
PIP ..INSTAL-LUBLIN S.A."

AKTYWA Na dziei
31.03.2010r.

Na dzief
31.12.2009r.

Na dzief
31.03.2009r.

I, AKTYWATRWALE 27 851 28 596 t4 s09
Wartosci niematerialne 365 274 0
WartoSC firmy iednostek podporzadkowanvch 11 308 1 1 3 0 8
Rzeczowe aktywa trwale '7 127 7 296 3 022
Nalernosci dlueoterminowe 0 0 0
Inwesrycje dfu goterminowe 7 407 7 407 9  7 t l
- nieruchomoici '7 397 7 397 9 '701

- dlugoterminowe aldywa finansowe l 0 l 0 l 0
Aktywa z tytulu odroczoneso podatku dochodoweso | 644 2 3t l 17'76

II. AKTYWAOBROTOWE 30 610 32 t24 23 935
Zapasy 2 58'7 2 1 7 5 2 500
Naleixrosci ta6tkoterminowe z Wtulu dostaw i uslus 2 l 195 t7 676
Inwestvcie k6tkoterminowe 0 0 49
Pozostale naleinosci 546 486 654
Srodki pienigine i ich ekwiwalenty 1  ana | 623 491
Alffywa trwale przeaaczone do sprzedazy 909 909 0
Pozostale aktywa 2 894 5 736 2 565
AKTYWARAZEM 58 461 60 720 38 444

Skr6cone skonsolidowane sprawozdanie z sltuacji finansowej na d2ieft31.03.2010r. (w tys. zl)

PASYWA Na dzief
31.03.2010r.

Na dzieri
31.12.2009r.

Na dzief
31.03.2009r.

L KAPITAL WLASI\Y 37 677 38 619 ll296
Kapital podstawowy 15 496 1s 496 6075
Kapital zapasowy t7 212 t7  212 0
Kaoitzl z akll.talizacii wvcenv l0 340 l0 336 r0 572
Zvsk (strata) z lat ubieelvch 4 425 -5 195 -5 030
Zvsk (strata) netto -946 770

II.
ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIAZANIA

20 784 22 l0l 27 t48

Rezerwv na zobowiazania 5 816 6 855 4 701
Rezerwa z t!.tulu odroczoneqo oodatku dochodoweqo 2 587 3 250 1 3 0 4
Rezerwa na Swiadczenia emerwahe i podobne 603 603 442

- dlusoterminou)a 377 377 0
- kt dtkoterminowa 226 226 442
Pozostale rezerwy z ozo 3 002 2 955
- dlasoterminowa 3 5 35 0
- kr6tkoterminowa 2 591 2 967 2 955

Zobowiazania dlugoterminowe 0 0 0
Zobowiaz:nia kr6tkoterminowe 14 968 rs 246 22 447
Zobowiazznia zMulu dostaw i uslug 1 1 5 6 1 12 741 t9 182
Zobowiazania z Wtufu wynagodzef 644 673 1 480
Pozostale zobowiazania 2763 1 832 I 785
PASYWARAZEM s8 461 60 720 38 444
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Sk6cone skonsolidowane sprawozdanie z calkowitych dochod6w za okres od 01.01.2010r. do
31.03.2010r. [uklad kalkulacyjny] (w tys. zl)

Wyszczeg6lnienie

Za okres
01.01.2010
31.03.2010

Za okr€s
01.01.2009
31.03.2009

D zi ala Ino ! 4 honlynu ow an a
Przvchody netto ze sprzedaZy produk6w, towar6w i material6w 14705 12 590
Koszty sprzedanych produkt6w, towar6w i material6w t3 920 r0 778
Zysk (strata) brutto ze sprzedary 785 1 8 1 2
Koszty sprzedariy 589 5 Z )

Koszty og6lnego zrzqdu r 164 1240
Zysk (strata) ze sprzedairy -968 247
Pozostale przychody operacyjne 62 26
Pozostale koszty operacyjne 27 2 l
Zysk (sfi,ta) z dzialalnoSci operacyjnej -933 252
Przychody finansowe 17 42
Koszty frnansowe 22 287
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -938 7
Podatek dochodowy 8 328
- podatek dochodowy biezqcy 0 0
- podatek dochodowy odroczony 8 328

