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L lnformacje o Emitencie

Nazwa (firma): PrzedsiQbiorstwo Imtalacji Przemyslowych ,,INSTAL-LIJBLIN" Sp6ika
Akcyjna
Forma prawna Emitenta: spolka akcyjna
Kraj siedziby Emitenta: Rzeczpospolita Polska
Siedziba i adres: ul. Lucyny Herc 9, 20-328 Lublin
Numer telefonu: +48 81'144 O0 31
Numer faksui +48 81 744 16 07
Adres e-mail: ofiice@instal.com.pl
Strona intemetowa: www.instal.com.Dl
Numer REGON: 430046288
Numer NIP: 712-015-76-18
Numer KRS: 0000023958

l. PrzedsiQbiomtwo Instalacji Pzemyslowych ,,INSTALLUBLIIf' S.A. z siedzib4 w Lublinie
ptzy ul. L. Herc 9 zarejestrowane jest w S4dzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydzial
Gospodaxczy Krajowego Rejestru SAdowego pod nr KRS 0000023958.

Podstawowy przedmiot dzialalnosci Sp6lki ,,INSTAL-LIIBLIN" S.A. to wyLony.wanie
instalacji wodno-karElizacyjnyclr, cieplnycll gazowych i klimatyzacyjnychPKD 43.22.2.

Akcje Emitenta s4 notowane na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warvawie S.A..

2. Rokiem obrachunkowym dla Sp6lkijest rok kalendazowy.
Czas trwania dzialalnoici Spolki jest nieograniczofly. Sprawozdarie finansowe zostalo
sporz4dzone przy zalo2eniu kontynuacji dzialalnoici gospodarczej pEez Sp6lka w daj4cej
sig przewidziei przyszlodci - nie istniej4 okoliczno6ci wskazuj4ce na zagroienle
konrlduowania dzialalnoici dla 12 miesigcy od daty, na 11614 sporz4dzane jest niniejsze
sprawozdanie.

3. Sprawozdanie finansowe sporz4dzoro za oktes od 01.01.2009r, do 37.12.2009r., dal'\e
por6wnywalne za okres od 01.01-2008r. do 31.12.2008r.

4. Sklad osobowy Zazadu oraz Rady Nadzorczej

Sklad Zarz4du na dziefl3l,l2.2OO9 t.l
Prczeszarz4dt- Jan Makowski
Czlonek Zaxz4du-Wiceprczes - Piotr Ciompa

Sklad Zarz4du na dzieii 21.04.2010 r.:
Prczeszarzqdu- Jan Makowski
Czlonek Zarzqdu-Wiceprezes - Piotr Ciompa

Rada Nadzorcza ra dzieft3l.12.2009 r.l
Wiceprzewodnicz4cy Rady Nadzorczej - Jan Duda
Seketarz Rady Nadzorczej - Grzegorz Kubica
Czlonek Rady Nadzorczej - Adam Stolarz

Zmianv w skladzie Rady Nadzorczei w trakcie 2009 roku.
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Dria 29.05.2009 r. Zryczajte Wahe Zgromadzenie Akcjonaduszy odwolalo ze skladu Rady
Nadzorczej Pana Adama Konopkg. Rezygnacj 9 zlozryli Pa'i Grzegorz Golec i Pan Piotr
Katmelila. ZWZ powolalo do skladu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza, Pana Micbala
Stgpniewskiego, Pana Jana Dudg.

W listopadzie 2009 r. rczygnaqQ z+ozry, Par\ Michal Stgpniewski, w grudniu Pan Dawid Sukacz.

Zmianv od dnia 01.01.2010 r.

Uchwalami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjatymi dnia 15 stycznia 2010 r.
odwolano ze skladu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza onz powolano do skladu Rady
Nadzorczej Pana Rafala Abrataiskiego, Pana Jacka Klimczak4 Pana Jaroslawa Wisniewskiego,
Pana Arkadiusza M4czkp-
NastQpnie rezygnacje z czlonkostwa w RadzieNadzorczej Aoiry+ Pan Jan Duda.

Rada Nadzorcza na dzieft2l.O4.2OlO r.i

Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej - Jacek Klimczak
WiceprzewodniczqcyRadyNadzorczej JaroslawWi3niewski
Seketarz Rady Nadzorczej - Grzegorz Kubica
Czlonek Rady Nadzorczej - Rafal Abrataiski
Czlo[ek Rady Nadzorczej - Arkadiusz M4czka

Spolka ,,Instal-Lublir" S.A. na dziefi 31.12.2009 roku stanowila gmpg kapitalowq gdyt
posiadala jednostkq zalezn4
Spolka posiada podmiot zalezny, kt6ry samodzielnie sporzq&a sprawozdanie finansowe.
Spolta jest jednostka dominujece wobec sp6lki GEOCLIMA Sp. z o.o. z siedzib4 w rl/aiszaw'ie

i sporzqdza sprawozdanie skonsolidowane.
Dnia 29 pahdzlernika 2009 r. Emitent nabyl 590 udtal6w (100% udzial6w) w spoloe
GEOCLIMA Sp. z o.o. z siedzib4 w Warszawie.
Calkowity koszt nabycia udzial6w wyni6sl l4cznie 15 169 994,a0 d (cena udzial6w i kosay
nabycia udzialow). Udzialy zostaly nabyte na podstawie um6w zawartych z 6wczesnymi
udzialowcami spolki Geoclima Sp. z o.o., z kt6rych dwa podmioty sa powi4zane z Emitentem.

Umow)' nabycia udzial6w ceoclima Sp.zep.z+adlqid4!0lpqxtggylql

Umowa z BBI Capital NFI S.A. z siedzib4 w Warszawie - pnedmiotem umowy bylo nabycie
219 tJdzial,6w spolki Geoclima Sp. z o.o. za l4czn4 cenp 5 56'1'194,68 z{. Podmiot jest
akcjonariuszem Emitenta.
Umowa z Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzib4 w Krakowie - pzedmiotem umowy bylo
nabycie 266 udzial6w spolki Geoclima Sp. z o.o. za l4czn4 cenp 6 762 709,52 21. Podrrl,lot jest
akcjonariuszem Emitenta.

Pozostale udzialy Emite mbyl odjednej osoby pra&nej i czterech os6b fizycziych.

Struktura akcjonariatu na dziei. 2l.O4.2OlO r'

W
/ C-'.,,.-,-,-lk^



Struktrrra akcjonariatu
(powyZej 5olo) Liczba glos6w

4.455.250

5.103.543 ll 32,93%

-dane 
ra podstawi€ infomacji przekaznFh do spolki

i\,uarunkach wprowadzenia inshmcnt6w finansowych
publicarych (raport biet4cy rv 2ll20l0 i 36/2010).

Strukura aj<cjonariatu na dzieh 3 l.l2.2oog r."

zwiadomieniami na podst. ar|
do zoryanizowdego Estemu

69 o ofercie publicanej
obrotu oraz o sp6lkach

Struktura akcjonariatu
(powyi0j 5olo) Liczba glos6w

Dom tr{akle$ki IDM
84.(umz z Rclpol 5 Sp. z

0.o.)

dane m podstawie inlofttacji prz€kazatr)ch do spdki zawiadomieniami na podst. art. 69 o ofercie publicrnej
i waonloch qprowadzenia instsrrment6w finanso\\ych do rcrganizowanego systemu obrctu oraz o str'olkach
publiqmych (rapor bieacy nr 58/2009 i 60/2009).

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkorrym i zostalo zatwierdzone do
publikacji oraz podpisar.e Wzez ZaftAd Spolki dnia 21.04.2010r.

ktotne wartosci oparte na profesjonalnym os4dzie i szacunkach
Profesjonalny os4d
W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowo6ci wobec zagadnien podanyoh ponizej,
najwigksze znaczenie, opr6cz szacunk6w ksiagowycl\ mial profesjonalny os{d kierownictwa.

Sporz4dzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunk6w
i zalo2eri, kt6re wpb/waj4 na wielkoici wykazane w sprawozdaniu finansowym. Jakkolwiek
przyjete zalozenia i szacunki opieraj4 siQ na najlepszej wrcdzy Zuzqdu na temat biezacych
dzialan I zlarzei, veczywiste wyniki mog{ sig r6znic od przewidywanych.

a) rrycena rezerr
Rezerwy z t)tulu 3wiadczef pracowniczych zostatry ovacowane przez niezaleznego a,r]lariusza
za pomoc4 metod aktuarialnych.
Wycena pozostalych rczerw opiera sig la szacurkach Zarzqdu.

-.'-,.--na



b) odpisy aktualizujAce wadose na|eino6ci, zapas6w i aktyw6w linansowych
Odpisu z t]'tulu utraty wartoSci nale2noSci dokonuje sig, gdy istniej4 obiektywne dowody na to,
2e jednostka nie badzie w stanie otrzJmac wszystkich &leznych kwot z uwzglQdnieniem stopnia
ryzyka, jakie wi4Ze siQ z dan4 naleznoSciq Emitent dokonal odpis6w aktualizujAcych naleznoSci.

Odpisu z tltufu utraty wartosci zapas6w dokonuje sie jesli w wyniku por6wnania wartosci
historycznych z wartosciami aklualnymi na dziei bilansowy (wartoici netto mozliwe do
uzyskania) jednostka stwierdza, ze posiadane zapasy utraoi*y swojq wartoSd. Zarz4d dokonuj4c
szacunkow warto6ci netto mo2liwej do uzyskania opiera sig na najbardziej wiarygodnyoh
dowodach, dostepnych w czasie ich spotz1dzam4 co do pzewid]'wanej kwoty, mo2liwej do
z'ealiznwania z tttvl\ spzedazy zapas6w
Odpisu z tytulu utaty warto6ai akt).!r'6w finansorych dokonuje siA gdy w oaenia Zaft4dt)
istniqe ryzyko, i2 nie przynios4 one w przyszlodci korzyici ekonomicznych.

c) stawki amortyzacyjne
Wysokoii stawek amofiyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu
ekonomicznej uzytecznoici skladnik6w eeczowego maj4tku trwalego oraz wadosci
niematerialnych.
Sp6lka corocznie dokonuje wery4kacji przyjgtych okres6w ekonomicznej u;yteczno3ci na
podstawie biez{cych szacunk6w.

d) wyc€na uieruchomosci inw€stycyjnych, budynk6w i budowli
Wycena nieruchomodci inwestycyjnych oraz tudynk6w i budowli oparta jest o wycenQ wartosci
godziwej zgodnie z wycenq eksperta.

Oswiadczenie o zgodnosci z MSSF
Zarz4d ,,Instal-Lublin" S.A. oSwiadcza, ze wedle swojej najlepvej wiedzy, roczne sprawozdanie
finansowe i dane por6wnywalne sporz4dzone zostalo zgodnie z obowiqzuj4cymi Spolkq
zasadami lachurkowoici, odpowiada wszystkim wymaganiom MSSF przyjgtyrn przez Unig
Europejskq oraz, 2e odzwierciedla w sposob prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacjQ majAtkowa
i finaNowq ,,Instal-Lublin" SA, oraz jego wynik fimnsow, omz 2e sprawozdanie Zatz4du
zaviaa prawdziwy obraz rozwoju i osiqgnied oraz sytuacji Emitenta w tj/m opis podstawowych

Format sprawozdania fi nansowego
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone w oparciu o zasadQ kosztu
historycznego, z wyj1tkiem nieruchomoSci inwestycyjnych, budynk6w i budowli oraz
wydzielonych nieruchomoSci inwestycyjnych przeznaczonych do sprzedazy, kl6re wycenione
zostaly w wartoSci godziwej. Naleznosci i zobowi4zania pocz4tkowo ujmowane sA w wartosci
godziwej.
Wycena nieruchomo6ci inwestycyjnych. budynk6w i budowli oparta jest o wyceng warto6ci
godziwej zgodnie z wycenq eksperta.

Walut4 funkcjonaln4 i walutA prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finansowego jest
PLN. Sprawozdanie finansowe i wszystkie dane obja6niajace podawane s4 w tys. PLN.
Transakcje wyririone w walutach obcych przeliczare sa na zlote polskie przy zastosowaniu
kursu obowi4zuj4c€go w dniu zawaroia transakcji. W przypadku konieoznosoi zastosowania
zaokrAgleir zostaly on€ wykoflarc w€dfug zasad.
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Oswiadczenie o stosowanych zasadach rachunkowosci
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostalo sporzAdzone w oparciu o zasadg kosau
historycznego, z wyj4tkiem nieruchomoSci inwestycyjnych, budynk6w i budowli oraz
nieruchomosoi inwestycyjnych przezr\aczorLych do spnedazy, ktore sq wyceniane wedlug
wartosci godziwej .
Nale2no6ci i zobowi4zania pocz4tkowo ujmowane s{w warto6ai godziwej.
Przy sporzqdzanill niniejszego sprawozdania finansowego zastosowano takie same zasady
raohunkowo$ci oraz metody obliczeniowe jak w oslatnim rooznym sprawozdaniu finansowym,
z wyj4tkiem zastosowania zmian do standard6w oraz nowych interpretacji obowiqzuj{cych dla
okres6w rocznych rozpoczynaj4cych sig w dniu lub po I stycznia 2oo9 roktt opisanyoh poni2ej .

Nowe standardy i interprebcje
- MSSF 8 Segmenty operacyjne, kt6ry z chwil1 wejsoia w zycie zastepil MSR 14
sprawozdawczoSt dotycz4ca segment6w dzialalnoici. Zmiana ne miala wplywu na s)'tuacjQ
finansow4 ani na w1'niki dzialalnoSci sp6lki.
- MSR 1 Prezentacja sprawozdai finatrsotTch (zmieniony we wrze3niu 2007) - standard ten
raprowadza rozr62nienie migdzy takimi zmianami w kapitale wlasnym, kt6re wynikaj4
z transakcji z wlascicielami i takimi, kt6re wynikaj4 z innych transakcji. W zwi4zku z tym
spnwozdanie zmian w kapitale wlasnym zawiera jedynie szczegoly transakcji z wlaScicielami,
podczas gdy wszystkie inne zmiany w kapitale vr'lasflym s4 prezentowane w jednej linii.
Dodatkowo standard wprowadza sprawozdanie z calkowityah dochod6w, kt6re obejmuje
wszystkie pozycje przychod6w i koszt6w ujmowanych w zysku lub stracie oraz wszystkie inne
pozycje rozpoznanych dochod6w i kosz6w. Pr4y czym mozliwe jest prezentowanie wszystkich
tych pozycji razem w jednym sprawozdaniu. Spolka zaprezentowala powyisze pozycje
w jednym sprawozdaniu.
- Z\niany do MSSF 2 Platno$ci w formie akcji: warunki nabycia uprawniefi i anulowanie -
zmiana ta precyzuje definicjg warunku nabycia uprawnieir oraz odnosi sig do ujgcia anulowania
praw do nagr6d. Zastosovr'anie tej zmiany nie mialo wplywu na s1.tuacjg finansow1 ani na wyniki
dzialalno6ci Spolki.
- zmiany do MSR 32 Instrum€nty finansowe: prczentacja i MSR 1 Prezentacja sprawozdair
finansowych: instrumenty finansowe z opcjq sptuedazy oraz obowiqTki wynikajace z likwidacji
(spotki) - wprowadzaj4 ograniczony co do zakresu wyjqtel! dotyczacy iastrument6w z opcjq
sprzedaiy, kt6re moge bye klasyfikowane jako skladnik kapitalu, pod warunkiem spelnienia
szeregu okre6lonych warunk6w. Zastosowanie tej nowelizacji nie mialo wplywu na sytuaojg
frnansow4 ani na wyniki dzialalnosci Spolki, poniewaz Spolka nie wyemitowala takich
1nstrumeruow.
- lnterFetacja KIMSF 13 Programy lojalnoiciowe interpretacja wymaga, aby punkty
lojalnoSciowe ujmowane byly jako oddzielny element tmnsakcji sprzedazy, w ramach kt6rej
zostaly ptzyznal:le. zastosowarie tej interpretacji nie mialo wplywu na sytuacjQ finansow4 ani na
wyniki dzialalno$ci SpolLi
- Zmiary do MSSF 1 Zastosowanie Migdzynarodowych Standard6w SprawozdawczoSci

Finansowej po raz pierwszy i MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe:
Koszt inwestycji w jednostce zaleznej, jednostce wspolkontrolowanej lub stowarzyszonej -
zgodne ze zmianami do MSSF l, jednostka stosuj4ca MSSF po raz pierwszy bgdzie mogla
w su'oim jednostkowym sprawozdaniu finansowym okreSli6 ,,kosa" inwestycji w jednostki
za7ezrre, wsp6lzalezrrc i stowarzyszone zgodnie z MSR 27 lub w oparciu o zakladany kosz.
Zmiene do MSR 27 wymaga, aby wszystkie dlriidendy otzymlrwane od jednostki zaleznej,
wspolzaleZnej lub stowarzyszonej ujmowane byly w jednostkowym sprawozdadu finansowym
jednostki dominuj4cej w sprawozdaniu z oalkowitych dochod6w. Zmia& do MSR 27 jest
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stosowana prospektywnie. Nowe wymagania nie mialy wlywu na jednostkowe sprawozdanie
finansowe za 2009 rok
- Interpretacja KIMSF 12 Umowy na uslugi koncesjonowane - interpretacja ma zastosowanie
do koncesjobiorc6w um6w na uslugi koncesjonowafle iwyjasnia, jak nalezy ujmowad
zobowiAzania i prawa Wnikaj4ce z tych um6w. Interpretacja nie miala wplywu na sprawozdanie
finansowe Sp6lki, gdyz zaden podmiot Grupy niejest koncesjobiorc4.
- Zniany do MSSF 7 lnstrumenty finalsowe: ujawnianie informacji - zmieniony staldard
naklada obowi4zek ujawniania dodatkowych informacji na temat wyceny do wartoSci godziwej
i ryzyka plynno6ci. Dla kazdej klasy instrument6w finansowych wycenianych wedlug warto3ci
godziwej nalezy ujawni6 informacje na temat wyceny posfugujac si€ hierar:chi4 warto(ci
godziwej, kt6ra uwzglgdnia istotnoSc danych wejdciowych do wyceny. Ponadto dla wycen
wartoici godziwej zaliozanyoh do Poziomu 3 hierarchii wartodci godziwej nale2y przedstawii
uzgodnienie pomiQdzy bilansem otwarcia a bilansem zamkni€cia. Nalezy rowniez przedstawit
wszelkie istotne przesunigcia migdzy Poziomem I i Poziomem 2 hierarchii wartoici godziwej.
Zmiany precyzujq r6wniez wymogi dotycz4ce ujawniania informacji na temat ryzyka plynnosci.
Zmiany dotyczqce ljawniania informacji na temat ryzyka pt},Ilnosci w omawiarym okesie nie
wplynQly oa informacje w tym zakr€sie prezentowane przez SpolkQ.
- Interpretacja KIMSF 15 Umowy dotycz4ce budowy nieruchomosci - ustal4 jak i kiedy
mlezy ujmowac pEychody ze sprzedaty nieruchomoici i zwi4zane z nimi koszty, jezeli umowa
pomigdzy deweloperem i kupuj4cym zawierana jest przed zakoilczeniem budowy
nieruchomoSci. -lnterpretacja zawiera takze wytyczne co do sposobu ustalania, czy umorva objQta
jest zakesem MSR 1l czy MSR 18. Zastosowanie KMSF 15 nie wplynelo na jednostkowe
sprawozdanie finansowe, podewaz Emitent nie prowadzi tego rodzaju dzialalnoSci.
- Interpretacja KMSF 16 Zabezpieczenie udzial6w w aktywacb tretto j€dnostki dzialaj4cej
za granicq - interpretacja zawien w)rtyczne dotycz4ce ujmowania zabezpieczenia inwestycji
netto w jednostkach zagraniczrrych, a w szczeg6lnosci dostarcza wskazowek w zakresie:
identyflkowania ryzyk walutowych kwalifikuj4cych sig do rachunkowo!\cr zabezpreczeil
w rarnach zabezpieczenia inwestycji neno, umiejscowienia instrumentow zabezpieazajqcyah
w struktuze grupy kapitalowej, a takze okeSlania przezjedrostka kwoty dodatniej lub ujemnej
r62nicy kursowej, dotycz4cej zar6wno inwestycji netto jak i instrumentu zabezpieczalqcego,
ktora powinna zosta6 przeklasyfikowana z kapital6w wlasnych do sprawozdania z calkowitych
dochod6w w momencie zbyciajednoski zagraniczrcj. Zastosowanie KIMSF l6 nie wplynplo na
jednostkowe sprawozdanie finansowe, poniewaz Spolka nie zabezpiecza udzial6w w aktywach
netto jednostki dzialaj qcq za granic4
- Interpretacja KMSF l8 Prz'ekaT,,,nie ,ktJwbw pnez klient6w - interptetacja zawiera

