
ll|sTflt
TUBUN S.R.

SKONSOLIDOWAh[E
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPY KAPITAI-,OWEJ

PIP,,INSTAL-LT]BLIN' S.A.

ZAOKRES

OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA

2009



I. Informacje o Grupie Kapitalowej PIP ,,INSTAL-LUBLIN S.A.'

L1, Nazwa, siedziba, przedmiot dzialalnosci jednostki dominujqcej

Nazwa (firma): Przedsiqbiorstwo hstalacji Przemyslowych ,,INSTAL-LUBLIN,' SDolka
Akcyjna
Forma prawla Emitenta: sp6lka akcyjna
Kraj siedziby Emitenta: Rzeczpospolita polska
Siedziba i adres: ul. Lucyny Herc 9,20-328 Lublin
Nnmer telefonu: +48 81 744 0O 31
Numer faksu: +48 8l 744 16 07
Adres e-mail: office@instal.com,pl
Shona intemetowa: www.instal.com.pl
Numer REGON: 430046288
Numer NIP: 712-015-76-18
Numer KRS: 0000023958

2.

3 .

4.

5 .

1 . Przedsigbiorstwo Instalacji Przemyslowych ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. z siedzib4w Lublinie
przy ul. L. Herc 9 zarejestowane jest w Sqdzie Rejonowlm w Lublinie, XI Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru S{dowego pod m KRS 0000023958.

Podstawowy przedmiot dzialalaodci jednostki dominuj4cej to wykonl."wanie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.2.

Akcje jednostki dominujqcej sA notowane na Gieldzie Papier6w Warlosciowych w
Warszawie S.A..

Rokiem obrachunkowyn dta Grupy jest rok kalendarzowy.
Czas trwania dzialalnodci Grupy. Skonsolidowane sprawozdanie flnansowe zostalo
sporz4dzone przy zalo2ewu kontynuacji dzialalno6ci gospodarczej przez Grupp w daj4cej
siq przewidzieC przyszlosci - nie istnieja okolicznoici wskazuj4ce ia zagrczerLie
kontynuowania dzialalnogci dla 12 miesigcy od daty, na liit6r{ sporz4lzane jest niniejsze
spmwozdanie.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz4dzono za okres od 01.01.2009r. do
31.12.2009r. (dane l4azre zaprezentowano od 1.11.2009 do 31.12.2009r.), dane
por6wnywalne za okes od 01.01.2008r. do 31.12.2008r dotycz4 sp6lki dominuj4cej .

Niniejsze spmwozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowan],m i zostalo
zatwierdzone do publikacji oraz podpisane Vzez Zarz4d Gtupy dnia 27.04 -2070t

Sklad osobowy Zarz4du oraz Rady Nadzorczej jednostki dominuj4cej

Sklad Zarzedu na dzie6 31.12.2009 r.:
Ptezes Zarz4dn - Jan Makowski
Czlonek Zarz4du-Wiceprezes - Piotr Ciompa

Sklad Zarzadu na d2iei27,04.2010 r.,
Jan Makowski
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Prezas Zav$t -



Czlonek Zarz4du-Wiceprezes - Piotr Ciompa

Rada Nadzorcza na dziefr3l.12.2009 r.t
Wiceprzewodnicz4cy Rady Nadzorczej - Jan Duda
Sekretarz Rady Nadzorczej
Czlonek Rady Nadzorczej

- Grzegorz Kubica
- Adam Stolarz

Zmiany w skladzie Rady Nadzorczei iednostki dominuiacej w trakcie 2009 roku.

D'lda 29.05.2009 t. Zwyczajne Walne Zgrcmadzenie Atcjonaxiuszy odwolalo ze skladu Rady
Nadzorczej Pana Adama KonopkQ, Rezygnaoj e zloirtli pao Grzegorz Golec i pan piotr
Kefmelita, ZWZ powolalo do sldadu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza, pana Michala
StQpniewskiego, Pana Jana Dudg.

W listopadzie 2009 r. rezygnacjg zlozyl Pan Michal StQpnie\.lski, w grudniu Pan Dawid Sukacz.

Zmianv od dnia 01.01.2010 r.

Uchwalami Nadzwyczajnego Wahego Zgromadzenia podjpqmi dnia 15 stycznia 2010 r.
odwolano ze skladu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza oraz powolano do skladu Rady
Nadzorczej Pana Rafala Abratariskiego, Pana Jacka Klimczaka" Pana Jaroslawa Wisniewskiego,
Pana Arkadiusza Mqczkp.
Nastppnie rezygnacjg z czlonkostwa w Radzie Nadzorczej zlo2ryl Pan Jan Duda.

Rada Nadzorcza na dziefi 27.n4.2010 r.t

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej - Jacek Klimczak
Wiceprzewodnicz4cyRadyNadzorczej -Jaroslawwifniewski
Selcetaz Rady Nadzorczej - Crzegolz Kubica
Czlonek Rady Nadzorczej - Rafal Abmt iski
Czlonek Rady Nadzorczej - Arkadiusz Mqpzka

6. Struktura akcjonariatu jednostki dominujlcej na dzieir 27.04.2010 r.'

Struktura akcjonariatu
(powyz€j 5olo) Liczba glos6w

5.103.543

4.455.250

'dane na podstawie informacji przekazanych do sp6lki zawiadomieniami na podst. art.
i warunkach wprowadzenia instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu
publicznych (raport biezqcy ff 2 1,2010 i 36/2010),

69 o ofercie publiczrej
obrctu oraz o sp6lkach



Struktura akcjonariatu
(powlCej 5%)

Akcjonarht
wedlug liczby

akcji
Liczba glos6w

Dom Maklerski IDM
S4.(wraz z Relpol 5 Sp. z

o.o.)

Struktura akcjonariatu jednostki dominuj4cej na dziefr 3 1.12.2009 r.'

'dane 
na podstawie infomncji przekazanych do sp6lki zawiadomieniami na podst. art. 69 o ofqcie publicznej

i warunkach \r?rowadzenia instrument6w fimnsowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach
publicznych (raport biezqcy ff 582009 i 602009).

I.2. Wykaz jednostek wchodzqcych w sklad crupy Kapitalowej objQtych konsolidacjQ

PIP INSTAL LUBLIN S.A. m dzieh 31.12.2009 roku stanowila grupQ kapitalowq ze sp6lk4
Geoclima Sp6lka z oganiczon4 odpowiedzialno5ci4 (zwana w dalszyn ci4gu r6wniez Geoclima
Sp. z o.o.) i sporz4dza sprawozdanie skonsolidowane.

Dnia 29 pazdziellilika 2009 r. jednostka dominujqca nabyla 590 udzial6w (10070 udzial6w) w
sp6lce Geoclima Sp. z o.o. z siedzib{ w Waxszawie. Calkowity koszt nabycia udzial6w wyni6sl
l4czni€ 15 169 994,80 zl (cena udzial6w i koszty nabycia udzial6w). Udzialy zostaty nabyte na
podstawie nm6w zawartych z 6wczesnymi udzialowcami sp6lki Geoclima Sp. z o.o., zkt6rych
dwapodmioty sq po\xiqzane z jednostk4dominuj4c4.

Umowy nabycia udzial6w Geoclima Sp. z o.o. z polLqiot@|lat&iqz@t@i:

- Umowa z BBI Capital NFI S.A. z siedzib4 w Warszawie - przedmiotem umowy bylo
nabycie 2!9 udzial6w sp6lki Geoclima Sp. z o.o. za lqcznq cene 5 567 794,68 zl.
Podmiot jest akcjonaxiuszem jednos&i dominuj4cej.

- Umowa z Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzib4 w Krakowie - przedmiotem umowy
bylo nabycie 266 udzial6w sp6lki Geoclima Sp. z o.o. za l4cznq ceng 6762709,52 zt.
Podmiot jest akcjonariuszem jednostki dominuj4cej.

Pozostale udzialy jednostka dominujqpa nabyla od jednej osoby prawnej i czterech os6b
lrzya \yah.

Dane identylikujQce Geoclima Sp. z o.o.

Geoclima Sp. z o.o. z siedzib4 w Warszawie, ul. Ks. J. Popieluszki 14/174, \ttworzona
zostala na czas nieorraczony w dniu 7 stycznia 2000 r. - akt notaxialny Rep. A Nr 183/2000
spotz$zony puez notariusz DanutQ Kosim-Kruszewsk4 prowadzec{ KancelariQ Notarialne w
Warszarir'ie.



W dniu 03.12.2002 r. Geoclima Sp. z o.o. zostala wpisana pod numerem 0000141627 do
R€jestru PzedsiQbiorcgw Krajowego Rejestm S4{owego prowadzonego przez S4d Rejono$y
dla miasta stolecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS.

Zgodnie z umow{ Geoclima Sp. z o.o. i aktualnym odpisem z Rejestru przedsiQbiorc6w
Krajowego Rejestru Sqdowego przednriotemjej dzialalnodcijest przede wszystkrm:
l) spzedaz hurtowa urzdzef wentflacyjnych, klimatyzacyjnyctL chlodniczych oraz sfuZ4cych

do wy,twarzania i transportu chlodu i ciepla a takze innych \ttz&zoh z zakresu techniki
powietrza,

2) sprzedaz hutowa czpsci, podzespol6w i zespol6w czqsci a takze wyposazenia dodatkowego
do uz4dzerl wentylacyjnyclq HimatyzacyjnyclL chlodniczych oraz sfuZ{oych do
wltwazania i transportu chlodu i ciepla a takze innych trz&zei z zakresu techniki
powretrza,

3) dzialahoid uslugowa w zakresie naprawy i konserwacji urz4dzeri wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, cblodniczych oraz sluz4cych do w)'twarzania i tansportu chlodu i ciepla
a tak2e imychvzqdzef z zakresu techniki powietrza.

Kapital zakladouy Geoclima Sp. z o.o. wynosi 295 000,00 zl i dzieli sig na 590 r6ranych i
niepodzieLnych udzial6w o wadosci nominalnej 500,00 zl kazdy. Wszystkie udzialy zostaly
pok]'te wkladami pieni9ixr)'ni.
Kapital wlasny Sp6lki na dzief 31.12.2009 r. wgrosil 4014 801,48 zl, a na koniec roku
poprzedniego 4 764 592,02 21.

Zarz4d Geoclima Sp, z o.o. mo2e liczyi od I do 3 czlonk6w. W 2A09 r. 7,atz$ dzialat w
nastepujacym skladzie:

- Pnemyslaw Domowski - Prezes Zarz4du,
- Rafal Naszczyiski - Wiceprezes ZarzqCu,
- Piotr Ciodpa - Czlonek Zarz4du od dnia 09.10.2009 r.

Zgodnte z umow4 Sp6lki, do podpisywania osvr'iadozei woli w pr4padku zarz4du
vr'ieloosobowego, uprawnionych jesl dw6ch czlonk6w zarzqdu dzialaj4cych l4cznie lub czlonek
zarz4du l4cznie z prokurentem.

Geoclima Sp. z o.o. posiada:
- numer identyfikacyjny REGON - 016279410, nadany Wzezuw4|d Statystyczny w Wa$zawie,
- numer infomacji podatkowej NIP - 525-21-69-505, nadany przez Pierwszy Uz4d Skarbowy

Warsza!,!a - Sr6dmiescie w dniu 26.04.2000 r.



I.3. Istotne wartoSci operte na profesjonalnym osQdzie i szacutrkach

Profesj onalny os4d
W procesie stosowania zasad (polilyki) rachunkowo3ci wobec zagadnief podanych

ponizej, najwiQksze znaczenie, oprbcz szacurk6w ksiggowych, mial profesjonalny os4d
kierownicteva.

Sporzqdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga
dokonania szacunk6w i zalo2sly kt6rc wpt ryaj{ na wielkodci wykazane w sprawozdaniu
hnansow).rn. Jaktolwiek pzyjQte zalo2enia i szacunki opieraj4 sig na najlepszej wiedzy Zarzadu
na temat biez4cych dzialaA i zdanefi, rzeczywiste wyniki moge si€ r6irdi od przewidl.wanych.

a) rrycena rezer"w
Rezerwy z ty.tulu Swiadczef pracowniczych zostaly oszacowane przez niezaleznego aktuariusza
za pomoc4 metod aktuarialnych. Wycena pozostalych rezerw opiera siq na szacunkach Zatz4du.

b) odpisy aklualizujQce wartosd naleznosci, zapasdw i aktyw6w finansowych
Odpisu z t)4ulu utxaty warto3ci nale2no6ci dokonuje sia, gdy istniej4 obiektlavne dowody na to,
2e jednostka nie bgdzie w stanie otrzyma6 wszystkich naloznyoh kwot z uwzgl€dnieniem stopnia
ryzyka, jakie wiqTe siQ z darq naleznosci4. Grupa dokonala odpis6w aktualizuj4cych naleinodci.

Odpisu z f4ulu utaty wartoici zapas6w dokonuje siQ jesli w wFiku por6wnania wartosci
historycznych z wartoiciami aktualnlmi ra dzieri bilansowy (wartogci netto mo2liwe do
uzyskania) Grupa stwierdza, ze posiadane zapasy utracily swojq wartoSd. Zarz4d dokonuj4c
szacunk6w wafiosci netto mozliwej do uzyskania opiera siq na najbardziej wiarygodnych
dowodach, dostQpnych w czasie ich sporzdza&i4 co do przewid,'wanej kwoty, mozliwej do
zrealizowania z tltulu sptzedairy zapas6w.
Odpisu z tytulu utraty waxtosci akt,.w6w finansowych dokonuje siQ gdy w ocenie Zarz4du
istnieje ryzyko, i2 nie przynios4 one w przyszloSci korzySci €konomicznych.

c) stawki amortlzacyjne
WysokoSi stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu
ekonomicznej uz)tecarosci skladnikdw rueazowago majqtku tryalego oraz wartosci
niematerialnych.
Grupa coroczrie dokonuje weryfikacji przyjqtych okes6w ekonomicaej u4rteczno6ci na
podstawie biez4cych szacunk6w.

d) wycena trieruchomosci inwesfycyjnych, budynk6w i budowli
Wycena nieruchomoCci inwestycyjnych oraz budynk6w i budowli opafia j€st o wycenQ wartoSci
godziwej zgodnie z wycenq ekspgrta.

O5wiadczenie o zgodnoSci z MSSF
Zav4l, PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. o5wiadoza, 2e wedle swojej najlepszej wie&y,

roczne sprawozdanie finansowe i dane por6wnywalne sporz4fuone zostalo zgodie z
obowiq,zujAc),rni GrupQ zasadami raohunkowo3oi, odpowiada wszystkim wyraganiom MSSF
przyjQt)'rn przez UniQ Europejsk4 oraz, 2e odzwierciedla w spos6b prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuacje majetkowqi finansow4Grupy, oraz jej wynik finansowy.



Format sprawozdania linansowego

. Niniejsze- skonsolidowane sprawozdanie fmansowe zostalo sporzqdzone w oparclu o
zasadQ kosztu historycznego, z wyjqtkiern nieruchomosci inwestycyjnych, budyrk6w i budowli
orM wydzielonych nieruchomodai inwestycyjnych Wzezrinazonych do sprzeda2y, kt6re
wycenione zostaly w wadosci godziwej. NaleZnojci i zobowiqzania pocz4tkowo ujmowane s4 w
wato6ci godziwej. Wycena nieruchomoSci inwestycyjnych, budyrk6w i budowli oparla iesi o
wycene waxtosci godziwej zgodnie z wyceneek$pefia.

lY{,ut4_funkcjonalp i walut4 prezentacji wwys&ich pozycji sprawozdania finarsowego jest
PLN. Sprawozdanie finansowe i wszystkie dane obja3niaj4ce podawane s4 w tys. pLN.
Transakcje wyr.lzone w walutach obcych przeliczane sq na zlote polskie przy zastosowaniu
kursu obowiq3ujqpego w dniu zawarcia hansakcji. W przypadku konieczno3ci zastoso.vrania
zaokrqglgf zostaly one wykonane wedlug powszechnie obowiezuj4cych zasad.

Oswiadczenie o stosowanych zasadach rachunkowosci
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie flnarsowe zostalo sporzqdzone w oparciu o

zasadQ kosztu historycznego, z wyj4tkiem nieruchomosci inwestycyjnyc\ budlmk6w i budowli
omz nieruchomosci inwestycyjnych przeznaczonych do sFzedazT, kt6re s4 wyceniane vr'edfug
wartogci godziwej. Naleznosci i zobowi@arfa pocz4tkowo ujmowane s4 w wartodci godziwej.
Przy sporz{dzaniu niniejszego sprawozdania finansowego zastosowaoo takie same zasady
rachunkowoici oraz metody obliczeniowe jak w ostatnim rocznlm sprawozdaniu finansowym,
z wyjetkiem zastosowania zmian do standafd6w oraz nowych interyrctacji obowiq,zuj4cych dla
okes6w roczrych rozpoczynaj4cych siE w dniu lub po 1 styczria 2009 roku opisanych poni2ej.

Nowe standardy i interpretacje
- MSSF 8 Segmenty operacyjne, kt6ry z chwil4 wejScia w zycie zast4pil MSR 14
Sprawozdawczosd dolyczaca segment6w dzialalnosci. Zmiana nie miala wpl1"l,vu na sltuacjg
finansow4 ani na w),niki dzialalnoSci Grupy.
- MSR 1 Prezentacja sprawozdai linansowych (zmieniony we wzedniu 2007) - standard ten

wprcwadza rozrdZnienie miqdzy takimi zmianami w kapitale wlasnl,rn, kt6re urymikaj4
z transakcji z wla.<cicielami i takimi, kt6re wynikaja z innych transakcji. W zwiqzku z tym
sprawozdanie zmian w kapitale wlasq'rn zawiera jedynie szczeg6ly lransakcji z wladcicielami,
podczas gdy wszystkie iffie zmiany w kapitale wlasnyn s4 prezentowane w jednej tinii.
Dodatkowo standard wprowadza sprawozdanie z calkowitych dochod6w, kt6re obejmuje
wszystkie pozycje przychod6w i koszt6w ujmowanych w zysku lub stracie oraz wszystkie inne
pozycje rozpoznanyoh dochod6w i koszt6w. Przy czyrn mo2liwe jest prezentowanie wszystkich
tych pozycji razem w jednym sprawozdaniu. Grupa zaprezentowala powyzsze pozyoje wjedn)'m
sprawozdaniu.
- Zmla]iy do MSSF 2 Platnosci w formie akcji: warunki nabycia uprawnief i anulowanie
zmiana ta precyzuje definicje warunlo nabycia upmwnief oraz odnosi sig do ujqoia anulowania
praw do nagr6d, Zastosowanie tej zmiany nie mialo wplywu na sltuacjq finansowq ani na wyniK
dzialalno3ci Grupy.
- Zmiany do MSR 32 Insaumenty finansowe: prezeftacja i MSR I Prezentacja sprawozdarl
finansowych: instrumenty finansowe z opcjqpnedairy onz obowiq-zki wynikaj4ce z likwidacji
(sp6lki) - wprowadzaj4 ograniczony co do zakfesu wyj4tek, dotyaz4cy instument6w z opajq
sprzedazy, kt6re mog4 byC klasyfrkowane jako skladnik kapitatq pod warunkiem spelnienia
szeregu okre6lonych warunk6w. Zastosowanie tej nowelizacji nie mialo wplywu na sytuacjQ



finansow4 ani na wyniki dzialalnoici Grupy, poniewa2 Grupa nie wyemitowala takich
inst1ument6w.
- Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnosciowe - interFetacja wymag4 aby punkty
lojalnodciowe ujmowane byly jako oddzielny elemert transakcji spzedazy, w ramach kt6rej
zoslaly pnynane. Zastosowanie tej interpretacji nie mialo wplywu na sytuacjg f[ransow4 ani na
wyniki dzialalnogci Grupy.
- Zniany do MSSF 1 Zastosowanie MiQdzynarodowych Standard6w SprawozdawczoSci