Zysk (strata) netto z dzialalnosci kontynuowanej -946 -321

DzialalnoS€ zaniec h ana 0 0
Zysk (strata) netto na dzialalnosci zaniechanej 0 0
Zysk (strata) netto -946 321
Inne calkowite dochody
- skutki wyceny aktywdw finansowych dostEpnych do sprzeda:ry

- skutki aktualizacji majetku trwalego
Podatek od innych calkowitych dochod6w
Inne calkowite dochody (netto)

Calkowite dochody ogolem -946 -321

Skr6cone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wlasnym za okres od 01.01.2010r. do
31.03.2010r. (wtys. zl)

Wyszczeg6lnienie

Za okres
01.01.2010
31.03.2010

za okres

01.01.2009
31.12.2009

Za okres
01.01.2009
31.03.2009

KaDital wlasnv na poczatek okresu (BO) 38 619 10 s34 tt 617

- zmiany przyiewch zasad (polityki) rachunkowoSci i korygowanie blQd6w 0 0 0

KaDital wlasny na poczgtek okresu (BO), po korektacb 38 619 10 534 lt 6t7

Kapital Dodstawowy na poczAtek okresu 15 496 6 075 6 07s
- emisia akcii 0 9 421 0

KaDital Dodstrwo$Y na koniec okresu t5 496 t5 496 6 075

Kapital zapasowy na poczqtek okresu t7 212 0 0

- zwiekszenie ( z tytulu) 0 t'7 212 0

akcie powyzej wartoSci nominallqi 0 16 9s3 0

podzial zlsku (ustawowo) 0 165 0

aktualizaci a sprzedanych 6rodk6w twalych 0 94 0
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z 0 0 0
pokrycie shaty z lat ubieglych 0 0 0

Kapital zapasowy na koniec okr€su t7  212 l7 212 0
Kapital z aktualizacii wyceny na poczStek okresu 10 336 9 489 r0 572
- zwigkszenie (z tytutu) 4 941 0

rozliczenie kapitalu z tltulu aktualizacii Wceny 4 0 0
przeszacowanie Srodk6w trwalvch 0 941 0

- znnieiszenie (z Rtufu) 0 94 0
sprzedaz Srodkow trwalych 0 94 0
kapital z akualizacii wyceny 0 0 0

Kapital z aktualizacii wycenv na koniec okresu 10 340 10 336 to 512
Zvsk (strata) z lat ubieglych na Doczatek okresu -4 425 -5 030 -s 030
Zysk z lat ubiegtych na Doczgtek okresu 770 2 060 0

- aryiekszenie (z Mulu) 0 0 0
- zmnieiszenie (z btulu) 0 2 060 0
pokrycie snaty z lat ubieglych 0 I 895 0
przeniesienie na kapital zapasowy 0 to) 0
Zysk z lat ubieglych na koniec okresu 770 0 0
Strata z lat ubieslvch na Doczatek okre.su -5 195 -7 090 -5 030

- zwiekszenie (z Wnrlu) 0 0
- znnieiszenie (z tltulu) 0 I 895 0
pokycie strat z lat ubiegbch z kapitalu zapasowego 0 0 0
Dokrvcie stratv z lat ubieehch 0 I 895 0
Strata z lat ubieslych na koniec okresu -5 195 -5 195 -5 030

Zvsk (strata) z lat ubieglvch na koniec okresu -4 42s -5 195 -5 030
WYnik netto -946 770 -321
- zvsk netto 0 7'70 0
- strata netto 946 0 32r
ll. KaDital wlasnv na koniec okresu (BZ) 37 676 38 619 lt 296
III. Kapital wlasny, po uwzglgdnieniu proponowanego podzialu zysku
(Dokrycia straty) 37 676 38 619 tt 296

