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A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE G RUPY KAPITAŁOWEJ BERLING ZA OKRES 3 MIESI ĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2010 

ROKU 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (równieŜ przeliczone na euro). 

 tys. PLN tys. EUR 

 I kwartał 
od 2010-01-01 
do 2010-03-31 

I kwartał 
od 2009-01-01 
do 2009-03-31 

IV kwartały 
od 2009-01-01 
do 2009-12-31 

I kwartał 
od 2010-01-01 
do 2010-03-31 

I kwartał. 
od 2009-01-01 
do 2009-03-31 

IV kwartały 
od 2009-01-01 
do 2009-12-31 

Przychody netto ze sprzedaŜy  12 005 10 210 64 535 3 026 2 220 14 868 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy 1 218 965 11 394 307 210 2 625 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 207 789 11 556 304 172 2 662 

Zysk (strata) przed opodatkowania 1 091 541 10 718 275 118 2 469 

Zysk (strata) netto 872 182 8 688 220 40 2 002 

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Berling 872 182 8 688 220 40 2 002 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 1 076 -9 796 6 076 271 -2 130 1 400 

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -348 -155 -8 887 -88 -34 -2 047 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 239 9 528 3 546 60 2 072 817 

Przepływy pienięŜne netto – razem 968 -422 735 244 -92 169 

Aktywa/Pasywa razem 48 708 51 211 45 842 12 612 10 893 11 159 

Aktywa trwałe 12 765 12 326 12 486 3 305 2 622 3 039 

Aktywa obrotowe 35 944 38 885 33 357 9 306 8 271 8 120 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Berling 29 033 19 873 28 379 7 517 4 227 6 908 

Zobowiązania razem  19 675 50 466 45 111 5 094 10 735 10 981 

Zobowiązania długoterminowe 675 19 873 28 379 175 4 227 6 908 

Zobowiązania krótkoterminowe 19 000 30 593 16 732 4 920 6 507 4 073 

Liczba akcji (tys. szt.) 14 400  14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 

Zysk (strata) na jedn ą akcję zwykł ą (w zł / EUR )                          0,06                             0,01                             0,60                             0,02                             0,00                             0,14    

Wartość ksi ęgowa na jedn ą akcję (w zł /EUR )                           2,02                             1,38                             1,97                             0,52                             0,29                             0,48    
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 
 I kwartał  

od 2010-01-01 
do 2010-03-31 

 
I kwartał  

od 2009-01-01 
do 2009-03-31 

 

Działalno ść kontynuowana     

Przychody ze sprzedaŜy towarów  11 445  8 764  

Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług 560  1 445  

Koszt własny sprzedanych towarów, produktów i usług 8 582  6 957  

Koszty sprzedaŜy 1 308  1 068  

Koszty zarządu 897  1 220  

Zysk ze sprzeda Ŝy 1 218  965  

Pozostałe przychody operacyjne 34  75  

Pozostałe koszty operacyjne -45  -251  

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej 1 207  789  

Przychody finansowe 30  1  

Koszty finansowe -146  -249  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 091  541  

Podatek dochodowy -219  -359  

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej 872  182  

Działalno ść zaniechana 
 

 
 

 

Wynik netto z działalności zaniechanej 
- 

   

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 872  182  

Przypadający:     

Akcjonariuszom podmiotu dominującego 872  182  

Udziałom niesprawującym kontroli -  -  

     

Inne całkowite dochody netto - 218  -  

     

Całkowity dochód za okres sprawozdawczy  654  182  

Przypadający:     

Akcjonariuszom podmiotu dominującego 654  182  

Udziałom niesprawującym kontroli -  -  

     

  

Zysk na jedn ą akcję     

Przypadający:     

Akcjonariuszom podmiotu dominującego 0,06  0,01  

Udziałom niesprawującym kontroli -  -  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  

 

 

 na dzień  
31 marca 2010  

 na dzień  
31 marca 2009   na dzień  

31 grudnia 2009  
Aktywa trwałe      

Wartość firmy 8 471  8 471  8 471 

Rzeczowe aktywa trwałe 4 038  3 664  3 801 

Wartości niematerialne 58  62  63 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

191  122  144 

NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŜności 7  7  7 

Aktywa trwałe razem 12 765  12 326  12 486 

Aktywa obrotowe 
 

    

Zapasy 23 740  31 759  25 941 

NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŜności 8 703  6 065  5 058 

NaleŜności z tytułu podatku dochodowego -  -  1 347 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 2 315  190  1 011 

Pozostałe aktywa 1 186  871  33 357 

Aktywa obrotowe razem  35 944  38 885  25 941 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy 
- 

 -  - 

Aktywa razem 48 708  51 211  45 842 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  

 
 

 na dzień  
31 marca 2010  

 na dzień  
31 marca 2009   na dzień  

31 grudnia 2009  
 

Kapitał własny       

Kapitał podstawowy 14 400  14 400  14 400  

Kapitał rezerwowy 5 291  -  5 291  

Kapitał z aktualizacji wyceny -218  -  -  

Zysk/strata z lat ubiegłych 8 688  5 291  -  

Zysk netto okresu sprawozdawczego 872  182  8 688  

Kapitał przypadaj ący akcjonariuszom podmiotu 
dominuj ącego 

29 033  19 873  28 379  

Kapitał przypadaj ący udziało m niesprawuj ącym 
kontroli -  -  -  

Kapitał własny razem 29 033  19 873  28 379  

       

Zobowi ązanie długoterminowe       

PoŜyczki i kredyty bankowe 218  332  247  

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

244  247  243  

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu 
finansowego 

213  166  242  

Zobowi ązania długoterminowe razem 675  745  732  

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami 
trwałymi przeznaczonymi do sprzedaŜy 

- 
 -  -  

Zobowi ązania krótkoterminowe  
     

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 6 536  12 308  5 019  

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 116  121  109  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 190  110  -  

PoŜyczki i kredyty bankowe 11 886  17 880  11 461  

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu 
finansowego 

272  174  142  

Zobowi ązania krótkoterminowe razem  19 000  30 593  16 732  

  
     

Zobowi ązania razem  19 675  31 338  17 464  

  
     

Pasywa razem 48 708  51 211  45 842  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI ĘśNYCH  
 

 