w]'tyczne dotycz4ce ujmowaoia aktyw6w otrz'.roanych od klienta i sfu24cych dwiadczeniu jemu
uslug. Interpretacja ma zastosowanie do tramakcji, kt6re miaty miejsce 1 lipca 2009 roku lub
p6zniej. Zastosowanie KMSF 18 nie wplf'nglo na jednostkowe sprawozdanie finansowe,
poniewaz Spolka nie otrzymywala aktyw6w od klient6w, ani tez srodkow pieniQznych
pzeauczonych na wybudowanie tego tlpu aktyw6w.
- MSR 23 Koszt5r finansowania zewnptn nego (zrnieniony w marcu 2007) zmieniony
standard wymaga, aby koszty frnansowania zer\mQtrzlego zwiqzare z nabyciem, budow4 lub
u4worzeniem dostosowywanego skladnika aktyw6w ujmowaoe byly jako slement ceny nabyoia
lub kosztu wytworzenia. Zastosowanie tej interpretacji nie mialo wplywu na sytuaojQ finansowe
ani na wyniki dzialalno6ci Sp6lki.
- Zmlany do lnte.pretacji KMSF 9 Ponowna ocena wbudowanycb instrument6w
pochodnych i MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i rycena: Wbudowane
instrumenty pochodne - zmiana wprowadza wyn6g ocely czy wbudowany instrument
pochodny musi byi ujQty oddzielnie w momencie pn ekwalifikowania hybrydowego irstrumentu
finarsowego z katsgodi aktlwow finansowych wyceniarych w wartoSci godziwej Vzez w.ynlk
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finansowy. Oceny dokonuje siQ na podstawie warunk6q jakie istnialy na p6Zniejsz4 z dat: kiedy
jednostka po raz pretwszy stala siQ stron4 kontraktu i kiedy dokonano zmian kontraktu
skutkuj4cych znaczqcymi zmianami przeplyw6w pieniqznych wynikaj4cych z kontraltu. MSR
39 wymaga obecnie, aby w sltuacji, w kt6rej wbudowany instrument pochodny nie moze byd
wyceniony w spos6b wiarygodny, cab instrument hybrydowy pozostal zakwalifikowany do
kategorii insrument6w finansowych wycenianych w warto3ci godziwej pzez wynik finansowy.
Zastosowanie zmian nie wplynglo na jednostkowe spmwozdanie fmansowe, poniewaz Sp6lka
nie dokonywala przekwalifikowania z kategorii aktyw6w finansowych wycenianych w waxtosci
godziwej przez wynik finansowy, ani tez nie posiada hybrydowych instrument6w finansowych,
dla ktorych nie bylaby mo2liwatnarygodna wycena wbudowanego instrumentu pochodnego.
- MSSF 3 (Z) Poleczeni€ jednostek gospodarcrych (zmieniony w styczniu 2008) - zmieniony
standard obowiqzuje prospektywnie dla pol{czef jednostek gospodarczych dla lat obroto\.rych
rozpoczynaj4cych sie nie wczesniej niz I lipca 2009 roku. Wplowadzane zmiany zawieraj4m.in.
mozliwosi wyboru ujpcia udzial6w mniejszosci albo wg wartosci godziwej, b4dZ wg ich udzialu
w wartosci godziwej zidentyfikowanych aktyw6w netto; w przypadku przejpd kilkuetapowych
koniecznoSi przeszacowania dotychczas posiadanych udzial6w do warto6ci godziwej na dziei
nabycia kontroli z odniesieniem r62nicy do nchunku zysk6w i strat omz dodatkowe *ytyczne
dla zastosowania metody nabycia, w tym aaklowania kosztow transakcji, jako koszt okesu ,
w ktorym zostal on poniesiony. Zastosowanie tej zmiany mialoby wlyw na wynik finansowy
Spolki za 2009 rok w nastepujacy spos6b obnizyloby zysk fletto o kwote 138 tys. zl, gdyz koszty
zwiqzane z zakupem tdzial6w Geoclimy w 2009 roku zostaly akywowane.
- MSSF 5 Akt.wa tnvale przeznaczone do sprzedaiy Zmiana w MSSF 5 ogranicza definicjg
dzialalnodci zaniechanej. DzialalnoSi zaniectnta zostala zaprezentowana jako segment
operacyjny (zgo$ie z defiricjq zawart4 w MSSF 8 SprawozdawczoSc dotycz4ca segment6w),
kt6ry zostal zb),ty lub zakwalifikowany jako ptzeznaczony do sprzedazy. W wyniku tej zmiany
zmniejszy siQ czestotliwosd ujawniania €lement6w zbywanych jako dzialalnoSd zaniechana.
zastosowanie tej zmiany nie mialo wplrvu rla sytuacje finansow{ ani m wyniki dzialalnoici
Spolki, gdyz nie zaniechano dzia,lalnoscl
- KMSF 17 Dystrybucja do wlaicicieli aktyw6w triebpd4cych Srodkami pieniginymi
interpretaoja obowi@uje dla okres6w rocznych rozpoczynajacych sig z dniem 1 listopada 2009
roL! lub pod tej dacie i zawiera wytyczne w zakesie momentu rozpoznania dywidendy, wyceny
dywidendy oraz ujgcia r6znicy pomiEdzy warto6ci4 dywidendy a warto6ci4 bilansow4
dystrybuowanych alilt1v6w. Interpretacja rie miala rplywu na sprawozdanie finansowe i wyniki
Spolki.
- MSSF 9 Instrumenty finarsowe obowiazuje dla okres6w rocznych rozpoczynajQcych sig
z dniem I listopada 2013 rcku lub pod tej daoie standard zawiera jeden model przewidujqcy
tylko dwie kategorie klasyfikacji: amortyzowany koszt i wartosc godziwa. Wymaga takze
stosowania jednej metody szacowania utraty wartosci aktyw6w. Na dzien sporz4dzenia
niniejszego sprawozdania zastosowanie tego standardu nie ma wplywu na sprawozdanie
i sytuacje finansow4 Spolki.
- Zmia:ry do MSR 24 Tra6akeje z jednostkami powiezarymi zostaly opublikowane przez

Radg Migdzynarodowyah Standard6w Rachunkowofci 4 listopada 2009 roku i obowi4zujq dla
okres6w rocznych rozpoczynaj4cych sie I stycznia 201I lub po tej dacie. Powy2sza zmiana nie
bqdzie miala \,,,?lywu na sprawozdania ffnansowe Spolki za 2009 rok.
- MSR 27 (Z) Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Zmieniony MSR 27

zostal opublikowany przez Radp Midzy'narodolvych Standard6w Rachuokowosci l0 stycznia
2008 roku i obowi4zuje dla okes6w rocznych rozpoczynaj4cych sig z dniem 1 lipca 2009 roku
lub po tej dacie. Standard wymag4 aby efekty transakcji z udzialowcami mniejszosciowymi
byly ujmowane bezposrednio w kapitale, o ile zachowana jest kontrola nad jednostka przez
dotychczasowa jednostkQ dominujaca Standard 16 niez uszczegolawia spos6b uj€cia
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w przlpadku utraty koftroli nad jednostk4 zale2nq tzn. wymaga przeszacowania pozostalych
udzial6w do warto6ci godziwej i ujgcie r62niry w rachunku zysk6w i strat.
Powy2sza zmiana nie bgdzie miala wplywu na sprawozdania finansowe Spolki.
- Zmiany do KIMSF 14 Z^licz,ki mpoczet minimalnych wymogSw finansowania. Zmiany do
interpretacji KMSF 14 zostaly wydane przez Komitet ds. hterpretacji Migdzynarodowej
Sprawozdawczodci Finansowej w dniu 26 listopada 2009 roku i obowi4zujA dla okes6w
rocztrych rozpoczynaj4aych sie z dniem 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie. Interpretacja ta
zawiera \ rylyczne w zakresie ujgcia wczesniejszej wplaty skladek na pokrycie minimalnych
wymogow finansowania jako aktywa w jednostce wplacaj4cej. Na dzieri sporz4dzania
niniejszego sprawozdania finansowego rvpb'w za$osowania standardu nie jest ftozliwy do
wiarygodnego oszaco{7ania- Na dzien sporz4dzenia niniejszego sprawozdania finalsowego
zmiany do interpretacji KIMSF 14 nie zostaly jeszcT& zatwrerdzo\e przez Uniq Europejsk4.
Powy2sza zmiana nie bpdzie miala wplywu na sprawozdania finansowe Spolki.
- KMSF 19 Regulowanie zobowi4zaii finansov.ych przy pomocy instrument6w
kapitalowych. Interpretacja KIMSF 19 zostala wydana przez Komitet ds. Interpretacji
Miqdzynarodowej Sprawozdawczofci Finansowej w dniu 26 listopada 2009 roku i obowiqzuje
dla okes6w rocznych rozpoczynajqcych si€ z dniem I lipca 2010 roku lub po tej dacie.
lnterpretacja ta objasnia zasady rachunkowosci stosowane w sytuacji, gdy w wyniku
renegocjacji przez jednost*Q warunk6w jej zadfuzenia zobowiq?anie zostaje uregulowane
poprzez emisjp instrument6w kapitalowych skierowan4 na wierzyciela. lnterprctacja wymaga
wyceny instrument6w kapitalowych w wartoSci go&iwej i rozpoznania zysku lub straty
w wysokosci ro2nicy pomipdzy wartosciq ksiQgow4 a wa(osci4 godziw4 instrumentu
kapitalowego. Na dziei sporz4dzenia niniejszego sprawozdania finansowego zmiany do
inte.pretacji KIMSF 79 ne zo*aly jeszrze zatwiadzone przezUnig Europejsk4

Zarz4d nie przewiduje, na podstawie corocznego przegl4du zmian MSSF aby wprowadzenie
nowych standa.d6w oraz interpretacji mialo istotny wpl''rr na stosowane przez Spolkg zasady
(politykQ) rachunkowosci.

Niniejsze jednoslkowe sprawozdanie finansowe zostalo spoz{dzone zgodnie
z Mi€dzynarodowymi Srandardarni Sprawozdawczo3ci Finansowej (,,MSSF ) oraz zgodnie
z odpowiednimi MSSF przyjetymi przez UE. MSSF obejmuja standardy i interpretacje
za4kceptowane przez Radg MiQdzlnarodowych Standard6w RachunkowoSci C,RMSR ) oraz
KomisjQ do Interpr€tacji Miedzynarodowej Sprawozdawczosci Finansowej (,,IFRIC").

Polityka rachunkowoSci

Rzeczowe aktywa lrwale
Rzeczowe aktywa trwale to skladniki majqtku trwalego kontrolowane pruez jednostk€, powstal€
w wynilo zdarzef w przeszloSci, z kt6rych oczekiwan jednostka osi4gnie korzy6ci ekonomiczne
i kt6re se utr4ymywane przez jednostkg gospodarcza w celu wykozystania ich w procesie
produkcyjnym lub dostawach towat6w i Swizdczenia uslug o przewidywanym okresie
uzltecznosci powyzej j€dnego roku, kompletne, zdatne do uZytku I przeznaczone na potrzeby
jednostki. Skladniki rzeczowych aktyw6w trwalych ujmuje sig w ksiggaah wed.lug ceny nabycia
lub kosztu wltworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne z uwzglgdnieniem odpis6w
aktualizuj4cych z tytulu utraty wartosci, opr6cz budtr:k6w i budowli wycenianych w wartosci
godziwej.

Srodki trwale amortyzowane sa metode liniow4 zgodnie z planem amortyzacji ustalanym
corocznie wedlug ekotromicznego okesu uzytkowada.
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Spolka zaklada nastgpuj4ce
trwalych;

Budynki i budowle

okesy uzytkowania d1a poszczeg6lrrych kategorii Srodk6w

l1 - 40 lat
3 - 1 6 l a t
3 - 6lat
4 - l0lat

Uz4dzenia techniczne i mavyny
Srodki transportu
Pozostale Srodki trwale

Budynki i budowle s4 przeszacowywane do waltosci godziwej na podstawie wyceny wykonanej
ptzez rzeczozlawc6w maj4tkowych. Zwigkszenie warto3ci wynikajAc€ z przrszacowania
ujmowane jest w pozycji kapitalu z akualizacji wycenyl za wyjetkiem sltuacji, gdy
podwyzszenie warto5ci odwraca wczedniejszy odpis dla tej samej pozycji ujQty w sprawozdaniu
z calkowitych dochod6w (w takim przypadku zwiqkszenie wartosci ujmowane jest rowniez
w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w, ale tylko do wysokoici wczeSniejszego odpisu).
Obnizenie warto6oi wynikajqce z przeszacowania ujmowane jest, jako koszt okesu w wysokoici
qgzeryzszaj4cej kwotg wczeSniejszej wyceny tego skladnika akty'w6w ujgtq w pozycji kapitalu
z aktualizaaji wyceny. Amoftyzacje przeszacowanych budynk6w i budowli ujmuj€ siQ
w sprawozdaniu z ca,lkowitych dochod6w.

W momencie spzedazy lub wycofania przeszacowanych budynk6w i budowli
z uzytkowani4 kapital z aktzhzacji wyceny przenoszony jest bezposrednio do zysk6w
zatrzymanych. Takiego Fzeniesienia dokonuje siQ wyl{cznie, gdy dany skladnik aktyw6w
zostaje usuniQty ze sprawozdania finansowego.

Poprawnosd stosowanych okrcs6w uzytkowania, metod amortyzacji onz wartosci
rezydualnych Srodk6w trwalych j est weryfikowana nie rzadziej i2 raz w roku.
Nie rzadziej niz raz w roku weryfikowana jest r6\rniez ewentualna utata wartosci rzeczowych
dqw6w trwalych. Ujawniony odpis z tytufu utraty warto(ci aktywu ujmuje siQ w momencie
ujawnienia w ciQzar pozostalych kosztow operacyjnych i prezenhlje w spmwozdaniu
z calkowitych dochod6w. Odwr6cenie odpis6w z tyhtu trwalej utraty wartoSci ro4roznaje siq
odpowiednio w pozostalych przychodach operacyjnych.
Amodyzaoje rozpoazyna sig, gdy Srodek trwaly jest dostgpny do u4rtkowania. Amortyzacji
zaprzestaje sig na wczeiniejszq z dat. gdy irodek trwaly zostaje zaklasyfikowany jako
przezrbazoty do sprzedazy (lub zawarty w grupie do zbyci4 kt6ra jest zaklasyfikowana jato
przezBazoB do spzedarry) zgodnie z MSSF 5 ,,Aktywa lrwa,le przez;naazone do spzedazy
i dzialalnoid zaniechana" lub zostaje usunigy z ewidencji bilansowej. Metoda amortyzacji,
stawka amortyzacyjna oraz wartosi kofcowa podlegaj4 weryfikacji na ka.Zdy dziei bilansowy.
Wszelkie *rynikajqce z przeprowadzonej weryfikacji zmiany ujmuje sig jak zmiang szacunk6w.

Wartosci niematerialne
Wartosci niematerialne obejmuja takie prawa maj4tkowg jak: korc€sje, patenty, licencje, znaki
towarowe, prawa autorckie, know-how i oprogramowanie komputercwe.
1{arto6oi niemate alne wykazywa[e sq w oparciu o ich cenQ nabyci4 pomniejszon4 o odpisy
amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyjne z t]'tufu utraty wartosci. Wartosci niernaterialne
amortyzowane s{ metod4 liniow4 bior4c pod uwagg okes ich uzy'tkowania chyb4 ze nie jest on
okreslony. Warto3ci r,iematefidne z nteokteilonym okresem uirytkowana podlegaj4 testom ze
wzglgdu na utratQ wanoiai na kazdy dzief bilansowy. Inne warto3ci niematerialne s4
amo.tyzowane od dni4 kiedy sq dostepne do uzytkowania. Szacunkowy okres uzltkowania jest
nast9pujQcy:

Licencje
Oprogarnowanie komputerowe omz prawa autorukie

5 lat
5 - 8 l a t
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W Spolce nie wystQpuj{warto3ci niematerialne o nieokreSlonym okesie uZ}tkowania.
Skladnik warto3ci niematerialnych usuwa sig z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty lub, gdy
nie oczekuje sig dalszych korzy6ci ekonomicznych z jego u44kowania lub zbycia. Zyski lub
straty na usunicciu skladnika wartosci niematerialnych ustala siQ jako roznicc pomiedzy
pEychodami netto ze zbycia (iezeli wystQpuj4) wartoSci4 bilansow4 tych wartosci
niematerialnych oraz ujmuje w rachunku zysk6w i strat.

Aktywa trwale przeznaczone do zbycia
Spolka klasyfikuje aktywa trwale do zbycia (lub grupe aktyv6w do zbycia), jako przentaczone
do sprzedazy, jeisli tzn4 2e ich warto6d bilansowa zostanie odzyskana w drodze transakcji
sprzedazy, a nie poprzez jego dalsze wykorzfstanie w prowadzonej dzia*alnofui gospodarczej.
Warunek ten uznaje sig za spelniony w6wczas, gdy wyst4pienie transakcji sprzedazy jest wysoce
prawdopodobne, a skladnik aktw6w (grupa aktyw6w) jest dostQpny w swoim obecnym stanie
do natychmiastowego zbycia.
Aktyra trwale (lub grupg akt1,w6w do zbycia) sklasyfikowane, jako przezlaczone do spzedazy
wycenia sip po niZszej spo3r6d dw6ch warto3ci: pierwotnej wartoSci bilansowej lub wartoSci
godziwej, pomniejszonej o koszty zwia&,ane z,e sTzeddiq.
W sprawozdaniu z sytuaaji finansowej akty'vva przezrncmrrc do zbycia (lub grupg aktyw6w do
zbycia) prezentowana jest w osobnej pozycji allyw6w obrotowych.
Attywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do spnedarry zgodnie z MSSF 5 wykazywane s4
w odrgbnej pozycji i vryceniane w wartofci godziwej lub cenie nabycia w zaleznoSci, kt6ra
z nich jest ni2sza.
Srcdek trwaly usuwa sie z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty lub, gdy nie oczekuje siQ
wplyru dalszych korzy6ci ekonomicznych z jego uiytkowania lub zbycia. Zyski lub straty na
usunigciu pozycji rzeczowych aktlrr'6w trwalych ustala sie, jako loinicQ pomiqdzy przychodami
netto ze zbycia (iezeli wystepujd i ]vartodcie bilansow4 tych srodkow trwalych i ujmuje
w rachunku zyskow i strat.
Odpis6w z tltulu utraty wartoici dokonuje sig do poziomu wartoSci odzyskiwalnej, jezeli
wa.tos6 bilansowa danego Srodka trwalego (lub osrodka wypmcowujqcego Srodki pieniQzne, do
kt6rego on nalezy) jest wy2sza od jego oszacowanej wartosci odzyskiwalnej. Test na utratQ
wartoici przeprowadza sig i ujmuje ewentualne odpisy z tytulu uttaty wartosci zgodnie
z zasadami okreslonymi w punkcie,,Utrata wartosci".
Wycena nieruchomodci inwestycyjnych oraz bud)'nk6w i budowli przeznaczonych do zbycia
oparta j€st o wycenQ waxtosci godziwej zgodnie z wycenq eksperta.