Skr6cone skonsolidowane sprawozdanie z ptzeplyw6w pieniQarych za okres od 01.01.2010r. do
31.03.2010r. [metoda po3rednia] (w tys. zl)

Za okres 01.01.2010
31.03.2010

Za okres 01.01.2009
31.03.2009

Przeotvwv Srodk6w DienieZlvch z dzialalnoSci ooeracvinei
Zysk (strat) netto -946 -371

Korektv razem 717 707
Amortyzacia 202 20s
Zvski (strarv) z Mulu r62nic kursowvcb 0 0

Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy) 0 0
Zvsk (shata) z dzialalnoSci inwesWcyinei -4

Zmiana stanu rezerw I 036 -241

Zmiana stanu zaDas6w 4t2 ? 081
Zmiana stanu naleinosci 1 297 | 554

Zmiana stanu zobowiq3anl kr6tkoterminov/ych, z wyjetkiem pozyczek i
kedfi6w -65 -2 275

zmiana stanu pozostahch aktvw6w 3 329 -612
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0 0
Przeplvwy pienie2ne netto z dzialalno5ci ooeracyinei -'r'ro 386
Przenhrw Srodk6w pienie2nvch z dzialalnoSci inwestvcvinei
Wplywy 6 0
Zbycie wanoSci niematerialnych oraz rzeczowych aktyw6w trwalych 6 0
Zbycie akryw6w fi nansowych 0 0
Irxre wplyw inwestycyine 0 0
Wydatki 125 77
Nabycie wartoSci niematerialnvch oraz rzeczowvch aktyw6w twalych 40 77
Nabycie aktyw6w frnansowych 0 0
Inne wydatki inwesWcyine 85 0
PrzeDhryv Dienietne netto z dzialalnosci inwestvcvinei -119

Przeplywv Srodk6w oienieilvch z dzialalnosci linansowei
wphryv 0 0
-wph'\4ry netto z emisii akcii i innych instrument6w kapitalowych 0 0
wydatki 26
- DlahoSci zobowiazat z tvnrlu umdw leasinsu finansoweso 26
Prz,eDhwy Dienigzne netto z dzialalnosci finansowei -26

Przeolvwv oieniezne netto. razem -381 283
Bilansowa zmiana stanu Srodk6w DienieZnvch. w tvm: -381 283
Srodki oienieine na Doczatek okresu | 623 208

Srodki DienigZne na koniec okresu. w tvm: 7 242 491
- o ograniczonei mo2;liwoSci dysponowanra
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L Infornacie o nodmiotach wchodzacvch w sklad Grupy Kapitalowei PIP..INSTAL-LUBLIN
s.A."

I.1. Nazwa, siedziba, przedmiot dzialalnoSci jednostki dominujqcej

Nazwa (firma): Przedsipbiorstwo Instalacji Przemyslowych ,,INSTAL-LUBLIN" Sp6&a
Akcyjna
Forma prawna: sp6lka akcyjna
Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska
Siedziba i adres: ul. Lucyny Herc 9, 20-328 Lublin
Numer telefonu: +48 81 744 00 3l
Numer faksu: +48 81 7441607
Adres e-mail: oflice@instal.com.pl
Strona intemetowa: www.instal.com.pl
Numer REGON:430046288
Numer NIP: 7 12-015-7 6-18
Numer KRS: 0000023958

I . Przedsigbiorstwo Instalacji Przemyslowych ,,INSTAL-LUBLIN- S.A. z siedzib4 w Lublinie przy
ul. L. Herc 9 zarejestrowane jest w Sqdzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru S4dowego pod nr KRS 0000023958.

Podstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki dominujqpej to wykonywanie instalacji wodno-
kaaalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychPY'D 43.22.2.

Akcje jednostki dominuj4cej s4 notowane na Gieldzie Papier6w Wartodciowych w Warszawie S.A..