   I kwartał  
od 2010-01-01 
do 2010-03-31 

 
I kwartał  

od 2009-01-01 
do 2009-03-31  

Przepływy pieni ęŜne działalno ści operacyjnej        
Zysk brutto   1 091   541  
Amortyzacja   111   95  
Odsetki   146  249  
Wynik z działalności inwestycyjnej   -  -55  
NaleŜności - zmiana stanu   -3 645   117  
Zapasy - zmiana stanu   2 201   -100  
Pozostałe aktywa - zmiana stanu   -217   238  
Zobowiązania handlowe i pozostałe - zmiana stanu   1 608   -10 879  
Wycena instrumentu finansowego   -218  -  
Podatek dochodowy - zapłacony   -  -  

Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej   1 076  -9 796  
       
Przepływy pieni ęŜne z działalno ści inwestycyjnej       
Wpływy ze sprzedaŜy środków trwałych     55  
Wydatki na zakup środków trwałych   -348  -210  

Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści inwestycyjnej   -348  -155  
       
Przepływy pieni ęŜne działalno ści finansowej       
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego   -40  -54  
Zaciągnięcie kredytów bankowych   425  9 831  
Odsetki   -146   -249  

Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej   239  9 528  
       

Zwiększenie netto środków pieni ęŜnych i ich ekwiwalentów 
  

    

Saldo otwarcia środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów   968  -422  
Zmiana stanu środków pienięŜnych  i ich ekwiwalentów   1 347  612  

Saldo zamkni ęcia środków pieni ęŜnych i ich ekwiwalentów   2 315  190  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  

 

 

I kwartał 
od 2010-01-01 
do 2010-03-31 

 
I kwartał  

od 2009-01-01 
do 2009-03-31 

 
IV kwartały  

od 2009-01-01 
do 2009-12-31 

 

 
Kapitał podstawowy 

     
 

Stan na początek okresu 14 400  14 400  14 400  
- PodwyŜszenie kapitału -  -  -  

Stan na koniec okresu 14 400  14 400  14 400  

       
Kapitał rezerwowy       
Na początek okresu 5 291  -  -  
- Podział wyniku finansowego -  -  5 291  

Na koniec okresu 5 291  -  5 291  

       
Zyski zatrzymane        
Na początek okresu 8 688  5 291  5 291  
- Wynik finansowy wypracowany w okresie  872  182  8 688  
- Zwiększenie kapitału rezerwowego -  -  - 5 291  

Stan na koniec okresu 9 560  5 473  8 688  

       
Udziały akcjonariuszy mniejszo ściowych  -  -  -  
       
Kapitał własny razem       
Stan na początek okresu 28 379  19 691  19 691  

Stan na koniec okresu 29 033  19 873  28 379  

 

WYBRANE DANE OBJASNIAJ ĄCE  

Pozycje, których wartość istotnie zmieniła się w stosunku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 

1. NaleŜności handlowe oraz pozostałe nale Ŝności 

 
Specyfikacja naleŜności ogółem 

Wyszczególnienie 
 

stan na 
dzień 

31.03.2010 
 

stan na 
dzień 

31.12.2009 

    

NaleŜności handlowe 8 788  4 956 

Odpis aktualizujący wartość naleŜności -391  -391 

NaleŜności handlowe netto 8 397  4 565 

Inne naleŜności 306  500 

Razem 8 703  5 065 

 
Struktura wiekowa naleŜności 

Wyszczególnienie 
 

stan na  
dzień  

31.03.2010 
 

stan na  
 dzień 

 31.12.2009 
 

     

BieŜące 3 412  702  

Do 1 miesiąca 4 388  2 713  

Od 1 do 3 miesięcy 317  997  

Od 3 do 6 miesięcy 126  148  

Od 6 do 12 miesięcy 183  27  

PowyŜej 12 miesięcy 362  369  

Razem 8 788  4 956  



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie fina nsowe za I kwartał 2010 roku   
  

 

Grupa Kapitałowa Berling S.A.   9/26 

Wartości bilansowe naleŜności ogółem (brutto) są wyraŜone w następujących walutach: 
 

Wyszczególnienie 
 

stan na  
dzień  

31.03.2010 
 

stan na  
 dzień 

 31.12.2009 
 

PLN 7 295  5 190  

EUR 1 377  266  

USD 422  -  

Razem 9 094  5 456  

 
 

2. Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty 

Struktura środków pienięŜnych według walut 
 

Wyszczególnienie 
 

stan na 
dzień 

31.03.2010  

stan na  
 dzień 

 31.12.2009  

PLN 909  803  

EUR 1 405  540  

USD 1  4  

Razem 2 315  1 347  

 

3. Zobowi ązania handlowe oraz pozostałe zobowi ązania 

Wyszczególnienie 
 

stan na 
dzień 

31.03.2010 
 

stan na 
dzień 

31.12.2009 
 

     

Zobowiązania handlowe 5 542   13 751  

Zobowiązania publiczno-prawne 928             520  

Pozostałe zobowiązania 66   8 850  

Razem 6 536  23 121  

 
 
Wartości bilansowe zobowiązań krótkoterminowych są wyraŜone w następujących walutach: 
 

Wyszczególnienie 
 

stan na  
dzień  

31.03.2010 
 

stan na  
dzień 

31.12.2009 
 

PLN 2 003  11 495  

USD 595  6  

EUR 3 038  11 621  

Razem 6 536  23 122  

 

4. Przychody ze sprzeda Ŝy 

 

Wyszczególnienie 

 

3 miesi ące 
2010 

 

 3 miesi ące 
2009 

 

Urządzenia chłodnicze 8 343  7 499 

Akcesoria i pozostałe urządzenia 3 662  2 710 

Razem 12 005  10 209 
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5. Koszty działalno ści operacyjnej 

Wyszczególnienie 
 

3 miesi ące 
2010 

 

 3 miesi ące 
2009 

 

 

Amortyzacja 111  95   

ZuŜycie materiałów i energii 277  1 055   

Usługi obce 311  1 360   

Podatki i opłaty 47  42   

Wynagrodzenia 798  1 115   

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 230  211   

Pozostałe koszty rodzajowe 57  91   

Wartość sprzedanych towarów 8 226  6 290   

Razem 10 055  10 258   

6. Segmenty operacyjne 

Dla celów zarządczych Grupa wyróŜnia dwa sprawozdawcze segmenty operacyjne: 
• segment A - urządzenia chłodnicze, 
• segment B – akcesoria i pozostałe urządzenia. 

