub po tej dacie), Nowy opub|ikowany przez RMSR w oniu tz tistopaoj )ó0g
roku standard MSSF 9 usta|a pojedyncze podejście w ce|u okreś|enia czy aktywa finansowe wyceniane
są wg kosztu 3mo$y-z9ryanego czy według wartoŚci godziwej, zastępując |iczne zasady okróś|one w
MSR 39. Podejście MssF 9 oparte jest na ocenie, w jaki sposób jeoń.ositia zarządzajej instrumentami
finansowymi (tj. oparte na ocenie modelu biznesowego) oraz ocenie charakterysiyki umownych
przepływÓw pieniężnych związanych z aktywami finansowymi. Nowy standard wymaga rÓwńież
zastosowania pojedynczej metody oceny utraty wartości, zastępując Iiczne metody oceny utrity wańości
okreś|one przez MSR 39. Nowe wymogi dotyczące roz|iczania zobowiązan finanśowycń dotyczą
prob|emu zmienności wyniku finansowego wynikającego z decyĄi emitenta o wycenie wtasńego
zadłuŻenia w wańości godziwej. RMSR zdecydowała o utrzymaniu obecnej Wyceny po koszc-ie
zamortyzowanym W odniesieniu do większości zobowiązań, dokonując zmiany jedynie w iegu|acjach
dotyczących własnego ryzyka kredytowego. W ramach nowych wymogow 1eonośtka, ńtora zoejyou1ó się
wyceniĆ zobowiązania w wańości godziwej prezentuje zmianę wańości godziwej wynikającą ze zmian
własnego ryzyka kredytowego w innych catkowitych dochodach, nie w racńunku zysków i strat.

_ Zmiany do MSSF ,| 
,,Zastosowanie MSSF po raz pierwszy,, _ cięizka hiperinflacja i usunięcie sztywnych

terminÓw dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 |ipca 2011 roku |ub po tej dacie),

_ Zmiany do MSSF 7 ,,Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji'' - transfery aktywów finansowych
(obowiązujący wodniesieniu do okresÓw rocznych rozpoczynających się 1 |ipca 201.1 roku |ub po tej
dac ie) .

- Zmiany do MSR 12,,Podatek dochodowy'' - podatek odroczony: rea|izaĄa aktywów (obowiązujący w
odniesieniu dookresów rocznych rozpoczyna1ących się 1 stycznia 2012roku |ub potej dacie)' lvlśąlz
Wymaga od jednostek Wyceny aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w za|eżności od tego, czy jednostka p|anuje rea|izacji aktywów przezich wykorzystanie czy sprzediźz.
D|a aktywÓw wycenianych zgodnie z MSR 40 ,,NieruchomoŚci inwestycyjne', 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 wartość sktadnika aktywów rea|izuje się
zwyk|e w momencie jego sprzedaży.

Według szacunkÓw Spótki w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wptywu
na sprawozdanie finansowe, jeże|i zostatyby zastosowane przez Grupę na dzień bi|ansowy.
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Nota 6' Segmenty działa|ności

D|a ce|ów zarządczych Grupa wyróżnia dwa sprawozdawcze segmenty operacyjne:
- segment A - urządzenia chłodnicze,
- segment B - akcesoria i pozostałe urządzenia.

Grupa dokonuje oceny wyników segmentow operacyjnych na podstawie sporządzanych raportów przez
poszczegÓlne segmenty.

Seqmentv 2010

Aktywa trwałe

UdziaĘ

Rzeczowe aktywa tnłałe

Wańości niemateriaIne

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

NaIeżnoŚci handIowe oraz pozostałe naIeżności

Wańośc firmy

Aktywa obrotowe

Zapasy

Na |eżności hand |owe oraz pozostałe na|eżności

NaIeżności z tytułu podatku dochodowego

Środki pieniężne i ich ekwiwa|enty

Pozostałe aktywa

Aktywa razem

Kapitał własny

Kapitały podstawowy

Kapitały pozostałe

Zysk netto okresu obrotowego

Zobowiązanie długotermi nowe

PoŻyczki i kredyty bankowe

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zobowiązania długoterminowe z tytułu |easingu finansowego

RozIiczen ia m iędzyokresowe dotacje

Zobowiązania krótkoterm i nowe

Zob owiązania h a nd |owe oraz pozostałe zobowiąza n ia

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Pożyczki i kredyty bankowe

Zobowi ązania krótkoterm i n owe z tytułu |easi n g u f i n a nsoweg o

RozI iczen ia m iędzyokresowe dotacje

Pasywa razem

Segment A
18 997

t /  c o c

1 257

175

43 446

22 640

9  5 1 6

425

10  606

260

62 443

Segment B
4 207

3 071
'139

88

10 695

4 343

2 410

3  9 1 8

24

13 993

Korekty SSF
-8 149 't4 146

917 5245

_  139

28 291

8 471 I  471

-842 53 299
-147 26 836
-695 11 231

- 425
- 14 523
- 284

-8 991 67 445

Segment A

54 980

17 400

29 011

I 569

181

7 282

7 106

176

62 443

Segment B

9 876

5 000

1 Óoz

514

366

{  ? ?

51

81

1 0 1

3 752

3  1 0 1

114

41

ov

13 993

Korekty
-8 470

-5 000

-3 521

51

'174

174

-695

-695

ssF
s6 385

17 400

29 852

I  1 33

721

133

267

220

101

10 339

I  5 1 3

427

114

218

69

67 445

42

139
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D z i ała l n ość ko n tyn u owa n a

Przychody ze sprzedaŻy

Koszt działaI ności operacyjnej

Zysk netto na spaedaży

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyj ne

Zysk (strata) na działa|ności operacyjnej

Przychody finansowe

Koszty finansowe

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

zysk (strata) netto z działa|ności kontynuowanej

Seqmentv 2009

Aktywa trwałe

UdziaĘ

Rzeczowe aktywa tnivałe

Wańości niemateriaIne

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Na |eżności handlowe oraz pozostałe na|eżności

Wańośc firmy

Aktywa obrotowe

Zapasy

Na|eżności hand|owe oraz pozostałe na|eżnoŚci

Środki pieniężne i ich ekwiwa|enty

Pozostałe aktywa

Aktywa razem

Kapitał własny

Kapitaty pozostałe

Zysk netto okresu obrotowego

Wypłacone zyski spółki jawnej

Zobowiązanie długoterminowe

Pożyczki i kredyty bankowe

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zobowiązania długoterminowe z tytułu |easingu finansowego