2. Rokiem obrachunkowym dla Grupy jest rok kalendarzowy. Czas trwania dzialalno3ci Grupy jest
nieoglaniczony.

3. Skonsolidowane skr6cone sprawozdanie finansowe Grupy sporzedzono za okres od 01.01.2010 r.
do 31.03.2010 r.. W zwiezku z tym, iz Geoclima Sp. z o.o. zostala przejEta przez PIP ,,INSTAL-
LUBLIN" S.A. z dniem 29.10.2009 r. dane por6wnyrvalne za okres od 01.01.2009 r. do
31.03.2009 r. pochodz4 ze sprawozdania jednostkowego jednostki dominujqpej, dane lqczne
zaprezentowano od 1.1 1.2009 do 37 -12.2009 r..

4. Sklad osobowy Zarz@u oraz Rady Nadzorczej jednostki dominuj4cej

Sklad Zarzadu na clzief 31.03.2010 r.:
PrczesZarzqdt- Jan Makowski
CzlonekZuz4d,t-Wiceprezes- PiotrCiompa

Sklad Zazqhr na dzief I 7.05.20 I 0 r. :
PrczesZarzqdu- Jaa Makowski
Czlonek Zarz4du-Wiceprezes - Piotr Ciompa

Sklad Rady Nadzorczej na tlzief 31.03.2010 r.:
Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej - Jacek Klimczak
WiceprzewodniczqpyRadyNadzorczej - JaroslawWiSniewski
Sekretarz Rady Nadmrczei -

Czlonek Rady Nadzorczei -
CrzegorzKrtbica
Rafal Abratanski

5
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Czlonek Rady Nadzorczej - Arkadiusz M4czka

Sklad Rady Nadzorczej na dzieri 17,05.2010 r.:
Przewodniczqpy Rady Nadzorczej - Jacek Klimczak
Wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczej - Jaroslaw Wi5niewski
Sekretarz Rady Nadzorczej - Ctrzegorz Kubica
Czlonek Rady Nadzorczej - Rafal Abratanski
Czlonek Rady Nadzorczej - Arkadiusz Mqpzka

5. Sprawozdanie finansowe zawieru dane tqcme, Sp6lka dominuj4ca posiada podmiot zaleiny.

Sp6lka dominujqca posiada 590 u&ial6w w spolce GEOCLIMA Sp. z o.o. z siedzib4 w Warszawie
co stanowi 100% kapitatu zakladowego.

6. Sp6lki zale2ne:
- Geoclima Sp. z o.o. z siedzibqw Warszawie
- Zaklad Produkcyjny lnstal Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4 z siedzib4 w Lublinie. Od
dnia 30 kwietni a 2010 r., wskutek umorzenia 80% udziil6w sp6lki Zaklad Produkcyjny lnstal
Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6cia z siedziba w Lublinie, posiadane przez jednostkg
dominujqp4 19 u&ial6w staaowi 95 % kapitalu z*ladowego tej sp6lki.

7. W okresie objEtym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystqpilo pol4czenie.

8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz4dzono przy zaloiremkontynuowania dzialalnoSci
gospodarczej.

9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegalo przeksztalceniu od publikacji ostatniego
raporhr Sr6drocznego w celu zapewnienia por6wnywalnodci.

I.2. Wykaz jednostek wchodzqcych w sklad Grupy Kapitalowej objgtych konsolidacjq

PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. na dzieft 31.03.2010 roku stanowila grupq kapitatrow4 ze sp6lk4
Geoclima Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4 (zwana w dalszym ci4gu t6wnie2 Geoclima Sp.
z o.o.) i sporzarlza sprawozdanie skonsolidowane.

Drtta 29 paidziemtka 2009 r. jednostka dominuj4ca nabyla 590 u&ial6w (100% udzial6w) w sp6lce
Geoclima Sp. z o.o. z siedzib4 w Warszawie. Calkowity koszt nabycia udzial6w wyni6sl l4cznie
15 169 994,80 zl (cena udzial6w i koszty nabycia u&ial6w).Udziily zostaly nabyte na podstawie
um6w zawartych z 6wczesnymi udzialowcami sp6lki Geoclima Sp. z o.o., z kt6rych dwa podmioty sq
powiq,zane z jednostk4 dominuj4cq.