Grupa dokonuje oceny wyników segmentów operacyjnych na podstawie sporządzanych raportów przez poszczególne 
segmenty. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

stan na  
dzień  

31.03.2010 
Segment A  

stan na  
dzień  

31.03.2010 
Segment B  

stan na  
dzień  

31.03.2009 
Segment A  

stan na  
dzień  

31.03.2009 
Segment B  

 AKTYWA TRWAŁE 12 630  2 534 12 354 2 310 

 Wartości niematerialne i prawne  4 54 16 46 

 Rzeczowe aktywa trwałe 719 2 423 518 2 170 

 NaleŜności długoterminowe  - - - - 

 Inwestycje długoterminowe  11 811 - 11 811 - 

 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  96 57 9 94 

 AKTYWA OBROTOWE 32 708  5 912 31 918 9 286 

 Zapasy 19 886 4 525 23 987 7 905 

 NaleŜności krótkoterminowe  8 534 1 244 6 081 1 284 

 Inwestycje krótkoterminowe 3 168 78 1 042 33 

 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  1 121 65 808 64 

Aktywa razem  45 338 8 446 44 272 11 596 

 

Bilans - Pasywa 
stan na 

dzień 
31.03.2010
Segment A

stan na 
dzień 

31.03.2010
Segment B

stan na 
dzień 

31.03.2009
Segment A

stan na 
dzień 

31.03.2009
Segment B

KAPITAŁ WŁASNY 28 402 3 369 19 486 3 021

Zysk (strata) netto 1 082 -239 99 28

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ĄZANIA 16 936 5 076 24 786 8 574

Rezerwy na zobowiązania 24 272 85 446

Zobowiązania długoterminowe 136 296 83 415

Zobowiązania krótkoterminowe 16 685 4 492 24 574 7 714

Rozliczenia międzyokresowe 92 16 44 0

Pasywa razem:
45 338 8 446 44 272 11 596
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RZiS - wariant porównawczy 

I kwartał 
od 2010-01-01 
do 2010-03-31 

Segment A 

I kwartał 
od 2010-01-01 
do 2010-03-31 

Segment B  

I kwartał 
od 2009-01-01 
do 2009-03-31 

Segment A 

I kwartał 
od 2009-01-01 
do 2009-03-31 

Segment B  

 Przychody netto ze sprzeda Ŝy  11 887 3 350 7 829 4 196 

 Koszty działalno ści operacyjnej 10 624  3 524 6 439 3 810 

 
Amortyzacja 45 57 34 52 

 
ZuŜycie materiałów i energii 91 1 720 107 1 544 

 Usługi obce 796 115 812 548 

 Podatki i opłaty 1 46 4 38 

 
Wynagrodzenia 584 515 600 515 

 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 115 115 114 97 

 Pozostałe koszty rodzajowe 40 17 48 42 

 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 952 940 4 720 974 

 Zysk (strata)\ze sprzeda Ŝy  1 263 -174 1 390 386 

 Pozostałe przychody operacyjne 14 21 20 55 

 Pozostałe koszty operacyjne - 44 1 250 

 Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej  1 276  -197 1 408 191 

 Przychody finansowe 126 11 86 86 

 Koszty finansowe 109 52 1 071 226 

 Zysk (strata) brutto  1 294  -239 423 51 

 
Podatek dochodowy 212 - 324 23 

 Zysk (strata) netto  1 082 -239 99 28 
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B. INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRODROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BERLING ZA I KWAR TAŁ 2010 ROKU  

 
1 Informacje podstawowe 

BERLING S.A., jednostka dominująca Grupy Kapitałowej BERLING, powstała w wyniku przekształcenia z Berling 
Centrum Chłodnictwa Spółka Jawna, która prowadziła działalność gospodarczą od kwietnia 1993 roku.  

Przekształcenie w spółkę akcyjną nastąpiło na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIV 
Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 1 lutego 2008 i z tym dniem spółka została 
wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000298346. 

Numer Identyfikacji Podatkowej nadany został spółce przez Urząd Skarbowy Warszawa Ochota w dniu 29 marca 
1995 - NIP 522 00 59 742. Numer Regon 010164538 nadany został przez Wojewódzki Urząd Statystyczny  
ul. Wiktorska 91A w Warszawie w dniu 1 kwietnia 1993. 
Siedziba jednostki dominującej mieści się w Warszawie przy ulicy Wspólnej 25.  
Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej Grupy Kapitałowej jest:  

− handel hurtowy i detaliczny urządzeniami chłodniczymi, 
− usługi w zakresie napraw, montaŜu i kompletacji urządzeń przemysłowych w szczególności związanych 

z chłodnictwem, 
− wynajem sprzętu chłodniczego. 

Czas trwania spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Berling jest nieoznaczony. 

Spółki nie posiadają wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania 
finansowe. 

Prezentowane śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 marca 
2010 roku.  

Skład Zarządu BERLING S.A. na dzień 31 marca 2010 roku oraz na dzień sporządzenia śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiał się następująco: 

− Hanna Berling – Prezes Zarządu, 
− Paweł Ciechański – Członek Zarządu.  

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2010 roku oraz na dzień sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego przedstawiał się następująco 

− Marcin Berling - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
− Marcin Marczuk  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
− Jerzy Stec – Członek Rady Nadzorczej,  
− Tomasz Berling - Członek Rady Nadzorczej, 
− Grzegorz Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej. 

2 Przyj ęte zasady rachunkowo ści 

Oświadczenie o zgodno ści oraz ogólne zasady sporz ądzania  

Prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w szczególności w zgodności z MSR 34 
„Śródroczne sprawozdania finansowe” oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 
sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości 
finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania 
kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
przedstawia rzetelnie sytuację finansową Grupy Kapitałowej Berling na dzień 31 marca 2010 roku i 31 marca 
2009 roku oraz 31 grudnia 2009 roku, wyniki jej działalności za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2010 
roku i 31 marca 2009 roku oraz przepływy pienięŜne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku i 31 
marca 2009 roku. 
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Zgodnie z powyŜszymi zasadami sporządzone zostało równieŜ sprawozdanie jednostkowe Berling stanowiące 
część niniejszego raportu, poniewaŜ zgodnie z paragrafem 83.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 roku emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu 
kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym skróconego kwartalnego 
jednostkowego sprawozdania finansowego. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według 
Polskich Standardów Rachunkowości. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki z Grupy Kapitałowej Berling w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego skróconego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia 
okoliczności wskazujących na zagroŜenie kontynuowania działalności przez Grupę. 