Zobowiązania krótkotermi nowe

Zobowiązania ha nd |owe o raz pozostałe zobowiąza n ia

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Pożyczki i kredyty bankowe

Zobowiązan ia krÓtkoterminowe z tytułu |easingu finansowego

Pasywa razem

Segment A

74 247

62 645

11 602

55

-Óvz

11 355

213

-1 283

10 285

- 1  716

I 569

Segment B

21 535

20 786

749

148

180

717

1 1

63s
-  t z z

514

Korekty ssF

-  | v  Y Y c  1 3  l ó 6

-20 058 63 373

62 12 414

- zuÓ

_ 482

62 12134

-23 201

- Z J  I  JC J

62 10 983

-12 -  1  850

51 9  133

Segment A

1 1  8 1 1

749

41

20 836

5 048

1 314

1 894

41 697

Segment A

19 387

81  51

Segment B

2 101

58

57

7

5  4 1 3

925

33

36

I 629

Segment B

2 993

6 1 5

Korekty

-11 811

951

46

8 471

ssF

3 801

63

144

7

8 471

-308 25 941
-q1 Ę Ę nĄa

-  1347

-919 1  011
-4484 45842

247

243

z4z

1 8 1

z + I

41

83

2 1

159

Korekty

.z oÓY

_78

ssF

19  691

8688

501 I

1 0 9

11461

142

45 842

4 799

9 068

1 1 1

41 697

2  118

109

z JYÓ

31

8 629

-1 898

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys' zł

Dzi ałaln ość kontyn uowana
Przychody ze sprzedaŻy

Koszt działaIności operacyjnej

zysk netto na sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Zysk (strata) na działa|ności operacyjnej

Przychody finansowe

Koszty finansowe

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto z działa|ności kontynuowanej

Nota 7. Przychody ze sprzedaży

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

Wyszczegó|nienie

Przychody ze sprzedaŻy towarów

Przychody ze sprzedaŻy produktóW

Razem

Struktura przychodÓW ze sprzedaŻy wg segmentÓw operacyjnych

Wyszczegó|nienie

sprężarki

Chłodnice

Skraplacze

Komponeniy

Pozostałe

Produkty Arktonu

Razem

Stru ktu ra te ryto ri a l n a p rzych odóW ze sprzedażzy

Wyszczególnienie

Polska

Zagranica

Razem

Segment A

CJ  / /O / /

42 946
't0 821

283

158

10 946

O I

951

10 062

I  9 1 0

I  151

Segment B

17 788

16 785

1 003

160

I z Ó

1 040

1 0

297

753

138

615

Korekty

-o 4zr

-c yvo

430

-48

-381

-97

- 1 8

-79

ssF

65 129

53 735

11 394

443

281

11 556

29

867

1 0  7 1 8

2 030

I 688

12 miesięcy
201 0

72 509

4 408

12 miesięcy
2009

58 376

76 917 64 535

12 miesięcy
2010

11 454

15 154

4 868

14 740

12 965

17 735

12 miesięcy
2009

12 597
13  225

3 009
13 041

22 664

76 917 64 535

12 miesięcy 12 miesięcy
2010 2009

69 299 58 438

7 618 6 097

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys. zł

I nformacje dotyczqce głównych k|ientów

W Grupie nie Występujq k|ienci stanowiqcy indywidua|nie co najmnie j IO% przychodów ze sprzedaży ogółem w
danym roku obrotowym.

Nota 8. Koszty działa|ności operacyjnej

Koszty działa|ności operacyjnej G ru py przedstawiały się następująco :

Wyszczególnienie

Amońyzacja

ZuŻycie materiałów i energ ii

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

Ubezpieczen|a społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzeda nych towa rÓw

Razem

Wyszczegó|nienie

Zy sk ze zbycia n iefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Odszkodowania

Nadwyżki inwentaryzacyjne

odwrÓcone odpisy należności

Pozostałe przychody

Razem

Nota 10. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczegó|nienie

odpisy aktuaIizujące na|eżności

Niedobory magazynowe

odpis aktuaIizujący zapasy

Pozostałe koszty

Razem

Nota 11. Przychody f inansowe

Wyszczegó|nienie

Odsetki od lokat

odsetki pozostałe

Razem

12 miesięcy
2010

509

2 658

3 200

1 0 8

3 933

51 975

721 729
269 229

12 miesięcy
2009

386

2 267

6  198

1 9 3

4  109

? o  n ? 1

Wysoki udział wańości sprzedanych towarów w kosztach ogótem wynikał z hand|owego charakteru prowadzonej
przez jednostkę dominującą działalności.

Nota 9. Pozostałe przychody operacyjne

63 373

12 miesięcy
2010

48

88

43

5

1 9

51 141

12 miesięcy
2009

67

8

1 5 1

203

1 4

203

,|2 miesięcy
2010

)

400

80

'l2 miesięcy
2009

43
146

92

443

482

12 miesięcy
2010

281

12 miesięcy
2009

169 20

3 2 9

29

Grupa Kapitałowa BERLING s.A.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys. zł

Nota 12. Koszty finansowe

Wyszczegó|nienie

odsetki od kredytÓW bankowych i pożyczek

odsetki pozostałe

Rozliczenie transakcji terminowych

Różnice kursowe

Razem

Wyszczegó|nienie

Zysk netto okresu

Liczba akcji zwykłych (tys.)

Podstawowy zysk na akcję (w złotych na jedną akcję)

12 miesięcy 12 miesięcy
2010 2009

304

895

121

837

30

Na koszty odsetek w |atach 2009-2010 składały się przede Wszystkim
kredytow bankowych oraz zobowiązań z tytułu |easingu.

Nota 13. Podatek dochodowy

odsetki od zaciągniętych przez Grupę

12 miesięcy 12 miesięcy
Wyszczegó|nienie

Podatek bieżący

Podatek odroczony

Razem 1 850 2 030

Część bieżąca i odroczona podatku dochodowego W roku 2009 i 2010 usta|ona została według stawki równej
19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Grupa nie posiada strat podatkowych, które mogtaby roz|iczyć w przyszłości z dochodem do opodatkowania.

W |atach 2009-2010 nie wystąpił podatek odroczony ujęty bezpośrednio w kapita|e własnym na dzień bi|ansowy.

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego kompensuje się ze sobą, jeże|i istnieje
moż|iwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania bieżących aktywów i zobowiązań
podatkowych jeże|i odroczony podatek dochodowy podlega tym samym organom podatkowym.

Najistotniejsze rÓżnice przejściowe, od których Grupa tworzy aktywa i rezeruvę z tytułu odroczonego podatku
dochodowego dotyczą rÓżnic kursowych, leasingu, odpisów aktua|izujących zapasy i na|eżnoŚci, rezeru na
naprawy gwarancyjne..