Finansowej po raz pierwszy i MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania
finansowe: Koszt inwestycji w jednostce zaleznej, j€dnostce wsp6lkontrolowanej lub
stowazyszonej - zgodnie ze zmianami do MSSF l, jednostka stosuj{ca MSSF po raz pierwszy
bqdzie mogla w swoim jednostkowyrn sprawozdaniu finansowym okedlii ,,koszt" inwestycji w
jednostki zalezne, wsp6lzalehre i stowaxzyszone zgodnie z MSR 27 lub w oparciu o zalladany
koszt, Zmiana do MSR 27 wymaga, aby wszystkie dywidendy otrzymywane od jednostki
zalei-nej, wsp6lzaleinej lub stowarzyszonej ujmowane byly w jednostkowyrn sprawozdaniu
finansowlan jednostki dominuj4cej w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w. Zmiana do MSR
27 jest stosowana prospektywnie. Nowe wymagania nie miaty wpll.wu na skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za 2009 rok
- lnterpretacja KIMSF 12 Umowa na uslugi koncesjonowane - interpretacja ma zastosowanie

do koncesjobiorc6w um6w na uslugi koncesjonowane i wyja.<nia, jak nalezy ujmowai
zobo\iriqzania i prawa wynikajqge z tych um6w. Interpetacja nie miala wplpu na sprawozdanie
finansowe Grupy, gdyz zaden podmiot Grupy nie jest koncesjobiorc4
- Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji - zmieniony standad
naklada obowi4zek ujawniania dodatkowych informacji na temat wyceny do waxto3ci godziwej
i ryzyka plynnoSci. Dla kazdej klasy inshument6w finansowych wycenianych wedlug wartosci
godziwej nalezy ujawnid informacje na temat wyaeny posluguj4c siQ hierarchi{ wartosoi
godziwej, kt6ra uwzglQdnia isiotnosd danych wejsciowych do wyceny. Ponadto dla wycen
waxto3ci godziwej zaliczar'ych do Poziomu 3 hierarchii warto6ci godziwej naleZy przedstawii
uzgodnienie pomiqdzy bilansem otwarcia a bilansem zamknigcia. Nalezy r6vniez pzedstawid
wszelkie istotne przesuniqcia migdzy Poziomem I i Poziomem 2 hierarohii wartosci godziwej.
Zmiany prccyzuj{ r6v,niez qmogi dotyczqce ujav,niania infonnacji na temat ryzyka pl},rmo$oi.
Zmitry dotyczqce uJawniania informacji na temat ryzyka ltynno6ci w omawianym oloesie nie
u,pt5,nQty na informacje w t)'m zakrcsie prezeltowane pzez GrupQ.
- Intelpretacja KIMSF 15 Umowy dotyczqce budowy nieruchomoici - ustala, jak i kiedy

nalezy ujmowad przyahody z€ sprzedazy nieruchomosci i zwi@ane z nimi koszty, je2eli umowa
pomiQdzy deweloperem i kupujeclm zawierua jest pzed zakofczeniem budowy
nieruchomo$ci. Interpretacja zawiera tak2p w]'tyczne co do sposobu ustalania, czy umowa objQta
jest zak€sem MSR I I czy MSR 18. Zastosowanie KIMSF 15 nie \adynQlo na skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, ponie\4az Grupa nie prowadzi tego rodzaju dzialahodci.
- Interyretacja KIMSF 16 Zabezpieczenie udzialdw w akt,ryach netto jednostld dzlslajQcej
za granic4 - interyretacja zawiera wltyczne dotyczace ujmowania zabezpieczenia inwestycji
netto w jednostkaah zagraDiczrrych, a w szczeg6lnosci dostarcza wskaz6wek w zakresie:
identylikowania ryzyk walutoraych kwalifrkuj4cych siq do rachunkowoScl zabezplecz.eit
w mmach zabezpieczenia inwestycji netto, umiejscowienia instrument6w zabezpieczajqcyclt
w strukturze grupy kapitalowej, a takze olseSlania przez jednostkq kwoty dodabriej lub ujemnej
r62nicy kursowej, dotyczecej zar6wno inwestycji netto jak i instrumentu zabezpreczaiqcego,
kt6ra powinna zostad przeklasfikowana z kapital6w wlasnych do spawozdania z catrkowitych
dochod6w w mom€ncie zbyciajednostki zagranicznej. Zastosowanie KIMSF 16 nie wptynqlo na
skonsolidowane sprawozda.nie finansowe, poniewaz Grupa nie zabezpiecza udzial6w w
aktywach netto jednostki dzialaj4cej za granic4



- Interpretacja KIMSF I 8 Przekazanie ^Ww6rt przez klientdw _ interpretacja zawiera
wltyczre dotyczgca ujmowania aktyw6w otrzlmatych od klienta i sluz4cych Swiadczeniujemu
uslug. Interpretacja ma zastosowanie do transakcji, kt6re mialy miejsce I lipca 2009 rck; lub
p62niej. Zastosowade KMSF 18 nie wplynQlo na skonsolidowane sprawozdani€ finansowe,
poniewaz Crrupa nie otrzlmywala aktyw6w od klien16w, ani tez Srodk6w pieniQznych
przentaczonych ta vtybudowanie tego typu aktlar6w.
- MSR 23 Koszty finansowania zewnQfrznego (zmieniony w narcu 2007) _ zmieniony
standard w).maga, aby koszty finansowa.nia zewnQhznego zwlqalre z nabyciem, budow4 lu6
wytworeniem dostosowywanego skladnika aktlrr'6w ujmowaqe byly jako element ceny nabycia
lub kosztu wltworzenia. Zastosowanie tej interFetacji nie mialo wpf.wu na sytuacjg finansow4
ani na rq.'niki dzialalno3ci Grupy.
- Zmiany do Interpretacji KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrument6w

pochodnych i MSR 39 Instrumetrty finansowe: ujmowanie i wyiena: Wbudowane
instumenty pochodne - zmiana *prowadza wym6g oceny czy wbudowany instrument
pochodny musi byi ujQty oddzielnie w momenoie przekwalifikowaaia hyblydowego instrumentu
finansowego z kategodi aktyw6u, finansowych wycenianych w wa osci godziwej przez rq,nik
finansory. Oceny dokonuje siQ na podstawie warunk6w, jakie istnialy na p6Zniejsz4z dat: kiedy
jednostka po raz pierwszy stala siQ stronq kontraktu i kiedy dokonano zmian kontraktu
skutkuj4cych znacz4cl,rni zmianami przeplrv6w pienig2nych wynikaj4cych z kontraktu. MSR
39 wyrnaga obecnie, aby w rytuacji, w kt6rej wbudowany instrum€nt pochodny nie moze byC
wyceniony w spos6b wiarygodny, caly instument hybrydowy pozostal zakwalifikowany do
kategorii instrument6w finansowych wycenianych w warto6ci godziwej przez wlrrik finansowy,
Zastosowanie zmian nie wplynplo na skonsolidowale sprawozdanie finansowe, poniewaz Grupa
nie dokonlwala przekwalifikowania z kategorii aktyw6w finansowych \aycenianych w wartosci
godziwej przez wyrik flnansowy, ani teZ nie posiada hybrydowych instuument6w finansowych,
dla kt6rych nie bylaby mo2liwa wiarygodna wycena wbudowanego inshumentu poahodnego.
- MSSF 3 (Z) Polqczenie jednostek gospodarczych (zmieniony w styczniu 2008) - zmieniony
standard obowi4zuje prospektywnie dla polqczef jednostek gospodarczych dla lat ohotowych
rozpoczynaj4cych siQ nia wcze3niej ni2 I lipca 2009 roku. Wprowadzone zmiany zawieraj4m.in.
mozliwosd wyboru ujgoia udzial6w mniejszoSci albo wg wadosci godziwej, bAdZ wg ich udziatu
w watosci godziwej zidentyfikowanych aktyw6w netto; w przypadku przejq6 kilkuetapowych -
konieczno3i przeszacowania dotychczas posiadanych udzial6w do waxtoSci godziwej na dzief
nabycia konholi z odniesieniem r6inicy do rachunku zysk6w i strat omz dodatkowe wjrtyczne
dla zastosowania metody nabyci4 w tym taktowania koszt6w transakcji, jako koszt okesu ,
w kt6rym zostal on poniesiony.
- MSSF 5 Aklywa trwale przeznaczon€ do sprzedaZy Zmiana w MSSF 5 ogranicza definicjQ
dzialalnodci zaniechanej. Dzialalnoso zaniechana zostala zaprczentowana jako segment
operacyjny (zgodnie z definioj4 zawart{ w MSSF 8 Sprawozdawczodd dotyczqpa segment6w),
kt6ry zostal zb]'ty lub zaklvdifrkowany jako pruezljlaczorly do sptz,edazy. W wyniku tej zmiany
znniejszy siQ czQstotliwo3d ujawniania element6w zblvanych jako dzialalnodd zaniechana.
Zastosowanie tej zniany nie mialo wptywu na syhracje finansow4 ani na wyniki dzialalnoSci
Grupl . gd12 nie zaniechano dzialalnoici
- KIMSF 17 Dystrybucja do wla3cicieli aktyw6w niebpd4cych Srodkami pieniQinymi
interpretacja obowiq,zuje dla okes6w rocznych rozpoczynaj4cych sig z dniem 1 listopada 2009
roku lub pod tej dacie i zawiera w)'tyczne w zakresie momentu rozpoznania dywidendy, wyceny
d,'widendy oraz ujgcia r62nicy pomipdzy wafoSci{ d}.widendy a wartoSci4 bilansow4
dystybuowanych akt]'w6w, Interpretacja nie miala rvplywu na sprawozdanie finansowe i wyniki
Grupy.
- MSSF 9 Instrumenty finansowe obowiazuje dla okres6w rocznych rozpoczynaj4cych siq

z dniem 1 listopada 2013 roku lub pod toj dacie. Standaxd zawiera jeden model przewiduj4cy



tylko dwie kategorie klasyfikacji: amortyzowany koszt i wartosd godziwa. Wlmaga takze
stosowania jednej metody szacowania utaty wartodci aktyw6w. Na dzief sporz4dzenia
niniejszego sprawozdania zastosowanie tego standardu nie ma \apb1'v'u na sprawozdanie
i sytuacje finansow4 Grupy.
- Zmiany do MSR 24 Transakcje z jednostkani powi4zanymi zostaly opublikowane przez
Rade Miedzrnarcdowych Standard6w Rachunkowosci 4 listopada 2009 roku i obowiazujq dla
okres6w rocznych rczpoczynaj4cych siq 1 stycznia 2011 lub po tej dacie. Powyzsza zniana nie
bgdzie miala wplywu na sprawozdania frnansowe Grupy za 2009 rok.
- MSR 27 (Z) Skonsolidowatre i jednostkowe sprawozdania finansowe. Zmieniony MSR 27
zostal opublikowany przez Radp Miqdz,,narodowych Standad6w Rachunkowo6ci l0 stycznia
2008 rcku i obowiqzuje dla okrcs6w rocznych rozpocrynajqpych sig z dniem 1 lipca 2009 roLl
lub po tej dacie. Standard w)'nagq aby efekty hansakcji z udzialowcami mniejszoSciowymi
byly ujmowane bezposrcdnio w kapitale, o ile zachowana jest konhola nad jednostk4 przez
dotychczasowe jednostkq dominujqpe Standard r6}1riaz uszczeg6lawia spos6b ujQcia
w przypadku uhaty kontroli nad jednostk4 zalein4 tzn. w)maga pzeszacowania pozostalych
udzial6w do warto6ci godziwej i ujgcie roznicy w rachunku zysk6w i strat. Powyzsza zdana nie
bedzie miala wplywu na sprawozdania finansowe Grupy.
- Zmiany do KIMSF 14 T.aliczki na poczet minimalnych wymog6w finansowada. Zmiany do
interyretacji KIMSF 14 zostaly wydane przez Komitet ds. InterFetacji MiEdzlnarodowej
SprawozdawczoSci Finansowej w dniu 26 listopada 2009 roku i obowiq,zuj4 dla okres6w
raaz:Irych rozpoczynaj4oych siQ z dniem I stycznia 2011 rcku lub po tej dacie. Interpretacja ta
zawieru vqy'1yczne w zakesie ujqcia wczeSniejszej wplaty sldadek na pokrycie minimalnych
wymog6w finansowania jako aktywa w jednostca wplacajacej. Na dzief sporzadzania
niniejszego sprawozdania frnansowego $pl)'\M zastosowania standardu nie jest moAiwy do
wiarygodnego oszacowania. Na dzieri sporz4dzenia niniejszego sprawozdania finansowego
zmiany do interyretacji KIMSF 14 nie zostaly jeszcze zatwierdzone Fzez UniQ Europejsk4.
Powy2sza zrniana nie bpdzie miala lvplltu na sprawozdania finansowe Grupy.
- KIMSF 19 Regulowanie zobowiqzari finansowych przy pomocy instrument6w
kapitalowych. Interpretacja KIMSF 19 zostala wydana przoz Komitet ds. Interpretacji
MiQdzynarcdowej SprawozdawczoSci Finansowej w dniu 26 listopada 2009 roku i obowi+uje
dla okres6w rocznych rozpoczynaj4cych siq z dniem I lipca 2010 roku lub po tej dacie.
Interpretacja ta obja6nia zasady rachunkowoSci stosowane w sltuacji, gdy w wyniku
renegocjacji przez jednostkg warunk6w je1 zadfu2ena zobowiqzanie zostaje uregulowane
poprzez emisjq instrument6w kapitalowych skierowanq na wierzyciela. InterFetacja wymaga
wyceny instrument6w kapitalowych w wafio6ci godziwej i tozpoznania zysku lub straty
w wysoko6ci r6inicy pomigdzy warto6ci4 ksiQgow4 a wado6ai4 godziwq instumentu
kapitalowego. Na dzieri sporz4dzenia niniejszego sprawozdania finansowego zmiany do
interpretacji KIMSF 19 nie zostaly jeszcze zatwierdzone przez Unig Europejsk4

Zwzqd ne przewiduje, na podstawie cotocznego przegl4du znian MSSF aby wprowadzenie
nowych standard6w o€z interpretacji mialo istotny wptyw na stosowane przez Grupg zasady
(polityke) raahunkowosci.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzone zgodnie
zMigdzlmarodowymi Standardami SprawozdawczoSci Finansowej (,MSSF") oraz zgo<lnie
z odpowiednimi MSSF pzyjetymi przez llE. MSSF obejmuj4 standardy i interyfetacje
zaakceptowane przez Radq Migdzynarodowych Standard6w Rachunkowodci C,RMSR') omz
KomisjQ do InterFetacji Miedzynarodowej Sprawozdawczosci Finansowej (,,IFRIC").
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I.4. Polityka rachunkowosci

Rzeczowe akt'.rva trwale
Rzeczowe aktrva txwale to skladniki maj{tku twal€go konholowane przez jednostkg,

powstale w wyniku zdarzeri w przeszlodci, z kt6rych oczekiwaf jednos&a oii4gnii korzySii
ekonomiczne i kt6re s{ utzynywane pzez jednostkq gospodarcz4 w celu wykorzystania ich w
prccesie produkcyjnym lub dostawach towar6w i jwiadczeniu uslug o przewidyvanl,rn okesie
uzytecz\osci po\xyzej jednego roku, kompletne, zdatne do uzltku i przeztraazone na potrzeby
jednostki. Skladniki rzeczowych akt]'\tr6w trwalych ujmuje sig w ksiqgach wedtug cenynabycia
lub kosztu w),tworzenia ponniejszonych o odpisy amoflyzacyjne z uwzglqdnienien odpis6w
aktualizuj4cych z gihtu utraty wartosci, opr6cz budynk6w i budowli wycenianych w wartosci
godziwej.

Srodki trwale amortyzowane se metod4 liniow4 zgodnie z planem amortyzacji ustalanym
corocznie wedlug ekonomicznego okresu uzytkowania.

Grupa zaklada nastqpuj4ce okresy uzytkowania dla poszczeg6lnych kategorii Srodk6w tnMalych:
Budlnki i budowle 11 - 40 lat
Urz4dzenia techdczne i maszlmy
Srodki tansportu
Pozostale srcdki trwale

3 - 1 6 l a t
3 - 6lat
4 - 1 0 l a t

Budl,nki i budowle s4 przeszacowywane do wartoSci godziwej na podstawie wyceny wykonanei
ptzez rzeczoznawc6w maj4tkowych. Zwigkszenie wartosci wl.nikaj4ce z przeszacowania
ujmowane jest w pozyoji kapitalu z aktualizacji 'uqyceny, za wyjqtkiem s)'tuacji, gdy
podwyzszenie wadosci odwaca wczedniejszy odpis dla tej samej pozycji ujQty w spralvozdaniu
z calkowitych dochod6w (w takim przypadku zwiqkszenie wartoSci ujmowane jest f6\,t1iez
w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w, ale tylko do wysokosci wczeSniejszego odpisu).
Obni2enie warto$ci wyrikajqce z przeszacowania ujmowane j est, jako koszt okrcsu w wysokosci
przewyzszajqcej kwotQ wczedniejszej wyceny tego sldadnika aktyw6w ujQtA w pozyaji kapitalu
zakfializacji wyceny. Amofi)zacjg przeszzrcowanych budl.nk6w i budowli ujmuje sig
w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w.

W momencie sprzedaZy lub wycofania przeszacowaaych budynk6w i budowli
z u?rytkowania, kapital z aktualizacji wyceny przenoszony jest bezposr€dnio do zysk6w
za]fzymarych. Takiego przeniesienia dokonuje siq wyl4cznie, gdy dany skladnik aktyw6w
zostaje usuniQty ze sprawozdania finansowego.

Popm\anosd stosowanych okrcs6w uzr.tkowania, metod amortyzacji omz wartosci
rezydualnych Srodk6w txwatychjest werldkowuraaie nadziq ni| ftrz w roku.
Nie rzadziej niz raz rr roku weryfikowana jest r6wniez ewentualna utrata wartosoi tzpczarych
aktyw6w trwalych. Ujawniony odpis z tytulu utraty waxtoSci aktywu ujmuje siQ w momencie
ujawnienia w ciQzar pozostalych koszt6w operacyjnych i prezentuje w sprawozdaniu
z calkowitych dochod6w. Odwr6cenie odpis6w z O.tufu trwalej utmty wartoSci rozpoznaje sig
odpowiednio w pozostatych przychodach operacyjnych.
Amortyzacje rozpocz],na sig, gdy srodek awaty jest dostQpny do uzltkowania. Amortyzacji
zaprzeslaje sig na wczesniejsz4 z dat: gdy Srodek trwaly zostaje zaklasyfikowany jako
ptzeznaczony do spzedazy (lub zawaxty w grupie do zbyci4 kt6ra jest zaklasyfikowana jako
przeznaczona do spzedazy) zgodnie z MSSF 5 ,,Akt).ra lfivale przgznaazone do sprzedazy
i dzialalno36 zaniechana" lub zostaje usuniQty z ewidencji bilansowej. Metoda amofyzacji,
stawka amortyzacyjna oraz wafiodi kofcowa podl€gaj4 weryfikacji na kazdy dziei bilansowy.
Wszelkie wynikaj4ce z przeprowadzonej weryfikacji zmiany ujmuje sig jak zdang szacunk6w.
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WartoSci niematerialne
Waxtodci niemalerialne obejmuj{ takie plawa rnaj4tkowe, jak: koncesje, patenty, licencje,

znaki towarowe, pnwa autorskie, know-how i oprogramowanie komputercwe.
Wafio5ci niematerialne wykazywane s4 w oparciu o ich ceng nabycia, pomniejszonq o odpisy
amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyjne z t tulu utmty watosci. Wartogci niematerialne
amortyzowane sq metod4 liniow4 biorqp pod uwagg okres ich uzl1kowania chyba" ze nie jest on
okeslony. WartoSoi niematedalne z nieokedlonym okesem uzltkowania podlegaj4 testom ze
wzglqdu na utratQ wartogci na kazdy dziei bilansowy. Inne waxtosci niematerialne sq
amortyzowane od dnia, kiedy s{ dostQpne do uzltkowania. Szacunkowy okres u4/tkowaniajest
nastepuJ Acy:

Licencje 5 lat
Opro$amowanie komputerowe omz prawa autorskie 5 - 8 lat
W Grupie nie wystQpujqwarto6ci niematerialne o nieokieSlonlm okesie u2]tkowania.