Podstawa sporz ądzenia  

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, przez podmioty wchodzące w skład Grupy 
Kapitałowej. Konsolidacji dokonano metodą pełną stosując wymagane prawem wyłączenia konsolidacyjne. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które 
ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze 
śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe naleŜy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym Grupy Kapitałowej Berling za rok 2009. 

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finansowego jest PLN.  

Sprawozdanie finansowe i wszystkie dane objaśniające są podawane w tysiącach PLN. 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd 
Spółki Dominującej BERLING S.A. w dniu 14 maja 2010 roku. 

Podstawowe zasady rachunkowo ści  

PoniŜej zostały przedstawione istotne zasady rachunkowości stosowane przy sporządzeniu niniejszego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W śródrocznym sprawozdaniu finansowym przestrzegano 
tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu 
finansowym. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.  

Przychody ze sprzeda Ŝy 

Przychody ze sprzedaŜy ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub naleŜnych i reprezentują 
naleŜności za towary i produkty dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu 
o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedaŜą. Przychody ze sprzedaŜy towarów ujmowane 
są w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności. 

Leasing 

Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne 
korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu 
są traktowane jako leasing operacyjny. 

Aktywa uŜytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Grupy i są wyceniane 
w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyŜszej jednak niŜ wartość bieŜąca minimalnych opłat 
leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu  
z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe zostały 
podzielone na część odsetkową oraz część kapitałową, tak, by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania 
była wielkością stałą. Koszty finansowe są odnoszone w koszty odsetek w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów. Opłaty leasingowe uiszczane w ramach leasingu operacyjnego obciąŜają koszty metodą liniową  
przez okres leasingu. 
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Waluty obce 

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niŜ polski złoty są księgowane po kursie waluty obowiązującym 
na dzień transakcji. Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa pienięŜne denominowane w walutach obcych 
są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut 
są odnoszone bezpośrednio w sprawozdanie z całkowitych dochodów, za wyjątkiem przypadków, gdy powstały 
one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepienięŜnych, w przypadku których zmiany wartości godziwej odnosi 
się bezpośrednio na kapitał. 

RóŜnice kursowe dotyczące naleŜności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów korygują odpowiednio przychody ze sprzedaŜy i koszty działalności operacyjnej. 

Świadczenia pracownicze 

Kwoty krótkoterminowych świadczeń na rzecz pracowników innych niŜ z tytułu rozwiązania stosunku pracy 
i świadczeń kapitałowych ujmuje się jako zobowiązanie, po uwzględnieniu wszelkich kwot juŜ wypłaconych 
i jednocześnie jako koszt okresu, chyba Ŝe świadczenie naleŜy uwzględnić w koszcie wytworzenia składnika 
aktywów. 

Świadczenia pracownicze w formie płatnych nieobecności ujmuje jako zobowiązanie i koszt  
w momencie wykonania pracy przez pracowników, jeŜeli wykonana praca powoduje narastanie moŜliwych 
przyszłych płatnych nieobecności lub w momencie ich wystąpienia, jeŜeli nie ma związku między pracą 
a narastaniem ewentualnych przyszłych płatnych nieobecności. 

Świadczenie z tytułu rozwiązania stosunku pracy ujmuje się jako zobowiązanie i koszt wówczas, gdy rozwiązany 
został stosunek pracy z pracownikiem (lub ich grupą) przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego  
lub gdy nastąpiło zapewnienie świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie złoŜonej przez 
jednostkę propozycji zachęcającej do dobrowolnego odejścia z pracy. 

Grupa nie oferuje swoim pracownikom udziału w Ŝadnych programach dotyczących świadczeń po okresie 
zatrudnienia. 

Grupa nie prowadzi programu wynagrodzeń opartych na akacjach (MSSF 2).  

Podatki 

Na obowiązkowe obciąŜenia wyniku składają się: podatek bieŜący oraz podatek odroczony.  

BieŜące obciąŜenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) 
danego okresu obrotowego. Zysk (strata) podatkowa róŜni się od księgowego zysku (straty) netto w związku  
z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów 
w następnych okresach oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. 
ObciąŜenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 

BieŜący podatek dochodowy dotyczący pozycji rozpoznanych bezpośrednio w kapitale jest rozpoznawany 
bezpośrednio w kapitale, a nie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi  
w przyszłości na róŜnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadającymi  
im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. 

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych podlegających 
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości  
w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe będzie moŜna pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne 
róŜnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli róŜnica przejściowa 
powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania 
w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych róŜnic podatkowych powstałych  
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w wyniku inwestycji w podmioty zaleŜne i stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba Ŝe Grupa jest 
zdolna kontrolować moment odwrócenia róŜnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iŜ w dającej się przewidzieć 
przyszłości róŜnica przejściowa się nie odwróci. 

Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na kaŜdy dzień bilansowy,  
a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika 
aktywów lub jego części następuje jego odpis.  

Podatek odroczony jest wyliczany przy uŜyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie,  
gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest 
ujmowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych 
bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest równieŜ rozliczany 
bezpośrednio w kapitały własne. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) 
pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utratę wartości. 

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku 
wymagających dłuŜszego okresu czasu, aby mogły być zdatne do uŜytkowania lub odsprzedaŜy, są doliczane  
do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aŜ do momentu oddania tych środków trwałych 
do uŜytkowania.  

Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych  
w budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, uŜywając metody liniowej. 

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres 
ich ekonomicznej uŜyteczności, odpowiednio jak aktywa własne, nie dłuŜej jednak niŜ okres trwania leasingu. 

Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaŜy / likwidacji lub zaprzestania uŜytkowania środków trwałych są określane 
jako róŜnica pomiędzy przychodami ze sprzedaŜy a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane 
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 

Warto ści niematerialne  

Wartość firmy powstająca przy konsolidacji wynika z wystąpienia na dzień nabycia nadwyŜki kosztu nabycia 
jednostki nad wartością godziwą identyfikowalnych składników aktywów i pasywów jednostki zaleŜnej, 
stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia na dzień nabycia.  

Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku podlega analizie pod kątem 
utraty wartości. Ewentualna utrata wartości rozpoznawana jest od razu w sprawozdaniu z całkowitych dochodów  
i nie podlega odwróceniu w kolejnych okresach. Przy sprzedaŜy jednostki zaleŜnej, stowarzyszonej  
lub wspólnego przedsięwzięcia, odpowiednia część wartości firmy uwzględniana jest przy wyliczaniu zysku  
bądź straty na sprzedaŜy.  