Nota 14' Zyskprzypadający na jedną akcję

Podstawowy zysk na akcję wy|icza się jako i|oraz zysku przypadajqcego na akcjonariuszy jednostki dominującej
oraz średniej Ważonej |iczby akcji zwykłych w trakcie roku.

W ce|u zapewnienia porównywa|ności, na potrzeby usta|enia zysku na akcję, przyjęto w |atach 2009-2010 i|ośÓ
akcji po upublicznieniutl- 17 400 200 akcji.

1 353 867

2010 2009

1 973 1 969
-123 334

12 miesięcy 12 miesięcy
2010 2009

I  1 3 3

17 400

0,52

8 688

17 400

0,50

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

Grupa Kapitałowa BERLING s.A. z l
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys. zł

Nota 15. Nabycie spółkizależnej

W dniu 3,| marca 2009 roku jednostka dominująca nabyła 1OOo/o udziałów w kapitale zakładowym spółki
Przedsiębiorstwo Wie|obranzowe ,,ARKToN'' Sp. z o'o. W dniu 19 stycznia 2o1o BERLING S.A' zawarłAneks do
Umowy inwestycyjnej z dnia 31 marca 2009 dotyczącej między innymi zakupu udziałów spółki ARKToN' Zgodnie
z Aneksem strony umowy podwyzszyły cenę nabycia udziałów o kwotę 447 tys' zł. J'ednocześnie zgoónie z
zapisami Aneksu Ber|ing S.A. w zamian za zwiększenie ceny udziałów został zwo|niony z zapłaty odsetór, które
powstały na mocy pierwotnych zapisów umowy inwestycyjnej. Skutki Aneksu zostały uwzg|ędnione w niniejszego
skonso|idowanego sprawozdania finansowego i przy usta|aniu wartości firmy.

Cena nabycia (umowa pienłlotna) początkowa: 10 374 tys' zł,

Koszty dodatkowe: 290 tys. zł'

Koszty łączne: 10 664 tys. zł,

Aneks - korekta ceny nabycia o 447 tys. zł (na|iczone odsetki do dnia aneksu),

Koszty tączne ogdem: 11 111 tys' zł,

Transakcja zgodnie z MSSF 3 została ujęta w sprawozdaniu skonso|idowanym metodą nabycia.

Aktywa netto ARKToN na dzień nabycia

Wyszczegó|nienie

Aktywa netto (wańość bi|ansowa)

Korekty

- korekty MSR (do wańości godziwej na 01.04.2009)

. rezeMa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od korekt aktywóWpasywów do wańości godziwej

Aktywa netto po korektach

Koszt połączenia (nabycia)

Wartość firmy

Wartość

1 823

8 1 8

1 009
-192

2 640

1 1  1 1 1

I 471

Arkton potraktowano jako ośrodek wypracowujący środki pieniężne, który jest najmniejszym moz|iwym
do zidentyfikowania zespołem aktywów ktÓry, wypracowuje Środki pieniężne.

Przeprowadzony przezZarząd Jednostki dominującej zgodnie z MSR 36 test na utratę wańości firmy nie wykazał
potrzeby ujęcia odpisu z tytułu utraty wańoŚci w skonso|idowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2010 roku.

Grupa Kapitałowa BERLING s.A. 22



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys. zł

Nota 16. Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczegó|nienie

Wartośc brutto na 1 stycznia 2009
ZWiększenia
Zwiększenie z tytułu nabycia Arkton Sp. z o.o.
Przeniesienia
Zmniejszenia
WańośĆ brutto na 31 grudnia 2009

Skumu|owana amor|yzaĄa (umorzenie)
Na 'l stycznia 2009
Amońyzacja za okres
Zmniejszenia
Przeniesienia
SkumuIowana amoftyzaąa (umorzenie)
na 31 grudnia 2009
Wartość netto na 1 stycznia 2009
Wańość netto na 31 grudnia 2009

Wańośc brutto na 1 stycznia 2010
Zwiększenia
Przeniesienia
Zmniejszenia
Wartośc brutto na 31 grudnia 2010

SkumuIowana amońyzaĄa (umorzenie)
Na 1 stycznia 2010
Amońyzacja za okres
Zmniejszenia
Przeniesienia
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na 31 grudn ia  2010
Wańośó netto na 1 stycznia 2010
Wańość netto na 31 grudnia 2010

Środki Lnn".. .
transoortu srooxl

. trwałe

1 026
s33

-148
1 411

-681
-1  65

63

-783

345
628

I  uzo

1 411
709

-1  '15

2 005

-783
-238

7B

-943
628

1 062

Grunty
budynki

Urządzenia i
maszyny Razem

417  4640
15  1  275

-145
_ _184

287 5731

-216 -1 751
-  I C  - J J J

- 8 5

-231 -1 999

201 2 889
56 3732

417 4 640

287 5731
68 2044

_ _236

-231 -'l 999
-23 -474

148

-zc1 -z 323

56 3732
10't 5 214

2 637
577
145

-8
3 351

-470
-88

-558

2 167
2793
2 637

3 351
855

- 1  1 9
4 087

682
4 1 2

-2
1 092

-427
-1  47

z

-572
255
5201

560
'150

.zó
682

-384
-65
22

176
255
560

-558
-66
68

-556
2 793
3 531

Wartość środków trwałych w budowie na koniec 2009 roku oraz
i 30 tys. zł.

odpisy aktua|izacyjne z tytułu trwałej utraty Wartości rzeczowych
objętym skonso|idowanym sprawozdaniem fi nansowym.

Grupa nie wytwarza Środków tnrvałych We Własnym zakresie.