Skladnik warto5ci niemateriahych usuwa sig z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbly lub, gdy
nie oczekuje siq dalszl'ch korzy3ci ekonomicztych z jego uzltkowania lub zbycia. Zyski lub
straty na usunieaiu skladnika wartosci niematedalnych ustala sig jako r6znicq pomigdzy
przychodami r\etto z,e zbycia (iezeli wystepujd wartoCci4 bilansowq tyoh watosci
niematerialnych oraz ujmuje w nchunku zysk6w i strat.

Aktt'wa trwale przeznaczone do zbycia
Grupa klasyfikuje aktywa twale do zhycla (1ub grupe aktyw6w do zbycia), jako

przezf,',i.czor\e do sptzedatty, jeinli \r a, ze ich wartoSd bilansowa zostanie odzyskana w &odze
transakoji sprzedaZy, a nie poprzez jego dalsze wykorzystanie w plowadzonej dzialalnosci
gospodarczej. Warunek ten uznaje siQ za spelniony w6wczas, gdy wystq)ienie transakcji
sprzedaty jest wysoce prawdopodobne, a skladnik aktyw6w (grupa akt)'w6w) jest dostQpny w
swoim obecnym starie do natychmiastowego zbycia.
Aktl.wa tvale (lub gnrpq aktyw6w do zbycia) sklasyfikowane, jako przezraazote do sptzed ity
wycenia sig po nizszej spo6r6d dw6ch wartodci: pierwohej wartodci bilansowej lub warto$ai
godziwej , pomniej szonej o koszty zwiqzane ze sprzedai1
W sprawozdaniu z s)'tuacji finansowej aktl'rva przeznaczone do zbycia (lub grupp aktyw6w do
zbycia) prezentowanajest w osobnej pozycji aktyw6w obrotowych.
Aktywa zaktasyfikowane jako pzeznaczone do sprzeda:y zgodnie z MSSF 5 wykazrtane sq
w odrQbnej pozycji i wyceniane w wartosoi godziwej lub cenie nabycia w zaleznosci, kt6ra
z nichjest nizsza"
Srodek trwaty usuwa sig z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zb]4y lub, gdy nie oczekuje siQ
raplywu tlalszych korzy3ci ekonornicanych z jego uzltkowania lub zbycia. Zyski lub straty na
usuniqciu pozycji rzeczowych akt)'\4'6w trwalych ustala siQ, jako r6znicq pomigdzy przychodami
netto ze zbycia (ezeli wystepujd i wartoSci{ bilansow4 tych Srcdk6w trwalych i ujmuje
w ruchunku zysk6w i strat.
Odpis6w z tltulu utraty wartosci dokonuje sig do poziomu wartosci odzyskiwalnej, je2eli
wartosd bilansowa danego Srodka hwalego (lub osrodka wypracowujQcego Srodki PieniQh:re, do
kt6rego on nale2ry) jest wyzsza od jego oszacowanej wartosci odzyskiwalnej. T€st na utratQ
wartosci przeFowadza siE i ujmuje ewentualne odpisy z t)'tulu utaty waltosci zgodnie
z zasadami okeSlon)'mi w punkcie ,,Utrata warto6ci".
Wycena nieruchomoici inwestycyjnych oraz bud)Tk6w i budowli przeznaczonych do zbycia
opartajest o pycenQ wartosci godziwej zgodnie z wycenq eksp€rta.

Zasady ujmowania i wyceny rzeczorlych aktt\ry6w tfwalych uiytkowanych na podst&wie
um6w leasingu fi nansowego.
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Je2eli warunki wynikaj4ce z umowy leasingowej spelniaja krr4eria (kazde z osobna lub
lqpznie) okeilone w MSR nr 17, umowg tak4 klasyfikuje siE jako leasing finansowy. Warto36
pocz4tkowa przedmiotu leasingu finansowego ustalanajestjako nizsza z dw6ch wartosci:

- watosci rynkowej przedmiotu leasingu wynikaj4cej na 0g6l z umory,
- wartosci biez{aej oplat leasingowych - z uwzglgdnieniem oplaty wstQpnej i gwanntowanej

oplaty kofcowej - ustalonej za pomoc4 stopy Foacntowej leasingu lub kraricowej stopy
procentowej, jednak w prz'?adku braku istotnych r6Znic wg wartosci ryrkowej
wynikaj4cej z r,rmowy.

Leasing jest klasyfikowany, jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszqzasadniczo

9a]e potencjalne korzysci oraz ryzyko wynikaj4ce z bycia wlafcicielem na leasingobiorcQ.
Wszystkie pozostale rodzaje leasingu traktowane s4 jako leasing operacyjny. Ald],wa
uz),tkowane na podstawie leasingu finansowego s4 haktowane, jako Srodki twale, podlegajqae
umorzeniu i amortyzacji wedlug stawki ustalonej na podstawie okresu trwania umowy
leasingowej. Oplaty z ftutu umowy leasingu dzieli sig na koszty finansowe i raty splaty
kapitatu, zmniejsajece zobowi4zanie z q'tulu przejEcia obiektu leasingu.

Akqfwa finansowe
W bilansie akty.va finansowe obejmujq:

- udziaty w jednostkach zaleznycl,
- udzialy w pozostabrch jednos&ach.

Udziaty w jeclnostkach podpoz{dkowanych o ile nie s4 zakwalif*owane jako
przezr\aczoro do sprzedazy zgodnie z MSSF 5, to ujnuje siq w cenie nabycia zgodnie z MSR 27
pomniejszonej o odpisy z t]'tdu utraty wafiodci zgodnie z MSR 36. Ald)-wa finansowe testuje siQ
na utratQ wartodci zgodnie z zasadami okeslonlmi w punkcie.,,Utrata wartosoi".
Udzialy w pozostalych jednostkach sq wycenione w cenie nabyoia, gdy2 jednosrka dominujqca nie
byla w stanie ustalid wartosci godziwej na dziei 31 gudnia 2009r. (sA to udzialy w jednostkach
nienotowanych na rynku regulowanym), jednak ostatnia transakcja zbycia czgsci udziatr6w w
jednostkach pozostalych, kt6ra miala miejsce w 2009r. zostala przeprowadzona w cenie nabycia.

NieruchornoSci inwestycyjne
PoczAtkowe ujQcie nieruchomoSci inwestycyjnych nastwuje wg ceny nabycia. Po

pocz4tkowym ujpciu nieruchomosci inwestycyjne wyceniane siQ w wartosci godziwej, Zyski lub
straty wynikaj{ce ze zinian wartosci godziwej nieruohomosci inwestycyjnych ujmowane s4
w skonsolidowanym sprawozdaniu z calkowitych dochod6w w okesie, w kt6rym powstaly,
Ni€ruchomo6ci inwestycyjne usuwane s4ze sprawozdania z sltuacji finansowej w pzlpadku ich
zbycia lub w pzlpadku stalego wycofania danej nieruchomo3ci inwestyayjnej z uzftkowani4
gdy nie s4 spodzieuane iadrrc przyszle korzydci z jej sprzedazy. Wszelkie zyski i straty
wynikajqce z usuniQcia nieruchomodci inwestycyjnej ze sprawozdania z s),tuacji finansowej
ujmowane s4 w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w w okresie, w kt6rym dokonano
usuniQcia. W przJpadku przeniesienia nieruchomosci irwestycyjnej do akt)1r6w
wykozyst)'wanych przez wlaiciciela" domniemany koszt takiego skladnika akt]'\r6w, ld6ry
zostarie przyjety do cel6w jego ujQcia w innej kat€gorii jest r6wny wartosci godziwej
nieruchomoSci ustalonej na dziei zrnianyjej sposobu u4ltkowania.
Wycena:

- nieruchomo3ci inwestycyj nych oraz
- budynk6w i budowli

opartajest o wycenQ wartoSci godziwej zgodnie z wycen{ eksperta.
Nieruchomodci inwestycyjne wykazywane s4 w warto6ci godziwej weryfikowanej coroczrrie.
Wa1to36 godziwa nieruchornoici inwestycyjnych ustalana jest na podstawie wyceny
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spozadzonej przez aeczozrnwce maj4tkowego. Wszelkie zmia.ny bqdqcej w].nikiem zmiany
wartodci godziwej rozpoanwane se w spnwozdaniu z aalkowitych dochod6w.

Pozostale aktywa
W pozostalych akt''wach Grupa wykazuje rozliczenia z t,,tulu kontrakt6w

dlugotenninowych orazrczliozetiamiqdzyokesowe koszt6w, jezeli poniesione wydatki dotycz4
uslug niewykonanych lub towarow niedostarczonych, dotycz4cych okres6w nastQpuj4cych po
okesie, w kt6rym te vrydatki poniesiono, s4 to min. ubezpieczenia maj4tkowe. W sprawozdaniu
z qtuacji finansowej wykazywane, jako pozostale aktywa.

Z^p sy
Zgodnie z MSR 2 na dzief bilansowy zapasy wykazla{a.ne sew cenie nabycia lub koszcie

wJ'tworzenia, jednakze na poziomie nie !|q|zszym z mo2liwa do u:ryskania cena sprzedazy
netto, pomniejszone o odpisy aktualizuj4ce ich waxtoS6. Wartoici{ netto mozliw4 do uzyskania
jest szacowana cena spzedaZy dokonyvana w toku zwyldej dzialalno6ci gospodarczej
pomniejszona o szacoware koszty niezbgdne do doprouadzenia sprzeda2y do skutku. Cenq
nabycia lub koszt wytworzenia ustala siQ metod4 ,,pierwsze weszlo pierwsze wyszlo,,. Wlroby
gotowe i produkcjQ w toku wycenia siQ wg kosztu wytworzenia, z uwzglQdnieniem koszt6w
bezpoSrednich i poSrednich poniesionych w celu doprowadzenia zapas6w do ich obeqrego stanu
i miejsca omz aktualnego wykorzystania zdolnogci produkcyjnych, pomniejszone o odpisy
aktualizujeca ich warto36. Odpisy alilualizuj{ce wafiose zapas6rtr obci4zajq pozostale koszty
operacyJne.

ZobowiQzania
Zobowlqzafia stanowia obeony, wynikaj{cy ze zdatzei przeszltyah obowiq.zek Grupy,

kt6rego wypetnienie wedlug oczekiv{arl, spowoduje qpllw z jednostki Srodk6w zawieraj{cych
w sobie korzysci ekonomiczne.
Do zobowi@af Grupa zalicza:. zobowie7ania z f'tulu dostaw i uslug, zobowiqTania z ty4ulu cel,
podatk6w, ubezpieczef i innych tyhrl6w publicaroprawnych, zobowi@ania z tl'tulu
$ nagrodzei oraz pozostale zobowi{zania,
Grupa wycenia zobowi4zania k6tkoterminowe w kwocie wymagane: zaplaty.

Rezerwy
Rezerwy s{ zobowiq7aniami, ktdrych kwota lub termin zaplaty sq niepewne. Grupa

twozy rezerwy, gdy istnieje aktualny, pra\,,'ny lub zwyczajowo oczekiwany obowiqTek,
wyrikaj4cy ze zdatzei przesdch i Fawdopodobne jest, 2ie spelnienie obowi4zku spowoduje
konieczno3i wyplywu Srodk6w w celu rry].wi@ania siq z tego obowiazku, oraz moan dokona6
wiarygodnego szacunku kwoty tego obowi4zku. Wysoko3d utworzonych rczerw j€st
weryfikowana na dzief bilansouy w celu skorygowania szacunk6w do zgodnych ze stanem
wiedzy na ten dzief.
Grupa twozy rezerwy na:

- naprawy gwarancyjne - tezetwa jest ujmowana, gdy produkty i uslugi, na kt6re
gwarancja zostala udzielona zostaly spnedane. Wysokosd rezs(wy oparta jest na
danych historycznych dolyczryych udzielonych gwarancji, omz Sredniej wa2onej
wszystkich mozliwych wynik6w zwiq,zanych z jej wykonaniem.

- umowy rodzqce obciq2enia - rezerwa jest ujmowana w pzypadku, gdy spodziewane
przez CmrpQ korzysoi ekonomiczne z umowy s4 nizsze \iZ niermiknione koszty
wypelnienia obowi{zk6w umownych.



- odroczony podalek dochodowy, twozony w zwi{zku z wystqpianiem dodahich 6znic
przejSciowych miqdzy warto3ciq ksiEgowq aLtyw6w i pasyw6w, a ich wartoSciq
podatkowQ

Zgodnie z wymogami MSR1 ,,Prczentaoja sprawozdai finansowych', rezerwy w bilansie
prezentowane sA odpowiednio jako k6tko- i dlugotenninowe.

Swiadczenia pracownicze
Pracownicy Grupy nabywajq prawo do pewnych Swiadczei, kt6re zostan4 wlplacon€ po

nabyciu okreSlonych uprawnierl. Grupa zobowiqTana jest na podstawie obowiqzujqpych
pzepis6w do wyplaty odpraw emerytalno-rentowych. W zwi@ku z tym Grupa tworzy rezerwy
na odprawy emeq4alno-rentowe oraz ra zalegle urlopy wypoczynkowe pracownik6w
fizycznyoh. Grupa nie tworzy rezerwy na zalegle urlopy pracoRnik6w umyslowyoh, pooiewaz
nie uprawniaj4 one do ekwiwalentu pieniQ2nego z rytulu niewykorzystanego urlopu, Za czas
urlopu piacownikowi umyslowemu przysluguje wynagrodzenie, jakie by otrzlmal, gdyby w tym
czasie pracowal. W zwiqzku z fyrq iz w)'nagodzenia pracownik6w umyslowyah sg oheslone w
stalej wysokoSci, Grupa nie ponosi dodatkowych koszt6w zwi{zanych z wykoEyst}'\ranyn
urlopem wypoczynkowym. Kalkulacja rezerwy na zalegle udopy pzeprowadzana jest przy
zastosowaniu metody prognozowanych uprawnief jednostkowych.

Podatek dochody bieZAcy i odroczony podatek dochodowy
Podatek doohodowy vrykazany w sprawozdaniu z calkowityoh dochod6w obejmuje czQ3d

bie2qp4 i odrcczonA Podatek bie24py stanowi zobowiqganie podalkowe z tSitulu opodalkowania
dochodu za dany rok i obliczane jest na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
opodatkowania) danego roku obrotorir'ego. Zysk Gtmta) podatkowa r6zni sig od ksiQgowego
zysku (suat, netto w zwi{zku z wylqczeniem przychod6w podlegaj4cych opodatkowadu
i kosztdw niestanowi4cych koszt6w uzyskania przychod6w oraz pozycji koszt6w i przychod6w,
kt6re nigdy nie bqd4 podlegaty opodatkowaniu. Obciazenia podatkowe ustalane sq przy
zastosowaniu stawek podatkowych obowiq,zujqcych ft dzieti bilansowy.
Podatek odoczony wyliozany jest pEy zastoso\{aniu metody zobowiqzania bilansowego,
w opaxciu o r62nice przejSciowe pomiQdzy waxtosci{ akt}'w6w i zobowiqzaf szacowan4 dla
aal6w ksiQgowych, a ich wado3ci{ szacowanq dla cel6w podatkowych. Rezerwy na podatek
odroczony sSto kwoty podatku dochodowego podlegajqpego zaplacie w przyszlych okresach od
dodatnich r62nic przejiciowych. Podatek odroczony ujmuje siq w sprawozdaniu z calkowitych
dochod6w danego okesu, za wyjqtkiem przypadku, gdy podatek odroczony dotyczy tansakcji
azy zdavei, kt6re ujmowane sq bezposrednio w kapitale wlasnym - w6wczas podatek
odroczony r6wniez ujmowany jest w odpowiednim skladniku kapitalu wlasnego. Aktywa z
tytulu odroczonego podatku dochodowego s{ to kwoty podalku dochodowego podlegajqpego
zwrotowi w przyszlych okesach od ujemnych r62nia przejSciowych.
Aktywa z t]'tulu podatku odroczonego sq ujmowane do wysokoCci, do kt6rej jest
prawdopodobne, iZ osi4gniqty doch6d do opodatkowania pozwoli na realizacjq aktywa z tytuiu
podatku odroczonego.
Rezelwa na odrcozony podatek lub aktywa z b4ulu podatku odroczonego w sprawozdaniu
z s)'tuacji finansowej jest wykazywane odpowiednio, jako rezerwa na podatek odroczony lub
aktywa dlugoterminowe.

Srodki,pienigine i ich ekwiwalenty
Srodki pieniQzne i ich ekwiwalenty obejmuj4 Srcdki pieniQzne w kasie i na rachunkach

bantowych, depoz),ty bankowe platrc na 24danie, ime kr6&oterminowe inwestycje o okesie
zapadalnoici nie przekraczaj4cyn trzech miesiqcy.
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Srodki pieniqZne wycenia siE w wartoSci nominalnej, natomiast depozlty bankowe wraz
z naliczonymi odsetkami.

Transakcje w walutach obcych i rdilicG kursowe
Wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje sig w waluci€ funkcjonalnej

crupy - PLN wedlug kursu bbowiezuj4cego w dniu transakcji. Dodatrde i ujemne r6znice
kusowe z qtulu rczliczeDia tiansakoji w walutach oboych oraz wyceny bilansowej aktyw6w
l zobowiapoir pienig2nych ujmuje sie w spmwozdariu z oalkowitych dochod6w. R6znice
kusowe prczentowane slsaldem.

Kapital wlasny
Kapital wlasny Grupy stanowi{

- kapital podstawowy,
- kapital zapasowy,
- kapital z aktualizacji wyceny,
- niepodzielony zysk lub niepokqrta shata z lat ubiegtych (skumulowane zyski/staty z lat

ubiegtych),
- wynik finansowy biez4cego olqesu obrotowego.

Instrumenty kapitalowe wyemitowane przez GrupQ ujmowane s4 w wartosci uzyskanych
\rpl,'\M6w pomniejszonych o bezpoSrednie koszty emisji.

Utrata wartosci
Na ka2dy dzief bilansowy Grupa dokonuje przegl4du wartodci bilansowej skladnik6w

majqtku w celu stwierdzenia, czy nie wystQpuje przeslanki wskazuj4ce na mozliwosd utnty ich
warto6ci. W przlpadku, gdy stwierdzono istnienie takich przeslanek, szacowana jest warto3d
odzyskiwalna danego skladnika aktpv6w w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego t]'tulu.
Wartodd odzyskiwalna ustalona jest jako kwota wyasza z dw6ch wartosci, a mianowicie:
wartoSci godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaZy lub uartoSoi uzltkowej, kt6ra odpowiada
waxtoSci bieZqpej szacunku przyszlych przepllv6w pieniE2nych zdyskontowanych przy uzyciu
stopy dyskonta uwzglgdniajqcej aktualn{ ryDkorq uartog6 pieni4dza w czasie onz ry4ko
specyficzne, je6li wystepuje, dla danego aktywa.
Jezeli wartoii odzyskiwalna jest nizsza od wartosci bilansowej netto skladnika aktyw6w,
wartose bihnsowa jest pornniejszona do waxtosci odzyskiwalnej. Stata z tego q.htru jest
ujmowana j ako koszt w okesie, w kt6rym nast4pila utmta watosci.
W s,'tuacji odwdcenia utraty wartosci waltosd netto sMadnika aktyw6w zwiQkszana jest do
nowej oszacowanej waxtosci odzyskiwalnej, nie wyzszej jednak od waxtosci netto tego skladnika
aktyw6w, jaka bylaby ustalon4 gdyby utata wartosci nie zostala rczpoznana w popzednich
okesach. Odwr6cenie utraty wartosci ujmowane jest jako korelda koszt6w olsesu, w kt6r)'rn
ustaly pEeslanki powoduj{oe uhatQ waxtosci.