Utrata warto ści 

Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości netto składników aktywów trwałych  
w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na moŜliwość utraty ich wartości. W przypadku, 
gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów,  
w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów 
pienięŜnych, które są w znacznym stopniu niezaleŜnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, 
analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pienięŜne, do której naleŜy dany składnik 
aktywów. 

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 

Aktywa trwałe (i grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia 
wyceniane są po niŜszej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonych o koszty 
związane ze sprzedaŜą. 
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Aktywa trwałe i grupy aktywów netto klasyfikowane są jako przeznaczone do zbycia, jeŜeli ich wartość bilansowa 
będzie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaŜy niŜ w wyniku ich dalszego ciągłego uŜytkowania. 
Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaŜy jest bardzo 
prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest dostępny w swoim 
obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaŜy. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia 
zakłada zamiar kierownictwa spółki do zakończenia transakcji sprzedaŜy w ciągu roku od momentu zmiany 
klasyfikacji.  

Zapasy 

Wartość początkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty poniesione w związku  
z  doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów obejmuje cenę zakupu, 
powiększoną o cła importowe i inne podatki (niemoŜliwe do późniejszego odzyskania od władz podatkowych), 
koszty transportu, załadunku, wyładunku i inne koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem zapasów oraz 
opusty, rabaty i inne podobne zmniejszenia. 

Zapasy wycenia się na dzień bilansowy w wartości początkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia)  
lub w cenie sprzedaŜy netto w zaleŜności od tego, która z nich jest niŜsza. Cena sprzedaŜy netto odpowiada 
oszacowanej cenie sprzedaŜy pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty 
doprowadzenia zapasów do sprzedaŜy lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaŜy, marketingu itp.). 

Instrumenty finansowe 

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy w momencie,  
gdy Grupa staje się stroną wiąŜącej umowy.  

NaleŜności z tytułu dostaw i usług 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem generującym odsetki i wyceniane są w księgach 
w wartości nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość naleŜności wątpliwych.  

Zobowi ązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe 

Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe są klasyfikowane w zaleŜności od ich treści ekonomicznej 
wynikającej z zawartych umów. Instrument kapitałowy to umowa dająca prawo do udziału w aktywach Grupy 
pomniejszonych o wszystkie zobowiązania.  

Kredyty bankowe 

Oprocentowane kredyty bankowe (w tym równieŜ kredyty w rachunku bieŜącym) księgowane są w wartości 
uzyskanych wpływów pomniejszonych o koszty bezpośrednie pozyskania środków. Koszty finansowe, łącznie  
z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów, 
ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przy zastosowaniu metody memoriałowej i zwiększają 
wartość księgową instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieŜącym okresie.  

Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem odsetkowym i wykazywane są w sprawozdaniu  
z sytuacji finansowej w wartości nominalnej.  

Rezerwy na zobowi ązania 

Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku, gdy na Grupie ciąŜy istniejący obowiązek (prawny  
lub zwyczajowy) wynikający z przeszłych zdarzeń, jest prawdopodobne, Ŝe wypełnienie obowiązku spowoduje 
zmniejszenie zasobów ucieleśniających korzyści ekonomiczne spółki oraz moŜna dokonać wiarygodnego 
oszacowania kwoty zobowiązania. Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. 

Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy Grupa ogłosiła wszystkim zainteresowanym 
stronom szczegółowy i formalny plan restrukturyzacji. 
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Konsolidacja 

Jednostki zaleŜne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką 
finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu większości ogólnej liczby głosów w organach 
stanowiących. Przy ocenie czy Grupa kontroluje daną jednostkę, uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych 
praw głosu, które w danej chwili moŜna zrealizować. Jednostki zaleŜne podlegają pełnej konsolidacji od dnia 
przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę do dnia ustania kontroli. 

Na dzień nabycia aktywa i pasywa nabywanej jednostki zaleŜnej są wyceniane według ich wartości godziwej. 
NadwyŜka ceny nabycia powyŜej wartości godziwej moŜliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto 
jednostki jest ujmowana jako wartość firmy. JeŜeli róŜnica pomiędzy wartością godziwą a wartością księgową 
netto nie jest istotna, to za wartość godziwą aktywów netto jednostki zaleŜnej przyjmuje się jej wartość księgową. 
W przypadku gdy cena nabycia jest niŜsza od wartości godziwej moŜliwych do zidentyfikowania przejętych 
aktywów netto jednostki, róŜnica ujmowana jest jako zysk w sprawozdaniu z całkowitych dochodów okresu,  
w którym nastąpiło nabycie. Udział właścicieli mniejszościowych jest wykazywany w odpowiedniej proporcji 
wartości godziwej aktywów i kapitałów. W kolejnych okresach, straty przypadające właścicielom mniejszościowym 
powyŜej wartości ich udziałów, pomniejszają kapitały jednostki dominującej. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki dominującej  
oraz sprawozdania jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą sporządzone na ten sam dzień.  

Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są ujmowane w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym od/do momentu odpowiednio ich nabycia lub zbycia. 

Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją 
podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym. 

 
3 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze w skazaniem jednostek podlegaj ących 

konsolidacji, a w przypadku emitenta b ędącego jednostk ą dominuj ącą, który na podstawie 
obowi ązujących go przepisów nie ma obowi ązku lub mo Ŝe nie sporz ądzać skonsolidowanych 
sprawozda ń finansowych - równie Ŝ wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konso lidacji. 

Grupa Kapitałowa Berling obejmuje jednostkę dominującą Berling S.A. oraz jednostkę zaleŜną Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe Arkton Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 100% udziałów. Wszystkie spółki Grupy 
podlegają konsolidacji. 

4 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki go spodarczej, w tym w wyniku poł ączenia 
jednostek gospodarczych, przej ęcia lub sprzeda Ŝy jednostek grupy kapitałowej emitenta, 
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyz acji i zaniechania działalno ści. 

W I kwartale 2010 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Berling. 

 
5 Stanowisko zarz ądu odno śnie do mo Ŝliwo ści zrealizowania wcze śniej publikowanych prognoz 

wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartaln ym w stosunku 
do wyników prognozowanych. 

Zarząd podtrzymuje, Ŝe prognozy na 2010 rok zamieszczone w prospekcie emisyjnym powinny być zrealizowane 
w 2010 roku. 