Zasady ujmowania i rqrceny rzeczo*ych .{kgrw6w trwalych uiytkowanych na podstawie
um6w leasingu fi nansowego.
Jezeli warunki oynikaj4ce z umowy leasingowej spelniaja kyteria - kazde z osobna lub l4cznie
- okreilone w MSR nr 17, umowp tak4 klasyfikuje siQ jako leasing finansowy. Warfoid
poczqtkowa przedmiotu leasingu finansowego ustalana jest jako nizsza z dw6ch warto3ci:
- wartoSci rynkowej pzedmiotu leasingu wynikaj4cej na ogol z umowy,
- wartosci biezqcej oplat leasingowych - z uwzglgdnieniem oplaty wstepnej i gwarantowanej
oplaty koncowej - ustalonej za pomoc4 stopy procentowej leasingu lub kraiicowej stopy
prooentowej, jednak w przypadku braku istotnych r62nic wg wartosci rynl(owej wynikaj4cej z
umowy.
Leasing jest klasyfikowany, jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszq zasadniczo
oale potencjalne kozy(ci oraz ryzyko wynikajqce z bycia wlascicielem na leasingobiorce.
Wszystkie pozostale rodzaje leasingu traktowane se jako leasing operacyjny. Aktywa
uzytkowane na podstawie leasingu finarsowego sa traktowang jako Srodki trwale, podlegaj4ce
umorzeniu i amortyzacji wedlug stawki ustalonej na podstawie okresu lrwania umowy



leasingowej. Oplaty z tytulu umowy leasingu dzieli siQ na koszty finaffiowe i laty splaty
kapitalu, zmniejszajqce zobowi{zanie z q/tulu przejecia obiektu leasingu.

Aktywa finansowe
W bilansie aktywa finansowe obejmuj4
- udzialy w jednostkach z,aleinych.
- udzialy w pozostalych jcdnostkach.
Udzialy w jednostkach podporz4dkowanych o ile nie s4 zakwalifrkowale jako przeznaczone do
sprzedazy zgodnie z MSSF 5, to ujmuje siQ w cenie nabycia zgodnie z MSR 27 pomniejszonej
o odpisy z t!,tulu utraty wattoiai z€odnie z MSR 36. Altl1r/a finansowe testuje sie na utratQ
wartosci zgodnie z zasadami okreSlonymi w pukcie ,,Ufata wartosci".
Udzialy w pozoslalyah jednostkach sq wycenione w cenie nabycia, gdy2 Spolka nie byla w stanie
ustalii wartoici godziwej na dzien 31 $udnia 2009!. (sAto udzialy wjednostkach nienotowanych na
4,nku regulowanym), jednak ostatnia transakcja zbycia czgici,ldzia\6w w jednostkach pozostalch,
k6ra miala miejsce w 2009r. zostatra przeprovvadzona w cenie nabycia

Nieruchomosci inwestycyjne
Poczatkowe ujQcie nieruchomoSci inwestycyjnych nastQpuje wg ceny nabycia. Po poczetkowym
ujqciu nieruchomoSci inwestycyjne wyceniane siq w warto3ci godziwej. Zyski lub straty
wynikajqce ze zmian warto6ci godiwej nieruchomoSci inwestycyjnych ujmowane sq
w jednostkowyn sprawozdaniu z calkowitych dochod6w w okresie, w kt6rym powstaty.
Nieruchomosci inwestycyjne usuwane s4 ze sprawozdania z sl.tuacji finansowej w przypadku ich
zbycia lub w przypadl:u stalego wyafunla danej niemchomoici inwestyoyjnej z uzytkowani4
gdy nie s4 spodziewane 2adne przyszle korzySci z jej sprzeda.zy. Wszelkie zyski i straly
wynikaj4ce z usunigcia nieruchomo3ci inwestycyjnej ze sprawozdania z sytuacji finansowej
ujmowane sa w sprawozdaniu z oalkowitych dochod6w w okresig w kt6rym dokonano
usunigcia. W przypadku przeniesienia nieruchomoici inwestycyjnej do aktyw6w
wykorzyst).wanych przez wlaic'ciela, domniemary koszt takiego skladnika att}v6w, kt6ry
zostade przyjQty do cel6w jego ujecia w imej kategorii jest r6uny warto3ci godziwej
nieruchomo6ci ustalonej na dzien zmiany jej sposobu uzytkowania.
Wycena:

- nieruchomosci inwestycyjnych oraz
- budynk6w i budowli
opartajest o wyc€ng wartosci godziwej zgodnie z wycenq eksperta.
Nieruchomoici inwestycyjne wykaz]ryr'ane sq w wartoici godziwej weryfikowanej corocznie.
Wartosc godziwa nieruchomosci inwestycyjnych ustalana jest na podstawie \yceny
sporzqdzonej ptzez tzeczoznawce maj4&owego- Wszelkie zmiany bgd4cej wynikiem zmiany
wartoici godziwej rozpoznawane s{ w sprawozdaniu z calkowitych dochodow.

Pozostale aktywa
W pozostalych aldywach Spdka wykazuje rodiczenia z tytulu kontrakow dlugoterminowych
oraz rozliczetia migdzyokresowe koszt6w, jezeli poniesione wydatki dotycz4 uslug
niewykonanych lub towar6w niedostarczonych, dotyczqcych okres6w nastepuj{cych po okesi€,
w ktorym te wydatki poniesiono, sa to min. ubezpieczenia majetkowe. w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej wyka4'wang jako pozostale akqrra.

Zap^sy
Zgodnie z MSR 2 na dzieli bilansowy zapasy wykazywane sa w cenie nabycia lub koszcie
\rltworzenia, jednakze na poziomie nie wyzszym ni' mozliwa do uzyskania cena sprzedazy
netto, pomni€jszone o odpisy aktualizujqce ich warlosd. Wartoici4 rctto mozliw4 do uzyskania
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Jest szacowana ce&) spEedazy dokonywana w toku zwyklej dzialalnosci gospodarczej
pomniejszona o szacowane kowty niezbqdne do doprowadzenia sprzedazy do skutku. Cene
nabycia lub koszt wytwoEenia ustala sig metod4 ,,pierwsze weszlo pierwsze wysz.lo". Wlroby
gotowe i produkcjQ w toku Wcenia sie wg kosztu w]'tworzenia, z uwzglgdnieniem koszt6w
bezpo3rcdnich i poirednich poniesionych w celu doprowadzenia zapas6w do ich obecnego stanu
i miejsca oraz aktualnego wykorzystania zdolno5ci produkcyjnyc\ pomniejszone o odpisy
akualizuj4ce ich wartoii. Odpisy aktualizujqce warto(6 zapas6w obciEinJq poz,Jstale kgszliy
operacyjne.

Zobowiqzania
Zobowiqzanje stanowie obecny, wynikajAcy ze zdarzen przeszlych obowi4zek Spolki, kt6rego
wypelnienie wedlug oczekiwarl spowoduje $yplyw z jednostki Srodk6w zawieraj4cych w sobie
korzySci ekonomiczne.
Do zobowi4zan Spolka zalicza:. zobowiryania z tltdu dostaw i usfug, zobowi4zania z t1tufu cel,
podatk6\r, ubezpieczei i innych tytul6w publicznoprawnych, zobowi4zania z tltulu
wynagrodzeri oraz pozostale zobowiqzania.
Spolka wycenia zobowi{zania k6tkoterminowe w kwoaie wymaganej zaplaty.

Rezerwy
Rezer$T s4 zobowiAzaniami, lt6rych hvota lub termin zaplaiy s4 niepewne. Spolka twozy
rezerwy, gdy istnieje aktualny, prawny lub z.tryazaiowo oczekiwany obowi4zek, wynikaj{cy ze
zdarzeh przeszlych i prawdopodobne jest, 2e spelnienie obowi{zku spowoduje konieczno3i
wypl'.wu 3rodk6w w celu wywilzania sig z tego obowi@kq omz moaa dokonad \xiarygodnego
szacunku kwoty tego obowi{zku. Wysoko6i utworzonych rczerw jest weryfikowana na dzieir
bilansowy w celu skorygowania szaounkow do zgodnych ze stanem wiedzy na ten dziei.
Spolka tworzy rezerwy na:
- naprawy gwarancyjne - rezerwa jest ujmowana, gdy produkty i uslugi, na k6re gwarancja

zostala udzielona zostaty spzedane. Wysoko(i rezerwy oparta jest na danych historycznych
doiycz4cych udzielorych gwawrcji, oraz 6redniej wazonej wszystkich mozliwych w)'nik6w
zwi4zanych z jej wykonaniem.
- umowy rodzqce obcipenia - rczerwa jest ujmowana w przypadku, gdy spodziewane przez
Sp6lk9 korzySci ekonomiczne z umowy sul nrzsze itz nieuniknione koszty \rypelnienia
obowi k6w umownych.
- odrcczony podatek dochodowy, tworzony w zwiq,zku z wyst4pieniem dodatnich r6znic
przejSciowych mipdzy wa.toSci4 ksiegowa aLtywow i pasnvoq a ich warto6cie podatkowa
Zgodnie z wymogami MSRI ,frezentacja sprawozdai finansowych" rezerwy w bilansie
prezentowane sq odpowiednio jako k6tko- i dfugoterminowe.

Swiadczenia pracownicze
Pracou,nicy Spolki nabywajq prawo do pewnych 6wiadczei, kt6re zostane wyfacone po
nabyciu oke3lonych uprawniei.
Spolka zobowipana jest na podstawie obowi{zuj4cych przepis6w do wyplaty odpraw
emerltalno-rentowych. W zwiqgku z tym Spolka tworzy rczetwy na odprawy emer''talno-
rcntowe oraz na zalegle urlopy wypoczynkowe pracownik6w ftzycznych. Spolka nie tworzy
rezerwy na zalegle urlopy pracownik6w umyslowych, poniewaz nie uprawniaja one do
ekwiri/alentu pienipznego z tytulu niewykorzystanego urlopu. Za czas vlop|l pracownikowi
umyslowemu przysluguje wynagrodzenie, jakie by otrzymal, gdyby w t}'In czasie pracowal.
w ^Niqzku z tyfi, iz wynagrodzenia pracownik6w umyslowych s4 okreSlone w stalej wysokosci,
Spolka nie ponosi dodatkowych koszt6w zwiezanych z wykorzystywanym urlopem
wlpoczynkowym.
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Kalkulacja rczerwy na. zalegle urlopy przeprowadzana jest przy zastosowaniu metody
prognozowanych uFawniell jednostkowych.

Podatek dochody bieiAcy i odroeony podat€k dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w obejmuje cz96d
biez4cq i odroczon4 Podatek biez{cy stanowi zobowiq.zanie podatkowe z t}tulu opodat.kowania
dochodu za dany rok i obliczane jest na podstawie v.]niku podatkowego (podstawy
opodatkowania) danego rcku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa 6zni sia od ksiggowego
zysku (stra9 netto w zwi4zku z wylqczeniem przychod6w podlegaj4cych opodatkowaoiu
i koszt6w niestanowiAcych koszt6w uzyskani a pt4chod6w oraz pozyoji kosa6w i przychod6w,
kt6re nigdy nie bQd{ podlegaly opodatkowaniu. Obciq,zenia podatkowe ustalane se przy
zastosowaniu stawek podatkowych obowiqzujecych na dzieri bilansowy.
Podatek odrcczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowi@ania bilansowego,
w oparciu o r6znice przej3ciowe pomiedzy warto6ciA aktyw6w i zobowiAzair szacowanq d1a
celow ksiggowych, a ich warto3ci{ szacowan4 dla cel6w podatkowych. Rezerwy na podatek
odroczony sq to kwoty podatku dochodowego podlegaj4cego zaplacie w przyszlych okesach od
dodatnich roznic przejsciowych. Podatek odroczony ujmuje siq w sprawozdaniu z calkowitych
dochod6w danego okresu, za wyj{tkiem przypadku, gdy podarek odroczony dotyczy transakcji
czy zlatzeil kt6re ujmowane sq bezpoirednio w kapitale wlasnym w6wczas podatek
odroczony r6wniez ujmowany jest w odpowiednim skladniku kapitalu wlasnego. Aktpva z
tltulu odroozonsgo podatku dochodowego s4 to kwoty podatku dochodowego podlegaj4cego
zwrotowi w przyszlych okresach od ujemnych r6inic przejSciowych.
Aktywa z t].tulu podatku odroczonego s4 ujmowane do wysoko3ci, do kt6rej jest
prawdopodobng iz osi4gnigty doch6d do opodatkowania poz'roli na rcalizacjp aLlywa z t'.tulu
podatku odroozorego.
Rezerwa na odroczony podatek lub aktlva z tytulu podatku odroczonego w spnwozdaniu
z sytuacji finansowej jest wykazywane odpowiednio, jako rezerwa na podatek odroczony lub
aktlwa dfugoterminowe.

Srodki pieni?ine i ich ekwiwalenty
Srodki pienig2ne i ich ekwiwalenty obejmujq Srodki pienie2ne w kasie i na rachunkach
bankowyc\ depozlty bankowe platne na i4danig ime kr6tkoterminowe inwestycje o okesie
zapadalno5oi nie przeknczaj4oym trzeoh miesiecy.
Srodki pienig2ne wycenia sig w wartoSci nominalnej, natomiast d€pozyty bankowe wraz
z naliczonymi odsetkami.

Transakcje w walubch obcych i r6inice kursowe
wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje siQ w walucie funkcjonalnej Spolki
- PLN wedfug kursu obowiazujacego w dniu transakcji. Dodatnie i ujem.ne r6znice kursowe z
t)'tulu rozliczenia tnnsakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej akt]'wow i zobowi{zan
pienieznych ujmuje sie w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w. R6znice kursowe
prezentowane s4 saldem.

Kapital wlasny
Kapital wlasny Spolki stanowia:
a) kapital podstawowy,
b) kapital zapasowy,
c) kapital z aktualizacji wyceny,
d) niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubieglych (skumulowane zyski/straty z lat
ijbieglych),
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e) wynik finansowy biez4cego okesu obrotowego.
Instrumenty kapitalowe wyemitowane przez Sp6lk9 ujmowane sq w wartosci uzyskanych
wplyw6w pomniejszonych o bezpo3rednie koszty emisji.

Utmta warto$ci
Na kaZdy dzieir bilansowy Sp6lka dokonuje przegl{du vr'ado(ci bilansowej skladnik6w maj4tku
w celu stwierdzenia, czy nie uystgpuj4 przeslanki wskazu.iace ra mozliwosi utraty ich wartoSci.
W pr4padku, gdy stwierdzono istnienie takich przeslanek, szacowana jest wartodd
odzyskiwalna danego skladnika aktyw6w w celu ustaleDia potencjalnego odpisu z tego t]'tulu.
Wartosi odzyskiwalna ustalona jest jako kwota wLsza z dw6ch wartosci, a mianowicie:
-wartosci godziwej pomniejszonej o kosdy sprzdet:zy lub wartosci uz'4kowej, k6ra odpowiada
wartosci biez4cej szacunku przysziych przeplyw6w pienieiinych zdyskontowanych przy uzyciu
stopy dyskonta uwzglQdniaj4cej aktualn4 rynkow4 wartold pieniqdza w czasie oraz ryzyko
specyficzne, jeSli wystgpuje, dla danego aktywa.
Jezeli wartofd odzyskiwalna jest nizsza od wartosci bilansowej netto sHadnika al{tyr6w,
warto66 bilansowa jest pomniejszona do wartofci odzyskiwalnej. Strata z tego tltufu jest
uj mowana j ako koszt w okrcsie, w lll6rym nast4pila utrata wartoSci.
W sytuacji odwr6cenia utraty wartosci waitosi netto skladnika aktyw6w zwiQkszana jest do
nowej oszacowanej wartosci odzyskiwaltrej, de wyzszej jednak od wartosci netto tego skladrika
aktyw6w, jaka bylaby usralon4 gdyby utrata wartosci nie zostala rozpozna[a w poprzednich
okresach. Odwr6cenie utraty wartosci ujmowane jest jako korekta koszt6w okesu, w kt6rym
ustaly pzeslanki powoduj4ce utratg wartoici.

Koszty linansowania zewnttrzn€go
Koszty finansowania zewnQtrznego bezpoSrednio zwiqzanego z nabyciem lub wltworzeniem
skladnik6w maj4tku trwalego ponoszone do czasu oddania skladnika maj{tku trwalego do
uz''wania lub sprzedtzy zalicza sie do koszt6w wytworzenia takich allywow. Kosziami
finansowania zewnQtrzrego, kt6re mozna bezpofrednio przyporz4dkowac nabyciu, budowie lub
w)4worzeniu skladnika aktyw6w s{ koszty zwi{zane z pozyskaniem Srodk6w zewnetrznych
przeznaczonych bezpo3rednio na finansowanie nabycia lub y4worzenia skladnikow maj4tku.
W pozostalych przypadkach koszty finansowania zewnetrznego s4 odnoszone bezposrednio w
sprawozdaniu z calkowitych dochod6w w okresie, w l16rym zostary poniesione

Przychody ze sprzedaiy towar6w i uslug
Przychody ze sprzediy towar6w i wyrob6w gotowych s{ Ltjmowane w sprawozdaniu
z calkowitych dochod6w, gdy znaoz1ce ryzyko i korzy3ci wynikaj4ce z ich wlasoo3ci zostaly
przeniesione na kupujqcego. Przychody zn Swiadcznia us*ug ujmowane sq w sprawozdaniu
z calkowityoh dochod6w w proporcji do stopnia realizacji transakcji na dzieri bilansowy.
Umowy o uslugq budowlan4 ujmowane s4 gdy wynik umowy moze zostai wiarygodnie
oszaaowafiy, przychody i kosdy ztlliparl,e z umowa wykazywane s4 w sprawozdaniu
z calkowitych dochod6w - dla um6w o okesie reaiizacji ponizej 6 miesigcy wycena opiera sig na
wartosci kosztorysowej, natomiast dla um6w powyzej 6 miesiecy metod4 stopnia
zaawansowania realizacji kontraktu - od strony wsadu.

Sprawozdawczosd dotycz4ca segment6w
Segment operacyjny j ednostki j est czescie skladow4jednostki:
- zaanguzowanqw dzialalno6d gospodarczq kt6ra moze genercwa6 przychody i koszty (w xym
przychody i koszty z transakcji z innymi czgsciami skladowymi tej samej jednostki),
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- kborej wyniki s4 regularnie analizowane przez gl6wny organ odpowiedzialny za podejmowanie
decyzji w jednostce oraz wykorzystuj4cy informacje o tych wynikach do podejmowania decyzji
o alokacji zasob6w do segmentu oraz ocenie jego dokona6,
- o kt6rej sq dostepne oddzielne informacje finansowe.

Jednostka wyr6Zda nastQpuj{c€ segmenty operacyjne:
1/ Segmerrty operacyjn€ - obszax sprzedazyi

- Kraj,
- Kraje spoza IJE,
- Kraje UE

2/ Segmenty operacyjne - rodzaj dzialalnoici:
- Uslugi budowlano-montazowe,
- Wfoby instalacyjng
- Pozostala spsedaz,
- SDrzedaz towar6w i matedal6w.
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Jedno$tkowe Sprawozdanie linansowe Prz edsiebiorstwa Instalacii Przemvslo\rrych
..INSTAL - LUBLIN" S.A. w Lublinie

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej M dzief. 31 .12.2009r. (w tys. zl)

AI'TYIVA Nota Na dziei
31.1L20Wr-

Na dzi€i
31-12.2008r-

L {KTYWA TRWALI 31212 14 818
Warto6ci niematcrialnc 2 : 6 274 1
Rzeczowe aktyw€ trwale 6 050 I 1 4 4
Naleadfo i dlu gotermi oowc 0 0
Inwcstvcic dlusotcmino*e 3 22 57',7 9',711
- nieruchomoJci 7 397 9 701
- dhrsoterminowe aktvwa finansow€ l 5 180 l0
Ak8wa z q'tuhr odroczonego podatl:u dochodov€go

,1 2 3tl I 956

IL {I(TYWA OBROI]oWE 2A 094 26 495
Zapasy 8; Io I9I'7 4 58I
Nalezroici kro&ot€rmino$€ z lrtilu dostaw i uslus 9l l0; l l 19 153 19 361
Inweslycie knitkoterminowe l3 4!)
Pozostalo nalc2nosci 9 3 3 1 524
Srodki picniaznc i ich ckwiwalenty l4 t46 208
Aktywa ftwalc pz.auczonc do sprzedazy 909 0
Pozoshl€ akr.via t2 5 638 r712

AKTYWA RAZEM 59 306 41313

PASYWA Notr Na dziei
3L12.2Ot9r.