Koszty Iinansowania zewnQtrznego
Koszty finansowania zewnqtrznego bezposrcdnio zwirlzanego z nabyciem lub

wytwoEeniem skladnik6w majqtku tMalego ponoszone do czasu oddania skladnika majqtku
trwalego do uzywania lub spr/ndezy zdicm siQ do koszt6w wltworzenia takich aktyw6w.
Kosztami finansowania zewnQtrznego, Ll6re mozna bezpo3rednio przyporz4dkowad nabyciu,
budowie lub w]lworzeniu skladnika akt,ry6w sq koszty zwi@ane z pozyskaniem Srodk6w
ze$,nQtrznych prze^aazor\yol\ bezpo3rednio na finansowanie nabycia lub wlworzenia
skladnikdw majqtku. W pozostalych przlpadkach koszty fuiansowania zewngFznego sq
odnoszone bezposrednio w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w w okresie, w kt6rlm zostaly
Doniesiono.

t 6



Przychody ze sprzedaiy towar6w i uslug
Przychody ze sp edaq towar6w i w1'rob6w gotowych s4 ujmowane w sprawozdaniu

z oalkowitych dochod6w, gdy znacz4)e ryzyko i korzy5ci lvynikaj4ce z ich wlasnosci zostaly
pneniesione na kupuj4cego. Przychody z€ Swiadczenia uslug ujmowane s4 w sprawozdaniu
z calkowitych dochod6w w proporcji do stopnia realizacji hansakcji na &ief bilansowy,
Umowy o uslugq budowlan4 ujmowane sq gdy wynik umowy moze zostad wiarygodnie
oszacowany, pzychody i kosdy zw:rqzarr9 z umowq s4 w sprawozdaniu
z calkowitych dochod6w - dla urn6w o okresie realizacji ponizej 6 miesiqcy wycena opiera siq na
wafiosci kosztorysowej, natomiast dla um6w powy2ej 6 miesigcy metod4 stopnia
zaawansowania realizacji kontraktu - od strony wsadu.

Sprawozdawczos{ dotyczQca segmenldw
Segnent operacyjny j ednostki j est czQsci4 skladow4jednostki:

- zaangazawanqw dzialalnoSi gospodarcz4 kt6ra mo2e generowa6 przychody i koszty (w
tpr przychody i koszty z transakcji z im1,mi czESciami skladowyrni tej samej jednostki),

- kt6rej wyniki s4 regulamie analizowane przez $6vny organ odpowiedzialny za
podejmowanie decyzji w jednostce oraz wykorzystujqcy informacje o tych rynikach do
podejmowania decyzji o alokacji zasob6w do segmentu oraz oceniejego dokonari,

- o kt6rcj s{dostgne oddzieln€ informacje finansowe.

Grupa wyr62da nastQpuj{ce segmenty opemcyjne:
l/ Segmenty operacyjne - obszar sprzedazy:

- Kraj,
- Kraje spoza UE,
- Kraje UE

2/ Segmenty operacyjne - rodzaj dzialalnoSci:
- Uslugi budowlano-montazowe,
- W)roby instalacyjne,
- Pozostala spEedaz,
- Sprzedaz towar6w i maledaldw,

Zasady konsolidacji

Skonsolidowane informacje finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki
dominuj4cej omz sprawozdania finansowe jej jednostek zaleznych. Sprawozdania finansowe
jednostek zals2nych sporzqdzane sA za ten sam olces sprawozdawczy, co sprawozdanie
jednostki dominuj4cej przy wykorzystaniu sp6jnych zasad rachunkowo3ci.

Za jednostki zaleine w skonsolidowanlm spmwozdaniu finansowym Grupy uznje sip te
jednostki, w odniesieniu do kt6rych Grupa ma zdolno66 kierowania ich polityk4 finansow4 i
operacyjn4 w celu uzyskania korzysci z ich dzialalnoSci. Wiq?e siQ to z posiadaniem wiQkszosci
og6lnej liczby glos6w w organach stanowi4cych tychjednostek.

Przejqcie jednostek zale2nych przez Grupg rozlicza siE metod4 nabycia.
Wylqpzeniu podlega wartosd bilansowa inwestycji jednostki dominujqcej w kazdej jednostce
zaleinej, odpovriednio z kapitalem wlasnym kazdej jednostki za.le2rej. NadwyZkE wartoSci
bilansowej inwestycji nad warto3ci{ godziw{ udziatu Grupy w moZliwych do zidenqdikowania
przejqtych aktywach netto ujmuje siQ jako wartodC firmy. Nadwyikq udziatu Grupy w wafio5ci
godziwej alilyw6w netto nad cen4przejEcia ujmuje siQ bozpo3rcdnio w nchunku zysk6w i stat.
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Koszt przejgcia ustala siE jako wartoSd godziv4 przgkoz,r\ych aktyw6w, wyemitowanych
insuument6w kapitalowych oraz zobowiazaf zaci4gniqtych lub przejQtych na dzieri wyniany,
powigkszon4 o koszty bezpo3rednio zwiqz-ane z przejgciem. Mozliwe do ziden!fikowania
akt]rya nab)'te oraz zobowiaSania i zobowiqpania waxunkowe przejete w ramaoh polqczenia
jednostek gospodarczych wycania siQ na dzief pzejQcia wedfug ich waxtoSoi godziwej,
niezaleznie od wielko6ci ewentualnych udzia.t6w mniejszo3ci.
Tmnsakcje, rczmchunki, przychody, koszry i niezrealizowane zyski ujete w akq'vr'aclL povtstale
na transakcjach pomiqdzy sp6lkami Grupy, podlegaj4 eliminaoji.
Udzial mniejszosci w aktywach netto konsolidowanych jednostek zaleznych ujmowany jest w
ramach kapiralu wlasnego w odrqbnej pozycji.
Zaprzestaj e siQ konsolidacj i j ednostek zalehych z dniem ustania konlxoli.
Jednostka dominuj{ca, kwalifikuj4c jednostki zale2ne do konsolidacji, kieruje siQ krferium
istotnosci ich danych furanso.rvyoh.
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Skonsolidowane sprawozdanie linansowe Grupv Kapitalowei PIP ,JNSTAL - LUBLIN"
S.A. w Lublinie

Skonsolidowane sprawozdanie z s).tuacji finansowej na dzierl 31.12.2009r. (w tys. zl)

AKTYWA Nota
Na dzief

3r.12-2009r.
Na dzi€n

31.12.2008r.
t. AKTYWA TRWALE 2a 596 14 818

Wartosci niematerialne 274 ,7

WartoS6 firmy iedmstek podDo dkowanych 1 1 3 0 8 0
Rzeczow€ aktvwa trwale 1 296 3 t44
Naleznosci dluqotermrnowe 0 0
lnwestvci€ dlusoterminowe '7 40',7 9  711
- nieruchomoici 1 39',7 9701
- dluaoterminowe akt!'wa finansowe t 0 t0
Alt!.rva z Mulu odroczoneso Dodatlo dochodoweao 2 3 l l 1 956

ll. AKTYWA OBROTOWE 32 124 26 495
ZaDagy 2 r'75 4  581
Naletrosci krdtkoterminowe z tvtulu dostaw i uslus 21 t95 19 361
lnwestvcie kdtkoterminowe 0 49
Pozostale naleznosci 486 524
Srodki Dienie2ne i ich ekwiwalenty 208
Aktywa hwale dzeznaczone do sorze<la2y 909 0
Pozostale aktywa 5',736 1 772
AKTYWA RAZEM 60120 4l 313

PASYWA Nota
Na dzieri

31.12.2009r,
Na dzief

31.12,2008r.

L KAPITAL WLASNY J 8  6 1 9 t0 534
KaDital Dodstawolry l5 496 6 015
Kaoital zaDasowv 1',7 212
Kapital z allualizacii wycery t0 336 9 489
Zvsk (strata) z lat ubiealvch -7 090
Zvsk (strata) n€tto '770 2 060

I
zoBowr4zANrA I REZERWy NA
Zr|B.'tNIAZAMA

22 tol 30 779

Rezern'v na zobowiazanir 6 855 6 0.ll

Rezerwa z t',tufu odroczonego podatku dochodowego 3 250 2 240
Rezerwa na swiadczenia emervtalne i Dodobne 603 479

- dlusoterminowa 251
226 228

3 002 3 312
- dlusotenninowa 20

" kdtkoterminowa 2 96'l 3 292

Zobowiszanra dlucoterminowe 0 0
z,obowiazanis krdtkoterminowe t5 246 24 744
Zobowiaz-ania z t'.tulu dostaw i uslug 12'141 21 3',78

zobowiazania zt!'tulu wvnasrodzef I 505
Pozostale zobowiazania 1 832 |  865

PASYWA RAZEM 6n 720 41 313
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Skonsolidowane sprawozdanie z calkowitych dochod6w za okes od 01.01.2009r. do
31.12.2009t. fuklad kalkulacyjny] (w tys. ztr)

Wyszczegdlni€nie Nota
Zo okres

01.01.2009
31.12.2009

Za okres
0r.01.2008
31.12.2008

DzialalnoSl hon0 uowana
Przychody netto ze sprzedazy produkt6w, towar6w i material6w 60 846 6193',7
Kosa) sprzedanych produkt6$, towar6w i marerial6w 54 452 53  514
Zysk (strair) brutto ze sprzedaZy 6 394 8 423
Koszty sprzedairy 1 526 I  253
Koszry og6lnego zarzqdu 4 675 4 599
Zysk (strata) z€ sprzedaZy 193 2 511
Pozostale przf chody operacyjne 2 693 I 3 1 6
Pozostale koszty operacyjne | 654 I  201
Zysk (strata) z dzislalnosci operacyjnej 1232 2 686
Przychody finansowe 408 536
Koszty finansowe 433 | 242
Zysk (slraaa) przed opodatkowatriem | 201 1 980
Podatek dochodowy 43',7 -80
- podatek dochodo\af biezqcy 0
- podatek dochodowy odroczony 437 -80
Zysk (strata) nerto z dzialsltrosci konrynuowatrei 170 2 060
Dzialal oS[ zaniechana 0
Zysk (strata) netto na dzialahoSci zadechanej 0 0
Zysk (stnta) netto 770 2 060
Inne calkowite dochody I 1 5 9 0
- skulki \I1 ceny ak}, r6w fiJlarsow) ch dostQpnych do sprzeda.zy 0 0
- skutki aktualizacji majqtku trwalego 1 159 U
Podat€k od innych calkowitych dochoddw 220 0
Inne calkowite dochody (netto) 939 0
Calkowite dochody og6len 1109 _2 060
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wlasnyn za okres od 01.01.2009r. do
31.12-2009r. (w tys. zl)

Wyszczeg6ltrienie
Za okres

01.01.2009
31.12,2n09

Zg okres
01.01.2008
31.12.2008

Kaoitel wlesnv na Eoczstek okresu (BO) r0 534
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowoici i korysoxanie bled6w 0 r 083
KaDital wlasnv na Doczatekokesu (BO). Do korektrch r0 534 8 414
Ksnital Dodstaworw na ooczatek okresu 6015 6 075
- emisia akcii 9 427 0
KaDitrl oodstawowv na koniec okresu 15 496 6 015
Kspital zaDasowy no poczatek okresu 0 20 839
-zwiekzenie(zryaulu) ' t  7 2t2 0

akcje powyz€j wartosci nombfiej 16 9s3 0
podzial zysku (ustawowo) 0
alitualizacia sprzedanych 3rcdk6w trwalych 94 0

- zmni€iszenie (z rytulu) 0 20 839
pokrycie siraty z lat ubieglych 0 20 839

KaDital zsDasowy na koniec okr€su l7 212 0
K, oitsl z aktualizaci i rvvccnv na Doczatek okresu 9 489 r0 512
- zmnieiszenie (z q/tufu) 0 I 083

korekta bledu Dodstawoweso 0 I  083
Kapital z aklualizacii ryc€ny tra poczqt€k okl€su po kor€klacb 9 489 9 489
- zwiekszenie (z tYtutu) 941
przeszacowania ft oalk6w twalych 941 0

- zmniejszenie (z t)4ulu) 94 0

sprz€daz 6rodk6w trwalych 94 0
IGDital z aktualizacii wvcenv na koni€c okresu 10 336 9 489

Zysk (strata) z lat ubieglycb nr pocz4lek okresu -5 030 -21 929
Zvsk z lat ubi€slvch na ooczatek okresu 2 060 4 637

- zwiekszenie (z trtulu) 0 0
- znniejszenie (z Oaulu) 2 060 4 637
pokry€ie straty z lai ubiegfych I 895 4 637
Drzeniesienie na kapital zapasowv 165 0
Zysk z lat ubieqlych tra kooiec okresu 0 0
Strata z lat ubieslvch na Doczrtek okrelu 7 090 32 566

- zwigkzedie (z t''tulu) 0 0
- zmnieiszenie (z Mulu) I 895 25 476

Dokrvcie strat z lat ubiegtch z kapitalu zapasowego 0 20 839
pokrycie straty z lat ubieglych t 895 4 63',7

Strata z lat ubieqfuch na koniec okresu 7 090
Zysk (strata) z ht obieqlych na koniec okresu -? 090
Wvnlk netto 110 2 060

'7'10 2 060
- strata n€tto 0
II. KaDital wlasny na koniec okresu (BZ) 38 619 l0 534

ItI. Kapital wlasny, po uwzglednieniu proponowxnego podzialu zysku (pokryclt
stratv)

38 619 l0 534
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Skonsolidowane sprawozdanie z przeplyw6w pieniQznych za okrcs od 01.01.2009r. do
31 .12.2009r. [metoda po3rednia] (w tys. d)

Za okres 01.01.2009
31.t2.2n09

Za okres 01.01.2008
31.12.200E

PrzeDlvrw Srodk6w oi€trietuvch z diahlnosci oDeracvitr€i
Zysk (strat) netto 170 2 060
Kor€kty razem -1 150

'751 762
Zyski (straty) z tytulu r62nic kursowvch 0 0
Ods€tki i udziatv w zvskach (dl'widendv) 0 0
Zvsk {stratat z dzialalnosci inwestvcvinei -2 096 -128
Zmiana stanu rezerw 825 | 321
Zmiana stanu zaDas6w 2 716 -2 089
Zmiana stanu naleznosci -120 -3 979
Zmiana stanu zobowiAzaf k6tkot€rninowych, z lvyjqtkiem pozyczek i
kredyx6w

964
6 222

Zmiana stanu pozostalych aktwv6w -4 190 :2 023
Zaplacony podatek dochodo\{y 0 0
PrzeDlrq.y Dienigin€ n€tto z dzialalnosci oD€racyinei -380 -496

Przepbwy Srodk6w oieniEtnvch z dzialalnoki itrwestvcvioei
2163 200

Zbvcie wano{ci niematerialnvch oraz rzeczowvch aktvw6w trwalvch | 3',75 200
Zbvcie akww6w finansowych 49
Inne wDb'wv inwestvcvine t 339 0
Wvdatki 848 673
Nabvcie wartosci niematerialnvch omz rzeczowvch akww6w trwah,ch 641 6',73
Nabv€i€ aktvwdw finaDsowvch 0
lnne wvdatki inweswcvine 207 0
PneDlvwv Dienierne netto z dzfuhlnosci inwestvcvinei 1 9 1 5
PrzeDhwv Srodkd'w pienternych z dztahlnosci linonsowel

0
-wDlvwv netlo z emisii akcii i innvch instrumenr6w kaoiblowvch 0

Wvdatki 120 106
- Dlalroici zobowigz&n z wtulu um6w leasinsu finansoweso t20 106

PrzeDhyv Dieniern€ n€tto z dziablnojci linaDsowei -120 -t06

PrzeDkwa Dieni€rn€ netto. raz€m I  4 t5 -1 075
Bilansowa zmiatra statru Srodk6w oienietuych. $ tro: l 4 l 5 -l 075
Srodki pienigrne na pocz{tek okresu 208 | 283
Srodki pienigrne na koniec okr€su ( F+lD), w tym: | 623 208
' o oemniczonei mozliwosci dvsDonowania
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Notv otiaSniaiace do skonsolidowanego snrawozdania z sytuacii finansowei
Grupy Kapitalowej PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. w Lubtinie

Nota 1.

Jednostka dominuj4ca PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. zawarla sze(C um6w leasingowych - trzy -
25.06.2009t. i trzy - 25.09.2009r.
Umowy leasingowe zoskly zawafte na uZywanie samochod6w ci?Zarcwych i osobowycb, na
okes trzech lat z mozliwosci{ pierwszeistwa w zakupie przedmiotu leasingu, za kwotg
lvylazon4 w zlotych polskich lub w walucie obcej stanowiqg4 r6wnowartoSd l% ceny zakupu
przedmiotu leasingu. Wysoko(6 rat leasingowych zostala skalkulowana na podstawie stopy
WIBOR lM dnia 25.06.2009r. w wysoko6ci 3,88Vo, oraz z drr.a 25.09.2009r. w uysokoSci
3,51%. Suma przyszlych oplat leasingowych ia dzieh 31.12.2009r. wynosi 323 tys. zl, s4 to
zobowiqTania kr6tkoterminowe. Ostatnie raty leasingowe przypadajq na 31.05,2012r.
i 15.09.2012r.

Nota 2.

Nota 3.

Lp. Rzeczo*T majqtek trwabf Slan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009

289 0
2. Budynki i budowle 1 9t3
3 . Urz4dzenia techniczne i maszynv 306 413
4. Srodki transportu I 060 753
5 . Inne srodki trwatre 46
6. Srodki trwale w budowie 0 0
7 . Zaliczki na 6todki trwale w budowie 0

Rzeczowe akblda trwale netto 7 296 3144

Lp. Srodki trwale bilansowe - struktura
wlasnoiciowa Stan na 31.122009 Statr na 01.01.2009

wlasne 6973 3 0'71
2 . Uzravane na podstawie umowy najmu, dzier2awy,

leasingu w tvmi
73

- umowy leasingu
Srodki trflale bilsnsowe razem 7 296 3144

Lp, Wartosci Diemsterialne i Drawrc Stan na 31.12,2009 Stan na 01,01.2009
Licencie 38 0

2. ODrogamowanie 29 7
3 . Zaliczki na wartoici niematerialne i Drarlle 207 0

Wartosci demsterialne i Drswne netto 274 7

Lp. Inwestycie dlueoterminowe Stan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009
1 . Nieruchomodci 7 397 9'701
2. Udzialv lub akcie w iednostkaoh Dowiazanvoh 0 0
3. Udzialv lub akcie w pozostahch iednostkacb l 0 1 0

Aktl'wa finansowe razem 7 407 9 711
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Dotyczy jednostki dominujQcej:

Uchuala Zarzadu nr 7 z dnia27 listopada 2007 rcku dokonano podzialu nieruchomosci
polo2onej w Lublinie przy ul. L.Herc 9 i wydzielono z niej: nieruchomose uzltkouan4 na
potzeby Spdlki (wladciciela) oraz nieruchomoid inwestycyjn4, Przy podziale nieruchomoSci
kierowano sig pojqciem nieruchomoSci uzltkowanej na potrzeby wlaiciciela i nieruchomoSci
inwestycyjnej w1'nikaj4cej z par.5 MSR 40 ,Nieruchomodci inwestycyjne".
Podzial ww. nieruchomosci na dwie czqsci, tj. na: nieruchomose uirytkowana na potrz€by
wlasciciela i na nieruchomosd inwestycyjn4 rozgranicza jednozraczfe firnkcje spelniane przez
kazd4 z tych czqCci. Nieruchomodd inwestycyjn4 wlaiciciet traktuje jako lr6dlo przychod6w
z czynsz6w lub utr4muje w posiadaniu ze wzglQdu na plz tost wartosci. Przychody z najmu
nieruchomoSci inwestycyjnych za olces od 01.01.2008-31.12.2008r. wyniosly 889 tys. zl,
a w okesie od 0 1 .0 1 .2009-31 .12.2009t. Wniosly 73 5 tys. zl.
Kwota bezposrednich koszt6w opemcyjnych (tryznre z kosztami napraw i ulrz mania)
dotycz{cyah nieruchomo6ci inwestycyjnej, kt6ra w omawian}nn okresie 2009 roku przyniosla
przychody z czynsz6w wyniosla 735 tys. zl.
CzESd nienrchomosoi inwestycyjnej w kwooie 2 404 tys. zl pzeniesiono na dziel 3I.72.2009
roku do nieruchomosci uzytkowanej na potzeby Spolki (wladciciela) do pozycji I. ,,Rzeczowe
al<ry.\ a trwale''.
CzqSi nieruchomosci inwestycyjnej przeniesiono do pozycji aktyw6w przeznaczonych do
sprzed ry. Zml.ana prezentacji polegala na tym, iat z czQsci l. ,,Inw€stycje dlugoterminowe"
sprawozdania z sytuacji finansowej - grupie ,,nieruchomosci" przeniesiono warto66
nieruchomoici do czqsci II. ,"\ktywa gzeznaczone do spzedazy" sprawozdania z sltuacji
finansowej.
Przeniesienie nieruchomogci do aktyw6w przez.twzonych do sryedazy nast4pilo w kwocie 909
tys. zl w zwiuku z podjQtlmi uchwalami w 2009 roku.
Na dzief 31.12.2009 r. nieruchomosci inwestycyjne zostaly wykazane w wa.rtosci godziwej.
Wafiogc godziwa nieruchomosci inwestycyjnej zostala oszacowana przez rzeczo lawc6w
maj4tkowych przy zastosowaniu podejscia porownawczego, metode podwnania parami
(nieruchomosci), tj. podejsciem identfrkuj4gym wartosd nieruchomosci pnez por6wnanie do
cen ualsakcyjnych otzym]'wanych za podobne nieruchomosci na wolnym r]Dku obrctu
nieruchomodciami. Wycena nieruchomodci inwestycyjnej w warto5ci godziwej na 31.12.2008 r.
wynosila 9 701 tys. zl, amdziei3l.l2.2009 r. wlalosila 7 397 tys. zl.