2010 roku wyniosta odpowiednio 68 tys. zł

aktywów trwałych nie wystąpiły w okresie

Wańości początkowej Środków trwałych nie zwiększały koszty finansowania zewnętrznego.
Kredyty bankowe zabezpieczone są na środkach trwałych i zostaty opisane W nocie 29'

Grupa Kapitałowa BERLING s.A. z ó



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys' zł

Nota 17. Wańości niematerialne

Wyszczególnienie

Wańośc brutto na 1 stycznia 2009
Zwiększenia
Przeniesienia
Zmniejszenia
Wańość brutto na 31 grudnia 2009

Skumu|owana amońyzacja (umorzenie)
Na 1 stycznia 2009
Amortyzacja za okres
Zmniejszenia
Test na utratę wańości
SkumuIowana amoftyzaĄa (umorzenie)
Na 3' l  grudnia 2009
Wańość netto na ,t stycznia 2009
Wartość netto na 31 grudnia 2009

Wańośc brutto na 1 stycznia 2010
Zwiększenia
Przeniesienia
Zmniejszenia
Wartośc brutto na 31 grudnia 2010

Skum u|owana amoftyzaąa (umorzenie)
Na 1 stycznia 2010
Amortyzacja za okres
Zmniejszenia
Test na utratę wańości
SkumuIowana amońyzacja (umorzenie)
Na 3 '1  grudn ia  2010
Wańość netto na 1 stycznia 2010
Wańość netto na 31 grudnia 2010

Wańość firmy

I  471

8 47',!
I 471

8 471

I 471
I 471

Koncesje,
l icencje

283
63

34;

-232
-53

-285

52
62

346
187

533

-285
-1  09

-394

62

Razem

I 754
OJ

34;

-232
-53

-285

I 523
I 533

8 817
187

9 004

-285
-1 09

-394

8 533

W Grupie nie występowaty Wartości niemateria|ne użytkowane na podstawie umÓW |easingu.

odpisy aktua|izacyjne z tytułu trwałej utraty Wartości WartoŚci niemateria|nych nie wystąpity w okresie objętym
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Grupa nie wytwarza Wańości niemateria|nych we własnym zakresie.

Wańości początkowej Wańości niemateria|nych nie zwiększa'|y koszty finansowania zewnętrznego.

L
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010

Nota 18. Podatek odroczony

Aktywa i zobowiązania z tytutu odroczonego podatku dochodowego kompensuje się ze sobą' jeże|i istnieje
moż|iwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania bieiącyin anywow i zobowiązań
podatkowych jeze|i odroczony podatek dochodowy pod|ega tym samym organom pod-ałkowym.

Wyszczegó|nienie

Różnice kursowe

odsetki od pożyczki

Wyna g rodzen ialświadczen ia pracown icze

Naprawy gwarancyjne

Odpisy na zapasy

Wycena opcji/kontraktów

Niezrealizowana maria

Pozostałe

Razem

Wyszczególnienie

Środki trwałe

Pozostałe

Razem

Na dz ień 31 grudnia 2009 i2010 roku Grupa n ie pos iadała
pod|egałyby od|iczeniu od przyszłych zysków podatkowych.

Nota 19. Na|eżności hand|owe oraz pozostałe należności

Wyszczegó|nienie

Nałeżności handIowe

odpis aktuaIizujący wańośc naIeżności

Na|eżności hand|owe netto

Inne na|eżności

Razem

243

niewykorzystanych strat podatkowych, ktÓre

stan na
dzień

31.12.2010

20

1 1

4 1

76

80

28

35

stan na
dzień

3',1.12.2009

z

38
26

2 1

46

39
291

stan na
dzień

31.12.2010

218

49

144

stan na
dzień

31.12.2009

233

1 0

267

stan na
dzień

31.'.t2.2010

11  277
-386

stan na
dzień

31.12.2009

4 956
-391

10  891

732

4 565

500

5 065

Zarząd Grupy uważa' że wańośÓ księgowa netto na|eżności jest zb|iŻona do ich wartości godziwej, ponieważ
n ie występują istotne na|ezności długotermi nowe.

Standardowym terminem płatności W pzypadku na|ezności hand|owych jest 30 dni, w wyjątkowych
przypadkach 60 dni.
Główne ryzyko kredytowe Grupy związane jest przede wszystkim z na|eżnoŚciami hand|owymi.
Kwoty prezentowane w bi|ansie są wartościami netto, po pomniejszeniu o odpisy aktua|izujące, oszacowane
przez kierownictwo Grupy na podstawie przesztych doświadczeń oraz oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej.

11 623

25 1

t/i-
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys. zl

Wańości bi|ansowe na|eżnoŚci ogółem (brutto) są Wyrazone w następujących wa|utach:

Wyszczegó|nienie

Waluta
PLN

EUR

USD

Razem

Zmiany stanu odpisu aktuaIizującego wańości na|eżności hand|owych:

stan na
dzień

31.12.2010

10 428

846

stan na
dzień

31.12.2009

5  190
266

1't 277 4 956

Wyszczegó|nienie

Stan na dzień 1 stycznia

Utworzenie odpisów

odwrócenie odpisów

Stan na dzień 31 grudnia

Wyszczegó|nienie

Materiały

Produkcja w toku

Wyroby gotowe

Towary

Razem

Wyszczegó|nienie

Środki pieniężne W kasie iw banku

Razem

stan na
dzień

31.12.2010

391
2
-7

stan na
dzień

31j2.2009

551

43
- 203

391386

Utworzenie i odwrÓcenie odpisu z tytułu utraty wartoŚci na|eżnoŚci zostało ujęte w kosztach w sprawozdaniu
z catkowitych dochodów.

Pozostałe pozycje na|eżności nie zawierają pozycji o obniżonej wańości.

Nota 20. Zapasy

stan na
dzień

31.12.2010
Ó  f zo

5'1

64

23 494

stan na
dzień

3',t.12.2009
z v33

t Y 3

944

21 807

26 836 25 941

|nformacje na temat zabezpieczeń z tytułu zaciągniętych przez Grupę kredytów i pożyczek przedstawiono
w nocie nr 29.

Koszt zapasow W sprawozdaniu z całkowitych dochodów zostały ujęte w pozycji ,,WańośÓ sprzedanych
produktóW, towarów i materiałów''.

W 2010 roku Grupa dokonała odpisów aktua|izujących wańośĆ zapasów na łączną kwotę 400 tys. zł'

Nota 21. Środki pieniężne i ich ekwiwa|enty

stan na
dzień

31.12.2010

14 523

stan na
dzień

31.',t2.2009

1 347

14 523 1 347

Na środki pieniężne na dzień bilansowy składały się typowe |okaty oiN.

Struktura środkÓw pieniężnych w |atach 2009-2010 przedstawiała się następujqco:
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Skonso|idowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tvs. zł

Wyszczegó|nienie

Waluta PLN

Waluta EUR

Waluta USD

Razem

Nota 22. Pozostałe aktywa

Wyszczegó|nienie

Ubezpieczenia, prenumeraty

Koszty upublicznienia/lPO

Wycena kontraktów terminowych/opcji

Pozostałe koszty

Razem

Berl ing Hanna

Berling I nvestments Ltd

Berl ing Marcin

Berling Tomasz

Aviva Investors Poland S.A

stan na
dzień

31.12.2010

10 210

2 958
1 355

stan na
dzień

3'1.12.2005

803

540
4

14 523 1 347

stan na
dzień

31.12.2010

61

199

25

stan na
dzień

31.12.2009

46

950

1 ą

285 ,t 0,t1

Na pozostałe aktywa na koniec 2010 sktadata się wycen" *,"o bi|ansowy zawańych instrumentÓw
finansowych w postaci kontraktów wa|utowych otwańych na zakup 500 tys. USD oraz opĄi źabezpieczających
wartoŚĆ godziwą posiadanej miedzi, w związku z duŻązmiennością cen tego surowca na Światowych rynkaóń.'