Na dziei
31.12.2008r,

I. KAPITAI- WI,ASNY 38 466 10 534

Kapihl podstawowy 15 496 6 015
Kapihl z2paso{y t1 2t2
KaDitaI z akualizacii wrceoy l0 336 9 489
Zlsk Gtrata) z lat ubiegbch -5 195 -7 090
Zlsk (strala) netto 6r7 2 060

II. ZOBOWIA NIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 20 840 3t 119
RerzerlN na zobowiazania 6 825 6 oJl
Re/crwa 7 lvlulu odroczoneeo Dodatku dochodowep,o l7 3 250 2 240
Rezerwa na SwiadczcDia cmcrvlalnc i Dodobne l6 603 419
- dlugoterminos? 37',7 15 l
- k6tkoterminorva 226 228
Pozostale rezerwv l6 2 912 3 312
- dluaotencinowa 20
- kr6tkoterminowa 2 93',1 3 292
Zobowiezania dlugotcrminowc o 0
zobowiaz|nia kr6tkoteminowe l8 14 015 24 744
Zobowiqzania z tltufu do6raw i usfug 822 2 1 3 7 8
Zobowiqzania z Btulu wlnagrodzef I 505
Pozostalc zobowiazania I 520 I 865

PASYWA RAZEM 59 306 41 313
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Jednostkowe sprawozdanie z calkowitych dochod6w za olses od 0l.01.2009r. do 3l.12.2009r.
luldad l..alkulacyjnyl (w tys. ztr)

Wysz{zcg6lnicnie Nota
Za okres

01.0t.2009
31.12.20[9

Za okrcs
01.01.2008
31.t2"2008

D ziala ln o{t kontv D u ow.r. a
Prl.lclodr nello /c <przedaz] produkow. to$an6s i material6\ t _ 2 59079 6t 93',7
Koszt) sprr.cdrntch produklow, lo$aro\a i nutcrialo$ 'l 53t23 53 514
ZYsk (strrta) hrulto zc sDrzcdriv 5 956 I423
Koszly sprzedazy 1 388 I  253
Koszb og6lnego za du 4 558 4 599
Zysk (strat ) ,re sDrredaiv 10 2 571
Pozoslalc Dr/ri,chodv oDemcvine 3 2 686 I  316
Pozostale koszw oDeracvine 4 6t4 1 2 0 1
Zysk (strata) z dzialalnoici oDeracvinci 1 082 2 646
Prz!chody finarsowc 5 402 536
Kosztv finansow€ 5 430 | )4)
Zrsk (strata) Drrad oDodalkowaniem I 054 1 980
Podatck doclrcdowv 43',7 -80
- Dodatck dochodow biciacv 8 0
- oodatek dochodow od.ocronv 9 43',7 -80
Zlrk (rtrata) o!:1lo z dziaialnosci kontvnuoranei 617 2 060
DziohlnoL zaniechdn 0 0
Z\ sl, (slrata ) nctto nl dzialalnosci zadechanei 0 0
Zvsk (strnta) tretto 61',7 2 060
Innc calkowite dochodv 6 I t59 0
- sku tki w\ cenv aktvs 6w finansowvch dostconr ch do sDrzcdai 0
- sku&i aktualizacii maiatku tnralc!.o I 1 5 9 0
Podatck od innych calkowitvch dochoddw 220 0
Inne callowitc dorhodv (nctto) 939 o
Calkowite dochodv os6hm 1 556 2 060
Zy3k (slrala) net(o na iedna akcic (E zysr. oa icdna akcie) l0 0.07 0.J4
Z dzialalnosci konlvnuow{nci i zanierhanci

0.07 0 .14
- rczwotbiony 0-05 0-20
Z dzialalnoSci kontvnuor anci
- oodstawo[ry 0-07 0.34

0.05 0.20

Jednostkowe sprawozdanie ze zmiar w kapitale wlasnym za okres od 01.01.2009r. do
31.12.2009r. (w tys. zl)

Wyrzc?-eg6lni€ni€
Za okrcs

01.01.2009
31.142009

Za okrcs
01.0r.2008
31142008

Kaoital lylasnv nn Doczatek okre$ fBO) 10 534 I557
- aniany prtjetych zasad (polityki) rachu-nkowofti i korygowanic

bled6w I 083

KaDital wlasnv na Doczatck okr€su (BO). Do kor€ldach 10 534 a 4'74
Kaoital oodstawowt na Docz4tek okresu 6 075 6 075
- emisia akcii 9 421

KaDital Dodstawowy na lonicc okresu t5 496 6 075

Kanitrl zaoasowv na oo€zat€k okr€su 20 839
- zwiekszcni€ ( zti-tulu) 11 2t2 0

akcie powyzei wartosci nominalnei t6 95] 0
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165
altual izacia spzedanycb Srodk6w trwalvch 94 0

- 4mieiszenie (z tltulu) U 20 839
Dokvcic s[-atv z Iat ubieelvch 20 819

KaDital zaDisowY na koniec okresu 17 2t2 0
lfuDital z aktualizacii wvcrtrv na oocrald( okrresu 9 489 t0 512
- zrmioiszonie {z ti'tulu} I 083

lorckta blcdu Dodstarvoweqo 0 1 083
K{Dital z aklualiz{cii wvccnv na Doczatek okrcgu oo korcktach 9 4A' I449
- zwigkzenie (z tvh{u) 941

Drzeszacowarfa Srodk6w trwalvch 941 0
- arnieiszenie (z tvtulu) 94 0

spvrdaz Srodk6w trwalvch 94 0
KaDital z aldualizacii wvcenv na koniec oknBu t0 336 9 489
Zvsk (strnta) z lar ubi€slvch na Doczatek okresu -5 030 :27 929

Zvsk z lat ubiechch na Docz4tek olfesu 2 060
- zwiekszenie (z tvtulu) 0
- z-rnnieivenie fz h'tuiu) 2 060 4 637
Dokvcie stratv z lat ubieslvch 1 895 4 631
pzefligsienie m kapital zaDasowv 165 0
Zysk z lat ubiedych na koriec okEsu 0 0
Stmla z lat ubicclvch nr Docz|tck okr$u 7 0t0 32 566

- z-wiekszrnic fz lvtulu) 0 0
- zmieiszenie (z o'tulu) I 895 25 4'.76

Dokwcie sb_a| z lat ubieshcb z kaDiralu zDaso*€ro 0 20 439

Dokn cie straN z Iat ubieslvch I 895 4 63'7
Stmta z lat ubicglych na konicc okycau s 195 7 090

Zvsk (rtrata) z lat ubicslvch na koniec olfiesr -5 195 -7 090
Wrnik netto 617 2 060
- zvsk netto 617 2 060
- stf|ta nctto
II. KaDital wlasnv tr{ kotriec okr€su (BZ) 38 466 l0 534
IIL Kapital whsny, po uwzglQdni€niu proponowanego podzialu
,!sku (Dokrycia strrtv)

38 466 10 534

Jednostkowe sprawozdanie z przeplyw6w pieniQznych za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
[metoda posrednia] (w tys. ,)

Wysczc96lnicnic
Zr okr€s

01.oI.2009
3t.l?-2009

Za okrrs
0l.oI.2{ma
31.12.2008

Przeolvwv Srodk6w DieniE rvch z dzialalnosci oDeEcyinei
Zysk (strata) Drzed oDodatkowaniem 1 054 1980
Korektv razem -t 512 -2 416

730 162
Zvski rst|atvt z &'tulu r62nic kuso$ach 0 0

Odsetki i udziah w zvskach (dvwidendv) 0 0
Zvsk (strata) z dzi,l,lnosci inwestvcyinei - t 861 -128

Zmiana stanu rozerw 474 -873

Zmiafi ganu7a@sbw 2 666 :2 089
Zmiana stanu nalchosci 400 3 919
Zmiana stamr z,obowiazari k6&oterminoftycb, z vyjqlkiem poztuek
i laedlt6w 590 6 222
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Zmiana slanu 4 5't5 -2 391
Zaplacony podatek dochodowy 0 0
PlzeDh.wv oienie;ne nelto z dzialalnosci oD€racvinei -518 -496

Pr/aDlvwy 6mdk6w oictricinrch z dzialslnolci inwcsrvcrinci
W0lywy | 424 200
Zbvcie wa(oSci nicmatcdalnvch omz rzeczoxrch aktvw6w trwalrrh | 375 200
Zbycie akl,w6w fi naruowych 4t)

WvdatLi 848
Nabycie warto6ci niemarerialnych oraz r€czonrych ak}'rtr6w lrwahch 64I 613
Inne x"yda&i inwcslycyinc 207
przeolvsry Dienieine netto z d?irhlnosci inwestrcyinei -473

PrzcDhryy Srodk6w Dienieinych z drialilnosci finansowei
Wol\\dv 0 0
-wDh.rvy netto z cmisii akcii i innych instrumcnt6w kaDilalowych 0 0
Wvdttki 120 106
- Dlabotui zobowiazair z htulu um6w leasheu fitratrsow€so 120 106

PrzeDbTy oicnicimc ncflo z dzialalno5ci finansorej -r20 -r06
Przeohwy picnifrnc nctto, razcm 42 -l 075

Bilansowa zmiana stanu Srodk6w Dicniginyah, w tym: -62 -1 075
Srodki Dieniginc na Doczatck okrsu 208

Srodki Dicnicinc na konicc okcsu ( I+/-D), w bm: 146 208
- o osraniozonei moaiwo6ci dvsDonowania

Noty obiasniaiace do iednostkoweso sorawozdania z svtuacii fpansowei
Przedsitbiorstwa lnstalacji Przomyslowych ',INSTAI-LUBLIN' S.A. w Lublinie

Nota l.

Spolka INSTAL-LUBLIN S.A. zawarla sze36 um6w leasingowych - ttzy - 25.06.2009r. I ltzy -

25 .09 .2009t.

Lp. Rzeczowy maj4tek trwaly Stad na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009

L Grunty 0
2 . Budmki i budowle 4 908 1 9 1 3
3 . Urzadzonia teclmiczne i masz\.nv 298 413
4 . Srodki transDortu 8 1 1 753
5 . Inne srodki twalo 33 65
6. Srodki tr1{,:rle w budowie 0
7. Zaliczki na Srodki trwale w budowie 0

Rzeczowe aktirys trwale netto 6 050 3144

Lp. Srodki trwale bilansowe - struktura
wlasnosciowa Stan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009

wlasne 5127 3 071
2. U2]r&Bne na podstawie umowy najmu, dzieriaty,

l€asinqu w tym: 323 73
- umowv leasineu 323 73
Srodki trwale bilansowe rszem 6 050 3144
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Umowy leasingowe zostaly zawarte na uzywanie samochod6w ci€zarowych i osobowych, na
okres trzeah lat z- mo2liwoSci4 pierwszeistwa w zakupie pzedmiotu leasingu, za kwotg
w],razonq w zlotych polskich lub w walucie obcej stanowi4c4 r6wnowartosi 17o cenv zakupu
!_t19q!"q leasingu. Wysokos6 rat leasingowych zosta{a skalkulowana na podstawie stopy
WIBOR-IM dnia 25.06.2009r. w wysokosci 3,BZyo, oraz z dfila 25.09.2009r. w wysoko3ci
3,51olo. Suma ptzysT,lych oplat leasingowych na dzieh 31.12.2009l wynosi 323 tys. 4 se to
zobovti4zania kr6tkotermioowe. Ostatnie raty leasingowe przypadajq na 31.05.2012r.
I 15 .09 .2012t .

Nota 2,

Lp. Wartosci niematerialne i Drawne Stan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009
I Liccncje 3E
2. Oprogramowanie 29 7
3 . Zaliczki na wartoSci niematerialne i orawne 207

Wartosci niematerialne i Drau,ne netto 274 '7

LD. Inwestyc ie dlugoterminowe Stan na 31-12-2009 Stan n$ 01.01.2m9
I Nieruchomoioi 7 397 9 701
2. Udzialy lub atcio w icdnostkaoh Dowiazanvch 15 l?0 0
3. Udzialy lub akcic w pozostalvch iednosrLacb l0 t0

Aktlrwa fitratrsowe rezem 9 711

Nota 3.

Uchwal4 Zarz4d\ nr 1 z dnia 27 listopada 2007 roku dokonano podzialu nieruchomorici
polozonej w Lublinie przy u[. L.Herc 9 i wydzielono z niej: nieruchomosi uz]tkowan4 na
potzeby Spolki (wlasciciela) oraz nieruchomos6 inwestycyjn4 przy podzjale nieruchomosci
kierowano sip pojeciem nieruchomosci uzytkowanej na potrz&y wlaSciciela i nieruchomosci
inwestyoyjnej $ynikajAcej z par.5 MSR 40 ,,NieruchomoSci inwestycyjne".
Podzial ww. nieruchomodci na dwie czglici, tj. na: nieruchomosc uzytkowanq na potrzeby
wlascioiela i na nieruchomosd inwestycyjn4 rozgradcza jednoznacznie funkcje speiniane pzez
kaid,q z tych czgSci. Nieruchomo3e inwestycyjna wlasciciel faktuje jako zr6dlo przychod6w
z azynsz6w lub utrzymuje w posiadaniu ze wzglgdu na przyrost wartosci. Przychody z najmu
nieruchomoSci inwestycyjnych za okres od 01.01.2008-31.12.2008r. wyniosly 889 tys. z.l,
a w okesie od 0L0L2009-31.12.2009r. wyniosty 735 tys. zl.
Kwota bezposrednich kosztow operacyjnych Qryzie z kostami napraw i utrzymania)
dotyczacych nieruchomo(ci inwestycyjnej, kt6ra w omawianym okesie 2009 roku przyniosla
przychody z czynszow wyniosla 735 tys. zl.
CzQ36 nieruchomoSci inwestycyjnej w kwocie 2 404 tys. zl przeniesiono rc dziei 31j22O09
roku do nieruchomo(ci uZftkowanej oa potzeby Spfrlki (wla6ciciela) do pozycji L ,,Rzeczowe
aktywa trwale".
Czgii nieruchomoici inwestycyjnej przeniesiolo do pozycji aktyr6w przeznaczonych do
sprzed{zy. Zmia\a prezentacji polegala na rylx,, 2e-. z czg6ci I. ,,lnwestycje dlugoterminowe"
sprawozdania z sltuacji finansowej - grupie ,,nieruchomo6ci" przeniesiono wartorid
nieruchomoici do czpfci IL ,,Aktywa przeznaczone do sprzedehy" sprawozdania z sytuacji
finansowej.
Przeniesienie nieruchomo(ci do aktyw6w przenaczotrych do sprzeddy nastqpilo w kwocie 909
tys. zl w zwiqzku z podjglymi uchwalami w 2009 roku.
Na dziei 31.12.2009 r. nieruchomoSci inwestycyjne zostaly wykazane w wartoSci godziwej.
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Warto66 godziwa nieruchomoSci inwestycyjnej zostala oszacowana ptzez rzeczoznawcow
naj{tkowych przy zastosowaniu podejscia por6wnawczego, metod4 por6wnania parami
(nieruchomo3ci), tj. podej6ciem identfikuj4cym wartoli nieruchomoSci przez por6vmanie do
cen transakcyjnych otrzymywanych za podobne nieruchomo6ci na wolnym rynku obrotu
ni€ruchomosciami. Wycena niamchomosci inwestycyjrcj w wartofui godziwej na 31.12.2008 r.
wynosila 9 701 tys. zl, zrr" dzieh 31.12.2009 r- wynosila 7 397 tys. zl.

Nota 4.

Ald)rya trwale przeznaczo[e do sprzeda4r

W dniu 13.07.2009r. Rada Nadzorcza,,INSTAL-LIIBLII{' S.A. podjqla uohwalg nr I w sprawie
sprzedazy prawa u2ytkowania wiec2rystego czQdci gruntu o obszarze okolo 3 200 rF, polozonego
w Lublinie przy ul. Lucl'ny }lerc 9 otuz prawa wlasnosci budlaku warsztatu wentylacyjnego
starego o powierzchni uz''tkowej 1 184 m'z za ceng 1 200 Vs. A (r\etta) nav.efiz osoby fizycznej
prowadz4cej dzialalno3i gospodarcz4
Warto36 czeici inwestycyjnej przeznaczonej do sprzedazy wynosi 580 tys. zl
tN dnfu 24.07.2009r. Zarz4d ,,INSTAL-LUBLINP S.A. zawarl umowg przedwstQpne dotycz4c4
sprzedu2y prawa uzttkowania wieczystego Wzei oplsaaego gruntu i prawa wlasno6ci budynku
warsztatu wentylacyjnego z dwiema osobami f:'zyczlirymi, z ktoryoh jedna prowadzi dzialalno66
gospodarcz4
W dniu 13.07.200q. Nadzorcza ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. podjela uchwale nr 2 w sprawie
sprzedaZy prawa u2ytkowania wieczystego cze6ci gruntu o obszarze okolo 2 500 m?, oraz prawa
wlasnosci budynku warsztatu wentylacyjnego szkolncgo za cenQ 831 tys. z\ (nelto) na veoz
osoby fizycznej prowadz4cej dzialalnosd gospodarcz4. Wartose czQsci inwestycyjnej
pzeznaczonej do sprzedazy wynosi 329 tys. zl.
Do dnia 21.04-2010r. nie zostda zawarta umowa spnedazy plawa uzldkowania wieczystego
wyzej opisanego gruntu i prawa wlasnoici wy2ej opisanego budynku warsztatu wentylacyjnego.
Na dzieir 21.04.2010r. nie sq znane wszystkie koszty dotycz4ce w/w sprzedazy, niemniej jednak
Spolka spodziewa sip z.ealizowad dodatni wynik netto na tych transakcjach.

Nota 5.

Tabela ruch6w irodk6w trwalych dla 2009 roku.

Lp. Aktywa trwale pneznaczone do splzedriry Stan na
31.12.2009r.

Stan na
01.01.2009r.

- inw€stvcie dluqotgrminowe - nieruchomoscr 909
Razem ak8wa trwale prz€zoaczone do sprzedaiv 909 0

Zmiam stanu rzeszowych
altyw6w trrvalych

- gunty

pmwo
uz,'tkowa

na

- budynti,
lokale i
obiekty

inzynierii
l4dowcj i
wodnej

- ur4dzonia
terlfiicna i
maszyny

- 'irodki
.lansponu

- inne Srcdki
trwale

Srodki tn rle
mzom

a) wafioie brutto kodk6w
trwalych na pocz4tek okr€su 0 4 506 4 392 t 559 7 754 t2 271

b) zwi9kszenia (z tytulu) 0 3 563 146 377 l0 4 096

- zalopu 0 0 146 317 l0 5t3
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- rknMlizaqja rryceny I 159 0 0 l  159
- przeniesienie z klasldkacji
nieruchomosci hwestycyjnych
do rzeczowych aktyw6w
lrwalvch

0 2 404 0 0 2 404

c) zmniejszenia (z q'tulu) 0 2 399 501 208 3 108
- sprzeoaz 0 0 I 858 t'77 2 099
- likwidacja 0 0 54t 324 144 I 009
- pEeniesienie do inwestycji o o

d) wartofd brutto Srodkiw
trwrlych na koniec okft su 0 8 069 2139 1435 13199

e) slcumulow"ana iunortyzacja
(unorzenie) na poczqtek 0 2 993 3 980 806 I 690 9 469

f) anorty4cja za okes (z
t''tutu) 0 t6t) -2 t40 -ra2 -167 t 320

169 187 285 4 l 682
- sprzedaz 0 0 I 785 148 64 1997
- I il,.widacjr 0 0 542 319 t44 I 005
- pvcnicsicnic do inwcslycji 0 0 0 0
g) slarmulowana amortlzacja
(umorzenie) na koniec okrcsu U J 162 1840 6A I 523 1 149

h) odpisy z tytulu trll"Iej utaty 0 o 0 o 0 0

- zwiekzenie 0 0 0
- atrnejszeme 0 0 0 0 0

i) odphy z t''tutu tr$afej drary
wartosci na koniec okrcsu 0 u 0 0 0

j) warto(6 nctto Srodk6w
trwalych na ko cc okresu

0 49I7 T)9 811 6 050

Rzeczowe aktywa trwale - w pozycji budynki s4 przeszacowl.wane do wartoici godziwej na
podstawie wyceny wykonanej przez rzeczoanawdw maj4tkowych. Wedlug wyceny na dzieri
31.12.2009r. dokonanej przez rz-eczozlowce majqtkowego wartoii nieruchomoSci
wykorzyst]ryr'anych przez wlasciciela wynosila 4908 tys. zl przedstawionej w operacie
szacunkowym wyceny nieruchomo6ci.