Nota 4.

Aktywa twale przeznaczone do sprzedazy

Dotycz] jednostki dominujacej:

W dniu 13.07.2009r. Rada Nadzorcza PIP ,,INSTAL-LUBLIN' S.A. podjEla uchwalE nr
I w sprawie sprzeda2y prawa u2ltkowania wieczystego czQsci gruntu o obszarze okolo 3 200
m'?, polo2onego w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 9 oraz prawa wlasnosci budlnku waxsztatu

Lp. Aktywa trwale przeznaczone do spEedaiy
Stan na

31.12J009r.
Stan na

01.01.2009r.
- inwestvcie dlusoterminowe - nieruchomoscr 909 0
Razem aktl'rva trwale Drz€rnaczone do sprzedaty 909 0



wentylacyjnego starego o powierzchni uz)4kowej I 184 m, za cenq | 200 tys. zl (netlo) ro necz
osoby fizycznej prowadz4cej dzialalnos6 gospodarcz4.
Wafiosd czQsci inwestycyjnej pzeznaczonej do sprzedaZy wynosi 580 tys. zl
W dntu 24.07.2009r. 7anqd. PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. zawarl umowQ przedwstQpna
dotyczqc4 sprzedaZy prawa uzytkowania wieczystego wyzej opisanego gruntu i prawa wlasnodci
budynku warsztatu wentylacyjnego z dwiema osobami ftzycznl,ml, z kt6rychledna prowadzi
dzialalno3i gospodarczq
W dniu 13.07.2009r. Nadzorcza PIP ,,INSTAI-LUBLIN,, S.A. podjQla uchwalQ nr 2 w sprawie
sprzedazy prawa uZytkowania wieczystego czQsoi gruntu o obszarze okolo 2 500 mr, oraz Drawa
wlasno3ci budlinku waxsztatu wenflacyjnego szkolnego za cenq 831 tys. zl (netto) na rzecz
osoby fizycznej prowadz4cej dzialalnodi gospodarczq Warto66 czqdci inwestycyjnej
przezltraczorrej da sprzedazy w)'nosi 329 tys. zl.
Do dnia 27,04,2011r. nie zosta.la zawarta umowa spEedaZy pmwa u{tkowania wieczystego
wyzej opisanego guntu i prawa wlasnosci wyzej opisan€go budynku warsztatu wentylacyjnego-.
Na dzien 27 .04.2010r. nie sq znane wszystkie koszty dotyczece dw sptz€da4l, niemniejlednak
Grupa spodziewa sig aealizowac dodatni wynik netto na tych transakcjach.

Nota 5.

Tabela ruch6w Srodk6w dla 2009 rcku

Zmiana stanu rzeczowych aktyw6w
trwarych

- gfurty (w tyn
prawo u44k.
wieczystego

eruntu)

- budynki,
lokale i obiekty
inZ. l4dowej i

- urzedzenia
tecbnicae i
maszyny

- irodki
trallsportu

- mne
Srodki
Awale

Srodki

a) wartos( brutto Srodk6w trwalych
no ooczatek okresu 289 5 245 4 474 1164 | 192 13 564
b) zwiekszenir (z ttlulu) 148 581 4 305

0 0 t 4 8 5 8 1 l 3 742
- aktualizacia wyceny I  1 5 9 0 0 1 1 5 9
- przeniesienie z klasyf*acji
nierucbomosci inwestycyjnych do
rzeczowych akww6w trwalych 0 2 404 0 0 0 2 404
c) zmniei szenia (z tvtulu) 0 0 2 399 208 3 140
- sorzedt 0 0 1 8 5 8 209 2131
- likwidacia 0 0 541 324 144 I 009
- orzeniesienie do inwesrvcii 0 0 0 0 0 0
d) wartold brutto Srcdk6w trwalych
na koniec okrcsu 289 8 808 2 223 I  812 | 597 14129
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na Doczatek okesu 0 3  0 1 5 4 046 899 | 709 9 669
fl amortvzacia za okrcs fz tltufu) 0 198 -2 r29 -t4'7 t 5 8 -2 236

0 198 198 352 50 '798

0 0 I  785 180 64 2 029
- likwidacia 0 542 319 144 1 005
- Drzeniesienie do inwesfvcii 0 0 0 0
g) skumulowana amortyzlcja
(unorzeni€) na koni€c okresu 0 | 911 152 r 55t
h) odDisv z trtulu trwalei utraw wartolci 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
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i) odpisy z t'tulu bwalej uhaty waftoici
na koniec okesu 0 0 0
j) wartosc retto Srodk6w trwatych na
koniec okresu 249 306 I 060 46 7 296

Tabela ruch6w Srodk6w dla 2008 roku.

Zmiana stanu rzeczowych aktyw6w
trwalych

- grunty (w tyn
prawo uz],tk.

wieczyn,
gruffu

- budynli,
lokale i obiekty

inzynierii
l4dowej i

- urz4dzenia
technicane i

maszyny

- $rodki
transportu srodki

bwale

Smdki

a) wartos6 brutto Srodk6w trwavch
na Doczstek ohesu 0 4 507 4 691 I 386 | 778 12 362

b) zwiekszenia (z htutu) 0 230 381 23 634
- zakuDu 0 0 230 381 23 634
- aktualizacia wlcen,v 0 0 0 0 0
c) znnieiszenia (z Mulu) 0 0 529 208 784

0 0 0 205 0 205
- likwidacia 0 0 529 3 s79
- Drzeniesienie do inwestycii 0 0 0 0 0 0
d) wartosd brutto Srodk6w trwalych 0 4 5n1 4 392 1 559 1754 72 212

e) skumulowana amotyzacja
fumorzenie) na ooczatek okesu

0 2 4t6 4315 668 1 6 5 1 9 050

0 anortyzacja za okres (z b4ulu) 0 178 - 336 138 38 t 8
0 t78 193 2 7 3 86 730
0 0 0 t32

- likwidacia 0 0 s29 3 48 580
- orzeniesienie do inweswcii 0 0 0 0 0
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

0 2 594 3 919 806 I 689 9 068

h) odoisv z ntufu trwalei utatv wartosci 0 0 0 0
- zwi€kszenie 0 0 0 0
- zmnieiszenie 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci 0 0 0 0 0 0

j) w'rtost netto Srodk6w trwafych n.
koniec okresu

0 1 913 473 3144

Nota 6.

Tabela ruch6w WNiP dla 2009 roku.

Zmiana stanu wartosci
niematerialnych i

- koszty

nych prac

ych
fiImv

-nabyte

patenty, licencje i
oprogan

niematerialne i

- zaliczki na
wafiosci

niematerialne i

Razem

a) wartosd brutto
WNiP na pocz{tek
okresu

0 0 476 114 0 0 876

b) zwiekeenia (z
tvtulLr)

108 'to 0 20'7 3 1 5

- zakupu goto*ych
WNP

108 '70 0 108



- aktualizacja wyceny 0 0 0 0 0 0 0

- zaliczki na WNiP 20'7 20'7

c) znnicjszenia (z
Mulu) 0 0 2 2 0 0 2
- sprzEdaz, 0 0 0 0 0
- likwidacja 0 2 2 0 0 2
d) wartoSc brutto
WNiP na koniec 0 0 982 182 0 201 I 189

amortyz, (umorz.) na 0 869 10'7 0 869

I) arnorlyz ciaza
ohes (z Mutu)

0 46 46 0 0

0 0 46 46 0 0
- sprzeoaz 0 0 0 0 0 0
- likwidacja 0 0 0 0 0 0 0
g) skumulowana
amortyz, (umorz,) na 0 0 915 153 0 0 915

h) odpisy z tytulu
trwalei utraw wartosci

0 0 0 0 0 0

- zwiQkszenie 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0
i) odpisy z O'tutu
trwalej utaty walt. na
koniec okesu

0 0 0 0 0 0 0

j) wartost netto
WNiP na koniec 0 67 29 0 201

Tabela ruch6w WNiP dla 2008 roku.

Zmiana sxanlr wartosci
niematerialnych i

prawnych

- koszty
zakohczonyc

h pIac
- wartosd

firmy

- nab),te koncesje,
patenty, licencje i
podobne wartosci,

oprogmmowanre
- inne wartoSci
niematerialne i

Razem wartosci
niematerialne i

a) wartosc brutto
WNiP na poczqtek
okresu

0 0 437 18 837

b) zwiQkszeda (z
htulu)

0 39 36 0 39

-zakupu gotorvych
WNiP

0 0 39 36 0 39

- aktualizacia wvceny 0 0 0 0 0
c) zrnniejszenia (z
h,tulu)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
- lik\ idacia 0 0 0 0 0 0
d) wartosd brutto
wNiP na koniec 0 0 876 lt4 0 8?6

e) skunulowana
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amorfyz. (u4orzenie)
na Docz4tek okrcsu

0 0 83',7 '78 0 837

okes (z h,tulu)
0 0 32 29 0 32

0 0 32 29 0 32- sDrzedal 0 0 0 0 0- likwidacia 0 0 0 0 0 0
g) skumulowana
amortyz. (umorzenie)
na koniec okresu

0 0 869 ro7 869

h) odpisy z t)4ulu
trwalei utraiv warto$ci

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 u
0 0 0 0 0

i) odpisy z tytulu
tnvalej utraty wartosci 0 0 0 0 0

j) wartost netto
WNiP na koniec 0 U 7 7 0 7

Nota 7.

Nota 8.

Lp. Aktlva z Stulu odrocmnego podatku
dochodowego Stan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009

I Stan akqrir'6w z q4ulu odroczonego podatku
dochodowego na poczatek okJesu. w tvm: 1956 l 5 E 8
a) odniesionych na wnik finansowy | 956 1 5 8 8
b) odniesionvch na kapiul 0 0

2. Zwigkszenia | 425 '743

a) odniesionych na wl,nik finansowv | 425 743
b) odniesionvch na kaoital 0 0

3. Zmnieiszenia I 070 375
a) odniesionych na w],iik finansowry 1 070 3',75
b) odniesiorych na kapital 0
Stan aktyw6w z b'tulu odroczonego
podatku dochodowego na kodiec okresu, w
tvmi 2  311 I 956
a) odniesionych na $anik fitransosry 2 3tl I 956
b) odniesionvch na k4oital 0 0

Lp. Zsp sy Stan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009

I Materialv 732 | 260
2. PolDroduktv i Drodukv w toku 1 1 4 | 203
3. Produktv sotowe l 2 8
4. Towarv I 1 8 9 I 109
5. Zaliczkina dostawv t28 I  00 t

Z^oasv rlzem 2175 4 581
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Nota 9.

Nale2nodci zawarte w sprawozdaniu z s,'tuacji finansowej wykazywane s{ w wartosci
wyrnaganej do zaplaty.

Nota 10.

Lp. Naletnosci kr6tkoterminowe Statr na 31,12,2009 Statr na 01.01,2009

Naleznosoi z Mulu dostaw i uslus. w tym: 2s 893 23 436
a) od iednostek powiezanych 0 0

2. Z 6.tulu podatk6w i innych Swiadczei
Dubliczno-Dra1,!,nYch

l 0

3 . Dochodzone na drodze s4dowei 438 434
4. lnne naleznosoi 382 1 9 1
5 . Odpisy aktualizui ace lvadosd nalezno6ci 5 042 4 509

Naleinosci netto razem 21641 19 885

Lp. Odpisy aldualizuj{ce wartosd naleitrosci Stan na 31.12.2009 Stan tra 01,01.2009

I WartoS6 odpis6w aktualizujqcych wartoS6
naleinosci na Doozatek ol(esu

4 509 4 t41

a) zwigkszenia 869 636

b) zmniejszenia 336 268

2. Wartos6 odpis6w aktualizujqcych wartoSd
naleinosci na koniec okr€su 5 042 4 509

Lp. Odpisy aldualizuj 4ce wartos6 zapas6w Statr na 31.12,2009 Stan na 01.01.2009

L Wartogd odpis6w aktualizujqpych wartoS6
zaDas6w na Doczatek ok€su 297 0
a) zwiekszenia 408 29'7
- materialv 178 r90
- towary handlowe 229 r07
b) zmnieiszenia
- materialv 8 0
- towarv handlowe 5 0

2. Wartosd odpis6w aktuelizuj4cych wartoi6
zaDas6w na koniec okresu 692

Grupa dokonala pzegl4du zapas6w towar6w i matedal6w na dziet' 31.12.2009r, po wzglQdem
utraty ich wafioici. Utworzono odpis aktualizuj4cy zapasy w kwocie 692 tys. zl tv clgaar
pozostalych koszt6w operacyjnych.
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Stnrltura czasowa naleznoCci z ttutru dostaw i uslug wg terminu wymagalnofci do dnia

Lp. Struktura wiekowa naleinosci z t]'tulu dostaw i
uslug Stan na 31.12.2009 Star na 01.01.2009

t . Prryszle 18 205 14  418
2. Przeteftinowa[e, w tymi 7 74E 9  0 1 9

do 1 miesiqca 4 1 5 2 t95
powyzej I miesiqca do 3 miesiQcy 382 933
powyzej 3 miesiecy do 6 miesiQcy 3 8 1 801
powyzej 6 miesiQoy do 1 roku 2 304 744
powytej I roku 4 266 4346

7. Odpisy aktualizujqc€ wartos6 nale2no6ci 4'158 4076

Nalernosci z Stulu dostaw i uslug netto r?zem 21 19s 19 361

Nota 11.

Nota 12.

Nota 13.

Dotyczy jednostki dominujqcej:

W 2009 roku Sp6lka dominuj4ca posiadala sp6lkQ zalezn{ PrzedsiQbiorstwo Uslug
Tmnsportowo-sprzetowyah ,,INTRANS" Sp. z o.o. w Lublinie, k!6ra rozpoczqla dzialalrcS6 w
lutym 2000 roku. Sp6&a INTRANS Swiadczy na necz PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. uslugi
tnnsportowo-sprzQtowe. Kapital udzialowy PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A na dzief 13.04.2009r.
wynosil 49,5 tys. zl co stanowi 99Vo ndzi?,6w- W dniu 14 kwietnia 2009r. zawarto umowQ
sprzeda-f 98 udzial6w w,,INTRANS" Sp. zo.o. w Lublinie ul. L. Herc 9. IJmowa z-ostala
zawaxta pod \{arunkiem zawieszajqpym uzyskania zgody Rady Nadzorczej PIP ,,INSTAI-

Lp. Pozostale sktrY| Stan tra 31,12.2009 St.n na 01.01,2009

l . koszty prenruneraty t 4 0
2. koszty ubezpieczeri maj4*owych 100 't'l

3 . rozliczenia kontrakt6w dlugoteminowyoh 5 547 I 640
4 . odpis ZFSS 0
5 . koszty rozszerzenia spolki 0 55

0 . lrme

Pozostale akqrya razem

Lp. Inw€stycje kn6tkoterminowe Stan na31.12J009 Stan na 01.01.2009

a) w iednostkach powiazanych 0 49
- udzialy lub akcie 0 49
Raz€m inwestvcie kr6tkoterminowe 0 49
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LUBLIN" S.A. na zbycie w/w udzial6w. Uchwal4 ru 2 z dna 27 kwietnia 2009 roku Rada
Nadzorcza Sp6lki dominuj4cej PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. wyrazila zgodq na sprzedaz 98
udzial6w w dw sp6lce zale2nej. Po transakcji PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. posiada I udzial w
Sp6lce ,,INTRANS" Sp. z o.o. w Lublinie.

Nota 14.

Nota 15.

Zmiany w kapitale zakladowym jedrostki dominujqcej

Kapital zakladowy jednostki dominujqcej na dzief 01.01.2009r. wynosil 6 075 000,00 zl,
w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. ulegl zmianie.
Na dzieri 31.12.2009r. i1o66 akcji w)'nosi 15 496 157 sztuk po 1 zN kaida. akcje sq akcjami
zwyklyrni na okaziciela.
W dniu 27 lutego 2009r. Komisja Nadzoru Finansowego z^wieldzila Prospekt Emisyjny
z'.'i'rqzafry z ofert4 publicaq 6 075 000 akcji zwklych na okaziciela serii F z zachowaniem
prawa poboru przysfugujqcego dotychczasow)'m akcjonariuszom, posiadaj4c)'m akcje jednostki
dominuj4cej wedlug stanu na dzief l0 czerwca 2008r. (dzieri prawa poboru).
W ramach wykonania prawa poboru akcji serii F zostaly zlozorre 32 zapisy podstawowe na
3 986 555 akcji oraz 3 zapisy dodatkowe na 2 595 akcji.
W dniaoh 01.04.2009 do 02.04.2009r. przyjmowane byly na zaproszenie Zarz4du jednostki
dominuj4cej zapisy m 2 085 850 akcji nieobjetych w ramach wykonywania prawa poboru i
zapis6w dodatkowych.
W dniu 3 kwietnia 2009r. Zarz4djednostki dominuj4cej dokonal przydziafu 4 421 157 akcji serii
F, kt6rc zostaly prawidlowo objQte i oplacolle.
Dokonano przydzialu 4 421 757 akcji,w nastQpuj4cy spos6b:

ll 3 986 555 akcji serii F emitowanych w ofercie publicznej osobom, kt6re objQly akcje
w wlniku pzysfuguj4cego im prawa poboru;

Lp. Srodki pienittne i inno sktywa pieri?rne Stan na 31.12.2009 Stan na 01,01.2009
- Srodki pienieine w kasie 60 5.1
- srcdki pienigine na rachunkaoh ba.nkowvch I 563 1 5 5
- inne Sroilki oienielne 0 0
Razem srodki pie ?ine i inne rktlva
Dienieine | 623 208

Lp. Kapital podstawowy - struktura Stan ra 31,12.2009 Stan na 31,12.2008

I Seria A - 650 000 sztuk 650 000 650 000
2. Seria B - l300000sztuk I 300 000 r 300 000
3 . SeriaC- l300000sztuk I 300 000 I 300 000
4. Seria D - I 625 000 sztuk I 625 000 I 625 000
5 . Seria E - I 200 000 sztuk I 200 000 1 200 000
6. SeriaF-4421 157 stuk 4 421 157 0
7. Ser iaG-5000000sz tuk s 000 000 0

Razem - liczba akcii 15 496 157 sztuk oo l?l 15 496 157 6 075 000
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21 2 595 akcji, sedi F emitowanych w ofercie publicznej osobom, kt6Drrn pzyslugiwalo
prawo poboru, k16re zlo2yly dodatkowy zapis na akaie zgodne z art.436 par.2 Kodeksu sp6lek
handlowych;

3/ 432 007 akcji serii F emitowanych w ofercie publicznej osobom, kt6re zlozyly zapisy na
zaprcszenie Zarzqdtr, zgodnie z art.436 pa.4 Kodeksu sp6lek handlowych.

Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie ze Sp6lk{ RELPOL 5 Sp. z o.o. w poznaniu zawarl
umowp kompensacyjna z PIP ,,INSTAI-LUBLIN" S.A. w Lublinie, kt6rej przedmiotem bylo
umowne potracenie wieEytelnodci w kwooie 5371 825,50 zl. W dniu 18.03.2009r. Sp6lka
RELPOL 5 Sp. z o.o., w Poznaniu zloiryla zapis na akcje w ramach publicznej subskrypcji
i objela 1 989 565 akcji.
RELPOL 5 Sp. z o.o. w Poznaniu zobowiryala sig przeniesd akcje na Dom Maklerski IDM S.A.
w teminie odrQbnie okedlonym przez obie strony.
W dniu 02,04.2009r. Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie na podstawie umowy
kompensacyjnej, kt6rej pzedmiotem bylo umowne poh4cenie wierzytelno5ci w kwocie'782 241,30 zl, zlozyt zapis na akcje w zwiezku z publiczq subskry?cjQ i obj4l 289719 akcji.
tr qczrde zostaly objQte 2279 284 akcjePlP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A.

Sp6lka BBI CAPITAL NFI S.A. na podstawie zawartyoh um6w kompensacyjnych, kt6rych
pzedmiotem bylo umowne poh4aenie wieru,tehosci w kwocie 5599381,50 z!, zloiryla
w dniach 18.03.2009r. i 02.04.2009r. zapisy na akcje w ramach publicznej subskrypoji i objqla
2 073 845 akcji,.

W dniu 27 maja 2009 r. Sqd Rejonowy w Lublinie XI Wydzial cospodarczy lGajowego Rejestru
Sadowego wydal postanowienie w spmwie zarejestowania podwyzszenia wysokosci kapitalu
zakladowego Sp6lki. WysokoS6 kapitalu zakladowego, po zarejestrowaniu zmiany, w),niosla
10.496.15',7,00 d.

Dnia 3 wzeSnia 2009 r, odbylo siQ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PIP
,,INSTA.L-LUBLIN" S.A., kt6re uchwal4 nr 3/2009 postaaowilo o waxunkouym podwyzszeniu
kapitalu zakladowego Sp6lki w wyniku emisji akcji serii G. Celem waxunkov{ego podwyzszenia
kapitalu zakladowego bylo przlznanie praw do objqcia akcji przez posiadaczy waxEnt6w
subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Sp6lkq. Uchwala okeslila, Ze warranty
subskrypcyjne w liczbie 5 000 000 zostan4 zaoferowane bezplabde udzialowcom spd[ki
Geoclima Sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie. Postanowiono o emisji 5 000 000 akcji serii G
i ustalono cenQ emisyjtqna3,00 zl za akcjg. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji prywatnej
dnja 29 paidziemka 2009 r. 5 000 000 akcji serii G zostalo objEtych ptzez posia aczy
warrant6w subskqpcyjnych serii A. Dokumenty akcji zostaly wydane w dniu 9 listopada 2009
r., co bylo dlvnoznaczne z podwyzszeniem kapitalu zakladowego Sp6lki o kwotQ 5 000 000,00
^.

l5 stycznia 2010 r. wznowione po przerwie Nadzt tyczajre Walne Zgromadzenie Akcjonaduszy,
zwolane na dzief 18 grudnia 2009 r. postanowilo uchwale nr 8/2010 o warunkowym
podwzszeniu kapitalu zakladowego w drodze emisji 30 950 000 akcji serii H, obejmowanych
przez posiadaczy warrant6w subskrypcyjnych sedi B. Emitent szczeg6lowo pobformowal
o treSci podjqtych uchwal w mporcie bie24cym nr 4/2010 z dnia 1,5 styczma20l0 r.

Dnia 4 marca 2010 r. odbylo sie Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy, kt6re
uchwal4 m 8/2010 zrnienilo dotychczasow4 tre6i uchwaty NWZ nr 3/2010 z dnia 15 stycznia
2010 t. poprzez z'lr'iang wartosci nominalrcj warunkowego podwyzszenia kapitalu - na kwotQ



13 345 0'76,00 zl, poprzez emisjg 13
wanant6w subskrlpcyjnych serii B (a
Dnia 9 kwietnia 20 I 0 r. SAd Rejonowy
S4dowego wydal postanowianie w
kapitalu zakladowego o wartosci nomil

Nota 16.

t076 akcji serii H, obejmowanych przez posiadaczy
t biezqgy m 28/2010).
Lublinie )C Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
rawie zarejestowania wa.runkowego podwyzszenia
rci 13 345 0'76-00 il-

Lp. Rezenry na Swiadcz€nis emeryrtrlr
oraz Dozostrle rezer$'r

e i podobne
Stan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009

l Na Swiadczenia emeMalno-rentowe 381 2E4
2. Na zaleele urloDy 222 195
3 . Na naDrawy gwarancvine 29
4 . Na kosz8 kontakt6w 424 462
5 . Na wynaFodzenie RN 39 0
6. Na zobowiazania w post. upadl. przedawnionc 0 3'76
7. Na kary i inne koszw na kontraktaoh 2 445 2 445
8 Na kosztv konsultacii i aud\tu 4 l 0

Rez€rwv razem, z tego: 3 605 3 791
-Dlugbterminowe 412 271

-K16tl )termtnowe 3 193 3 s20

Lp. Zmiany stanu rezerw na em
i Dodobne oraz Domst

r4,.talno-rcntowe
Ie rezerwy

Stan tra
31.12.2009

Stan na
01.01.2009

l . Rez€r-wa ns swiadczenia ementaltro
okresu

.rentowe na poczqtek
244 183

zwiekszenia t27 1 0 1
b) znnieiszenia 30 0
Rez. na Swiadczenia emer,-rent. na o ec okresu 38r 284

2. Rezerwa da zalegle urloDv nr Doczal)k okresu 195 206
zwiekszenia 62 87

b) zmnieiszenia 35 98
Rezerwa na zalegle urloDy na konieclokiesu 195
Rezerwa na naDrawv cwatancvine trN Doczatek okresu l6
a) zwiekszenia 20
b) zmnieiszenia 0 7
Rezerwa na na ine na koniec okiesu 53 29

4. Reaerwa na kosztv kontrakt6w na poczatek okr€€u 462
a) zwiekszenia 424 462
b) zmnieiszenia 462 576
Rezerya na kosztv kontrakt6w na kbniec okresu 424 4A
Rez€rwa na krry i inne kosz8 kontr
okresu

rkt6w na poczetek 2 445 2 822

a) zwiekszenia 0 0
b) zmnieisz€nia
R€zerwa na karv i inne kosztv kontr rkt6$ na koniec okr€su 2 445 2 445
Pozostsle rezerwy na noczat€k okie 376
a) zwiekszenia 80 0
b) znnieiszenia 376 0
Pozostale rezerwy na poc?4tek okrel 80
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Nota 17.

Nota 18.

Struktum czasowa zobowiqzai wg temfnu wlmagahosci do dnia bilansowego.

Lp. Rezenda z tytulu odroczonego podatku
dochodowego

Stan na 31.12.2009 Stan na 01,01.2009

l. Slan r€zerw z tltulu odroczonego podatku
dochodowego na poczatek okresu. w tvml

2 240 | 954

a) odniesiony na w1,nik finansowy 301 l3
b) odniesiony na kapital wlasny | 939 |  941

2. Zwielazenia 1 3 9 0 3 8 1
a) odniesiony na w]'nik finanso\r.ry I l'72 381
b) odniesiony na kapital wlasnv 218 0

J . Zfimiqszeiia .180 95
a) odniesiony na wynik finansowv 380
b) odniesiony na kapital wlasny 0 0

4. Stan rezerT z tJ'tulu odroczonego podatku
dochodoweeo na koniec okresu

3 250 2 240

a) odniesiony na wynik finansowv 1 093 301
b) odniesiony na kapiral wlasny I 939

Lp. Zobowiqzania Stan na 31,12.2009Stan na 01.01.2009

Z q4ulu dostaw i uslug t2741 2t 378
a) w tym: wobec jednostek zaleinych I  185 12 517

2. Kredyty i potyozki 0 0
3 . Z tJtulu podatk6w, cel, ubezpieczef i innych

Swiadczei
| 0'76 | 3t2

4. Z Oaulu wynagrodzen 673 1 5 0 5
5 . Inne 299
6. Zaliczki otzymane na dosta\ry 0 103
7. Zobowiqzanie z q/t. fiuduszx spolecaego 243 277
8 . Dfu golerminowe rozlicz€nia miedzlolaEsowe 214

Zobowiazania razem t5 246 24148

Lp, Struktura wiekowa zobowi4zai z tytulu dostaw i uslug Stan na
31.t2,2009

Stan da
01.01.2009

P14szle 9 300 5 3 r 0
2. Przeterminorr,,ane, w t 'rn: 3 441 l6 068

do 1 miesi4ca 1 329 | 592
powy2ej I miesiqca do 3 miesigcy 613 1 3 0 8
powyzej 3 miesigcy do 6 miesigcy 46 365
powy2ej 6 miesiQoy do 1 roku 0 0
powyi€j I roku I 393 t2 803

Naleinosci z ft{ulu dostaw i uslug netto razem t2 741 2t 374



do skonsolidowaneeo s
Grupy Kapitalowej PIP ,,INSTAL - LUBLIN' S.A. w Lublinie

Nota 1.

Nota 2.

Nota 3.

LD.
Przychody ze sprzeda4/ produld6w

(struktura rzeczowa - rodzaie dzialslno6ci)
Za okres od 01,01.2009

do 31.12.2009
Za okres od 01.011008

do 31.12.200E
I Uslugi instalaoyjno-montazowe s4 589

a) w tym: odjednostek powi4zanych 0 0
2. Wlroby instalacyjno-metalowe 2 463 3 335

a) \a t ..n: odjednostek powiq?anych 0 0
L Pozostale uslugi 78 136

a) w tym: odjednostek powiqpanych 0
4. Przychody z najmu 735 889

Prrychody ze sprzedaiy produkt6w razem 57 901 58 949
a) w tym: od jednostek powiqzanych 0 0

LD.
Przychody ze sprzedairy produkt6w

(struktura tervtorialna)
Za okres od 01.01.2009

do 31.12.2009
Za okres od 01.01.2008

do 31.12.2008
1 . Kraj 57 t20 57 0s7

a) w tym: od jednostek powiganych 0 0
2. Eksport 781 I 892

a) w tym: od jednostek powiq.zanych U 0
PEfchody ze sprzedaiv pmdukt6w razem 57 901 58 949
a) w tl,rn: od jednostek powiqzanych 0 0

Lp. Przychody ze sprzedairy towar6w i
material6w (struktura rz eczowa -rodzaie

dzialalnoSci)

Za okres od 01.01.2009
do 31.12.2009

Za okres od 01.01.2008
do 31.12.2008

Sprzedaz towar6w i naterial6w 2 945 2 988
a) w tym: odjednostek powiqzanych 0 0
Przychody rc sprz€daty towardw i
material6w razem

2 945 2 988

a) w tym: od jednostek powiqzanych tl 0

Lp. Pozostale przychody operacyjne
Za okres od 01.01.2009

do 31.12,2009
Za okres od 01,012008

do 31.12.2008

l .
Zysk ze zbycia niefinansowych akt).w6w
trwalvch

1 268 129

2. Inne przychody openryjne 8 1 6 I  187

l . Aktualizacja wyceny nieruchomoSci 609



inw€stycyj nej

Pozostale przychody operscyjne razem 2 693 I  316

Nota 4.

Nota 5.

Lp, Inne przlvchody operacvine
Za okrcs od 01.01.2009

do 31.12.2009
Za okres od 01.01.2008

do 31.12.2008
I Zakoiczone postQpowania upadlo3ciowe,

ukladowe, umorzo[e t62 9
2. Spisane. po splacie 227 708
3. Zwrot koszt6w sqdowych l l 22
4. Odszkodowanie z ubezpieczeri

komunikacyinych i maiatko*ych 2 I 25
5 . Rozwiq,zane tezerwy na pEedawnione

zabowiLzznia 377

6. Pozostale przychody oDeracvine 46
Itrtre przvchodv operacvioe razem 816 1 187

LD. Pozostale kosztv oDeracvine
Za okres od 01,01.2009

do 31.12,2009
Za okres od 01.01.2008

do 31.12.2008
I Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6vr'

trwab/oh
0

2. Aktualizaoj a wadodci akt .ltr6w
niehnansowych

708 636

3 . lnne koszty operacvine 946
Pozostale kosztv oDeracvine razem 1654 r 201

Lp. Inne koszfy oDeracvine
Za okres od 01,01.2009

do 31.12.2009
Za okre! od 01,011008

do 31.12.2008
I Naleznosci przedawnione, nieiciaqalne 4"t3 72
2. Koszty DosteDowania sadowego 9 72
3 . Odszkodowania, kary t 6 120
4. Zlikwidowane materiatry i wlaoby, r6rnice

tnwenlatvzaov tne
0 2

5 . R€zerwa na Drz€dawnione zobowiazania 0
6. Rezerwa na zaDas material6w i towar6w 408 297
7. Pozostale 40 2

Inn€ kosztv oDeracvitre rozem 946

Ln. Przvchodv Iinansowe
Za okres od 01.01,2009

do 31.12.2009
Za okres od 01,01.2008

do 31.12.2008
I Dlrvidendv i udzialv w zvskach. w tvm: 0 0

a) od iednosbek powiazanvch 0 0
2. Odsetki, w tym: 353 475

a) od iednostek powiazanych 0 0
3 . Zvsk ze zbvoia inwestvoii 0 0
4 . Inne przvchodv finansowe 55 6 l

PrrvchodY finatrsowe lazem 408 536
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Lp. Inne przychodv fi nansowe
Za okres od 01.01.2009

do 31.12.2009
Za okres od 01.01.2008

do 31.12.2008
1 Dodarnie r6inice kurcowe 26
2. Pozostale przychody finansowe 29 5

Inne przycbody fingnsow€ razem 6l

LD. Kosztv ffDansowe
Za okres od 01.01,2009

do 31,12.2009
Za okres od 01.01.2008

do 31.12.2008
1 Odsetki. w Wm: 345 1238

a) dla iednostek powiazanvch 287 1 09',7
2. Strata ze zbycia inwestycii 0 U
3 . Inne koszty finansowe 88 4

Kosztv finansowe mzem 433 | 242

Lp. In[e kosztv fitratrsowe
Za okres od 01.01.2009

do 31.12.2009
Za okres od 01.01.2008

do 31.12.2008
Uiemn€ r6Ario6 kursowe 3 0

2. Pozostale kosztv finansowe 85 4
Kosztv linansowe razem E8

LD, Koszty linansowe z t!'tulu odsetek
Za okros od 01,01.2009

do 31.12.2009
Za okres od 01.01.2008

do 31,12.2008
l Odsetki od kredi46w bankowvch 0
2. Odsetki budzetowe 28
3. Odse*i z Mulu nieterminowvoh olamosci 3t7 | 220

Koszty finansowe z tvtulu odsetek razem 345 | 238

Nota 6.

Lp. Inne €alkowite dochodv
Za okres od 01,01.2009

do 31.12.2009
Za okres od 01.01.2008

do 31.12.2008
Skutki allualizacii maiatku Awaleso I  1 5 9 0
Inne calkowite dochodv rl0zem I 159 0

Lp. Podatek od innvch calkowitvch dochod6w
Za okres od 01.01.2009

do 31.12.2009
Za okres od 0I.01.2008

do 31.12.2008
Podatek od innvch calkorritvch dochod6w 220 U
Podatek od innych celkowitych dochod6w
mzem

220 0

Lp, Inne calkowite dochody (netto)
Za okres od 01.01.2009

do 31.12.2009
Za oki€s od 01.01.2008

do 31,12,2008
t Inne calkowite dochodv (netto) 939 0

Inne calkowite dochodv (netto) raz,em 939 0
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Nota 7.

Noia 8.

Podalek dochodowy bie24cy

Obie jednostki objQte konsoli<lacj4 rykazaly w sprawozdaniach jednostkowych zysk bilansowy,
wynik podatkouy w obu przypadkach byl ujemny. Noty objagniaj4ce do podatku dochodowego
biez4cego zostaly pnedstawione w sprawozdaniach jednosdcowych PIP ,,INSTAL-LUBLIN"
S.A. i Geoclima Sp. z o. o.
Grupa kapitatowa PIP ,,INSTAf-LUBLIN" S.A. niejest grup4kapitalow4podatkovrq.

Nota 9.

Lp. Koszty wedlug rodzaju Za okres od 01.01.2009 do
31.12.2009

Za okres od 01.01.2008 do
31.12.200E

L Amofiyzacja

2. Zuiycie material6w i energii 24 468 25 872
3. Usluqi obce l0 9'7 | l 0
4. Podatki i oplaty 609 590

5. Wynagrodzenia l 3  7 1 1 12 995

6 . Ubezpieczenia spoleome i inne Swiadczenia 2 419 z 294
7. Pozostale kosztv rodzaiowg 4 099
a. Kosz8 wedlug rcdzaju razem 57 028 51 720

Zmiatra stanu 7apas6w. produkt6w irozliczei
migdzyokrcso$rych

-822

Koszt wytwozenia pfodukt6w na wlasne
Dohzebv iednostki (wielko66 uiemna)
Kosztv wlasne okresu. w tun: 58 280 s6 733
Kosztv sozedaiv (wielkosd uiemna) 1 526 1 253
Kosztv os6lneso zaradu (wielko66 uiemna) 4 6'75 4 599
Koszt wMworzenia produkcii sprz€danei 52 079 5 0 8 8 t

Lp.
Podat€k dochodorrT odroczotry r&Vkazany w rachunku

zvsk6w i strat
Za okres od

01.01.2009 do
31.L2.2009

Za okres od
01.01.2008 do

31.12.2008
Zmniejszenie(zwipkszenie) z t,'tulu powstania i odwr6ceDia
sie r6inic Drzeisciov'rych 437 -80

2. Zmniejszenie (zwiQkszeaie) z t tulu aniany stawek
oodatkowvoh 0 0

3 . Zmniejszenie (zwigkszenie) z t'4ulu z poprzednio nie ujetej
staty podatkowe, ulgi podatkowej lub r6inicy pzej6ciowej
poprzedniego okesu

0 0

Zmniejszeni€ (zwiekszetie) z g'tulu odpisania aktyw6w z
qtutu odroozonego podatku doohodowego lub braku
moiliwosci wykorzystania rezerwy na odroczony podatek
dochodowv

0

5 . Inne skladniki podatku odroczonego (wg q.tul6w) U
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Podatek dochodow] odroczotry, raz€m 437 -80
obiaSni

Grupy Kapitalowej PIP ,,INSTAL - LUBLIN', S.A. w Lubtinie

Nota l.