NĄi-stotniejszą pozyąą pozostałych aktywów na koniec 2009 roku były koszty upub|icznienia, ktÓre zostały
w 2010 roku roz|iczone z agio powstaĘm z emisji akcji.

Nota 23. Kapitał podstawowy

W 2010 roku został podwyższony kapitat podstawowy Spółki do kwoty 17 400 tys' zł poprzez wyemitowanie
3 000 tys. akcji serii B o w.ańoŚci nomina|nej 1 zł. Podwyższenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym w dniu 26 maja2010 r'

Struktura akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2010 roku

Wyszczegó|nienie ||ość
akcji

Wańość Liczba głosów o/o udział głosów
%akcji nominalna na walnym na walnym

(w zł) zgromadzeniu zgromadzeniu

120 - 120

10 770 000 61 ,9 't0 770 000

4 0 - 4 0

4 0 - 4 0

1 411 200 8,1 1 411 200

120

10 770 000

40

40

1 411 200

A 1  0

8 , 1

Udziałowcami Ber|ing Investments Ltd są Hanna, Marcin i Tomasz Ber|ing posiadający odpowiednio 5o%,25%,
25% udziałów tej spcłki.

W201 1 roku lNG Paraso| Fundusz Inwestycyjny otwarty posiada 887.764 sztuk akcji Ber|ing S.A., stanowiących
5'10% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 887.764 głosów, które stanowić będą 5,10% og.óinej
Iiczby głosów na Wa|nym zgromadzeniu Spółki'

Wszystkie wyemitowane przez podmiot dominujący akcje są akcjami zwykłymi bez żadnego uprzywi|ejowania, co
do uczestnictwa w podziale zysku.

/ł
ł,.-
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys. zł

Nota 24. Kapitał zapasowy

Zgodnie ze statutem Spółki zysk netto może zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy, z|ym,że co najmniej
8% zysku rocznego prze|ewane będzie do kapitału zapasowego, dopóki kapitał tón nie ośiągnie przynajmnĘ 1/i
kapitału zakładowego.

Na koniec 2010 Wańość kapitatu fezeruowego/zapasowego wynosiła 5291 tys. zt, ktÓry powstat z zysku netto
jednostki dominującej w kwocie 4 986 tys. zł oraz korekt konso|idacyjnych w wańości 305 iys. zł.

W ramach kapitatu zapasowego, którego wańość na koniec grudnia 20.10 roku wyniosła 29852 tys. zł Grupa
wykazała między innymi lqdwy.kę ceny emisyjnej nad wańością nomina|ną akcji objętych ofertą pub|iczną oraz
poniesionych kosztÓw emisji, która została przeprowadzona w l półroczu 2010 roku w Ńysokości t.s azs tys' zt'

Nota 25. Kredyty i pożyczki

Wyszczegó|nienie

114 7 260
4 201

1't4 11 46'l
247 11 708

Informacje na temat zabezpieczeń dotyczących zaciągniętych kredytów i pożyczek zaprezentowano
w nocie nr 29.

Struktura zapada|ności kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawia się w sposób następujący:

Wyszczegó|nienie
stan na stan na

dzień dzień
31.12.2010 31j2Ź009

O d l d o 2 l a t

Razem

1 1 4 247

114 247

Struktura wa|utowa wartości bi|ansowej kredytÓw i pożyczek Grupy przedstawia się w sposób następujący:

stan na stan na
Wyszczególnienie dzień dzień

31.12.2010 31.12.2009
PLN

Razem 247 11 46'l

Charakterystyka umów kredytowych na dzień 31 grudnia 2010 roku

Na dzień 31 grudnia 2010 roku jednostka dominująca nie była stroną żadnych umów 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 zawarIej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Kwota kredytu wyniosła 928 tys.
zł i została udostępniona na finansowanie zakupu nieruchomości. Kredyt oprocentowany był według zmienńej
stopy procentowej (WlBoR d|a depozytów jednomiesięcznych) powiększonej o marżę banku. ostateczny termin
spłaty kredytu uptywa dnia 28 |utego 2012 roku.

charakterystyka umów kredytowych i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009 roku

stan na
dzień

31.'12.20',t0

133

stan na
dzień

3'1.12.2009

247

Długoterminowe
Kredyty bankowe

Krótkoterminowe
Kredyty bankowe
PoŻyczki

Kredyty i pożyczki razem

247133

247 11 461

Grupa Kapitałowa BERLING s.A. zó



30 stycznia 2009 roku zawarŁa zostata umowa pożyczki pomiędzy Hanną Ber|ing a Berling S.A.' na podstawie
ktÓrej Hanna Berling udzie|ita poŻyczki pieniężnej w kwocie 40d0 tys. zt' Pozyczka zawór6 została na czas
nieoznaczony i oprocentowana jest według zmiennej stopy wskaźnika rocźnego W|BoR powiększonego
o ,l punkt procentowy w ska|i roku. Na 31 grudnia 2009 roku zobowiązania Ber|ing ś.ł. z tytutu pożyczki wobóc
Hanny Ber|ing wyniosty 4 201 tys' zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku jednostka 
- dominująca była stroną umowy o kredyt obrotowy

2953445wA171209oo z dnia 18 grudnia 2009 roku zawar|ej z xróoyt Bankiem S.A. (wota kredyiu wyniosła ł
000 tys. zł i została udostępniona na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Kredyt oprocentowany był
według zmiennej stopy procentowej (W|BOR oiN) powiększonej o marżę banku. Tórmin śpłaiy kredytu up.ty'i
kwota 2 000 tys. zt dnia 3,1 maja 2010 roku, a kwoty 2 000 tys. zł 30 czenruca 2010 roku.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku jednostka dominująca była stroną umowy o kredyt obrotowy
2953445WA07010800 zdnia7 stycznia 2008 zawańejz Kredyt Bańt<iem S.A. Kwota kredytu wyniośła 7 00o tyś.
zł i zostata udostępniona na finansowanie bieżącej dzia'ła|ności operacyjnej. Kredyt oprocentowany był według
zmiennej stopy procentowej (W|BoR o/N) powiększonej o marzę banku. Tórmin spłaty kredytu upiywi dnia 3ó
grudnia 2010 roku.