Tabela ruch6w Srodk6w trwalvch dla 2008 rolar.

Zmiana stanu Eeczowych
akryw6w trwalych

- gunty
(w tym
prawo

u{tkow
ada

wicczyst
cgo

srunfu

- budynki,
lokale i
obiekty

inzynierii
lqdowcj i
wodrcj

- rrrz4dzenia
techniczne i

maszyny

- 6rodki
tansportu

- itrne srodki
trwale

Srodki trwale
raz&m

a) wartosa brutto Srodk6w o 4 507 4 691 I 386 1 778 t2 362



trwalych na poczqtek
okresu
b) zwigkszenia (z tl'tulu) 0 0 230 38t 634
- zakupu 0 0 230 38t 634
- aklual i?acia wvccnv 0 0 0 0
c) zmnieiszenia (z tvhrlul 0 529 208 47 784
- spfzeddz 0 0 0 205 0 205
- likwidaoia 0 0 529 3 47 s79
- p&cnicsicnio do
inwestvcii

0 0 0 0 0

d) wartost brutto Srodk6$
tr_walvch na koniec olrresu

0 4 507 4 392 | 754 t2 212

c) skumulowana
amotyzacja (urnorzenie) na
poczatek okresu

0 2 416 43t5 668 I  651 9 050

l) amortyzacja za okes (z
t\,tufu)

0 178 - 336 138 38 l 8

- mta 0 178 193 273 86 730
- sDrzeoa2 0 0 0 t32 0 t32
- Iikwidacia 0 0 529 3 48 580
- przeniesienie do

inwestycii
0 u 0

g) skumulowana
amortyzarja (umorzenie) Da
koniec okresu

0 2 594 3 979 806 I 689 9 068

h) odpisy z l),tulu tN,alej
ufatv wartoScl

0 0 0 0 0 0

- zwigkszenie 0 0 0 0 0
- annlel szente 0 0 0 U 0 0
i) odpisy z qtulu trwalej
utraty 1larto3ci na koniec
okrcsu

0 0 0 (, 0

j) wa.tos6 netto Srodk6w
trwalvch na koniec okresu

0 1 9 t3 413 153 65 3 144

Nota 6.

Tabela ruch6w WNiP dla 2009 roku.

Zmiana staDu

nicmotorialnych i
prawnych

- KOS4y

prac
rczwojowych

warloid
frmy

-nabyte
koncasje,

palenty, licenaje i
podobnc

wartoSci, w tym:

oprogamo

komputero

- llmc
warto<ci

niernateriah
e r pmwno

- zaliczkinz
wartoSci

niematedalne
i pmrurc

Razem

niematerialn
e i prawne

a) wartosd
brutto wartosci
niematerialnych
i prawnych na
Doczatek okresu

0 0 476 tl4 0 0 876

b) zwiakszenia (z
wtulu) 0 0 108 70 0 207 l t 5
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- zakupu
rotowYch WNP 0 l0E 70 0 0 r08
- aktua.lizacja

0 0 0 0 0 0 0
- zaliczki na
wartoscl
niematerialnc i
pfttwne

207 207

c) zmniejszenia
(z htulu) 0 0 2 2 0 0 2
- sprzedat 0 0 0 U 0
- likwidacja 0 0 2 2 0 0 2
d) wartosd
brutto wartosci
niematerialnych
i prawnych na
koniec okresu

0 o 942 lu 0 207 I 189

g) skumulowana
anortyzacja
(umorzerie) na
Doczatck okrcsu

{J 0 869 t0'1 t , 0 869

f) amortyzasja za
okes (z Mulu)

0 0 46 0 0 46

- fila 0 0 46 46 0 46
- sprzeda:2 0 0 0 0 0 0
- likwidacja 0 0 0 0 0 0 0

g) skumulowana
arnorayzacja
(umozenie) na
koniec okresu

0 0 915 153 0 0 915

h) odpisy z tytulu
trwalej utraty
wartoSci

0 0 0 0 0

- zwiQkszonie 0 0 0 0 0 0 0
- zmniejszenie 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytulu
trwafcj utraty
wartosci na
koniec okresu

0 0 0 0 0

j) wartosd netto
wartosci
niematerialnych
i prawnych Da
koniec okresu

0 0 29 0 2M

Tabela ruch6w WNiP dla 20d8 roku.

Zmiana sbnu
watloscl

nicmatorialnych i
paa${ych

- koszty
zako,hczon
ych prac

rczwolowy
ch

- wafiose
firmy

- nabytc konccsJe,
pat€nty, licencje i
podotrne wartoici,

wq,jrn:

oprogmmowam
c komputerowe

- inng
warto6ci

niematerialne
r plirwle

Razem
wanoscl

niematedalne
r pl:lwno
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a) wartosd brutto
]yartosci
niematerialnych i
pra\Ynych na
Doczatek okresu

0 0 837 78 0 837

b) zwiekszenia (z
tltulu)

0 0 39 36 0 39

-zakupu gotowych
WNiP

0 0 3S U 3S

- aktualizacia wvcenv 0 0 0 0 0 0
c) amiejszeda (z
ti.hrtu)

0 0 0 0

- sDrzedaz 0 0 0 0 0
- likwidacia 0 0 0 U U 0
d) wartosa brutto
wartoSci
niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu

0 0 476 t14 0 876

e) skumulowana
arnoltyzacja
(umorzenie) na
poozatok okrosu

0 0 837 7E 0 8t7

f) alJ.otttz cja za
okos (z tltulu)

0 0 29 0 32

- rata 0 32 29 U 32
- sDrzedaz 0 0 0 0 0 0
- likwidacia 0 0 0 0 0

g) skumulowana
arnortyzacja
(umorzcnie) na koniec
okresu

0 0 E69 107 u 869

h) odpisy z tl.tulu
trwalei utaly wartosci

0 0 0 0 0

- zwigkszenis 0 0 0 0 U
- arnlclszenle 0 0 0 0 0 0

i) odpisy z ttulu
trwaloj uhaty watoici
na koniec okresu

0 0 0 0 0

j) wartosc netto
wA osci
niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu

0 0 7 7 0 7

Nota 7

Lp. Aktywa z tytulu odroczotrego podatku
dochodoweso Stan na 31.12.2009 Stan na 01,01.2009

l . Stan akt)'\r6w z tltulu odroczonego
podatku dochodowego na pocz4tek
okesu- w tym:

1 956 1 5 8 8
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a) odniesionych na wvnik {inansowv I 956 1 5 8 8
b) odniesionych na kapital 0 0

2. Zwiqkszenia | 425 743
a) odniesionych na wynik finansowv 1 425 743
b) odniesionych na kapital 0 0

3 . Zmnieiszenia 1 070
a) odniesionych na Wnik finansowy 1 070 3'75
b) odniesionvch na kapital 0 0
Stan aktyw6w z tytulu odroczonego
podatku dochodowego na koniec
okresu, w tvm: 23tl 1 956
a) odniesionych tra wvnik finansowv 2 3tl 1 956
b) odniesionych na kapitel 0 0

Nota 8.

Lp.
ZaDasy Stsn na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009

1 . Materialy 732 1 260
2. Polproduky i produkty w toku 1 1 4 | 203
3 . Produkty gotowe t2 8
4. Towary 931 I  109
5. Zaliczki na dostawy tza I 001

Zapasy razem 1917 4 581

Nota 9.

Nota 10

Lp.
Naleztrosci kr6tkoterminowe Stan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009

l . NaleZnosci z tytulu dostaw i uslug, w
tvm:

23 757 23 436

a) od iedlostek Dowiazanvch 0 0
2. Z tltulu podatk6u/ i innych Swiadczei

publiczno-prawnvch 0
3 . Dochodzone na drodze sadowei 284 434
4. Inne tralezno6ci 191
5 . Odpisy aknralizuiace wartoii naleznoicr 4 888 4 509

Nal€Znosci netto razem t9 444 19 885

Lp.
Odpisy aktualizuj4ce wartoSt

naleinolci
Stan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009

1 Wartos6 odpis6w aktualizujqcych v,rarto3i
naleznosci na poczqtek okresu 4 509 4 t4l
a) zwiekszenia '107 636
b) zmnieiszenia 324 268
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Wartosi odpis6w aktualizuj ecych
wartosd naleinosci rra koniec okresu 4 888 4 509

Utworzony odpis aktualizuj4cy naleznosci w wysokodci 707 307,80 zl w okresie od 01.01.2009r.
do 3 1. 12.2009r. nie stanowi koszt6w uz:l,skania przychod6w.

Spolka dokonala przeglqdu zapas6w towar6w i materia.l6w na dzieir 31.12.2009r. po wzglQdem
utraty ich wartosoi. Utworzono odpis al'tualizuj4cy zapasy w kwocie 692 tys. 21 w ciezat
pozostalych koszt6w operacyjnych. Odpis aktualizuj4cy zapasy dotyczy segmentu operacyjnego
prezentowanego w dodatkowych notach objaSniaj4cych.

Nota 1l.

Struktura czasowa naleZnosci z tytufu dostaw i uslug wg terminu wymagalnoSci do dnia
bilansow€co.

Lp. Odpisy aklualizuiace wartost zaDas6w Stan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009
Warto36 odpis6w aktualizuj ecych warto66
zapasow na poczAtek okesu 297 0
a) zwigkszenia 408 297
- materialv 178 190
- towary hatdlowe 229 10'7
b) zmriejszenia 0
- materialy 8 0
- towary handlowe 5 0

J Warto3d odpis6w aktualizuj4cych
wartosf zapas6w na koniec okresu 692 297

Lp.
Struktura wiekowa naleinoS(i z tJtulu

dostaw i uslus Stan na 31.122009 Stan na 01.01.2009

I do 1 miesiaca 7 000 4 933
2. powyZej I miesi4ca do 3 miesiecy 4 992 3 895
3 . powyZej 3 miesi9cy do 6 niesiecv 375 50
4. powyzei 6 miesiecy do 1 mku 1 2 7 4 3 i 8
5 . powyzei I roku 5 222
6 . przeterminowa ne 6 944 9 019'7. Odpisy aktualizuiace wartosi naleznoSc 4 604 4 016

Nal€inosci z tytulu dostaw i uslug retto
rzzem 19 153 19 36t

Lrr.
Stnrldura wiekowa naleinoici z qitulu

dostaw i uslus - Drzeterminowatre
Stan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009

I . do 1 miesiaca 215 2 195
z. powyzei I miesiaca do 3 miesiecv 341 934
3 . powvzei I miesiecy do 6 miesiecv 20'1 801



4. powyzej 6 miesiQcy do 1 roLn I  9 1 5 744
5. powy2ej I roku 4 266 4 346
o. Odpisy aktualizui qce wartosc naleznoscr 4 604 4 0'76

Naleinosci przeterminowane z tytulu
dostaw i uslug netto razem 2 340 4 944

LD. Pozostale akt!"rya Stan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009
l . koszry prcnumeraty 1 l
2. koszty ubezpieczei maiatkowvch 7A '77

3 . rozliczenia kontrakow dlugoteminolwch 5 54',7 1 640
4 . odpis ZFSS 0
5 . kosay rozszerzenia sDolki 0 55

Pozostale aktywa razem 5 638 1172

Nota 12.

Nota 13.

Emitent posiadal sp6lkp zale2n4 Przedsigbiorstwo Uslug Transportowo-SprzQtowych
,,INTRANS" Sp. z o.o. w Lublinig kt6ra rozpoczgla dzialalno6d w lutym 2000 roku. Spolka
INTRANS Swiadczy na rzecz INSTAL-LIIBLIN uslugi tansportowo-sprzQtowe. Kapita.l
udzia.lowy INSTAL-LUBLIN na dziei 73.O4.2O09t. wynosil 49,5 tys. zI co stanowi 99oZ
udzial6w.
W dniu 14 kwietnia 2009r. zawarto umowe sqzedatry 9a udziat6w w ,,INTRANS" Sp. z o.o.
w Lublinie ul. L. Herc 9.
Umowa zostala zawarta pod warunkiem zawieszajqcym uzyskania zgody Rady Nadzorczej
,,INSTAL-LUBLIN" S.A. na zbycie w/w udzial6w.
Uchwal4nr 2 z dnia 21 kwietnia 2009 roku Rada Nadzorcza ,,lnstal-Lublin' S.A. wyrazila zgodp
na sprzedaz 98 udzial6w w dw spolce zaleznej-
Po transakcji ,,INSTAL-LUBLIII' S.A. posiada I udzial w Sp6lce ,,INTRANS" Sp. zo.o.
w Lublinie.

Nota 14.

Lp. Inwestyci e kr6tkoterminowe Stan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009
a) w iednostkach powiazanvch 0 49

- udzialy lub akcje 0 49
Razem inwesrycie ki6tkoterminowe 0 49

Lp, Srodki pienigine i inne akgrda pienipine Star na 31.12,2009Stan na 01.01.2009
- Srodki pienipzne w kasie 28 53
- irodki pienigzne na rachunlach bankowych I  l 8 155
- inne Srodki pieniezne 0 0
Razem Srodki pienigine i inne aktlrda
Dienieine

146 208
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Nota 15.

Lp. Kapital podstawowv - sfruktu/a StaD na 31.12.2&D Sta' na 31.12.2008
I Scria A - 650 000 sztuk 650 000 650 000
2. S€ria B - I 300 000 sztuk I 300 000 I 300 000
3. SeriaC-l300000sztuk I 300 000 I 300 000
4. Sor iaD-1625000sz t lk I 625 000 I 625 000
5 . S€ria E - 1200000sztuk I 200 000 I 200 000
6. SeriaF-4421 l5Tsztuk 4 42t t57 0
7. Seria C -5 000 000 sduk 5 000 000 0

Razem - liczba akcii 15 496 157 sztuk Do 1zl l5 496157 6 075 000

Kapitat zakladowy Sp6lki na dziei 01.01.2009r. wynosil 6075 OO0,0O zl, w okesie od
01.01.2009r do 31.12.2009r ulegl zmiame.
Na dziei. 3 t.12.2009r. ilo36 akcji wlnosi 15 496 157 sztuk po 1 A krtd4 akcje s4 akcjami
zwyklymi na okaaiciela.

. W dniu 27 lutego 2009r. Komisja Nadzoru Finansowego zahrierdzila prospekt Emisyjny
zuiqzat)y z ofert4 publicznq 6 075 000 akcji zwyklych na okaziciela serii F z zachowaniem
p.awa poboru przysfugujqcego dotychczasowym akcjonariuwom, posiadaj{cym akcje Spolki
wedtug stanu na dziei l0 czerwca 2008r. (dzief prawa poboru).
W ramach wykonania prawa poboru akcji serii F zostaly zlozorle 32 zapisy podstawowe na
3 986 555 akcji oraz 3 zapisy dodatkowe na 2 595 akcji.

W dniach 01.04.2009 do O2.O4.2OO%. przyjmowane byly na zaprouenie Zarzqdu zapisy
na 2 085 850 akcji nieobjQtych w nmach v/ykonywania prawa poboru i zapis6w dodatkowych.

W dniu 3 kwiemia 2OO9t. Zarz4d Spolki dokonal prqdziah 4 42t l5Z akcji serii F, ktore
zostaly prawidlowo objete i oplacone.

Dokonano przydzialu 4 427 757 akQiw nastppujqcy spos6b:
t/ 3 986 555 akcji serii F emitowanych w ofercie publicznej osoborl kt6re objgly akcje

w wyniku przystuguj4cego im prawa poboru;
2/ 2 595 akcji sedi F emitowanych w ofercie publicznej osobom, ktorym przyslugiwalo

prawo poboru, k6re zlo2yly dodatkowy zapis na akcje zgodnie z art.436 par-2 Kodeksu spolek
handlowych;

3/ 432 007 akcji serii F emitowanych w ofercie publicznej osobonL ktore zlo2yly zapisy na
zaprosze e Zarz4dn, zgodnie z art.436 par.4 Kodeksu sp6lek handlowych.

Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie ze Sp6lk4 RELPOL 5 Sp. z o.o. w Poznaniu zawarl
umowq kompensacyjnq z ,,INSTAI-LUBLII\I' S.A. w Lublinig k6rej przedmiotem bylo
umowne potr4cenie wierzytelnodci w kwocie 5371 825,50 zl. W dniu 18.03.2009r. Spolka
RELPOL 5 Sp. z o.o., w Poznaniu Aoiryla zapis na akoje w ramach publicznej subskrypcji
i objela 1 989 565 akcji.

RELPOL 5 Sp. z o.o. w Poznaniu zobowi4zala sig przenie66 akcje na Dom Maklerski IDM
S.A. w terminie odrQbnie okeilorym prz€z obie strory.

W dniu 02.04.2009r. Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie na podstawie umowy
kompensacyjnej, k6rej przedmiotem bylo umowne potr4cenie wierzytelnoSci w kwocie
782 241,30 zl. zlozyl zapis ia akcje w zwi4zku z publiczn4 subslaypcj4 i objfl 289 7t9 akcji.
Lecznie zostaly obj at e 2 279 284 akcje Sp6IIa,,INSTAL-LIJBLII{' S.A.

Spolka BBI CAPITAL NFI S.A. na podstawie zawaiych umow kompensacyjnych, kt6rych
przedmiotem bylo umowne potrqcenie wierzyteltroici w kwocie 5599381,50 zl, zlozyla
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w dniach 18.03.2009r. i 02.04.2009r zapisy na akcje w ramach publiczrcj subskrypcji i objQla
2 013 845 akcji.

* . W dniu.27 maja 20,09 r. Sqd Rejonowy w Lublinie )(I Wydziai Gospodarczy Krajowego
Rejesfu SAdow€go wydal postanowienie w sprawie zarejestrowania podlyzszenia wyiokorici
kapitalu za&ladowego Spolki. WysokoSd kapitalu zakladowegq po zarejestrowaniu zmiany,
ryniosla 10.496.157,00 zl

_ D.nia .3..wrz93nia 2009 r. odbylo sig Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
,,Instal-Lublin" S.A, kt6re uchwal4 m 3/2U)g postaoowilo o warunkowym podwyzszeniu
kapitafu zakladowego Sp6lki w wl.niku emisji akcji serii G Celem warunkowego podwyZszenia
kapitafu zakladowego bylo przyznanie praw do objQcia akoji przez posia<liciy wananr6w
subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spolkg. Uchwila olredliia, ze wa$aJfiy
subskrypcyjne w liczbie 5000000 zostan4 zaoferowane bezplatnie udziaiowcom spolki
Geoclima Sp. z o.o. z sied,zibq w Warszawie. postanowiono o ernisli S OOO OOO akcji seiii C
i ustalono ceng emisyj rr4na 3,00 zl za akcjp. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji prywatnej
dnia 29 pahlziernika 2009 r. 5 000 000 akcji serii G zostalo objQrych prri. poiiadacry
warantow subskrypcyjnych serii A Dokumenty akcji zostaly wydane w dniu 9 listopada 200b
r., co bylo r6wnoznaczne z podwyzszeniem kapitalu zakladowego Spolki o kwote 5 000 000,00
zl.

l5 stycznia 2010 r. wznowione po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
zwolane na dzieir l8 grudnia 2009 r. postarowilo uchwal4 nr 8/2010 o wamnko.aym
podwyzszeniu kapitatu zakladowego w drodze emisji 30 950 000 akcji serii Fl obejmowanych
przaz posiadaczy warrant6w subskrypcyjnych sedi B. Emitent szczeg6lowo poinformowal
o treSci podjQtych uchwal w raporcie biez4cym nr 412010 z dnia 15 stycznia 20lO r.