 
6 Wskazanie akcjonariuszy posiadaj ących bezpo średnio lub po średnio przez podmioty zale Ŝne  

co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgr omadzeniu emitenta na dzie ń przekazania 
raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posia danych przez te podmioty akcji,  
ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, lic zby głosów z nich wynikaj ących  
i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów  na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie 
zmian w strukturze własno ści znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od p rzekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego. 
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Struktura akcjonariuszy na dzień 31 marca 2010 roku 

Wyszczególnienie 
 

Ilość 
akcji  % akcji  

 
 

Warto ść 
nominalna 

(w zł)  
  

Berling Hanna 120 -  120 

Berling Investments Ltd 13 920 000 96,8  13 920 000 

Berling Marcin 40 -  40 

Berling Tomasz 40 -  40 

Celka Franciszek 240 000 1,6  240 000 

Piechocki Leszek 240 000 1,6  240 000 

Razem 14 400 200 100  14 400 200  

 
 
7 Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub u prawnie ń do nich przez osoby zarz ądzające  

i nadzoruj ące emitenta na dzie ń przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazanie m zmian  
w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprz edniego raportu kwartalnego, odr ębnie  
dla ka Ŝdej z osób. 
 

Prezes Zarządu Berling Hanna Berling posiada bezpośrednio 120 akcji Berling S.A. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Berling posiada bezpośrednio 40 akcji Berling S.A. 
Członek Rady Nadzorczej Marcin Berling posiada bezpośrednio 40 akcji Berling S.A. 
 
Ponadto ww. osoby są udziałowcami Berling Investments Ltd, który posiada 10.770.000 akcji Berling S.A., które 
stanowią 74,79% kapitału zakładowego jednostki dominującej, uprawniających do 10.770.000 głosów, które 
stanowią 74,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
Prezes Zarządu Hanna Berling – posiada 50% udziałów Berling Investments Ltd. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Berling- posiada 25% udziałów Berling Investments Ltd. 
Członek Rady Nadzorczej Marcin Berling – posiada 25% udziałów Berling Investments Ltd 
 
Na dzień przekazania raportu kwartalnego w Krajowym Rejestrze Sądowym są zarejestrowane 14.400.200 Akcji 
serii A, natomiast 3.000.000 Akcji serii B czeka w Krajowym Rejestrze Sądowym na rejestracje.  

 
8 Wskazanie post ępowań tocz ących si ę przed s ądem, organem wła ściwym dla post ępowania 

arbitra Ŝowego lub organem administracji publicznej. 
 
Nie toczy się Ŝadne istotne postępowanie prowadzone w imieniu i przeciwko Grupie Berling. 

 
9 Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostk ę od niego zale Ŝną jednej lub wielu transakcji  

z podmiotami powi ązanymi, je Ŝeli pojedynczo lub ł ącznie s ą one istotne i zostały zawarte  
na innych warunkach ni Ŝ rynkowe, z wyj ątkiem transakcji zawieranych przez emitenta b ędącego 
funduszem z podmiotem powi ązanym, wraz ze wskazaniem ich warto ści, przy czym informacje 
dotycz ące poszczególnych transakcji mog ą być zgrupowane według rodzaju, z wyj ątkiem 
przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych t ransakcji s ą niezb ędne do zrozumienia  
ich wpływu na sytuacj ę majątkow ą, finansow ą i wynik finansowy emitenta.  
 

Wszystkie transakcje w Grupie Berling są zawierane na zasadach rynkowych. 
 

10 Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez  jednostk ę od niego zale Ŝną poręczeń kredytu 
lub po Ŝyczki lub udzieleniu gwarancji - ł ącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zale Ŝnej  
od tego podmiotu, je Ŝeli ł ączna warto ść istniej ących por ęczeń lub gwarancji stanowi 
równowarto ść co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta. 
 

Grupa Berling nie udzielała poręczeń kredytów lub poŜyczek lub gwarancji.  
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11 Inne informacje, które zdaniem emitenta s ą istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, maj ątkowej, 

finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz in formacje, które s ą istotne dla oceny 
moŜliwo ści realizacji zobowi ązań przez emitenta. 
 

W pierwszym kwartale 2010 roku  nie wystąpiły istotne zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na ocenę i 
zmiany sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej, a takŜe istotne dla oceny 
sytuacji kadrowej oraz moŜliwości realizacji zobowiązań. 

 
12 Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta b ędą miały wpływ na osi ągnięte przez niego 

wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartał u. 
 
Zdaniem Zarządu Berling S.A. nie występują czynniki zagraŜające osiągnięcie planowanych wyników 
finansowych w II kwartale 2010 roku. 

 
13 Istotne zmiany wielko ści szacunkowych. 

 
W I kwartale 2010 roku nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. 

 
14 Zwięzły opis istotnych dokona ń lub niepowodze ń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, 

wraz z wykazem najwa Ŝniejszych zdarze ń ich dotycz ących. 
 

Zdaniem Zarządu Berling nie wystąpiły istotne dokonania i niepowodzenia w Grupie w I kwartale 2010 roku. 
 

15 Opis czynników i zdarze ń, w szczególno ści o nietypowym charakterze, maj ących znacz ący wpływ 
na osi ągni ęte wyniki finansowe. 
 

Zdaniem Zarządu Berling nie wystąpiły nietypowe czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe w I kwartale 2010 roku. 

 
16 Objaśnienia dotycz ące sezonowo ści lub cykliczno ści działalno ści emitenta w prezentowanym 

okresie. 
 

Rynek dystrybucji sprzętu i urządzeń chłodniczych charakteryzuje się sezonowością. Zimą wykonuje się mało 
nowych instalacji, a dodatkowo cięŜka zima utrudnia montaŜ urządzeń. Zdecydowana większość instalacji 
chłodniczych wykonywana jest w okresie od kwietnia do listopada. Gorące lato powoduje równieŜ wzrost 
sprzedaŜy na cele serwisowe. Największe przychody notowane są w II i III kwartale.  
 

17 Informacj ę dotycz ącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałow ych papierów 
warto ściowych. 
 

W Grupie nie wystąpiła emisja, wykup i/lub spłata nieudzialowych i kapitałowych papierów wartościowych. 
 

18 Informacje dotycz ące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, ł ącznie i w przeliczeniu  
na jedn ą akcj ę, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 
 

W I kwartale 2010 roku w Grupie nie była wypłacana i zadeklarowana do wypłaty dywidenda. 
 