Na dzień 3,| grudnia 2009 roku jednostka za|eŻna byta stronq umowy o kredyt obrotowy
nr 3216564WA17120800 zdnia22 grudnia 2008 roku zawartej z kredyt gank S.R. Kwota udzielonego kredytu
wynosi 745 tys' zł pueznaczonych na finansowanie bieżącej działa|ności gospodarczej. Termin spła1y kredytu
uptywa dnia2l grudnia 2010 roku.

Na dzień 30 czeruvca 2009 roku jednostka za|eŻna byta stroną umowy o kredyt inwestycyjny hipoteczny
nr 2125l1ol2o04 z dnia 25 marca 2004 zawarte1 z Bankiem Zachodnim wax s.ł. *wota kreóytu wyniosta 92ó
tys. zt i została udostępniona na finansowanie zakupu nieruchomości. Kredyt oprocentowany był według zmiennej
stopy procentowej (WlBoR.d|a depozytÓw jednomiesięcznych) powiększonejo marżę banku. ostatecźny termiń
spłaty kredytu uptywa dnia 28 |utego 2012 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 zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Kwota kredytu *yniośta
2 000 tys. zł i została udostępniona na finansowanie bieżącej działa|ności operacyjnej. Kredyt oprocentowiny byt
według zmiennej stopy procentowej (W|BOR d|a depozytów jednomiesięcznych) powiększónej o marżę oanru.
Termin ostatecznej spłaty kredytu uptyvva dnia 31 marca 2010 roku.

Nota 26. Zobowiązania z tytułu |easingu finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys. zł

Wyszczegó|nienie

Krótkoterminowe
Długoterminowe

Razem 438 382

Zobowiązania z tytułu |easingu Występowały wyłącznie w wa|ucie po|skiej.

Wańość godziwa zobowiązań |easingowych Grupy nie rÓżni się istotnie od ich wańości księgowej.

Zobowiązanie Grupy z tytułu |easingu jest zabezpieczone na rzecz |easingodawcy w postaci |easingowanych
środków trwaĘch'

Nota 27' Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

stan na
dzień

31.12.2010

218

220

stan na
dzień

31.12.2009

l + z

242

Wyszczegó|nienie

Zobowiązania hand|owe

Zob owiązania pu b liczno-prawne

Pozostałe zobowiązania

Razem

stan na stan na
dzień dzień

31]t2.2010 31.12.2009

8 424

79

4 429

J bU

230

9 088
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys. zł

Na pozostałe zobowiązania na koniec 2009 roku składały się przede wszystkim zobowiązania z tytułu nabycia
udziatów w jednostce za|eznej wobec poprzednich udziałowców o łqcznej wartości 8 634 tys. zł.

Sredni termin płatności zobowiązań hand|owych wynosi 60 dni.
Zaząd Grupy uważa, że wańość księgowa zobowiązań jest zb|izona do ich wańości godziwej.

Wańości bi|ansowe zobowiqzań krótkoterminowych są wyrażone w następujących wa|utach:

Wyszczególnienie

PLN
USD
EUR

Razem

Nota 28. Świadczenia pracownicze

Wyszczegó|nienie

Koszty bieżącego zatrudnienia

Koszty ubezpieczeń społecznych

Razem

Stanowiska robotnicze

Stanowiska nierobotnicze

Razem

W Grupie nie występują nagrody jubi|euszowe d|a
rentownych poza wynikającymi z kodeksu pracy.

9 088 5  019

stan na
dzień

1.12.2010
1 384

7 704

stan na
dzień

31.12.2009
1 470

3 549

Na poszczegó|ne dni bi|ansowe rozrachunki z tytułu świadczeń pracowniczych przedstawiały się następująco:

Wyszczegó|nienie stan na stan na

Wynagrodzenia

Razem

dzień dzień
31.12.2010 31j2.2009

427 109

427 109

Z tytułu świadczeń pracowniczych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujęto następujące kwoty

stan na
dzień

31.12.20',10
3 933

721

stan na
dzień

31.12.2009
4  1 0 9

729

W tabe|i poniżej przedstawiono informację o przeciętnym zatrudnieniu (z uwzg|ędnieniemZarządu1:

Wyszczegó|nienie
stan na stan na

dzień dzień
31.12.2010 31.12.2009

4 654 4 838

zz

pracowników oraz inne programy świadczeń emerytalnych,
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys' zł

Nota 29. Zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia

Na dzień 31 grudnia 2010 roku

Na dzień 31 grudnia 2010 roku jednostka dominująca nie była stroną umów kredytowych i pożyczek'

Na dzień 3'| grudnia 2010 roku jednostka dominująca nie byta stroną żadnych umów kredytowych.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku jednostka za|eŻna była stroną umowy o kredyt inwóstyćyjny hipoteczny nr
2125fi012004 z dnia 25 marca-2004 zawańej z Bankiem Zachodńim WBk S.A. Kwota kredytu wyniosła 928 tys.
zt i została udostępniona na finansowanie zakupu nieruchomości. Kredyt oprocentowany 

,był 
według zmienńej

stopy procentowej (W|BoR d|a depozytów jednomiesięcznych) powiększónej o marżę nańłu' ostatejzny termiń
spłaty kredytu uptywa dnia 28 |utego 2012 roku'

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w zwiqzku z umową o kredyt inwestycyjny hipoteczny nr 2125l1Ot20O4 z dnia 25
marca 2004 zawartą przez jednostkę za|eŻnqz Bankiem Zachodnim WiiKs.A. zostałó ustanowione:

_ zabezpieczenie w formie hipoteki zwykłej do kwoty 800 tys. zł na nieruchomości potozonej w
Wilkowicach,

- zabezpieczenie w formie hipoteki kaucyjnej do kwoty 130 tys. zł na nieruchomości położonej
w Wilkowicach.

Wańość kredytu na 31 grudnia 2010 wynosita247 tys' zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku

N.a dzień 31 grudnia 2009 roku w związku z umową o kredyt obrotovyy nr 2953445WA 1712}goo z dnia 18 grudnia
2009 roku zawar|ą przez jednostkę dominującą z Kredyt Bink S.A. zóstało ustanowione:

- zabezpieczen|e w formie weks|a własnego |n b|anco wrazzdek|aracją weks|ową,
- sądowego zastawu Ęestrowego na zapasach towarow handlowych w kwocie s ż00 tys. zt,
_ cesji praw z po|isy ubezpieczeniowej dotyczącej magazynu głównego na rzecz kredyt Banku S.A.