Dnia 4 marca 2010 r. odbylo sip Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, k6re
uchwat4 nr 8/2010 znierllo dotychczasowq tredi uchwaNy NWZ u 3/2OlO z dnia 15 itycznia
2010 r. povzez zmiang wartosci nominalnej warunkowego podwyZszenia kapitatu - na kwotQ
13 345 0'16,00 z,t, poprzez emisjg 13 345 076 akcji serii I! obejmowanych przez posiadaczy
warrant6w subskrypcyjnych serii B (raport bi e24cy tir 28l2OlO).

Dnia 9 kwietnia 2010 r. Sqd Rejonowy w Lublinie )C Wydzial Gospodarozy Krajowego Rejestru
Sqdowego wydal postanowienig w sprawie zarejestrowania warurkowego podwy2szenla
kapitalu zakladowego o wartoici nominalnej 13 345 016,00 21.

Nota 16.

Lp. Rezerwy na Swiadczcnia emerytalne i
Dodobn€ oraz Dozostale rezerra Stsn na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009

l . Na Swiadczenia emerytalno rentowe 380 284
2. Na zalegle urlopy 222 195
3 . Na naprawy gwarancyine 53 29
4. Na koszty kontralc6w 424 462
5. Na wlmagrodzenie RN 9 0
6. Na zobowiqzania w post. upadl.

przedawdone
0 3'76

7. Na kary i inne koszty na kontraktach 2 M 5 2 445
8 Na kosztv konsultacii i audtu 42 0
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Rezerryy razem, z lego: 3 575 3 791
-Dlueoterminowe 412 t11

-Ift6tkoterminowe 3 163 3 520

Lp. Zmiany stanu rezerw ne emerj.talno-
rentowe

i podobne oraz pozostale rezerwv
Stan na 31.12.2009 Stan na 01,01.2009

1 . Rezerwa na Swiadczenia emerjrtatno-
rentowe na poczAtek okiesu 244 183
a) zwigkszenia 126 1 0 1
b) zmniejszenia 30 0
Rezerra na Swiadczenia emcrytatno-
rentowe na koniec okresu 380 244', Rezerwa na zalegle urlopy na pocz4tek
okresu

I95 206

a) zwigkszenia 62 87
b) zmriejszenia 98
Rezerwa na zalegle urlopy na koniec
okresu

195

3. R€zerwa na naprau.y gwarancyjne na
poczAtek okresu 29 t6
a) zwiqkszenia 24 20
b) zmniejszenia 0 7
Rezerva na naprawy gwaratrcyjne na
koniec okresu 53 29

4. Rezerwa tra koszty kontrald6w na
pocz4tek okrcsu 462 576
a) zwiQkszenia 4 462
b) zmniej szenia 462 576
Rezerwa na koszty kontrakt6w na koniec
okresu 424 462
R€zerwa na kary i irne koszfy kot|trakt{iw
na Doczatek okresu 2 445 2 822
a) zwigkszenia 0 0
b) zmnieiszenia 0 ) 7 7
Rezerwa na kary i inne koszty kontrakt6w
na koniec okresu 2 445 2 445

Nota 17.

Lp. Rezerwa z tjrtulu odroczonego podatku
dochodow€so

Statr tra 31.12.2009 Stan na 01.01.2009

l . Stan rezerv z tytulu odroczonego podatku
dochodowego na poczatek okresu, w tvm: 2 240 1 954
a) odniesionv na wynik finansowv 301
b) odniesiony na kapital wlasny | 939 | 941,
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2. ZwiQkszenia 1 3 9 0 3 8 1
a) odniesiony na wynik finaosowy 1. 172 3 8 1
b) odniesiony na kapital wlasny 218 0

3. Zmniejszenia 380 95
a) odniesiony na wynik finansowv 380
b) odniesiony na kapital wlasny 0 0

4. Stan rszerw z tytulu odroczon€go podatku
dochodowego na koniec okresu 3 250 2 240
a) odniesiony na wynik finansowv I 093 301
b) odniesiony na kapital wlasny 2157 1939

Nota 18.

Strultum czasowa zobowiezaf wg terminu w),rnagalno3ci do dnia bilansowego.

Lp. Zobowiazania Stan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009
l . Z q/tulu dostaw i usfug t l  822 2t 3'78

a) w tym: wobec iednostek zaleznych 1 1 8 5 t2 517
2. Krcdlty i pozyczki 0 0
3 . Z t]'tufu podatk6w, cel, ubezpieczeir i innych

6wiadczeri 981 | 3r2
4. Z tltulu wynagrodzei 673 I 505
5. Inne 296 173
6. Zaliczki otrzymane na dostawy 0 103
7. Zob o\\iAzanie z tyt. fiJnduszu spoleczneco 243 2'17

Zobowiaz \ia raz,em 14 015 24 748

Lp. Struktura wiekowa zobowi4zai z tytulu
dostaw i uslue

Stan na 31.12.2009 Stan na 01.01.2009

l . do 1 miesiqca 7 732 4 951
2_ powyzei 1 miesi4ca do 3 miesiecy 496 293
3 . powyzej 3 miesi9cy do 6 miesiecv 0 0
4. powyzei 6 miesiecy do t roku 0 3
5 . powyzej I roku 1 5 1
6. pzeteammowane 3 443 16 068

Zobowi4zania z tytulu dostaw i uslug
razem rt 822 2t 378

LD.
Struktura wiekowa zobowiQzaf z tylulu

dostaw i uslug- Drzeterminowane Stan na 31.12.2009 StNn ra 01.01.2009
l do I miesigca 1 329 | 592
2. powyzei I miesiaca do 3 miesiecy 673 I 308
3 . powyzei 3 miesiecv do 6 miesiecv 43 365
4. powyzei 6 miesiecv do I roku 0.00 0
5 . powy2ej I role I 398 12 801

Zobowi4zania przetermitrowane z
tytulu dostaw i usluq razem 3 443 16 068
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Przedsiebiorstwa Instatacji Przemystowyct,,lrvSrlUf ,WNTISGEiioi"

Nota 1.

Nota 2.

Lp.
Przychody ze sprzedai,y produkt6w

(struktura rzeczowa - rodzaje
dzialalnoici)

Za okres od
01.01.2009 do

31.12.2009

Za okres od
01.01.2008 do

31.12,2008
l . Usfu gi iqstalacyjro-montazowe 53 768 54589

a) w tym: od iednostek powiazanvch 0 0
2. Wyroby instalacyino-metalowe 2 463 3 335

a) w tr,,rn: od jednostek powiazanych 0 0
3 . Pozostale uslugi 7a 136

a) w tym: od iednostek powiazanych 0 0
4. \4y9]tody znajmu 735 889

Przychody ze spnedary produkt6w
razem 57 044 58 949

a) w tym: od.iednostek powiazanych 0 0

Lp. Przychody ze sptuedaiy produkiiw
(struktura terytorialna)

Za okres od
01.01,2009 do

31,12.2009

Za okres od
01.01.2008 do

31.12.2008
Kraj s6 263 s7 057
a) w tym: od jednostek powiazanvch 0 0

2. Eksport 741 1 492
a) w tym: od iednostek powiazanvch 0 0
Przychody ze sptuedaiy produktriw
razem 57 n44 58 949

a) w tym: od.iednostck powiazanych 0 0

Lp.
Przychody ze sprzedail. towai6w i
material6w (struktura rzeczowa -

rodzaio dzialalnosci)

Za okres od
01.01.2009 do

31.12.2009

Za okres od
01.01.2008 do

31.12.2008
l . SDrzedaz towar6w i material6w 2 035 2 988

a) w tl1n: od i€dnostek powiazanych 0 0
Przychody ze sptuedaiy towar6w i
material6w razem 2 035 2 988
a) w tymr od jednostek powi4zanych 0 0

Nota 3.

Lp. Pozostale przychody operacyjne
Za okres od

01.01.2009 do
31.12.2009

Za okres od
01.01.2008 do

31.12.2008
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l . Zysk ze zbycia niefinansowych aktlw6w
trwalych | 264 129

2. Inne przychodv oDeracvine 809 I  187
3 . Aktualizacja wyceny nieruchomosci

inwestycyinei 609 0,00

Pozos(ale Drzycbody operacyioe razem 2 646 l 3 1 6

Lp. Inoe pftychody operacyjtre
Za okres od

01.01.2009 do
3r.12.2009

Za okres od
01.01.2008 do

31.12.2008
l . Zakof czone postQpowaoia upadlosciowe,

ukladowe. umorzone t62 9
2. Spisane, po splacie 227 708
3 . Zwrot koszt6w sadowvch l l 22
4. Odszkodowanie z ubezpieczen

komunikacvinvch i maiatkou/vch 21 25
5. Rozwiqzane rezerwy na kary umowue 37'7
6 . Pozostale przychody oDencyine l 7 46

Inne orzvchodv ooeracvine razem 809 1 ta1

Nota 4

Lp. Pozostale koszty operacyjr|e
Za okrcs od

01.01.2009 do
31.12.2009

Za okret od
01.01.2008 do

31.12.2008
l Strata ze zbycia niefinansowych aktlw6w

trwalvch 0 0
2. OdDis na zaoas material6w i towar6w 707 636
3 . Jnne kosztv oDeracyine 907

Pozostale koszty operacvine raz4m 1 614 1201

Lp. Inne koszty operag/jne
Za okres od

01,01.2009 do
31.12.2009

Za okres od
01.01.2008 do

31.12.2008
Naleznosoi Drzedawnione. niesciagahe 473 72

2. Kosztv DosteDowaria sadoweso 9 72
L 0dszkodowania karv l 6 120
4. Zlikwidowane materialy i wyroby, roimce

inwentaryzacyine 0 2
5. Rezerwa na przedawnione zobowiazania 0 0
6 . Rezerwa na zaDas material6w i towar6w 408 297
'7. Pozostale 1 2

Inne koszty ooeracyine razem 907 565
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Nota 5.

Lp. Prrychody finarrsowe
Za okres od

01.01.2009 do
3r.12.2009

Za okres od
01.01.2008 do

31.12.2008
l . Dlvidendy i udzialy w zyskach. w tvm: 0 0

a) od iednostek powiazanvch 0 0
z. Odsetki, w tym: J f J 475

a) od iednostek powiazarych 0 0
3 . Zysk ze zbycia inwestvcii 0 0
4. Inne przychody fi nansowe 49 6 1

Przychodv fi nansowe razem 402 536

Lp. Inne przychody fi nansowe
Za okres od

01.01.2009 do
31.12.2009

Za okres od
01.01.2008 do

31,12.2008
l Dodalnie roznice kDrsowe 20 56
2. Pozostale przychodv fi lansowe 29 5

Itrtre prrychody fitransowe razem 49 61

Lp. Kosztv finatrsowe
Za okies od

01.01.2009 do
3t.12,2009

Za okies od
01.01.2008 do

31.12,2008
l . Odsetki, w tym: 345 | 238

a) dla jednostek powiqzatych 247 I o9'1
2. Strata ze zbycia inwestycii 0 0
3 . Inne kosztv finansowe 85 4

Koszty finansowe razem 430 | 242

Lp. Inne kosztv finansowe
Za okres od

01.01.2009 do
3r.122009

Za okres od
01.01.2008 do

31.12.2008
1 . Uiemne roznice kursowe 0 0
2. Pozostale kosztv fi nansowe 85 4

Kosztv finansowe razem 85 4

Lp. Koszty finansowe z tytulu odsetek
Za okres od

01.01.2009 do
31.12.2009

Za okr€s od
01.01.2008 do

31,12.2008
l . Odsetki od kedvl6w bankowvch 0 0
2. Odsetki budzetowe 28 l 8
L Odsetki z tt,tufu nieterminowvch p.latnoicr 317 | 220

Koszty finansowe z tytulu odsetek
razem 345 1234
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Nota 6.

Nota 7.

Lp. Itrne calkowite dochody
Za okres od

01.0I.2009 do
31.12.20n9

Za okres od
01.01.2008 do

31.12.2008
Skutki aktualizacii maiatkutrwaleso I  1 5 9 0
Inne calkowite dochody razem I 159 0

Lp. Podatek od innych calkowitych
dochod6w

Za okres od
01.01.2009 do

31.12.2009

Za okres od
01.01.2008 do

31.12.2008
1 . Podatek od irurych calkowitych

dochod6w
220 0

Podatek od innych calkowitych
dochod6w razem

220 0

Lp. Inne calkowite dochody (netto)
Za okres od

01.01.2009 do
31.r2.20r9

Za okres od
01.01.2008 do

31.12.2008
l Inne calkowite dochody (netto) 939 0

Inne calkowite dochody (netto) razem 939 0

Lp. Koszty wedlug rodzaju
Za okres od

01.01.2009 do
31.12.2009

Za okres od
01.01.2008 do

31,12.2008
1 . Arnortvzacia 730 '762

2. Zuzvcie matedal6w i enereii 24 281 25 872
3 . Usluqi obce l0  4J1 10 671
4. Podatki i oolatv 608 590
5 . Wvnasrodzenia 581 12 995
6. Ubezpieczenia spoleczne i inne

Swiadczenia
2 396 2 294

7. Pozostale kosztv rodzaiowe 4 084 4 536
8. Kosztv wedlus iodzaiu razem 56 111 57 720

Zmiana stanu zapas6w, produkt6w i
rozliczeri miedzvokesowych 1 277 -822
Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne
Dotrzebv iednostki (wielkoii uiemna) - | trt

Koszty wlasne okrelu, w tym: 57 366 56 733
Kosztv sorzeda2v (wielkoSc uiemna) r 388 | 253
Koszty og6lnego zarzqdu (wielko56
uiemna)

4  558 4 599

Koszt rrytworzenia Drodukcii sprzedanei 5t 420 50 88r
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Nota 8.

Lp. Podatek dochodowy bieiecy
Za okres

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Za okres
od 01.01.2008
do 31.12.2008

l . Zysk (strala) brutto r 054 1 980
R6inice pomipdzy zyskiem (strat4) brutto a
podstaw4 opodatkowania podrtkiem dochodorvjrm
wedlug tytuN6w -8 33',1 - l 5 1 5

a) lrwale niinice korygujacc lrodstawe oDodatkowania -6  135 -2 360
- odsetki budzetowe 28 l 8
- koszt reprezentacii l l 4
- zaplacone odsetki od zobowi4zai - naliczone w
poprzednich okresach -4 483 - 1 1 0
- koszty egzekucii od zobowi4zafi 0 33
- rozwi4zanie odpis6w aktuali^ljqcych po splacie, Vzy
tworzeniu nie stanowilv kosztu uzyskania przvchodu 60 -148
- pozostale koszty nie stanowiace kosztow uzyskania
przychodu 54 93
- ottzyrnarre zaliczki ta dostawy w 2006r. rczlicz. w
200'7r. 0 0
- odsetki od Srodk6w trwalych w leasinsu 8 4
- amortyzacja od Srodkow lrwalych w leasingu oraz nie
umorzona czgdc zlikwidowanych Srodk6w trw_w
leasinsu l l 0 106
- koszty postgpowania s4dowego zas4dzone wg
u?yrok6w 0 0
- mty leasingowe - BFr r LEASING,BRE LEASING
Warszawa -146 - 1 1 0
- amortyzacja oraz koszty ubezp. samoch_ powyzej 20
OOO EIJR 6 5
- rozwiAzane rezerwy na koszw kontrakt6w -443 -114
- rozw4zane rezerwy na napmwy gwarancvine 0 0
- spisang umorzone, przedawnione nale2no6ci 0 6
- ujemne roznice kursowe z wycenv bilansowel 0 0
- sankcje, kary umowne l 6 120
- rozwi4zane rezerwy na ka4r umowne (nalicz.w
200'7t.) -371. -200
- otrzymane odsetki (nalicz.w 2O07r .) -13 353
- rozwiazane rczerwy na niewvkorzvstane urloDv -34 -10
- rozwi4zane rezerwy na odDrawv emerytalfle -30 0
- toz$iqzer],e rez$W na wynagrodzenie Rady

Nadzorczei -20 0
- rozwiqzana rezerwa na wvnagrodzenie svndvka 0 -180
- rozwi4za'Je rezefwy na przedawnione zobowiazania -234 -1 219
- rozwiqzate tezerwy na odsetki od przedawnionych
zobowi4zan -31 -420
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. PFRON 264 25'7
- wyplacone inne (wiadczenia na rzecz pracownik6w
na Konec oKtesu -28 -33
- wrdacone w 2006r. i 200h. wvnasrodzenia brutto -6'12
- zaplaconv ZUS w 2006r.i 2007r. -312 -248
- przychody z najmu i dzierzawy zXlIl2OO5;XIIl2006 0 0
- amortyzacja od uyceny budynk6w - wzrost warto6ci 129 3 1
- przekazany za lata ubiesle odDis na ZFSS 0 - t33

b) przejSciowe r6inice korygujqce podstawe
opodatkowania -2 202 846
- niewyplacone wynagrodzenia na koniec okresu 40 6'72
- niewyplacone inne Swiadczenla na eecz
pracownik6w 0 28
- odpisy aktualizuj4ce nie stanowi1ce koszt6w
uzyskania przychodu 707 636
- nie zaplacony ZUS na koniec okesu 301 312
- rezerwa na kosay kontraltow 302 0
- rozliczenie z tYtufu kontralctow dfugoterminowvch -3 907 :2 405
- dodatnie r6znice lnusowe z wycenv bilansowei -46
- akrualizacja wyceny nieruchomoici inwestvcyinei -609 0
- rezerwa na odprawy emervtalne 126 101
- rezerwa na naprawy gwarancyine 24 l 3
- rezerwa na niewvkozvstane urloDv 0
- rezen4a na wynaqrodzenie Radv Nadzorczer 9 20
- odsetki do otrzvmania 0 0
- naliczone odsetki od znbowiazai na koniec okresu 106 | 1'75
- naliczone kary dla kontrahent6w niezaplacone na
koniec okresu 0 0
- rezerwa na usfusi doradcze audvt 42 0

- rezerwa Da wynaFodzenie Prezesa 0 40
- rezerwa na przedaranione zobowiq.zania w post.
upadlo36. 0 0
- tezerwa na zapasv towar6w i material6w 395 297
Doch6d podatkowv na koniec okresu -7 283 465

4. Odliczenia od dochodu - rozliczenie straty z 1at
ubiegtvch 0 -465

5 . Podstawa opodatkowania Dodatkiem dochodowvm 0 0
6. Podatek dochodowv wedluc slawki l9% 0 0
1. ZwiQkszenia, zaniechad?, zwolnienia, odliczenia i

obnizki rrodatlir 0
8 . Podatek dochodowy biezAoy, wyliczony za okres

sDrawozdawczv 0 0
9. Podatek dochodowy biezAcy, \rykazany w deklaracji

Dodatkowei okesu 0 0
10. Podatek dochodowy odroczony 43',7 -80

Nota 9.
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Lp. wykazany w rachunku zysk6w i strat 01.01.2009 do
31.12.2t09

01.01.2008 do
31.12.2008

1 . Zmniejszenie(zwiqkszenie) z rytulu
powstania i odwocenia sig roinic
orzeiSciowvch

43'1 -80

2. Zmniej szenie (zwigkszenie) z q/tulu
zmiany staw€k DodatkowYch 0 0

3 . Zmniejszenie (zwiqks zenie) ztyt'tht z
poprzednio nie ujetej straty podatkowg
ulgi podatkowej lub r6znicy przejSciowej
Doorzednieso okrcsu 0 0

4 . Zmniejszenie (zwiQkszenie) z tytufu
odpisania aktywow z t!,tufu odroczonego
podatku dochodowego lub braku
moZliwosci wykorzyst ania rezerwy ta
odroczonv podatek dochodowy 0 0

5. Inne skladniki podatku odroczonego (wg
tvtulow) 0 0
Podatek dochodowy odroczony, razem 437 -80

Nota 10.