Lp. Struktura 6rodk6w pieniQtnych
Za okres od

01.01.2009 do
31.12.2009

Za okres od
01.01.2008 do

31.12.2008
PEeply*T Srodk6w pienitinych z dzialalnosci operacyjnej

l . nynik finansony netto - ?rysk podlega korekcie o: 770 2 060
a) koszty nie powodujqce \aydatk6w - amortyzacja 762
b) Iezerwy 825 -1
c) elementy korygujqce wFik, a dotyczqce dzialalno6ci

inwestycyjnei -2 096 -1.28
- wynik na sprzeda4/, likwidacji 3rodk6w trwalych -l 503 - 128
- wynik z przeszacowania Srodk6w trwafuch -t 768 0
- w).nik z rozliczenja kapitafu z t}rufu akrualizacii wycenv I r'75 0
- otrzymane odsetki 0

d) elementy koryguj4ce wliik, a dotycz4oe dzialalnosoi
finansowei 0 0
-odsetki zaplacone 0 0
-prowizje od gwarancji 0 0

e) pozostale korckty z q/hrlu znian pasyw6w i altyw6w -630 -r 868
- zmniejszenie (zwiQkszenie) stanu zapasdw 2716 -2 089
- zmniejszenie (zwigkszenie) stanu naleznogci -120 3 9',79
- zriiiejszenie (zwiekszenie) zobowiqzari k6tkoterminowych -10240 6 223
- zmniejszenie (zwiQkszenie) rozliczei miQdzyokresowyoh -4 r90 -2 023
- zwiQkszenie (anniejszenie) z tl'tulu nabycia akt''\ir'6w
I1nansollrycn t '70 0
- zmniejszenie (zwi€kszenie) z Btulu wydania udzial6w
(emisji akcji) i innych inshument6w kapitalooych or z doplat
do kapitalu 26374 0
og6lem korekty wyaiku tinsnsowego na koniec okiesu -1 150 -2 555

L irodki pienigine netto z dzialaltrosci operacyjnej (l+1) -380 -496
B. Pncplywy Srodk6w pieniQrnych z dzialalnosci

inwestvcvinei
l Wplyn" 2163 200
a) sprzedaz Srodk6w trwalych i wartosci niematerifiych i

Drawnych | 375 200
b) odse*i z lokar lerminon ch po$ 2ej 3 miesi€cy 0 0
c) z akt$r6w finansowych 49 0
o) inne wplywy inwestycyjrc | 339
2 . Wydatki 848 673
a) zakup rzeczowych aktyw6w trwalyoh oraz wartosoi

niematerialnych i prawnych 641
inlle wydatki inwesrycyjne 20'1 0
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II. Srodki pienitine netto z dzialalDogci inwestycyjnej (1+2) I 9ls -473
c. Przepbryy Srodk6w pieniQinych z dzialalno(ci finansowej 0 U
1. wpbo,y 0 0
a) odsetki uzyskane 0 0
b) inne wpljaq/ finansowe 0 0

Wydatki 120 106
a) splaty kedyt6w i porryozek 0 0
b) platnogci zobowiqzaf z t]4ulu leasingu finansowego 120 t06
c) odsetki 0
s) inne wydatki finansowe 0 0

L Srodki pietri?itre tretto z dzialalnosci linansowej (1+2) -120 -106
Prz€plyry netto lazem CI+/-II+/-IID 1 415 -l 075
Bilansowa zmiana 6rodk6w pienipinych 1 4 1 5 -l 075
Srodki pieniqine na pocz4tek okesu 208 I 283
Srodki pieniQzne na koniec olresu 1 623 208

Dodatkowe noty obiasniaiace

I. Informacja o instrumentach finansowych

Grupa posiada nastQtr ujqce instrumenty finansowe:

Lp. Nazwa

Warto66
bilansowa

w tys. zl na
31 .12.2009r .

WartoS6
bilansowa
w tys. zl na
31.12.2008r.

Metoda Postanowienia

I. Aktywa 22 ata $48
1 . Srodki pierdQrne | 623 208 WartoSd

nominalna
Nie wystepuja
ograniczenia w
dysponowan iu
Srodkami pienie2nymi

2. Naleinosci z t tulu
dostaw i uslug
dlugoteminowe

0 0 Warto56
nomlnalna

Nie wystQpujq
ograniczenia w
dysponowaniu
grodkami uzyskanymi
ze splaty naleZnosci

3 . Nalehosci z t],tulu
dostaw i uslug
k6tkoterminowe

21 I95 19 361 Warto66
nominalna

4. Udzialy i akcje 0 59 Cena
nabvcia

. Zobowi{zania 12 741 21318

1 . Zobowiq,zania z t tulu
dostaw i uslug

12 741 21 378Wycenione

warloSciach
wymagajqoy
ch zaDlatv
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Grupa nie posiada:
- instument6w kapitalowych,
- poahodnych insftument6w finansowych.
- obligacji i weksli obcych,
- kontrakt6w typu forward.

Ryryko odnoszqce sig do instrumentdw fitransowych

DzialalnoSd Grupy narazonajest na nastQpuj4ce ryzyka finansowe:
a) ryzyko kedltowe,
b) ryzyko pllnnoCci,
c) ryzyko rynkowe:

. ryzyko walutowe,

. ryzyko stopy procentowej,

. inne ryzyko cenowe,

Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe onvcza" zr, jgdra ze ston instrumentu fmansowego nie lvyw4zuj{c

siE ze swoich zobowiq.zan spowoduje poniesienie strat finansowych przez drugq ze stron.
Ryzyko kedltowe wystQpujqce w Grupie mozna podzieliC na dwa rodzaje: ryzyko kedytu
kupieckiego i ryzyko zmiennyoh st6p procentowych (zostalo ono opisane ponizej).
Ryzyko kredytu kupieckiego - Grupa stosuje zasadE dokonywania transakcji wyl4cznie z
kontrahentami o sprawdzonej wiarygodnogci kredytowej. Grupa szczeg6ln4 uwagg przywiqguje
do monitorowaria splywu naleznoSoi, pod wzglQdem wysokoSci jak i teminovr'osci, Biorqc pod
uwagg dane historyczre, ryzyko kedytowe w odniesieniu do nale2nojci w)'llosi 8,2%
pzychod6w llletlo ze sptzedaty, a wartosi nalezlosci TagtoZoriych niesai4galnosc4 w),nosi 5
mln zl.

Ryzyko plynnosci
Ryzyko plynnoSci finaasowej rozumiane jest jako zdoloo66 do regulowania zobowiqgai

w wyznaczonych teminach,
Or\rpa z.a1zqdza ryzykiem plruosci poprzez monitorowanie termin6w zapadalnoSci akttrr'6w
oroz zobowlazai finansowych oraz poptzez negocjowaoie temin6w platnosoi swoich
zobowiqzari.
Na dzief sprawozdania finansowego Grupa nie posiada zaci4gniqtyoh kredlt6w bankowych.

Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe oznagza, Ze wartos6 godziwa instumentu finansowego lub przyszle

przeplywy Srodk6w pieniQznych z nim zwiq?ane bQdq ulegac wahaniom ze wzglgdu na zmiany
aen ryI*owych, Ryzyko rynkowe obejmuje fzy rodzaje ryzykai ryzyko walutowe, ryzyko stopy
procentowej i inne ryzyko cenowe.

Ryzyko walutowe - to ryzyko, 2p wartosd godziwa instrumentu finansowego lub przyszle
przeplywy Srodk6w pienipZnych z nim zwiq3ane bQd4 ulega6 wahaniom ze razglgdu na zmiany
kurs6w wlmiany walul.
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Grupa prowadzi dzialalnoid eksportowe w niewielkiej skali (w 2009 r. u&ial rynku
eksportowego. wyni6sl okolo 1,3% sprzedazy produkt6w og6trem), w zwjqzJr:l z tym ryzykowalutowe w niezucznym stopniu wplywa na sprawozdanie filansowe Grupy- Grupa nie stoiuje
zadnych instrument6w zabeqiegzajryah.

Ryzyko stopy procentowej -jest to rlzyko. 2e wartosi godziwa instrumenhr iinansowego lub
przyszle przeplywy 6rodk6w pieniqanych z nim zwi4zane bqd4 ulega6 wahaniom ze wzglqdu na
zmiany rynkowych st6p procenlowych,
Grupa Eadko lokuje nadwyzki Srodk6w pieniQzlych w oprocentowane aktlrr'a oraz nie posiada
zaciegnietych hedlt6w.

Inne ryryko cenowe -jest to ryzyko, ze wartosi godziwa instrumentu finaasowego lub przyszle
przeplywy 3mdk6w pieniginych z nim zwiqlane bedq uleg# wahaniom ze wzglQdu na aniany
oen rynkowych (inne ni2 wyrikajqce z ryzyka stopy prccentowej lub ryzyka walutowego),
ntezaleimie od tego, czy zmiany te spowodowaoe s4 czynnikami charakterystycznymi dla
poszczeg6lnych instrument6w finansowych lub dla ich emitenta, czy te2 czynnikami
odnosz4c;,rni siq do wszystkich podobnych instrumenl6w finansowych bqd4oych przedmiotem
obrotu na rynku.
Grupa nie posiada insaument6w finansowych, zkt6rym zwiqanejest ryzyko cenowe.

II. ZobowiqTania warunkowe przedstawia ponizsza tabela

Lp. Tytul zobowiaran ia StNn na 31.12.2009 Stan na 31.12.2008
I Gwarzncie I E09 I 809
2 . Weksle 901 8 1 5

Razem 2 710 2 624

Zobowiqzania uarunkowe, weksle, gwarancje w dziei. 31.12.2009 w Geoclima Sp. z o.o. nie
wyst{)ily.

Zestawienie weksli wydanych Inwestorom n a dz\ef 31.12.2009r.

Lp. Nazwa lirmy Cel Data

Tmne Warszawa zabezpieczenie platnosoi f-ry 07.02.2003
2. zabezoieczenie olabrodci f-rv 24.03.2003
3. Niczuk Metal Pl zabezoieczenie plamoSci f-rv 0eaeunnowo
4, Sumax zabezoieczenie olatno3oi f-rv 16.05.2003
5 . Siatex zabezoieczenie olahpici f-rv 09.06.2003
6. Zaklad Betoniarski W.i B.Puchala zabezoieczen ie plahroSci f-ry 11.09.2003
7 . Zaklad Betonianki W.i B.Puchala zabezoieczenie platno6ci f-rv 11.09.2003
8 , SMC lndustr:al Automation Polska mbeztt eozenie DlatnoSoi f-rv 16.09.2003
9. Budmat SD.J. T.Rozmus. J.Malvsz mbezoeozenie olamo6ci f-rv 11.08.2003

10.Alnor Svstemv Wentvlacii So. z o.o. zabezoieczenie olatno6ci f-rv 27.10.2003
1 1 .PKN 'ORLEN' S.A. Plock zab.nalez!'t.wvk.kontraktu 07.10.2008
12. Zakladv Azotowe "Ptlt-AWY" wvkon.rob.branzy inst.-bud. 30.06.2010

13 .Zakladv Azotowe "PUI-AWY"
wykon.rcb.branzy montaz.-

rnst, 30.06.2010



Zestawienie gwaranoj i m dziei 31.12.2009t.

Ill. Zabowlltzania p ozabilansowe

ZobowiaSaniapozabilansowe w Geoclima Sp. z o.o. na dzief 31.12.2009 nie wyst4pity.

IV. Dane dotyczqce zobowiq-zari wobec budzetu panstwa bqd1 jedoostek samorz4du
terytorialnego z tytulu uzyskania prawa wlasnoSci budyrnk6w i budowli.

Nie wystepujQ

V. W okrcsie od 01.0l.2}Ogr. d;31,12.20O9r. nie zaniechano produkcji zadnej z grup wyrob6w,
ani tez nie ograniczouo dzialalnoCci handlowej. Nie przewiduje sie tez tego w nastQpn),rn
okesie.

VI. Koszt wfworzenia Srcdk6w trwalych w budowie, Srodk6w trwalych na wlasno potrzeby

Zaliczka na Srodki trwale w budowie 0 tys. zl

LD. Komu Numer Cel
Data zakoricz.
gwarancii

I
Przedsieb. Rob6t c6miozych METRO
Sp. z o,o. LU/CWGG/10/01/2008gwar 2011-06-29

2

Przeds.Remontu i Montazu Ulzqdzef
Energetycznych "ENERGOSERWIS'
S.A.Lublin LU /GA/t0/0s/2009 2010- r l -24

3 Polirnex- Mostostal S.A. Wa$zawa t504lLU/07 6/2008 gwar 2013-09-15

4 Mako Cash and Carry Polska S.A.
(Mako Zabki) 04/0t9/z.tMB/06 gwar 20tt-04-27

5 Makro Cash and Caffy Polska S.A
(Makro Sosnowiec). 04/003/zMB/07 gwaf 2011-04-r 0

6
Makro Cash and Cary Polska S.A.
(Mako Wroclaw) 04/002/zMB/01 gwar 20l t-04-t9

1 Politechnika Warszawska 04/024KMB/08 gwar 2011-10-25

8 BBI Capital NFI S.A. Towary i materialy
Sanita II + mas. przewl.

Zobowi{laDia porabilarsowe 31,t2,2009 t, 31.12.2008 r.
- z O4ulu umo$y przewlaszczenia ?awartej z BBI
Capital \Fl S.A.. kl6rej prz€dmiotem sq towary i
materialy Sanita II i magazynu.

I 2 5 0 | 250



VIl. Og6lem naklady inwestycyjne w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009r. u.yniosly
I 056 tys. zl.

Og6lem naklady w okesie jw.:
a) zakup 6rodk6w trwaly ch - 7 4l tys. d.
b) licencje oraz oprogramowanie - 315 tys. zl.

VIII. Informacje o hansakcjach z podmiotami powiq?anyni

Transakcje jednostki dominujqcej zl

BBI CAPITAL NFI S.A. w Warszawie

l/ rozliczenie um6w kompensacyjnych w zwiqzku z subskrtpcj4 akcji serii F - 5 599 tys.
zl
2/ rozliczenie um6w kompensacyjnych w zwigku z subskrypcj4 akcji sedi G i mbyciem
udzial6w w Geoclima Sp. z o.o. z siedzib4 w Wa$zawie - 5 568 tys. zl
3/ naliczone odsetki od zobowiqzai w okresie Mwartal6w 200ft. - 183 tys. zl

Dom Maklerski lDM S.A. w Krakowie

1/ zakup uslug - 48 tys. zl
2/ rozliozenie um6w kompensacyjnych w zwiqTku z subskrypoj4 akcji serii F - 6 154 tys.
zl
3/ rozliczenie um6w kompensacyjnych w zwi4zku z subskrypcjq akcji serii G i nabyciem
udzial6w w Geoclirna Sp. z o.o. z siedzibqw Wa$zawie - 6 763 tys. zl
4/ naliczone odsetki od zobowi@ari w okresie IV kwarial6w 2009r. - 104 tys. zl.

Geoclima SD. z o.o. w Warszawie

W okesie od 29.10.2009 do 31.12.2009r. PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. dokonal:
I/ zakupu towar6w i mate al6w-96 tys. zl

Na dziei 31.12.2009 r. ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. w Lublinie posiada nastQpujqca zobowi@nia
z podmiotami powi{zanymi:

1/ BBI CAPITAL NFI S.A. - 1 044 tys. zl
2/ Dom Makle$ki IDM S.A. - 23 tys. zl
3/ Geoclima Sp. z o.o.- 129 tys. zl

Transakcje jednostki zsler!'ei rl

PIP "INSTAL-LUBLIN" S.A.

W okresie od 29.10.2009 do 31.12.2009r. Geoclima Sp. z o.o. dokonala:
I / sprzeda2 towar6w i material6w - 96 tys. zl



Na dziei 31.12.2009 r. Geoclima Sp. z o.o. w Warszawie posiada nastQtruj4ce naleznoCci z
podmiotami powi1zaq.mi :

1/ PIP 'INSTAL-LUBLIN" S.A. - 129 tys. zl

IX. Informacje o wsp6lnych przedsiEwzigciach, kt6re nie podlegaj4 konsolidacji.

Nie l^ystwuje

X. Informacje o przecieh),m zatrudnieniu w j€dnostce dominujqpej z po&ialem na grupy

PrzeciQtne zatudnienie za okes od 01.01.2009 do 31.12.2009r. przedstawia ponizszatabela:

Stan zatudnienia w dniu 31.12.2008r. w),nosil 31 1 os6b
Zatudnienie w dniu31.12.2009r. wlnioslo 322 asoby
Uleglo zwiQkszeniu o l1 os6b

XI. Informacja o lqcznej wartosoi wynagrodzei, nagr6d lub korzysci odrgbnie dla kazdej z os6b
zuz4dzajpych i nadzoruj qcych jednostk4 dominuj4c4.

W okesie od 01.01.2009 do 31.12.2009r. naliczono i wlplacono wyqagodzenia:

a) czlonkom Zarz4du

Wyszcz€g6lnienie Razem, w tlm: Wynagrodze
trIe

Premia W naturz€ Ekwiwalent
za urloo

Jan Makowski 296 246 30 20 0
Pioh CiomDa 386 366 0 20 0

b) radzie nadzorczej l4caie 213 tys, zl

- od 01.01.2009 do 31.12.2009r,
Dawid Sukacz 48 tys, zl
Gzegorz Kubica 4l tys. zl

- od 01.01.2009 do 29,05,2009r.

Lp. Wyszczeg6ltrienie za okres od 01.01.2009
to 31,12,2009

Za okres od 01.01,2008
do 31.12.2008

Zarz4d Sp6lki I I
2. Pracownicy produkcyini 230 2r6
L Robotnicv obslusi 2 4
4 . Pracowniov ini^.niefl ino-techniczni 56
5 . Pracownicv oq6lnego zarzadu 48
6. Pracownioy sklepu 4 4

Razem 317 320
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Grzegorz Golec
Piot Kaxmelita
Adam Konopka

24 tys. zl
24 tys- zl
24 tys. zl

- od 29,05.2009 do 31.12.2009r.
Jan Duda
Michal Stepniewski
Adam Stolarz

18 tys. zl
16 tys. zl
l8 tys. zl

xII. Grupa w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. nie udzielila pozyczek zadwno czlonkom
zazedu, jak i czlonkom organ6w nadzoruj4cych.

XIII. a) Informacja o umowie i wynagrodzeniu podmiotu upra\anionego do badania sprawozdaf
finansowych.

W dniu 3 lipca 2009r. Rada Nadzorcza PIP ,,INSTAI-LUBLIN" S.A. dokonala wyboru
podmiotu upralvnionego do badania sprawozdaf finansowych, Sp6lki Mazars Audyt Sp.
z o.o. w Warszawie ul. Piqkna 18, wpisanego na listQ podmiot6w uprawnionych do badania
sprawozdari finansowych w Krajowej lzbie Bieglych Rewidentow pod nurnerem 186.
Audltor zostal wybrany w celu dokonania przegl4du sprawozdania fiaansowego za I
p6hocze2009r, ofizbadaniajednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2009.
Z Wbranym podmiotem w dniu 6 lipca 2009r. zostala podpisana tunowa na
przeprowadzenie przegladu jednostkowego sprawozdania finansowego za I p6}Jocze 2oo9 r,
i na przeprowadzenie jednostkowego badania spmwozdania fmansowego za tok 2009 t.
WysokoSd wlnagrodzenia za przeprowadzenie przeglqdu jednostkow€go sprawozdania
finansowego za I p6hocze 2009r zoslala ustalona na kwotQ 13 tys. zl netto, a za
przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2009 rok vt
wysokogci 23 tys. zl netto.