5 200 tys. zł,
Kredyt został uruchomiony w 2010 roku.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w związku z umową o kredyt obrotowy nr 2953445WAo7o10800 z dnia 7 stycznia
2008 zawańą przez jednostkę dominującą z Kredyt Bank S.A' zostało ustanowione:

_ zabezpieczenie w formie weks|a własnego |n b|anco wrazz dek|aracją weks|ową,
- sądowego zastawu Ęestrowego na zapasach towarÓw hand|owych w kwocie 9 100 tys. zł,
- cesji praw z po|isy ubezpieczeniowej dotyczącej magazynu głÓwnego na Eecz Kredyt Banku S.A.

9 100 tys. zł,
Wartość kredytu na 31 grudnia 2009 wynosita 4 866 tys. zł.

Nadz ień31 grudnia2009rokuwzwiązkuzumowąokredytobrotowynr3216564WA1712o8oozdniaZ2grudnia
2008 zawar|ą przez jednostkę za|eżną z Kredyt Bank S.A. zostato usianowlone:

_ zastaw wraz z cesją praw z po|isy na zapasach o wańości 1 490 tvs. zł.
Wańość kredytu na 3'| grudnia 2009 wynosiła 1 571 |ys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w związku z umową o kredyt obrotowy nr 2125l559t163/08/00 z dnia 31 marca
2008 zawańą przez jednostkę za|ezną z Bankiem Zachodnim WBK s.A. zostało ustanowione:

_ zabezpieczenie w formie hipoteki kaucyjnej do kwoty 2 25o tys. zt na nieruchomoŚci pdożonej
w Wilkowicach.

- zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych i towarów hand|owych na kwotę 4 000
tys. złwraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia tych zapasów.

Wańość kredytu na 31 grudnia 2009 wynosita 1 571 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w związku z umową o kredyt inwestycyjny hipoteczny nr 2125t1ot2oO4 z dnia 25
marca 2004 zawar|ą przez jednostkę za|eżną z Bankiem Zachodnim WBK s.A. zostało ustanowione:

_ zabezpieczenie w formie hipoteki zwykłej do kwoty 800 tys. zł na nieruchomości
Wilkowicach,

położonej w

- zabezpieczenie w formie hipoteki kaucyjnej do kwoty 130 tys. zł na nieruchomości położonej
w Wilkowicach.

Wartość kredytu na 3,| grudnia 2009 wynosita 360 tys. zt.

I,
,
X
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys. zł

Nota 30. Rozliczane w czasie dotacje

Wyszczegó|nienie

Krótkoterminowe
DługoterminoWe
Rozliczane w czasie dotacje razem

stan na stan na
dzień dzień

31.12.2010 31j2Ź009

1 0 1
o:,

1 a ^

W 2010 roku jednostka za|eżna otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu środkÓw trwatych, która roz|iczana
jest w czasie przez okres amońyzacji środków trwałych jej dotyczącej.

Nota 31. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Grupa zawiera wszystkie transakcje z jednostkamI powiązanymi na zasadach rynkowych.
Transakcje z członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej

30 stycznia 2009 roku zawarta została umowa pożyczki pomiędzy Hanną Ber|ing a Ber|ing S.A., na podstawie
ktÓrej Hanna Ber|ing udzieliła pożyczki pieniężnej w 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 procentowy w ska|i roku Na 31 grudnia 2009 roku zobowiązania Ber|ing S.A. z tytułu poźyczki wóbec
Hanny Ber|ing wyniosły 4 201 tys. zł. Poźzyczka została w całości spłacona przez Spółkę w 2010 roku.

Koszty wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w 2010 roku wyniosły łącznie 35 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 tytułu Świadczenia pzez kancelarię Prof. Marek Wierzbowski
Radcowie Prawni Sp. p. usług prawnych BERL|NG w 2010 roku poniósł koszty w wysokości 62 tys. zł.

Jednostka dominująca z dniem 1 |istopada 2009 roku zawarł umowę o pracę z Panem Marcinem Ber|ingiem' na
podstawie której otrzymał za miesiąc |istopada i grudzień łączne wynagrodzenie brutto w wysokości 16 tyś. zł.

W 2010 roku wynagrodzenie Pana Marcina Ber|inga z tytułu umowy o pracę wyniosło 96 tys. zt'

W ostatnim roku obrotowym, Jednostka nabyła od Pana Marcina Ber|inga samochód osobowy marki BMW za
kwotę 79 tys. zł.

Koszty wynagrodzeń cztonków Zarządu Ber|ing S.A. w 2009 i2010 roku ksztattowaty się następująco:

W 2009 r.
- Hanna Ber|ing - 180 tys. zł'
- Paweł Ciechański - 180 tvs. zł.

W 2010  r .
_ Hanna Ber|ing _ 276 tys' zł,
- Paweł Ciechański _252tys' zł'

Koszty wynagrodzeń cztonków Rady Nadzorczej Ber|ing S.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 0  r .
- 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,
- Kajetan Wojnicz - 1 tys. zt.

3z i/
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Skonso|idowane sprawozdanłe finansowe za rok 2010

W |atach 2009-2010 roku nie były udzie|ane członkom ZarządutRady Nadzorczej Spółki oraz innym k|uczowym
pracownikom pożyczki, kredyty, gwarancje.

Członkowie Zarządu oraz cztonkowie Rady Nadzorczej BERL|NG S.A. nie pobiera|i żadnych świadczeń
od podmiotu za|eżnego.

Transakcje z jednostką za|eżną

W dniu 6 |istopada 2009 została podpisana umowa poiyczki pomiędzy Przedsiębiorstwem Wie|obranżowym
''ARKTON' Sp z o.o. jako-pozyczkobiorcą a Ber|ing S.A. jako pożyczkodawcą, na mocy której udzie|ono pozyciki
w kwocie 1 600 tys. zł. oprocentowanie pożyczki usta|ane jest w oparciu o W|BoR 1M powiększony.o i,5%
marŻy w stosunku rocznym. PoŻyczka zostata w całości spłacona w 20,l0 roku.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wańośó pożyczki wyniosła 919 tys. zt, a wartoŚć odsetek za rok 2O1O
wyniosta 48 tys. zł' PoŻyczkawrazz odsetkami zostata w całości uregu|owana w 2010 roku.