Srednia wazona liczba akcii w 2009 roku

Lp, Zysk najedn4 akcj€
Za okres od

01.01.2009 do
31.12.2009

Za okres od
01,01.2008 do

31.12.2008

I Zysk /strata netto (w tys. zl) 617 2 060

2. Zysklstrata netto zanalizowany (w tys. zl) 6t7 2 060

3 . Srednia wazona liczba akcji zllykiych (w szt.) 9 070 160 6 075 000

4. Zysklsrrara najedna akcjg zwykta (w zl) 0,07 o 1 4

5 . Srednia wa2ona rozwodniona liczba akcji
zwyklvch (w sa.)

12 801 530 10 086 164

Rozwodniony zysk/strata na jedna akcj9 zwykl4
(w zl)

0,05 0,20

pooz{tek okresu koni€c okresu ilo3d dni (A) liozba akcji w
danvm okresie (B) (A)x(B) /36s

2009-01-01 2009-05-26 146 6 075 000 2 4J0 000
2009-05-27 2009-12-06 194 10 496 15't 5 578 7"t9
2009-12-07 2009-12-31 25 t5 496 15'7 I 061 381

suma: 365 Srednia waiona: 9 070 160
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Srednia wa2ona liczba akcji zwyklych w 2009 roku, kt6re mogq zostac wyemitowale w drodze
konwersji instrument6w finansowych z prawem do zamiany na akcje zwykle

W wyliczedu nie bylo brane pod uwage warunkowe podwyzszenie kapitalu zak*adowego
z uchwaly 8/2010 z dn. 15.01.2010r.

Razem Srednia wazona rozwodniona liczba akcji zwyklych w 2009 roku:
9 070 160 + 3 731 370 = 12 801 530

Srednia wazona liczba akcji w 2008 roku

poczqtek okresu koniec okesu ilo66 dni (A) liczba akcji w
danvm okresie (B) (A)x(n) / :6s

2009-01-01 2009-05-26 146 6 075 000 2 430 000
2009-09-03 2009-12-06 95 5 000 000 I  t0 l 370

Srednia waiona: 3 73t 3',70

poczetek okresu koniec okresu ilosd dni (A) liczba akcji w
danym okresie (B) (A)x (B) /365

2008-01-01 2008-12-31 6 075 000 6 075 000
suma: 365 6rednia wa,ona: 6 075 000

Srednia wa2ona liczba akcji zr,vyklych w 2008 roku, kiore mog4 zostad wyemitowane w drodze
konwersji instrument6w finansowych z prawem do zamiany na akcje zwykle

Razem Srednia wazona rozwodniona liczba akcji zwyklych w 2008 roku:
6 075 000 + 4 011 164 = l0 086 164

Notv obia3niaiace do sprawozdania przeDh"rv6w Dienieinych

Nota l.

pocz4tek okresu koniec okesu ilo3c dni (A) liczba akcji w
danYm okesie (B) (A)x (B) /36s

2008-05-05 2008-12-31 241 6 075 000 4  0 1 1164
suma: Srednia w:r2ona: 4 011 164

Lp. Struktura 6rodk6w pieniginych
Za okres od

01,01.2009 do
31,12.2009

Za okres od
01.01.2008 do

31.12.2008
A. Pneplyry Srodk6w pienigi:nych z

dzialalno$ci operacyjnej
l . wynik finansowy netto - zf,sk podlega

kQrekcie o: 617 2 060

4 1 4
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a) kosay nie powoduj4ce wydatk6w -
amortyzacla 730 '762

b) rezerwy 560 -t 320
elementy korygujqce wynik, a dotycz4ce
dzialalno(ci inwestycyjnej

- l 861 -129
- rat nik na sprzedazy, likwidacji Srodk6w
trwalych -1268 -129

- wymk z przevacowania 6rodk6w trwatvch -t 764 U
- wynik z rozliczenia kapitalu z tytufu

aktualizacii wyceny I t75 0
- otrzJmane odsetki 0 0

d) elementy korygujqce wynik. a dotycz4ce
dzialalnoici f inansowej 0 0
-odsetki zaplacone 0 0
-prowizje od g'warancji 0 0

e) pozostale korekty z tltulu zmian pasyffow i
aktywow ,564 -l 868
- zmniejszenie (zwipkszenie) stanu zapas6w

2 666 -2 089
- zrnniej szenie (zwiQkszenie) stanu
naleznosci 400 -3 979
- zmniejszenie (zwipkszenie) zobowiqzafi
k6tkoterminowych -10  614 6 223
- zmniejszenie (zwigkszenie) r ozliczeh
miQdzyokresowych -4 220 -2 023
- zwigkszenie (zmniejszenie) z tyhrlu

mbycia aktvw6w finansowych -15 170
- zmniejszenie (zwiqkszenie) z tytulu

wydania udzial6w (emisji akcji) i innych
instrument6w kapitalowych oraz doplat do
kaDitalu 26 3',74 0
og6lem korekty wyniku finansowego na
koniec okresu -1 135 -2 555

I. Srodki pierlipitre netto z dzialalnosci
operacyjnej (1+0 -518 -496

B. Prueplywy Srodk6w pieniginych z
dzialalnosci inwestycyjnej 0 0

l . Wplywy 1 424 200
a) sprzedaz Srodk6w trwalych i wartosci

niemalerialnych i prawnych 1375 200
b) odsetki z lokat temino\ryych po)eyzej 3

miesigcy 0 0
, Wydatki

848
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a) zakup rzeczowych aktyw6w trwalych oraz
wartoSci niematerialnych i prawnych 641

lL Srodki pienigzne netto z dzialalnosci
inwestycyj nej (1+2)

5 / O -473
c. Przeplywy Srodk6w pieniginych z

dzialalnoSci fi nansowej 0 0
t . Wplywy

0 0
a) odsetki uzyskane

0 0
b) inne wplywy finansowe 0 0

Wydatki 120 106
a) sptaty lsed]'t6w i pozyczek 0 0
b) platnosci zobowi{zan z tytulu leasingu

frnansowego 120 106
c) odsetki 0 0
d) inne wydatki finansowe 0 0
t_lL Srodki pienierne netto z dzialalnosci

Iinansowej (1+2) -120 -106
Przept nT netto razem (I+/-[+/-m) -62 -1 075
Bilansowa zmiana Srodk6w pieoiginych

-62 -t 075
Srodki pieniqzne na pocz4tek okesu 208 1 283
Srodki oienie2ne na koniec okesu 146 208

Dodatkowe notv obiasniaiace

L lnformacja o instrumentaah finansowych

Spolka posiada naslQpu.iqce inslrumenly fi nansowe'

Lp. Nazwa
WanoSd

bilansowa
w tys. zl
na dzieh

31.'12-2009r.

WartoSd
bilansowa
w tys. zl
na dzieh

31.12.2008r.

Metoda

wyceny

Postanowienia

umowne

L Aktywa 34 479 t9 624

Srodki pienig2ne

t46 208

WartoSc
nominalna

Nie wystapuj4
ogranrczenla w
dysponowaniu
Srodkami
oienieznvmi



2. Naleznosci z rytulu
dostaw i ustrug
dfucoterminowe

0 0
Warto56
nominalna

Nie wystgpuj4
ograniczenia w
dysponowaniu
&odkami
uzyskanymi ze
splaty
naleznoSci

3 . Naleznosci z t]4ulu
dostaw i uslug
kr6tkoterminowe 19 153 19 361

Wartoid
nominalna

4. Udzialy i akcje t f 180 59 Cena nabycia

IL Zobovi4z nia lt 821 21 378

1 . Zobowiazania z t]'tulu
dostaw i uslug 1t  a2 l 2t 3',18

Wycenione w
wartoSciach
wymagaj4ayc
h zaoNaty

Spolka nie posiada:
- instrument6w kapitalowych,
- pochodnych instrument6w finansowyah.
- obligacji i weksli obcych,
- kontrakt6w typu forward.

Ryzyko odnosz{ce siQ do instrument6w finansowych
Dzialalnoii Spolki nara2ona jest na nast€pujqce ryzyka finansowe:

a) ryzyko kredltowe,
b) ryzyko plynnosci,
c) ryzyko rynkowe:

. ryzyko walutowe,

. ryzyko stopy prooentowej,

. inne ryzyko cenowe.

Ryzyko kredytove
Ryzyko kedytowe oznacza, ze jedna zs stron instrumentu finansowego nie wywi4zuj4c

sig ze swoich zobowi4zari spowoduje poniesienie strat finansowych przez drug4 ze stron.
Ryzyko kedyowe wystapBj{ce w Spolce mozna podzielii na dwa rodzaje: ryzyko

kredytu kupieckiego i ryzyko zmiennych st6p prccentowych (zostalo ono opisane ponizej).
Ryzyko kedytu kupieckiego - Sp6lka slosuje zasadq dokonl'rvania transakoji wyl4cznie z

kontrahentami o sprawdzonej wiarygodnoSci kredyowej. Zarz4d Spolki szczeg6lnq uwage
przlviqzuje do monitorowania sfywu nalezno6ci, pod wdqdem wysokosci jak i terminowosci.
Bior4c pod uwage dane historyczne, ryzyko kredytowe w odniesieniu do nale2noSci *anosi
8,3yo przyahod'w netto zB sprzeddzj, a varto$e nalezno(ci Tagrozonych nie6ci4galnoSoi4
wynosi 4,9 mln zl.

Ryzyko ply nosci
Ryzyko lynno3ci finansowej rozumiane jest jako zdolno5d do regulowania zobowlry'ah

w wvznaczonYch terminach.

tr'r; 
L-rJJa/a
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Zarzqd Spolki zanqdza ryzykjern ptynnoSci poprzez monitorowanie teminow
zapadalnoSci akt)'\r6w omz zoboviqzai finansowych oruz poprzez negocjowanie temin6w
platnosci swoich zobowi{zair.

Na dzief sprawozdania finansowego Sp6lka nie posiada zaciqgniQtych kedyt6w
bankowych.

Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe oz^acz^, ze wartos6 go&iwa instrumentu finansowego lub przyszle

przeplywy 6rodk6w pieniq2nych z nim zwiqzane bpdl ulegad wahaniom ze wzglgdu na zmiany
cen rynkowych. Ryzyko rynkowe obejmuje trzy rcd$e ry4ka: ryzyko walutowe, ryzyko stopy
prooentowej i irme ryzyko cenowe.

Ryzyko walutowe - to ryzyko, ze wartosd godziwa instrumentu finansowego lub
przyszte przepl,lwy 6rodk6w pienigznych z nim zwi4zane bpda ulega6 wahaniom ze wzgledu na
zmiany kurs6w w;,rniany walut.

Spolka prowadzi dzialalno36 eksportowe w niewielkiej skali (w 2009 r. udzial rynku
eksportowego wyniosl okolo l, yo sprzeddzy produkt6w ogolem), w zwiqz*u z tym ryzyko
walutowe w nieznacznym stopniu wplywa na sprawozdanie finansowe Spolki. Spolka nie stosuje
zadnych imtrument6w zabezpieczajapy ch-

Ryzyko stopy procentoyej - jest to ryzyko, ze wartosi godzrwa instrumentu
finansowego lub przyszle przeplywy 6rodk6w pienicznych z r,rm zwr4zalJ'e bQd4 ulegad
wahaniom ze wzglgdu na zmiany rynkowych st6p procentowych.

Spolka rzadko lolcrje nadwy2,ki 6rodk6w pienigznych w oprocetrlowa[e akt).wa or2\z nie
posiada zaciqgnigtych kredyt6w.

Inne ryzyko cenowe - j€st to ryzyko, z€ warto6d godziwa instrumentu finansowego lub
przyszle przeplywy Srodk6w pienigznych z nim zwiqzanebgd1ulegai wahaniom ze wzglgdu na
zmiany cen rynkowych (ime niz wynikaj4ce z ryzyka stopy proaentowej lub ryzyka
walutowego), niezaleZnie od tego, czy zmiany te spowodowane sq czynnikami
aharakterystycznymi dla poszczeg6lnych instrument6w finansowych lub dla ich emitent4 czy
tez czynnikami odnosz4cymi siQ do wszystkich podobnych instrument6w finansowych bpdqcych
przedmiotem obrotu na rynku.

Spolka nie posiada instmment6w finansowych zkl'ry'i,i zvriazarc jest ryzyko cenowe.

ll. Zobowiazania warunkowe przedstawia pon\Lsza tabela

I-D. Tvtul zobowiazania Stan na 31.12.2009 Stan na 31.12.2008
l . Gwarande l 809 1 809
2. Weksle 901 8 1 5

Razem 27|o 2 624

Zestawietrie wekrli wydanych Inwestoiom na dziei 31.12.2009r.

Lp. Nazwa firmv z& co Data
L Ttane Warszawa zabczDicczcnic Dlatnoioi f-rv 07.02.2003
2 . T\ co warszawa zabezDieczenie Dlahosci f-rv 24.03.2003
L Niczuk Metal Pl zabezDieczede Dlmo6ci f-ry bezteminowo

4. Suma{ zabezpieczenie plaho(ci f-rv I6.05.2003
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5 . Siatcx 09.06.2003

6.
Zaktrad Bctoniarski
W.i B.Puchala zabezDioczenie Dlatno(ci f-rv I1.09.2003

7.
Zakiad Bctoniarski
W.iB.Puchala zabez0ieczenie Dlatnosci f-rv 11.09.2003

8 .
SMC Industrial
Automation Polska zabezoieczenie olatnoSci f-rv 16.09.2003

9.
Budmat Sp.J.
T.Rozmus. J.tr4alvsz zabezDicczcnic olatnoSci f-rv 11.08.2003

10.
Alnor Systemy
Wentvlacii SD. z o.o. zabezDieczerie Dlatnosci f-rv 21.10.2003

I I
PKN "ORLEN- S.A,
Plock zab.naleZlt.wvk.kontraktu 07.10.2008

t2 .
ZaLlady Azotowe
"PI'{-AWY" wykon.rob.branzy inst.-bud- 30.06.20I0

13.
Zaklady Azoto\\e
"PI'LAWY" wvkon..ob.branzv montaz.-irst. 30.06.20I0

Zestawienie gvarancji na dziei 31.12.2009r.

III. Zobowiqzania pozabilansowe

LD. Komu Numer za co D{t{ zakoicz, cwarancii

I
Przcdsipb. Rob6t G6miczych
METRO SD. z o.o. LU/G\ry/GG/r0/0 r/2008 gwar 20tt-06-29

2

Przods.Romontu i Montazu
Urz4dzeri Energetycznych
"ENERGOSERMS" S.A.Lubtin LUTGG/LU05/2009 2010-tt-24

3
Polimex- Mostostal S.A.
Warszawa t504lI-u107612008 gwar 2013-09-15

4 Makro Cash and Ca!ry Polska
S.A. (Mako Zabki) 04t0t9tzMB/06 gwar 20tt-04t'1

5 Makro Cash and Carry Polska
S.A (Makro Sosnowicc). 04/003/z.tMBlo1 gwar 2011-04-10

o Mako Cash and Carry Polska
S.A. (Mako Wroclaw)

04t00uztMw07 gwar 20tI-04-19

7 Politechnika Warcza&ska 04/024/t(MB/08 gwar 2011-10t5

T BBI CapitalNFl S.A.
Torvary i matorialy
Sanita II + mas.

przewl.

zobowiezania pozabilansowe 31.12.2009 r. 31.t2.2008 r.

- z t!'tufu umoqy przewraszczenia zawaflej z
BBI Capital NFI S.A., kt6rej przedmiotem s4
towarv i materialv Sadta II i magazynu.

1 250 | 250
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IV. Dane dotyczqce zobowi{zai wobec budzetu panstwa ba& jednostek samorz4du
terytonalnego z tltulu uzyskania prawa wlasnoSci budynk6w i budowli.

Nie wystepuj4

V. W okresie od 01.01.2009r. do 31.122009r nie zaniechano produkcji zadnej z grup wyrobow,
ani tez nie ograniczono dzialalnoici handlowej. Nie przewiduje sie tez tego w nastQpnym
okresie.

VI. Koszt r.\,f/tworzenia Srodk6w trwalych w budowig 6rodk6w trwalych aa wlasne potrzeby

Zaliczka na Srodki trwale w budowie 0 tys. zl

VlI. Ogolem naklady inwestycyjne w okesie od 01.01.2009 do 31.72.2009r.

Ogolem naklady w okesie jw.

a) zakup Srodkow trwalych
b) licencje oraz oprogramowanie

848 tys. zl

533 tys. zl
315 tys. zl

\{IL Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiqzanymi

BBI CAPITAL NFI S.A. w Warszawie

1/ rozliozenie um6w kompensacyjnyoh w zwi4zku z subskrypojq akcji serii F * 5 599 tys.
zl
2/ rozliczenie um6w kompensacyjnych w zwi4zku z subskrypcj4 akcji serii G i nabyciem
udzial6w w Geoclima Sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie 5 568 tys. zl
3/ naliczone odsetki od zobowiq,zan w otresie IV kwartd6w 2009r. - 183 tys. zl

Dom Maklerski IDM S.A w Krakowie

l/ zakup uslug - 48 tys. zl
2/ rozliczenie um6w kompensacyjnych w zwiq?ku z subskypcjA akcji serii F - 6 I54 tys.
zl
3/ rozliczenie um6w kompensacyjnych w zwiqzku z subskrypcjq akcji serii G i nabyciem
udzial6w w Geoclima Sp. z o.o. z sieddb4w Warsz,awie - 6 763 tys. zl
4/ naliczone odsetki od zobowiqpan w okesie IV kwartal6w 2009r. - 104 tys. zl.

Geoclima Sp,.za!._tLI&Iszal{ie

W okesie od 29.10.2009 do 31.12.2009r. INSTAL-LUBLIN S.A. dokonal:
l/ zakupu towa.6w i matedal6w - 96 tys. zl

Na dzieir 31.12.2009 r. ,,INSTAL-LUBLIN' S.A. w Lublinie posiada nastgpujace zobowi4zania
z podmiotami powiezanymi:

1/ BBi CAPITAI- NFI S.A. - I 044 tys. zl
2/ Dom Maklerski IDM S.A. - 23 tys. zl
3/ Geoclima Sp. z o.o. l29tvs.7]

4',7
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IX. Informacje o wsp6lnych przedsigwzigciac[ k6re nie podlepj4 konsolidacji
Nie wystQpuj4

X. Infomacje o pz€ciQtnym zatrudnieniu z podzialem na gmpy zawodowe

PrzeciQtne zatrudnienie za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r. Wz€dstawia ponizsza tabela:

Lp. Wyszczeg6lnienie Za okres od
01.01.2009 do

31.12.2009

Za okres od
01.01.2008 do

31.12.2008
L Zwzad, So6lki
2 . Pracownicv orodukcvini 230 216
3 . Robotnicv obsfusi 2 4
4 . Pracownicy inzynieryino-techniczni 56 47
5 . Praoownicv og6lnego zarzadu 24 48
6. Pracownicv sklepu 4 4

Razem 317 320

Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2008r. wynosil
a zatrudnienie w dniu 31.12.2009r. wynioslo
uleglo zwipkveniu o

311 os6b
322 osoby
1l os6b

XL lnformacja o lacznej waxtosci wynagodzeri, nagr6d lub korzySci odrabnie dla kazdej z os6b
zanqdzajqcy ch i nadzoruj4cych emiteda"

W okesie od 01.01.2009 do 31.12.2009r. naliczono i wyfacono wynagrodzenia;

a) czlonkom Zarz4du

Wyszczeg6lnieni
e

Razem, w
tvm:

Wynagrodz
enie

Premia w
natufze

Ekwiwalent
za urloo

Jan N{akowski 296 246 30 20 0
Piotr CiomDa 386 366 0 20 0

b) radzie nadzorczej l4cznie

- od 01.01.2009 do 31.12.2009r.
Dawid Sukacz
Grzegorz Kubica

- od 01.01.2009 do 29.05.2009r.
Grzegorz Golec
Piotr Karmelita
Adam Konopka

- od 29.05.2009 do 31.12.2009r.