19 Wskazanie zdarze ń, które wyst ąpiły po dniu, na który sporz ądzono kwartalne skrócone 
sprawozdanie finansowe, nieuj ętych w tym sprawozdaniu, a mog ących w znacz ący sposób 
wpłyn ąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. 
 

Dnia 14.04.2010 roku firma Berling S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Wpływy Brutto z emisji Akcji Serii B w kwocie 21 milionów zł pomniejszone o koszty emisji zostaną przeznaczone 
przede wszystkim na dalszy rozwój Grupy Berling, który będzie realizowany poprzez inwestycje rzeczowe w 
Przedsiębiorstwie WielobranŜowym Arkton Sp. z o.o., w szczególności: 

• Budowa hali produkcyjnej 
• Budowa magazynu na komponenty do produkcji i wyroby gotowe 
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• Zakup maszyn do obróbki blach 
• Zakup pozostałego wyposaŜenia i maszyn 
• Przystosowanie obiektu w Wilkowicach do produkcji i przeniesienie do niego produkcji z obiektu 

wynajmowanego 
• Budowa stacji rozlewania freonów 
• Zakup i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego CDN XL 

PowyŜsze inwestycje zdaniem Zarządu w sposób znaczący mogą wpłynąć na wyniki finansowe Grupy Berling w 
następnych okresach. 

 
20 Informacje dotycz ące zmian zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych,  

które nast ąpiły od czasu zako ńczenia ostatniego roku obrotowego. 
 

W I kwartale 2010 roku nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych w porównaniu do 
dnia 31 grudnia 2009 roku. 

 
21 Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływaj ących na aktywa, zobowi ązania, kapitał, wynik finansowy netto 

lub przepływy środków pieni ęŜnych, które s ą nietypowe ze wzgl ędu na ich rodzaj, wielko ść lub 
częstotliwo ść. 

 
W I kwartale 2010 roku nie wystąpiły nietypowe pozycje mające istotny wpływ na sytuację majątkową oraz wynik 
finansowy Grupy. 
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C. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BERLING S.A. ZA  OKRES 3 

MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2010 ROKU 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania 
finansowego (równieŜ przeliczone na euro). 

 tys. PLN tys. EUR 

BILANS                                                                                                   
na dzień  

31 marca 
2010 

na dzień  
31 marca 

2009 

na dzień  
31 grudnia 

2009 

na dzień  
31 marca 

2010 

na dzień  
31 marca 

2009 

na dzień  
31 grudnia 

2009 
A k t y w a             
Aktywa trwałe, tym 12 630 12 354 12 607 3 270 2 628 3 069 

      1. Rzeczowe aktywa trwałe 719 518 749 186 110 182 

      2. Inwestycje długoterminowe 11 811 11 811 11 811 3 058 2 512 2 875 

II. Aktywa obrotowe, w tym 32 708  31 918 29 091 8 469 6 789 7 081 

      1. Zapasy 19 886 23 987 20 836 5 149 5 102 5 072 

      2. NaleŜności krótkoterminowe 8 534 6 081 5 048 2 210 1 294 1 229 

      3. Inwestycje krótkoterminowe 3 168 1 042 2 233 820 222 544 

A k t y w a  r a z e m 45 338 44 272 41 697 11 739 9 417 10 150 

P a s y w a 
na dzień  

31 marca 
2010 

na dzień  
31 marca 

2009 

na dzień  
31 grudnia 

2009 

na dzień  
31 marca 

2010 

na dzień  
31 marca 

2009 

na dzień  
31 grudnia 

2009 

I. Kapitał własny 28 402 19 486 27 538 7 354 4 145 6 703 

II. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 16 936 24 786 14 159 4 385 5 272 3 447 

      1. Rezerwy na zobowiązania 24 85 21 6 18 5 

      2. Zobowiązania długoterminowe 136 83 159 35 18 39 

      3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 685 24 574 13 960 4 320 5 227 3 398 

      4. Rozliczenia międzyokresowe 92 44 19 24 9 5 

P a s y w a  r a z e m 45 338 44 272 41 697 11 739 9 417 10 150 

 
tys. PLN tys. EUR 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘśNYCH 

I kwartał 
od 2010-01-01 
do 2010-03-31 

I kwartał  
od 2009-01-01 
do 2009-03-31 

I kwartał 
od 2010-01-01 
do 2010-03-31 

I kwartał  
od 2009-01-01 
do 2009-03-31 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy  11 887 7 829 2 997 1 702 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 952 4 720 2 257 1 026 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy  2 935 3 109 740 676 

IV. Zysk (strata) na sprzedaŜy  1 263 1 390 318 302 

V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  1 276 1 408 322 306 

VI. Zysk (strata) brutto  1 294 423 326 92 

VII. Zysk (strata) netto 1 082 99 273 22 
VIII. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 

-613 -9 128 -155 -1 985 

IX. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej 
-13 -131 -3 -28 

X. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 
1 549 8 896 390 1 934 

XI. Przepływy pienięŜne netto razem 
923 -363 233 -79 
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BILANS 

                                                                                                                         
na dzień  

31 marca 
2010 

na dzień  
31 marca 

2009 

na dzień  
31 grudnia 

2009 
A k t y w a       

I. Aktywa trwałe 12 630 12 354 12 607 

      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 16 5 

      2. Rzeczowe aktywa trwałe 719 518 749 

      3. NaleŜności długoterminowe - - - 

      4. Inwestycje długoterminowe 11 811 11 811 11 811 

          4.1. Nieruchomości - - - 

          4.2. Wartości niematerialne i prawne - - - 

          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 11 811 11 811 11 811 

                a) w jednostkach powiązanych - udziały 11 811 11 811 11 811 

          4.4. Inne inwestycje długoterminowe - - - 

       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 96 9 41 

          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 96 9 41 

          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe       

II. Aktywa obrotowe 32 708 31 918 29 091 

      1. Zapasy 19 886 23 987 20 836 

      2. NaleŜności krótkoterminowe 8 534 6 081 5 048 

          2.1. Od jednostek powiązanych 1 574 1 303 747 

          2.2. Od pozostałych jednostek 6 960 4 778 4 301 

      3. Inwestycje krótkoterminowe 3 168 1 042 2 233 

          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 168 1 042 2 233 

                 a) w jednostkach powiązanych 931 884 919 

                 b) w pozostałych jednostkach - - - 

                 c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 2 237 157 1 314 

          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - - 

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 121 808 974 

A k t y w a  r a z e m 45 338 44 272 41 697 
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na dzień  
31 marca 