1. Dane identyfikuj4ce Geoclima Sp. z o.o.

Geoclima Sp. z o.o. z siedzib4 w Warszawie, ul. Ks. J. Popietuszki 14/174, rttworzona zostala
na czas oieoznaczony w dniu 7 stycztia 2000 r. - akt notarialny Rep. A Nr 183/2000 sporzq4zony
przez tolz'jrusz DanutE Kosim-Kruszewsk4 prowadzQcq Kancelariq Notarialn4 w warszawie.

w tlniu 03.12.2002 r. Geoclima Sp. z o.o. zostala wpisana pod numerem 0000141627 do
Rejestru Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego prowadzonego prznz Sqd Rejonowy dla

miasta stolecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS.
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Zgodnie z umow4 Geoclima Sp. z o.o. i aktualq'rn odpisem z Rejestu Przedsigbiorc6w Krajowego
Rejestru S4dowego przedmiotem jej dzialalno6ci jest przede wszystkim:
1) sprzedaZ hurtowa wz4dzei wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chlodniczych oraz sluZqpych do

wltwarzania i transportu chlodu i ciepla a talc2e innych wzqdzei z z.akresu techniki powietrz4

2) sprzederit hurtowa czg3oi, podzespol6w i zespol6w czgSci a takZe wlposaZenia dodatkowego do
vrzqdzefi wentylacyjnych, klimatyzacfinych, chlodniczych oraz shDqpych do wltwarzania i
transportu chlodu i ciepla a takze innych wzqdzeft z zalrcesu techniki powietrz4

3) dzialalnoS6 usl,ugowa w zakresie naprawy i konserwacji vrzqdzsfi wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, chlodniczych oraz sfuZqpych do wytwarzania i hansportu chlodu i ciela a
takze innych urz4dzeri z zakresu techniki powietrza.

2. Kapital zakladowy Geoclima Sp. z o.o. wynosi 295 000,00 zl i dzieli siE na 590 r6wnych i
niepodzielnych udzial6w o wartoSci nominalnej 500,00 zl kazdy. Wszystkie u&iatry zostaly
pokryte wkladami pienig2nymi.

3. Zarz4dSp6lki.

Zarzqd Geoclima Sp. z o.o. moZe licry6 od 1 do 3 czlonk6w.

Sklad Zarza2duna 3l.03.2010 r.:
- Prezes ZarzTdu - Przemyslaw Domowski,
- Wiceprezes Zarz$u - Rafal Naszczytiski,
- CzlonekZan1dt- Piotr Ciompa,

Sklad Zan4du na 17.05.2010 r.:
- Prezes Zanrydu - Przpmyslaw Dornowski,
- Wiceprezes Zatzqdrt - Rafal Naszczyiski,
- CzNonek Zaz$u - Piotr Ciomp4

Zgodne z umow4 Spolki, do podpis;"wania oSwiadozeri woli w przypadku zmzqdu wieloosobowego,
uprawnionych jest dw6ch czlonk6w zzlrzqilr dzialaj4cych lqcznie lub czlonek zaru4du trqczrie z
prokurentem.

4. Geoclima Sp. z o.o. posiada:
- numer identyfikacyjny REGON - 016279410' nadany przez Urz4d Statystyczny w
Warszawie,
- numer informacji podatkowej NIP - 525-21-69-505, nadany przez Pierwszy Urz4d
Skarbowy Warszawa - Sr6dmie$cie w dniu 26.04.2000 r.
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IL Opis zastosowanvch zasad rachunkowoSci

1. Kwartalne skr6cone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitalowej na dzieri
3 1.03.2010r. jest zgodne z Migdzynarodowym Standardem RachunkowoSci nr 34.

W kwartalnl'rn skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa zastosowala te same zasady
(politykE) rachunkowoSci i metody wyceny, kt6re stosowala w ostatnim roczn).m skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sy.tuacjE finansowq
Grupy, wyniki finansowe z dzialdno(ci i pneplywy Srodk6w pieniginych.

2. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie zostalo sporz?rizone w oparciu o zasadq koszhr
historycznego, z wyj4tkiem nieruchomo6ci inwestycyjnych, aktyw6w finansowych, kt6re sq
wyceniane wedlug wartoSci godziwej.

3. Walut4 funkcjonalnq i walut4 prezentacji wszystkich pozycji skonsolidowanego sprawozdania
finansowego jest PLN. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i wsrystkie daae obja5niaj4ce
podawane s4 w PLN.

Transakcje wyrazone w walutach obcych przeliczane sq na zlote polskie przy zastosowaniu kursu
obowiqgujqcego w dniu zawarcia transakcji. W przypadku koniecznoici zastosowania zao|,ragleft
zostaly one wykonane wedlug zasad og6lnych.

4. Szacunki ksiggowe

Sporz4dzenie skonsolidowanych sprawozdari finansowych wymaga od Zarzqilr uZycia pewnych
szacunk6w i przyjgcia zatohert,, co do przyszlych zdalrzefi, kt6re mog4 wywiera6 *plyw na wartoSd
aktyw6w i zobowiq?af w biei4cych i przyszlych sprawozdaniach finansowych. Szacunki i zaloizenra
podlegaj4 ci4glej ocenie, oparte s4 na najlepszej wiedzy Zarz4du, do5wiadczeniach historycznych i
oczekiwaniach, co do przyszlych zdarzefr, kt6re w danej sltuacji wydaja sig uzasadnione. Niemniej
jednak mogq one zawierad pewien margines blgdu i rzeczywiste wyniki mogq sig r62ni6 od
przewidy"wanych.

5. Sprawozdaw czo56 dotyczrya segment6w

Segment operacyjny jednostki jest czg6ci4 skladow4jednostki:
- zaangazowarqw dzialalno66 gospodarcz4 kl6ra mo2e generowad przychody i koszty (w tym
przychody i koszty z transakcji z innymi czpsciami skladowymi tej samej jednostki),
- kt6rej wyniki s4 regulamie analizowane przsz $6wny organ odpowiedzialny za
podejmowanie decyzji w jednostce oraz wykorzystujqpy informacje o tych wynikach do
podejmowania decyzji o alokacji zasob6w do segmentu oraz ocenie jego dokonai,
- o kt6rej s4 dostppne oddzielne informacje finansowe.

Grupa wyr62nia nastqpuj4ce segmenty operacyjne:
l/ Segmenty operacyjne- obszar sprzeda:Zy:

- Kraj,
- Kraje spoza UE,
- Kraje UE

2/ Segmenty operacyjne- rodzaj dzialalno6ci:
- Usfu ei budowlano-monta2owe,
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- Wyroby instalacyjne,
- Pozostala sprzedaz,
- Sprzeda2 towar6w i material6w.

6. Srodki pienigine i ich ekwiwalenty

Srodki pienipzre i ich ekwiwalenty obejmujq Srodki pienig2ne w kasie i na rachunkach bankowych,
depozyty bankowe platne na z4dane, inne kr6tkoterminowe inwestycje o okresie zapadalno6ci nie
p.r zekr aczaj qcym trzech miesiEcy.
Srodki pienigzne wycenia siE w warto5ci nominalnej, natomiast depo4ty bankowe wraz
z naliczonymi odsetkami.

7. Zapasy

Zgodnie z MSR 2 na dzieh bilansowy zapasy .uqykazryvane s4 w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia, jednakze na poziomie nie wyZszym niZ moZliwa do uzyskania cena sprzedazy netto,
pomniejszone o odpisy aktualizuj4ce ich wartoS6. Warto5ci4 netto moZliwq do uzyskania jest
szacowara cena sprzedaZy dokonylvana w toku zwyklej dzialalno5ci gospodarczej pomniejszona
o szacowane koszty niezbgdne do doprowadzenia sprzedairy do skutku. Cenp nabycia lub koszt
wltworzenia ustala sig metod4 ,pierwsze weszlo pierwsze wyszlo". Wyroby gotowe i produkcjg
w toku wycenia siq wg kosztu wytworzeni4 z uwzglgdnieniem koszt6w bezpo6rednich i po5rednich
poniesionych w celu doprowadzenia zapas6w do ich obecnego stanu i miejsca oraz aktualnego
wykorzystania zdolno3ci produkcyjnych, pomniejszone o odpisy aktualizujqpe ich wartoS6. Odpisy
aktualizujqce wartoSd zapas6w obci42aj4pozostale koszty operacyjne.