213 tys. zl

48 tys. zl
41 tys. d

24 tys. zl
24 tys. zl
24 tys. zl
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Jan Duda
Michal Stqpniewski
Adam Stolarz

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

XIL Spolka w okresie od 01.01.2009r do 31.12-2OO9r. nie udzielila po2yczek zar6wno
czlonkom zarz4du, jak i czlorkom organ6w nadzoruj4cych.

XIII. a) lnformacja o umowie iwynagrodzeniu podmiotu upnwnionego do badania sprawozdari
finansolych.

W dniu 3 lipca 2OO9f. Rada Nadzorcn,,I ISTAL-LUBLIIV' S.A. dokonala wyboru
podmiotu upra\a,nionego do badania sprawozdai finansouych, Spolki Mazars Audlt Sp.
z o.o. w Wa$zawie ul. Pigkna 18, wpisanego na liste podmiot6w uprawnionych do badania
sprawozdai finansowych w Krajowej lzbie Bieglych Rewident6w pod numerem 186
Audltor zostal wybrany w celu dokonania przegl4du sprawozdania finarsowego za I
pohocze2logr. orazbadania sprawozdania finansowego za rok 2009.
Z wyblanym podmiotem w dniu 6 lipca 2009l zo$ala podpisana umoi{a na
przeprowadzenie przegl4du sprawozdania finansowego za I p()tocze 2009r- i na
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rck 2009 r. Wysoko66
wynagrodzenia za ptzeptowadzerie przeglqdu sprawozdania finansowego za I p6lrocze
2009r zostala ustalona na kwotQ 13 tys. zl nelIo, a za przeprowadzenie badania
sprawozdania finansowego za 2009 rok w wysokoSci 23 tys. zl netto.

) V. Informacje o znaczqcych zdarzeniach, dotycz4cych lat ubiegbch, ujgtych w sprawozdaniu
finansowym za bieZ4cy ohes.

Nie dotyczy.

XV. Nie wyst4pily zdatzeria, l<ttre by nast4pily po dniu bilansowym, a nie zostaly
uwzglgdnione w spnwozdaniu finansowym.

15 stycznia 2010 r. wznowione po przerwie nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy,
zwolane na dziei 18 gmdnia 2009 r. postanowilo uchwalq nr 8/2010 o warunkowym
podwyzszeniu kapitalu zakladowego w drodze emisji 30 950 000 akcji se i h, obejmowa.nych
przez posiadaozy warant6w subskrypoyjnyoh se.ii b. Emitent szczegolowo poinformowal
o tre6ci podjgtych uchwal w raporcie biez4c1'rn nr 4l2olo z dna 75 stycznra 2010 r.

W dniu 4 lutego 2070 emitent roku zawad umowQ inwestycyjn4 z Panem Andrzejern
Wuczyfiskim; Pani{ Malgoratq Wuczyfsk4; Panem Michalem Wuczyiskim; Patem Tomaszem
Wuczyirskim (zwani dalej l4cznie "przejmujqcymi"). Przejmujqcy kontroluj4 obecnie Spolki
AWBUD Spolka z o.o. (zwanej dalej 'AWBUD DB) oraz PWB AWBI-iD S.A. (zwanq 4alej
"PWB AWBUD").
Umowa oke6la wzajemne zobowiAzania strot w zwiryku z zamierzonym przez przejmujqcych
i emitentem stworzeniem zdywersyfikowanej gmpy budowlanej, Swiadczqcej uslugi generalnego
wykonawstwa inwestycji, uzupelnionych o uslugi o wiodAcym udziale ry.kowym w Polsce w
zakrcsie realizacji instalacji przemyslowyc\ konstrukcji zelbetov/ych oraz wiod4cym udziale
regionalnym w zakesie produkcji wyrob6w betonowych, w drodze objQcia akoji Instal
w docelowej wysoko3ci gwarantuj4cej przejmuj4cym osi4gniQcie pozycji dominuj4cej
w stosunku do INSTAL (ponad 60% glos6w na walnym zgromadzeniu). Jednoczesnie po
zakoiczeniu procesu emitert zostanie podmiotem dominuj4cym wobec AWBUD DB oraz PwB
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AIVBIJD. Przejmuj4cy zamierzajq wykonai swoje dzialania za poSredniclwem powolanej w tym
celu sp61ki, w kt6rej to spolce umieszcz4 wszystkie swoje akcje i udzialy w AWBUD DB oraz
PWB AWBIJD. Na pofzeby transakcji pz)/jQto, ze Eodziwa wartosd jednej akcji INSTAL
wynosi 3 pln (trzy zlote) a godziwa wanos6 calej spolki PWB AWBIID i calej spolki AWBUD
DB wynosi l{cznie 200.500.000 pln (dwieicie milion6w pipiset tysiacy zlotych). Warto6ci te
dodatkowo zostar4 poddane badawu przez bieglego rewidenta w celu potwierdzenia ich
prawdziwofci. Transakcja przeprowadzona bpdzie w 2 (dw6ch) etapach. Szczegolowy opis
istotnych warunk6w umowy zostal przekazany do publicznej wiadomosci w dniu 4lutego 2010
r. raportem biezeaym ff 1612010.

W dniu 4 marca 20I0 r. odbylo siq Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kt6rego
przedmiotem obrad byla m. in. zmiana uchwaly nr 8/2010 NWZ z dnia 15 stycznia 2010 r.
o warunkowym podwy2szeniu kapitalu zakladowego Spolki.
NWZ postanowilo zmienie kwote warunkowego podwyzszenia kapitalu zakladowy na
pod\ryzszenie o kwotA 13 345 016 A.

XVI. Info.macje o relacjach miqdzy prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie
i zakesie przejgcia akly'wow i pasyw6w.
Nie wystapuj4

X\{L Skumulowana Sr6droczna stopa inflacji z okesu ostatnich 3 lat dzialalno6ci emitenta nie
osiagn€la wartoSci I 00%.

XV[I. Zestawienie i objadnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i por6wnywalnych danych linansowych, a uprzednio spozqdzonymi
i opublikowanymi sprawozdaniami finansow)rmi.

Ro2nice pomigdzy sprawozdaniem za IV kwartal 2009 roku a sprawozdadem za 2009 tok
wynikajq z korekty danych dokonanych w uzgodnieniu z Bieglym Rewidentem.

Jednosfkowe sDrawozdanie z svtuacii fi natrsowei

AKTYWA

Bilans
roczny

31.12.2009r.
w tvs. zl

Mwartaly
2009r.

w tys. zl

R6inica
w tys, zl

AKTT'ItrA TRWAI,E 31212 30 0s3 l 1 5 t
l . Wartosci niematerialne i Drawne 274 274 c
z. Rzeczowe aktvwa trwale 6 05( 2 72t
1 . \aleznosci dlusoterminowe ( (

4. lnweswci e dfu soterminowe 22 57', 24 gta

5.
Aktywa z tytulu odroczonego podatku
lochodowego

2311 2 23'

tr. {KTYWA OBROTOWE 28 091 28 184 -9(

l . Zapasy 1 9 1 ; | 91', (

z. val€znosci k5tkoterminowe 19 444 19 48t (
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nwestycie krotkoterminowe 1 0 5 l 1 4
4. Pozostale aklnva 5 63t 5 63I L

AKTYWA RAZEM 59 J0( s8 23t I 069

PASYWA

Bilans
roczny

31.12.2009r
w tvs.

IV kwartal
2OO9r.

w tys. zl

R6Ztrica
w tys. zl

t KAPITAL (FT]NDUSZ) WLASNY 3A 466 37 Ul 644
1 . Kapital (Fundus, podstawowy 15 49( 15 49(

2.
NaleZne uplaty na kapital podstawowy(wielkode
trlemna)

3 . Udzialy (akcje) wlasne (wielko3c uiemna)
4. Kapital (limdusz) zapasowy 17 21i t'72 l
5. Kapital (fundusz) z aktualizacii wycenv 10 33( 9 63t 69t
6. Pozostale kapilaly (fu ndusze) rezerwowe
7. Zvsk (strata) z lat ubieslych 191 -5 l9l
8. Zysk (strata) netto 611 67(

9 .
Odpisy z zysku netto w ci4gu roku
)brotowego(wielkosi uiemna)

tr.
zoBowr4zar{rA r RDZERWY NA
zoBowrAzAr{ra 20 a4a 2g 414 424

Rezerwv na zobowiaz ania 6 824 6 401 424
.,

Zobowiazania d.lusoterminowe ( C
L Zobowiazania k6tkoteminowe 14015 1401 i

PAS\'\[A RAZEM 59 30( 58 23i 1 069

Jednostkowe sorawozdanie z calkowitvch dochod6w

Lp. Wyszczeg6lnienie
01.01.2009-
31.12.2009r.

roczly
w tvs. zl

01.01.2009-
3l.I2.2Og9r.
kwartalny
w tvs. zl

R6inica
w tys. zl

Dzialal na{6 ko ntv nuotana
I. Pzychody netto ze sprzedazy Fodukt6w,

towax6w i material6w 59 079 59 079 0
II. Koszty spzedanyoh produkt6w, towar6w i

material6w 53123 53 123 0

' ZYsk (strata) brutto ze sorzedaiv 5 956 5 956 0
lv. Koszty sgrzedazy I 388 1 3 8 8 0

Kosztv os6lnego zarzadu 4 s58 4 558 0
VI. Zvsk (strata) ze sorzedaiv 10 l0 0
VII. Pozostale przvchodv operacvine 2 646 2 462 224
\TII. Pozostale kosztv oDeracvine | 614 | 614 0

Zrsk (strata\ z dzi^lalnoici oneracvinei 1 082 858
X. Przychody finansowe 402 4A 0
xI. Kosztv finansowe 430 430 0
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XII. Zvsk (strata) Drzed oDodatkowaniem 1 054 830
)oII. Podatek dochodowv 43'I 160 2'77

- Dodatek dochodowY bie2acY 0 0
- podatek dochodowv odroczonv 437 160 271

xrv. Zysk (strata) netto z dzialalaosci
kontynuowanei

617 670 -53

Dzialalnod[ mniechana
Zvsk (strata) neno na dzialalnoSci zaniechanei

xv, Zvsk (strata) netto 6t7 610 -53

xvL Inne calkowite dochody 1 1 5 9 0 1 159
- skutk wyceny aktyw6w finansowych
dosteDnvch do sDrzedazv
- skutki altualizacji majatku trwalego I  159 0 r  1 5 9

xvII. Podatek od innych calkowitvch dochod6w 220 0 220
X\'IIL Intre calkowite dochody (netto) 939 0 939
xx. Calkowite dochody oc6lem 1 556 670 886
xx. Zysk (strata) nctto na jedne akcjQ (w zUgr,

na iedna akcie)
0,06 0,07 -0,01

xxL Z dzialalnosci kontvnuowanei i zaniechanei
- Dodstawowy 0.06 0.07 -0.01
- fozwodnionv 0.06 0.07 -0.01

xxIL Z dzialalnoici kontvnuowanei
- Dodslawowv 0.06 0-07 -0.01
- rczwodnionv 0.06 0.07 -0.01

Zysk netto za okes od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. W^i6sl617 tys. d.

XlX. Nie wystApily zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowoSci i sposobu
sporz{dzarda spnwozdania finansowego w stosunku do popftedniego roku obrotowego.

Xx. Nie wystQpuje niepewnosd co do mo2liwosci kontynuowada dzialalno3ci.

xxl lnformacje dotycz4ce przychod6w i wynik6rv przypadajqpych na poszczeg6lne segmenty
operacyjne, oke6lone zgodnie z MSSF 8. Polityka rachunkowofui segment6w
przedstawiona zostala we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Segment opcracyjny - obszar sprzedaiy - pr4ychody i koszty za okres od 01.01.2008r. do
31.12.2008r.w tys. zl

Wyszczeg6lnienie Og6lem Kraj
Kraje

sDoza UE
Kraje
Utr

Przvchody od klienl6w zewnetrznych 937 60 045 | 247 645
Kosztv 59 365 58065 889 4 t  I
Zvsk(strata) na sDrzedazy 2 571 1 979 358 234
Pozostale przvchodv oDeracvine 1 3 8 6 I  386 0 0
Pozosraie kosztv operacvine 1,272 | 272 0 0
Zysk (strat) na dzialalno3ci operacyinei 2 685 2 093 358
Saldo dzialalnosci fi nansowei -705 -'705 {J 0
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Zysk (strat) brutto I 980 1 3 8 8 358 234
Podatek dochodo.ay 80 80 0 0
Zysk (strat) netto 2 060 I 468 _158 234

Aktywa i pasywa segment6w na dziei 31.12.20O8l wEl zt

Wyszczeg6lnienie Ogolem Kraj Kraje spoza
UE

Kraje {JE

41 313 41 313 0 0
Nale2noSci 19 884 19 884 0 0
Pasywa 4t 313 41.313 0 0
Zobowiazania 24 744 24'744 0 0
Amortyzacia 762 762 0 0
Wvdatki inwestvcyine 673 673 0 0

Segment operacyjny - rodzaj dzialalnoSci - przychody ze sprzedazy za okes od 01.01.2008r.
do 31.12.2008r.w tys. zl

Wyszczeg6lni€ni€
Razem

Uslugi
budowlano

mon{aiowe

Wyroby
il|stalacyjn

e

Pozostala
spIzedai

SpEedai
towar6w i
material6

Przychody segmentu 6t 937 54 590 l  135 1 0 2 5 2 987
Koszty segmentu 53 71'1 4',7 296 2 559 1 027 2 835
NieprzyDisane Drzychody 1 923
Nieprzvpisane koszty I 162
Wynik finansowy netto 2 060

Segment operacyjly - obszar sprzedaijy - przychody i koszty za ok.es od 01.01.2009r.
31.12.2009r.w tys. zl

Aktywa i paslrr'a segment6w na dzien 3l.12.2009r. w tys. d

Wyszczeg6lnienie Og6lem Kraj Kraje
sooza uE

Kraje
UE

Przvchodv od klient6w zewetrznvch 59 079 58 298 350 431
Kosztv 59 069 58  616 160 293
Zvsk(stratd na sDrzedajry 10 -318 190 1 3 8
Pozostale przvchodv operacyine 2 686 2 686 0 0
Pozoslale kosztv oDeracvine 1 6 1 4 | 614 0 0
Zysk (strat) na dzialalnojci operacyinei 1 082 754 190 1 3 8
Saldo dzialalnosci fi nansowei -24 -108 a2
Zvsk (strat) brutto | 054 646 188 220
Podalek dochodowy 43',7 437 0 0
Zysk (strat) netto 617 209 188 220
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SDOZA UE UE
Af.tJ,$r'a 59 306 59 306 0 0
Nale2noSci t9 484 19 484 0 (.)
Pasywa 59 306 59 306 0 0
Zobowiarania 14 015 14 015 0 0
Amortyzacia 730 730 0
Wydatki inwestycyine 848 848 0 0

Segment operacyjny - rodzaj dzialalnofci - przychody ze sprzedazy za okrcs od 01.01.2009r.
do 31.12.2009r.w tys. zl

Wyszczeg6lnienie Razem

Uslugi
budowlan

o-
montazo

Wyroby
instalacyj

ne

Pozostal
a

sprzedai

Sprz€dai
towar6w

i
materia16

Przychody segmentu 59 079 53 764 2 463 8 1 3 2 035
Koszty segmentu s3 t23 48 187 2 216 8 1 5 l  905
Nieorzr,pi sane przvohodv 3 070
NieDrzvDisane kosztv 7 990
Wvnik finansowv netto 6t7

Inform&cja o gl6wnych ldientach za okes od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

STAROSTWO
POW.W

M2
WARTOSE
W TYS.ZL

POW.W
M2

WARTOSC
w rYs.zl"

Stan ra 3I.12.2009r. Stan na 01.01.2009r.
l-loblin dziatka 2112 37 591 801 37 591 801
RAZEM 37 591 801 37 591 801

Warto36 wieczystego u2ltkowada gunt6w wykazywana j€st w ewidenoji pozabilansowej.

)OC 0. Koreky blqd6w poprzednich okestiw

Lp, Nazwa odbiorcy

Za okrcs od
01.01.2009 do
31.I2.2009.,

Sprzedai
w tvs. zl

Udzial
(w o/o\

SDrzedai produkt6w towar6w i mat€rial6w w tys. zl 59 019 100
1 Klienl. A - sesment uslus budowlano-montazowych 1 8  2 1 0 30.8
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PASYWA
Opublikowa

ne
Po

korekcie
R6inica

31.12.2008r. 31.12.200
8r.

31.12.200
8r.

L Kapital wlasny tt 617 10 534 -1 083
Kapital z aktualizacii wycenv t0 572 9 489 -1 083

IL Zobowi4zania i rezerwy oi
zobowiazania

29 696 30 779 I 083

Rezerwa z qtulu odroczonego podatku
dochodowego I l5'1 2 240 I 083

l) Zgodnie z MSR 8 dokonano korekry dotyczqcej naliczenia rezerwy na odroczony podatek
dochodowy od kwoty przeszacowaoia Srodk6w trwalych zaliczonych do nieruchomosci
inwestycyjnych - 5 197 tys. A oraz od kwoty przeszacowania - 503 tys. zl od jrodk6w
lfi'/alych niezaliozanych do nieruchomojci inwestycyjnych. tr ecznie naliozono rezerwQ na
odrcczony podatek dochodowy w wysokofui 1083 tys. zl, kt6la znniejszy{a kapita.l
z aktualizacji wyceny, a zwipkszyla rezetwa na podat€k odroczony, nie ulegla natomiast
zmianie suma bilansowa pasyw6w ani atiyv6w za okesy przedstawione powyzej
wtabelach. Poniewaz MSR 8 wynaga w takich przypadkach podejScia retrospekpvnego
i ujawnienia informacji dotycz4cych korekty ka2dego prezentowanego w sprawozdaniu
okresu poprzedniego, w zwi4zku z tym zostaly one ujEe w prezentowarym sprawozdaniu
frnansowym oftz powy2szych tabelach. Pfteszacowanig od kt6rego naliczono rezerwg na
podatek odroczony jako blqd podstawowy dotyczylo przeszacowwia z 2lojroku.

XXIV. Nie wyst4pily zdarzenia o charalterze i celu gospodarczym zawartych przez jedlostkg
um6w nieuwzglgdnionych w bilansie w zakresie niezbpdnym do oceny ich wpllvu na
sytuacjQ majqtkow4 finansow4 i wynik finansowyjedlostki.

)OfV. Informacje o istotnych hansakcjach (uraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkp na
innych warunkach niz rynkowe ze stronami powi4zaoymi, przez kt6re rozumie siE
jednostki powiAzane omz:

a) osobQ, ktora jsst czlonkiem organu zalzqdzaj4cego, nadzoruj4cego lub administruj4cego
jednostki lub jednostki z ni4 powi4zaaej, lub

b) osobg, kt6ra jest malzonkiem lub osob4 fakrycanie pozostaj{ca we wsp6lnym pozyciu,
krewnym lub powinowatym do drugiego stopni4 przysposobionym lub
przysposabiajAcym, osob4 zwiqTan4 z tytulu opieki lub kurateli w stosunku do
kt6rejkolwiek z os6b bgd4cych czlonkami organu zuz4dzajqcego, nadzorujacego lub
administruj4cego jednostki lub jednostki z ni4 powiqzanej, lub

c) jednostkQ kontrolowan4 wspolkontrolowan4 lub inna jednostke, na kt6rq znaczqcy wplyw
wywiera lub posiada w niej znaczaca ilo3i glos6w, bezpo5rednio albo poirednio osoba,
o ld6rej mowa w puokcie a i b, lub

d) jednostkg realizuj4c4 program Swiadczefi pracowniczych po okresie zatrudnieni4
skierowany do pracownik6w jednostki lub innej j€dnostk bedAcej jednostk4 powi4zan4
w stosunku do tei iednostki
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- wraz z info$nacjami okreSlaj4cymi charakter tych trans'kcji.
Nie dotvczv.

Lublin, dnia 2 1.04.201 0r.

0,Aorhn'ak

lnsTnl ,. , "*" nLUBLIB S,R. 20-328 Lublin
tel. : 8l / 744 00 3 l, fax: 8 1/ 744 16 07
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