2010 

na dzień  
31 marca 

2009 

na dzień  
31 grudnia 

2009 
I. Kapitał własny 28 402 19 486 27 538 

      1. Kapitał zakładowy 14 400 14 400 14 400 

      2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - 

      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - - - 

      4. Kapitał zapasowy 4 986 - 4 986 

      5. Kapitał z aktualizacji wyceny -218 - - 

      6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - 

      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8 151 4 986   

      8. Zysk (strata) netto 1 082 99 8 151 

      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - 

II. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 16 936 24 786 14 159 

      1. Rezerwy na zobowiązania 24 85 21 

          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 51 21 

          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - - 

          1.3. Pozostałe rezerwy - 34 - 

                 a) długoterminowe - - - 

                 b) krótkoterminowe -  34 -  

      2. Zobowiązania długoterminowe 136 83 159 

          2.1. Wobec jednostek powiązanych - - - 

          2.2. Wobec pozostałych jednostek 136 83 159 

      3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 685 24 574 13 960 

          3.1. Wobec jednostek powiązanych 25 141 366 

          3.2. Wobec pozostałych jednostek 16 661 24 433 13 593 

          3.3. Fundusze specjalne - - - 

      4. Rozliczenia międzyokresowe 92 44 19 

          4.1. Ujemna wartość firmy - - - 

          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 92 44 19 

                 a) długoterminowe - - - 

                 b) krótkoterminowe 92 44 19 

P a s y w a  r a z e m 45 338 44 272 41 697 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

  
I kwartał 

od 2010-01-01 
do 2010-03-31 

I kwartał  
od 2009-01-01 
do 2009-03-31 

 

I. Przychody netto ze sprzeda Ŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 887  7 829 

      1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 3 - 

      2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 11 884 7 829 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia łów, w tym: 8 952  4 720 

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - - 

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 952 4 720 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy (I-II) 2 935 3 109 

IV. Koszty sprzedaŜy 1 232 907 

V. Koszty ogólnego zarządu 439 812 

VI. Zysk (strata) na sprzeda Ŝy (III-IV-V) 1 263 1 390 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 14 20 

       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

       2. Dotacje - - 

       3. Inne przychody operacyjne 14 20 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne - 1 

       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - 

       3. Inne koszty operacyjne - 1 

IX. Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 276 1 408 

X. Przychody finansowe 126 86 

     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - 

         - od jednostek powiązanych - - 

     2. Odsetki, w tym: 41 14 

         - od jednostek powiązanych - 13 

     3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 

     4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 

     5. Inne 85 72 

XI. Koszty finansowe 109 1 071 

     1. Odsetki, w tym: 109 200 

         - dla jednostek powiązanych - - 

     2. Strata ze zbycia inwestycji - - 

     3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 

     4. Inne - 871 

XII. Zysk (strata) z działalno ści gospodarczej (IX+X-XI) 1 294 423 

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - 

         1. Zyski nadzwyczajne - - 

         2. Straty nadzwyczajne - - 

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 1 294 423 

XV. Podatek dochodowy 212 324 

        a) część bieŜąca 212 324 

        b) część odroczona - - 

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - 
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności - - 

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 1 082 99 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 

 

I kwartał  
od 2010-01-01 
do 2010-03-31 

I kwartał  
od 2009-01-01 
do 2009-03-31 

A. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej     

I. Zysk netto 1 082 99 

II. Korekty razem -1 695 -9 227 

Amortyzacja 45 34 

(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych -  -  

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 109 200 

 (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -  -  

Zmiany stanu rezerw 3 41 

Zmiana stanu zapasów 950 1 193 

Zmiana stanu naleŜności  -3 486 -295 

 Zmiana stanu innych zobowiązań 826 -10 568 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -129 167 

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów  -  -  

 Inne korekty -12 -  

  III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej (I-II) -613 -9 128 

B. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej      

  I. Wpływy  -  -  

  II. Wydatki 13 131 
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 131 

  III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści inwestycyjnej (I-II) -13 -131 

C. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej      

 I. Wpływy  1 960 9 164 

       1. Kredyty i poŜyczki 1 960 9 164 

  II. Wydatki  411 268 

       1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 84 68 

       2. Odsetki 109 200 

       3. Inne wydatki finansowe 218 -  

  III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej (I-II) 1 549 8 896 

D. Przepływy pieni ęŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 923 -363 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ęŜnych, w tym: 923 -363 
    - zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych  -  -  

F. Środki pieni ęŜne na pocz ątek okresu 1 314 520 

G. Środki pieni ęŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 237 157 

    - o ograniczonej moŜliwości dysponowania -  -  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

na dzień  
31 marca 

2010 

na dzień  
31 marca 

2009 

na dzień  
31 grudnia 

2009 

I. Kapitał  własny na pocz ątek okresu (BO) 27 538 13 498 13 005 

I.a. Kapitał  własny na pocz ątek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 27 538 13 498 13 005 

      1. Kapitał zakładowy na pocz ątek okresu 14 400 14 400 14 400 

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego - - - 

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 14 400 14 400 14 400 

       4. Kapitał zapasowy na pocz ątek okresu 4 986 - - 

          4.1. Zmiany kapitału zapasowego - - 4 986 

                 a) zwiększenia (z tytułu) - - 4 986 

                     - z podziału zysku  - - 4 986 

                 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 986 - 4 986 

       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz ątek okresu - - - 

           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -218 - - 

                  a) zwiększenia (z tytułu) - - - 

                  b) zmniejszenia (z tytułu) 218 - - 

                      - rachunkowość zabezpieczeń 218 - - 

            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na k oniec okresu -218  - - 

        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 0 4 986 4 986 

            7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu   4 986 4 986 

            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocz ątek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 8 151 4 986 4 986 

                   a) zwiększenia (z tytułu) - - -4 986 

                       - podziału zysku z lat ubiegłych - - -4 986 

                   b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 

            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okr esu 8 151 4 986 - 

            7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu - - - 

            7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych - - - 

             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - - 

             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8 151  4 986 - 

         8. Wynik netto 1 082 99 8 151 

             a) zysk netto 1 082 99 8 151 

             b) strata netto - - - 

             c) odpisy z zysku - - - 

 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 28 402 19 486 27 538 

III. Kapitał własny, po uwzgl ędnieniu proponowanego podziału zysku  28 402  19 486 27 538 
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