Transakcje pomiędzy społką dominującą a jej spółką za|eŻną z tytułu zakupu i sprzedaży towarów oraz
produktÓw osiągnęty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku następujący poziom:

_ Sprzedaz Arkton do Ber|ing - 3 785 tys. zł,
- Sprzedaż Ber|ing do Arkton _2 654 tys. ztt.

Sa|da rozrachunkÓw na dzień 31 grudnia 2009 roku powstate w wyniku sprzedaży i zakupu towarÓw i usług
wyniosło 967 tys. zł.

Transakcje pomiędzy społką dominującą a jej spótką za|eiznq z tytułu zakupu i sprzedaży towarÓw oraz
produktÓw osiągnęły w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku następujący poziom:

- Sprzedaż Arkton do Ber|ing _ 11 211 tys. zł,
- Sprzedaż Ber|ing do Arkton - 8 783 tys. zł,
- odsetki od pozyczki - 23 tys. zł'

Sa|da rozrachunkÓw na dzień 31 grudnia 2010 roku powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów iusług
wyniosło 694 tys. zł.

Wynagrodzenie k|uczowego personeIu Spółki

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone |ub należne;

Wyszczegó|nienie
stan na

dzień
31.12.2010

528

35

stan na
dzień

3't.12.2009
JOU

4 1

organy zarządzĄące

organy nadzorujące

Razem 563

Nota 32. Zarządzanie ryzykiem finansowym

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa' na|eŻą kredyty bankowe' kredyty w rachunku
bieżącym, umowy leasingu finansowego.
W 2010 roku Grupa w związku z duŻą zmiennością cen miedzi na światowych rynkach zawierata opcje
zabezpieczające wartość godziwą posiadanej przez Spótkę miedŹ.
GłÓwnym ce|em tych instrumentÓw finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działa|ność Grupy'
Jednostka posiada tez aktywa finansowe, takie jak na|eżności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i depozyty
krÓtkoterminowe, które powstają bezpoŚrednio w toku prowadzonej przez niądziała|ności.
Zasadą stosowaną przez Grupę obecnie i przez |ata 2009-2010, było nieprowadzenie obrotu instrumentami
finansowymi.
GłÓwne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Jednostki obejmują ryzyko stopy procentowej
przeptywÓw pienięznych, ryzyko ptynnoŚci, ryzyko wa|utowe oraz ryzyko kredytowe.
Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania kaŻdym ztych rodzajów ryzyka _ zasady te zostały w skrócie
omowione poniżej'
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 w tys. zł

Ryzyko stopy procentowej

Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami rynkowych stóp procentowych dotyczy przede wszystkim
dtugoterminowych zobowiązań finansowych ze zmienną stopą procentowq tj. kredytów bankowych i zobowiązań
z tytułu zawańych umÓw |easingu.
Grupa zarządza kosztami oprocentowania poprzez korzystanie zarówno zzobowiązań o oprocentowaniu statym,
jak izmiennym.

Ryzyko kredytowe

Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdo|ności kredytowej. Wszyscy k|ienci'
ktorzy pragną korzystaĆ z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji.
Ponadto, dzięki bieżqcemu monitorowaniu stanów na|eżnoŚci, narażenie Grupy na ryzyko
nieściągaInych naIeżnoŚci jest nieznaczne.

Ryzyko związane z płynnością

Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego p|anowania płynności.
Narzędzie to uwzg|ędnia terminy zapada|ności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta
naIeżności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działaIności
operacyjnej.
Ce|em Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciqgłością a e|astycznością finansowania, poprzez korzystanie
zrozmaitych źródeł finansowania' takich jak kredyty w rachunku bieżącym, umowy |easingu finansowego z 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 wykorzystuje jednak transakcji zabezpieczĄących przed ryzykiem
kursowym. Grupa na bieżąco monitoruje sytuację finansową związaną z zawieranymi w innych wa|utach
transakcjami w ce|u ograniczenia ryzyka mogącego negatywnie wpłynąć na sytuację finansową i osiągane przez
Grupę wyniki.

Nota 33' Zarządzanie kapitałem

Gtównym ce|em zarządzania kapitałem Spółki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych
wskaŹników kapitatowych' ktore wspieraĘby działa|ność operacyjną Spółki i zwiększały wartoŚć d|a jej
akcjonariuszy.

SpÓłka zaządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany'
W celu utrzymania |ub skorygowania struktury kapitałowej, SpÓłka może zmieniĆ wypłatę dywidendy d|a
akcjonariuszy' zwrociÓ kapitał akcjonariuszom |ub wyemitowaĆ nowe akcje. W roku zakończonym dnia 31 grudnia
2010 roku i31 grudnia 2009 roku nie wprowadzono żadnych zmian do ce|ów, zasad i procesów obowiązujących
w tym obszarze.

stan na stan na
dzień dzień

3'.t.12.2010 31.12.2009

247 11 708
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oprocentowane kredyty i pożyczki

Zobowiązania |easingowe

Zobowiązan ia hand |owe i pozostałe zobowiązania

Środki pieniężne i ich ekwiwa|enty

Zadłużenie netto
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Kapitał i zadłużenie netto
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-14 523
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-1 347

15 874

28 379

52486 44253
0,93 1 ,56

Nota 34. Proponowany podziałzysku za rok 20t0

Zarząd Jednostki dominującej proponuje przeznaczyć Wypracowany w bieżącym okresie zysk netto w kwocie
8 569 tys. zł w całości na kapitat zapasowy.

Nota 35. Wypłata dywidendy

Grupa nie wypłaciła dywidendy w bieżącym oraz poprzednim okresie. Nie były wypłacane również za|iczki na
poczet dywidendy na rok 2010.
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finansowe za rok2010

Nota 36' DziałaIność zaniechana
Działa|noŚÓ zaniechana w bieżącym oraz poprzednim okresie sprawozdawczym nie wystąpiła.

Nota 37. Wynagrodzenie audytora
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 20.l 0 wyniosło 9 tys. zł'natomiast za rok 2009 wyniosło 15 tys. zł.

Nota 38. lstotne sprawy sporne

Na dzień 31 j22010 roku Grupa nie była stroną istotnych spraw spornych prowadfonych w imieniu iprzeciwkoGrupie.

Nota 39. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bi|ansowym nie wystąpiĘ zdarzenia mające istotny wpryw na prefentowane skonso|idowanesprawozdanie finansowe, w szczegó|ności na kapitały |uń wynik nn.ansowy Grupy''
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Hanna Berl ing
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 17 marca 201 1 roku

Niniejsze sprawozdanie zwiera 35 stron.
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Paweł Marcin Ciechańskr
Członek Zarządu
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