W dniu 16 marca 2010 roku Rada Nadzorcza PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. dokonala
wyboru podmiotu MW RAFIN Ma an Wcislo Spa[ka Komand$owa z siedzib4 w
Sosnowcu, Aleja ZwyciQstwa 3 do przeprowadzenia badania i oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2009 rok wg MSR.
Audltor zostal wpisany na lislQ podmiot6w uprarmionych do badania sprawozdaf
finansowych, prowadzone przez Knjowq Radq Bieglych Rewident6w pod numerem 3076
reJestru.
Z wybran)'m podmiotem w dniu 17 marca 2010 zostala podpisana umowa na
przeprowadzenia badania i oceny skorsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok
wg MSR. Waxtosd wynagrodzenia zostala ustalona na kwote 8 tys. zl netto

W dniu 26 lutego 2010 r. Nadzwyczajne Zgtortadzenie Wsp6lnik6w Sp6lki pod firm4
Geoclima Sp. z o.o. podjElo decyzjg o wyborze Biura Doradczego ,,PROEKON" Sp. z o.o'
z siedzib4 w Lublinie jako bieglego rewidenta do badania sprawozdania finansowego sp6lki
2a2009 rok.
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Biuro Doradcze '?ROEKON" Sp. z o.o. w Lublinie, ul. ChoclZki 3/7A, jest rapisane pod
pozyqq 1923 na listQ podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdai finansowych,
prowadzonqprzez Krajow4 RadQ Biegtych Rewident6w
Umowa na badanie zostala zawafia w dniu 15.03.2010 r., kwota wynagrodzenia za
pEeprowadzone place zostala uslalona na lorr'otQ 11,5 Es. zt netto.



XlV. lnformacje o znacz4cych zdarzeniach, dotycz4cych tat ubiegtych, ujptych w sprawozdaniu
hnansou],rn za bie24cy oloes.

Nie dotyczy.

XV. Nie wyst4pily zdwzeni4 kl&e by nastqpily po dniu bilansowlm, a nie zostaly
uwzgl€dnione w spmwozdaniu fi nansow).m.

Znaczq)e zdarzeni4 kt6re by nast4pily po dniu bilansow),n, dotycz4ce jednostki dominuj qpej:

15 stycznia 2010 r. wznowione po przerwie r\adzryczaJrc walne zgromadzenie akcjonariuszy,
zwolane na dzief 18 $udnia 2009. r. postaaowilo uchwalq nI 8/2010 o warunkowym
podryZszeniu kapitalu zakladowego w drodze emisji 30 950 000 akcji serii h, obejmowanych
ptzez posl,adaczy warranl6w subskrypcyjnyoh serii b. Emitent szczegolowo poinformowal
o tresci podj€tych uchwal w raporcie bie24cym nr 4/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.

W dniu 4 lutego 2010 roku jednostka dominuj4ca zawarla umowg inwestycyjne z Panem
Ardrzejem Wuczyiskim; Pani4 Malgorzat4 Wuczyfsk4; Panem Michalem Wuczldskim; Panem
Tomaszem Wuczyfskim (zwani dalej l4cznie "przejmujqplmi"). Przejmuj4cy kontroluj4 obecnie
Sp6lki AWBUD Spdlka z o.o. (zwanej dalej "AWBUD DB) oraz PWB AWBUD S.A. (zwanej
dalej "PWB AWBUD").
Umowa okresla wzajemne zobowiazania stron w zwiqzku z zamletznry"m przez przejmttjqcych
i emitentem stwozeniem zdywersyfikowanej gnrpy budowlanej, Swiadczacej uslugi g€neralnego
wykonawstwa inwestycji, uzupehrionych o uslugi o wiodqclm udziale rynkowyrn w Polsce w
zakesie realizacji instalacji przemyslowych, konstrukcji zelbetowych oraz wiod4cym udziale
regionalrtym w zakesie produkcji w1'rob6w betonowych, w drodze objgcia akcji Instal
w docelowej wysokodci gwarantuj4cej przejmuj4cym osi4gniqcie pozycji dominujqcej
w stosunku do INSTAL (ponad 60% glos6w na waln)'m zgromadzeniu). Jednoczesnie po
zakoriczeniu procesu emitent zostanie podmiotem dominuj4clm wobec AWBUD DB oraz PWB
AWBUD, Przejmuj4cy zamierzaj4 uykonad swoje dzialania za po3rednictwem powolanej w tyr
celu sp6lki, w kttSrej to sp6lce umieszcz4 wszystkie swoje akcje i udzialy w AWBUD DB oraz
PWB AWBUD. Na potrzeby hansakcji pzyjQto, 2e godziwa wartoS6 jeclnej akcji INSTAf
wynosi 3 pln (trzy zlote) a godziwa waxto6d calej sp6lki PWB AWBUD i calej sp6lki AWBUD
DB wynosi l4cznie 200.500.000 pln (dwiescie miliondw piQdset tysipcy zlotych). Wartosci te
dodatkowo zostanq poddane badaniu przez bieglego rewidenta w celu potwierdzenia ich
prawdziwo6ci. Transakcja pzepro\{adzona bgdzie w 2 (dw6ch) etapach. Szczeg6louy opis
istotnych warunk6w umowy zostal gzekazany do publicznej wiadomocoi w dniu 4lut€go 2010
r. mportem biez4c),m ff 16/2010.

W dniu 4 marca 2010 r. odbylo sig Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kt6rego
pzedmiotem obrad byla m. in. zmiana uchwaly nr 8/2010 NWZ z dnia 15 stycznia 2010 r.
o warunkowym podwyZszeniu kapitalu zaldadowego Spdlki.
NWZ postanowilo zmienid kwot9 warunkowego podwyzszenia kapitalu zakladowego na
podwyzszenie o kwotg 13 345 0'76 d.

48



XVI. Infomacje o relacjach miQdzy Fawn)'m poprzednikiem a emitentem omz o sposobie
i zalresie przejqcia aktywdw i pasyr,v6w.

Nie wystQpuj{

XVII. Skumulowana Srcdroczna stopa inflacji z okresu ostatnich 3 lat dzialalnosci emiteuta nie
osi4gnQla wartoici I 00%.

XVI . Zestawienie i objasnienie r62nic pomiQdzy danyni ujawnionl'rni w sprawozdaniu
tinansowym i por6wnlvalnych danych finansowycll a uprzednio sporz4dzonymi
i opublikowaq'rni sprawozdaniami fi nansowlnni.

R62nice pomigdzy spnwozdaniem za Mwartal 2009 roku a sprawozdaniem za 2009 rok
wynikaja z korekty darych dokonanych w uzgodnieniu z Biegllm Rewidentem.

Skonsolidowane sDrawozdanie z sytuacii finansowei

AKTYWA
Bilans roczny
31.12.2009r. w

tvs. zl

lV kwartaly
2009r. w tys. zI R6hica w tys. zl

l . AKTYWA TRWAI-E 2A 596 27 s30 t 066
WanoSci Diematerialne 2't4 274 0
WartoSC firmv iealnostek DodDorzadkowanvch r 1 3 0 8 1 l  3 0 8 0
Rzeczowe alllr'wa twale 7 296 ]  9 7 ] 3 323
Nalearo(ci dlusoterminowe 0 94 -94
lnweswcie dfu soterminowe 7 407 9 643

7 397 9 613 ^2 236
- dlupotemrowe akwa finansowe t 0 l 0 0
Aktvwa z trtulu odroczoneso Dodatku dochodoweso 2 3 t l 2 238 '73

ll. AKTYWA OBROTOWE 32 124 32133 -9

Zepasy 2115 2175 0
Nale2nosci k6&olerminowe z ivtufu dosraw i uslus 2t t95 21206 - l  I
lnwestvcie k6tloterminowe 0 0 0
Pozostale naleznogci 486 393 93
Srodki Dierie2 e i ich ekwiwalentv 1 623 r 623 0
Aktywa trwale pEeznaczone do splzedazy 909 I 000 -91

Pozostale aktvwa 5736
AKTYWA RAZtrM 60120 s9 663 1051

PASYWA
Bilans roczny
31.12.2009r. w

tw. zl

lV kwartab
2009r. w tys. zl R6znica w tys. zl

t. KAPITAL WLASIIY 38 619 31 910 649
Kapital podstawowy 1s 496 t5 496 0
Kapital zapasowy t1212 l7  2 t2 0
Kaoital z aktualizacii wvcenv 10 336 9 637 699
zvsk (stmta) z lat ubiealvch -5 t95 -5 158 -37

Zvsk (smta) netto '770 781 -13

II. ZOBOWTAZANIA T REZERWY NA ZOBOW. 22 tol 21693 408
Rezerwv na zobowiaztnia 6 431 424

RereMa z tfulu odroczone!.o podatku dochodoweso I 250 2 826 424
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Rezerwa na Swiadczenia emen'talne i Dotlobne 603 603 0
3',77 377 0
226 226 0

3 002 3 002 0
35 35 0

2 967 2 961 0
Zobowiazania dlusoterminowe 0 0
Zobowiazania kr6tkoterminowe ts 246 15 262 -t6
Zobowiazania z t\tufu dostaw i uslue t2 741 12151 - 1 6

Zobowiazada z rytulu wYnaqodz€fi 6',73 673 0
Pozostah zobowiazania | 832 I 832 0
PASYWA RAZEM 60 720 s9 663 I 057

Skonsolidowane sDrawozdanie z cdkowitvch dochod6w

Skonsolidowany zysk netto za okes od 01.01.2009t. do 31.12.2009r. wyni6sl 770 rys. zl.

Wyszczeg6lnienie 0r.01.2009-
31.12.2009r.

roczny w tys. zl

01,01.2009-
31.12.2O09r,
kwartalny w

tys. zl

R6Znica w tys.
zl

D ziablno! [ honly nuou'sn a
Przychody netto ze sprzedazy produkt6u towar6w i materialdw 60 846 60 840 6
Koszty sprzedanych produkt6w, towar6w i material6w 54 452 54 456 -4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaZy 6 394 6 384 l 0
Koszry sprzedazy | 526 I 526 0
Koszry og6lnego zarzAdu 4 675 4 6',75 0
Zysk (strata) ze sprzedaZy 193 183 t 0
Pozosrale przychody opemcyjne 2 693 2 4',70 223
Pozostale koszty operacyjne | 654 1 654 0
Zysk (strata) z dzirlalnosci operacyjnej | 232 999
Przychody finansowe 408 414 -6

Koszty fina.nsowe 433 0
Zysk (slrata) przed opodatkowatriem | 207 980 227
Podatek dochodowy 437 160 277
- podatek do€hodowy biezqcy 0
" podatek dochodowy odroczony 43',7 160 2't1
Pozostale obowqzkowe zmni€jszenis zysku (zwiQksz€nia

Zlsk (s(rata) netto z dzialaltrosci kotrtynuowaoei 770 783
Dzialalnoid uniechana 0 0 0
Zysk (strata) netto na dziala'losci zaniechanej 0 0
Zysk (strata) netto 770 783 -13

Itroe calkowite docbody I t59 0 I 159
- skulki wyceny al1)'w6w finansowych dostQpnych do sFzedazy 0 0 0
- skutki aktualizacji maj4tku trwalego I 1s9 0 |  159
Podatek od innych calkowitych dochod6w 220 0 220
Inne calkowite dochody (netto) 939 939
Calkowite dochody og6l€m | 7tt9 143 926
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XIX. Nie wyst4pily zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowosci i sposobu
sporz4dzania spmwozdania finansowego w stosunku do popzedniego rcku obrctowego.

XX. Nie wystQpuje niepevnosd co do mozliwosci kontynuowania dzialalnodci.

)oC. lnfomacje dotycz4ce przychod6w i wynik6w przypadaj4cych na poszczeg6lne sepenty
operacyjne, okreSlone zgodnie z MSSF 8. Poliryka mchunkowocci segment6w
przedstawiona zostala we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Segment operacyjny - obszar sprzedairy - przychody i koszty za okes od 01.01.2008r. do
31.12.2008r.w tys. zl

Wyszczeg6lnienie Og6lem Kraj
Kraje

sDoza UE
Kraje

UE
Przychody od klient6w zewngtrznvch 61 937 60 045 | 247 645
Koszty 59 365 s8 065 889 4 l  l

Zvsk(shata) na sDrzeda2ry 2 571 | 9'79 358 234
Pozostale Fzychody operacyi ne 1 3 8 6 1 3 8 6 0
Pozostale koszw operacyine | 272 | 272 U 0
Zvsk fstrat) na dzia.lalnosci oDeraoyinei 2 685 2 093 358 234
Saldo dzialalno(ci firensowei -'705 -705 0 0
Zvsk (strat) brutto 1 9 8 0 l . l88 3 5 8 234
Podatek dochodow"/ 80 80 0 0
Zvsk (strat) netto 2 060 I 468 358 234

Aktywa i pas).wa segmeet6w na dziai3l.l2.2008r. w tys. zl

Wyszoze96lnienie Og6lem Kraj Kraje spoza
UE

Kraje UE

4 l 4 l  3 1 3 0 0
NaleinoSci 19 884 l9 884 0 0
Pasylva 4 1  3 1 1 41313 0 0
Zobowtazj.nia 24 748 24148 0 0
Amoftvzacia 162 't62 0 0
Wydatki inwestycline 673 673

Segment operacyjny - rodzaj dzialalno3ci - przychody ze sFzedairy za okes od 01.01'2008r.
do 31.12.2008r.w tys. zl

Wyszczeg6lni€nie Razem
Uslugi

budowlano-
montai,owe

Wyroby
instalacyjtre

Pozostsla
sprz€dat

Sprz€dai
towar6w i
material6w

Pzychody segmentu 6t 937 54 590 3 335 I 0 2 5 2 987
Koszty segmentu 53 71',7 47 296 2 559 | 027 2 835
Nieprzypisane ff zychodv | 923
NieDrzvDisane koszrv 8 162
Wvnik finansowv netto 2 060
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SegmeDt operacyjny - obszar sprzedaiy - ptzychody i kosdy za okres od 01.01.2009r. do
3l .12.2009t .w Ivs. z\

WYszczeg6lnienie Os6lem Kr.i
Kraje spoza

IJE Kraie UE
Przychody od klient6w zewnQtrznych 60 846 60 065 350 431

Koszty 60 653 60 200 160 293
Zysk(strata) na sprzedaty 193 -135 190 I 38
Pozostale pEychody operacyj ne 2 693 2 693 0 0
Pozostale koszty opemcyjne 1 6 5 4 t 654 0 0
Zysk (strat) na dzialalnosci operaoyjnej | 232 904 190 138

Saldo dzialalnosci fi nansowej -105 ,2 82
Zysk (strat) brutto 1 20',1 199 188 220
Podatek dochodowy 437 437 0 0
Zysk (strat) netto 770 362 188 220

Aktywa i pas].wa segment6w na dzief 31.12.2009r. w tys. zl

Wvszczes6ltrietrie Og6lem Krai
Kraje spoza

UE Kraie Uf,
Aktywa 60120 60 720 0 0
Nale2noSci 2 l 681 2 l 681 0
Paslnva 60 720 60 720 0 U

Zobowiqzania 15246 15246 0 0
Arnoryzacja

'751 '751 0 0
Wydatki inwestycyj ne 1 0 5 6 1 0 5 6 0 0

Segrnent operacyjny - rodzaj dzialalnosci - przychody ze sprzedazy za okres od 01.01.2009r.
do 31.12.2009r.w tvs. zl

Wvszczes6lnienie Razem

Uslugi
budowlano-
montaiiowe

Wyroby
instalacyi n€

Pozostala
sprzedai

Sprzedat
towar6w i
matedal6w

Przychody segmentu 60 846 54 625 2 463 8 1 3 2 94s

Koszty segmenfu 54 452 48 602 2  2 1 6 8 1 5 2  819

N;eprzypisane przychody 3 r01
Nieprzypisane koszfy 8 725
W],nik {inansolvy netto 770



Informacja o gl6wnych klientacb za okrcs od 0 | .01 .2009r. do 3l .12.2009r.

WaxtoSC wieczystego uzftkowania grunt6w wykazywanajest w ewidencji pozabilansowej.

XXIII. Korekty blQd6w poprzednich okres6w

1) Zgodnie z MSR 8 dokonano korekry dotyczacej naliczenia rczerwy na odroczony podatek
dochodowy od kwoty przeszacowania Srodk6w trwalych zaliczonych do nieluchomoSoi
inwestycyjnych - 5 197 tys. zl otaz od kwoty przeszacowania - 503 tys. zl od Srodk6w
trwalyah niezaliczanych do nieruchomo5ci inwestycyjnych. tr-4cznie naliczono rezerwc na
odroczony podatek dochodowy w wysokoSci 1083 tys. zl, lt6ra zrnniejszyla kapital
zaktualizacji wyceny, a zwiqkszyla rezerwa na podatek o&oczony, nie ulegla natomiast
zmianie suma bilansowa pasyw6w ani aktyw6w za okresy przedstawione powyzej
w tabelach. Poniewa2 MSR 8 wymaga w takich przypadkaah podejdcia rctrospekt)'vrnego
i ujawnienia informacji dotyczlcych korelily kazdego prezentowanego w sprawozdaniu
okresu poprzedniego, w zwiqgku z tym zostaly one ujQte w prezentowanym sprawozdaniu
finansowl.rn oraz powyzszych tabelach. Pzeszacowanie, od kt6rego naliczono rezerwQ na
podatek odroczony j ako bl4d podstawo$y doty czylo pfteszaanwanj'a z 200'hoktt.

XXIV. Nie wyst4pily zdarzenia o chamkterze i celu gospodarczl. n zawartych przez jednostkE

um6w nieuwzglqdnionych w bilansie w zakesie niezbqdnym do oceny ich vlpl,'wu na
sytuacjQ maj4tkow4 finansowq i wynik finansowy jednostki.

Lp. Nazwa odbiorcy

Za okres od 01,011009 do
31.12.2009r.

Sprzedai
w tvs. zl

Udzial (w
v,\

SDrzedai Droduld6w towaniw i material6w w tys. d 60 846 100
l Klient A - sesrnent uslup. budowlano-monhzowrych 18 210 30

)GII. Warto36 gnmt6w u4tkouanych wieczyscie nie ulegla zmianie i wynosi:

STAROSTWO
POW.W M2 WARTO36

W TYS.ZL
POW.W M2 WARTOSC

W TYS.Z-
Stan na 31.12.2009r, Stan na 01.01.2009r,

Lublin dzialka2Il2 37 591 801 37 591 801
RAZEM 37 s91 801 37 591 801

PASYWA
Opublikow

ane
Po korekcie R6inica

31.12,2008r.31.12,2008r,31.12.2008r.
I . KaDital wlasnY lt 617 l0 534 -1083

Kaoital z aktualizacii $Ycenv t0  572 9 489 -l 083
II, Zobowiazania i rezeflrT na zobowiazania 29 696 30 779 I 0&t

Rezerwa z qrtulu o&oczonego podatku
dochodoweso 1 157 2 240 I 083
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XXv. Informacje o istotnych tansakcjach (wpz z ich kwotami) zawartych pnez jednostkg na
innych warunkach ni2 rynkowe ze stronami powiq-zan1rni, przez kt6re rozumie siq
jednostki powi@ane oraz:

a) osobg, kt6ra jest czlonkieur organu zarz.@zajqcego, nadzorujqpego lub administrujqcego
jednostki lubjednostki z niqpowiqTanej, 1ub

b) osobe, kt6ra jest malzonkiem lub osob4 faktycznie pozostaj4ca we wsp6lnym poiryciu,
krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub
przysposabiaj4cyn, osobq zwiqTan4 z tytulu opieki lub kurateli w stosunku do
kl6rejkolwiek z os6b bgdqpych cdonkami organu zorzqdzaiqngo, nadzoruj4cego lub
administrujqcego j ednostki lub j ednostki z niq powiqganej, lub

c) jednostkg kontrolowanq wsp6lkontrolowan4lub inn4jednostkq, na kt6r4 ziaczqay \Nplyw
wyriera lub posiada w niej znaczqc4 ilo3i gtos6w, bezpodrednio albo po6rednio osoba,
o kt6rej mowa w punkci€ a i b, Iub

d) jednostke realizuj4c4 proglam Swiadczef pracowniczych po ohesie zanudnienia,
skierowany do pracownik6w jednostki lub innej jednostki bqd4cej jednostk4 powi{zan4
w stosunku do tej jednostki

- w,raz z informacjami okreCtaj4cymi charakter tych transakcji,

Nie dotyczy.

Lublin, dnia 27.04.2010r.

lllsl8L*, r."".",
Lusl-l$ S"fl. 20-328 Lublin

lel. :  8l/  744 00 31, fax: 8lt 744 t6 0"1
NIP7l2{15'7618, RI]CON: 430046288