8. Rzeczowe aktywa trwale

Rzeczowe aktywa trwale to skladniki majqtku trwalego kontrolowaae przez jednostkE, powstale
w wyniku zdarzeh w przeszlodci, z kt6rych oczekiwarl jednostka osiqgnie korzySci ekonomiczne
i kt6re s4 utrzymywane przez jednostkg gospodarcz4 w celu wykorzystania ich w procesie
produkcyjnym lub dostawach towar6w i 6wiadczeniu uslug o przewidywanym okresie uiyteczno5ci
powyzej jednego rokq kompletne, zdatne do u4rtku i ptzoznaczone na potrzeby jednostki. Skladniki
rzeczorych aklyw6w trwatych ujmuje sig w ksiggach wedlug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniej szonych o odpisy arnofizacyjne z uwzglgdnieniem odpis6w aktualizujqcych z g/fi*u utraty
wartoSci, opr6cz budl'nk6w i budowli wycenianych w wartoSci godziwej.
Srodki trwale amortyzowane sq metod4 liniow4 4odnie z planem amortyzacji ustalanym corocznie
wedtug ekonomicznego okresu uZytkowania.

Grupa zaklada nastqpuj4ce olaesy uZytkowania dla poszczeg6lnych kategorii Srodk6w trwatych:
Budynki i budowle
Urz4dzenia techniczne i maszlmY
Srodki transportu
Pozostale Srodki trwale

l l  -  40lat
3 - 16lat
3 - 61at
4 - 1 0  l a t

Budyfi i budowle se przeszacowywane do warto6ci godziwej na podstawie wyceny wykonanej
ptzez rzeczortawc6w maj4tkowych. ZwiEkszenie warto6ci wynikaj4ce z przeszacowania ujmowane
jest w pozycji kapitalu z aktualizacji wyceny, za wyj4tkiem syhracji, gdy podwyzszenie wartosci
bd*rucu wczesniejszy odpis dla tej samej pozycji ujqty w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w
(w takim przypadku zwiqkszenie warto5ci ujmowane jest r6wnie2 w sprawozdaniu z calkowitych
dochod6w, ale tylko do wysokodci wczesniejszego odpisu). Obnizenie wartoSci wynikaj4ce

z przeszacowatia ujmowane jest, jako koszt okesu w wysokosci przewy2szaj4cej kwotq
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wczeSniejszej wyceny tego skladnika aktyw6w ujat4 w pozycji kapitatu z akualnacji wyceny.
AmortyzacjE przeszacowanych budynk6w i budowli ujmuje siE w sprawozdaniu z calkowitych
dochod6w.
W momencie sprzedaZy lub wycofania przeszacowanych budynk6w i budowli z u:rytkowani4 kapital
z aktaalizacji wyceny przenoszony jest bezpodrednio do zysk6w zatzymxtych. Takiego
przeniesienia dokonuje sig wyl4carie, gdy dany skladnik aktyw6w zostaje usunigty ze sprawozdania
finansowego.
Poprawno36 stosowanych okres6w uzytkowania, metod amortyzacji oraz warto6ci rezydualnych
Srodk6w hwalych jest weryfikowana nie tzadziej niZ raz w roku.
Nie rzadziej nti ruz w roku weryIikowana jest r6wnieZ ewentualna utrata wartoSci rzeczowych
aktyw6w trwalych. Ujawniony odpis z tytulu uhaty warto6ci aktywu ujmuje siE w momencie
ujawnienia w ciEZar pozostalych koszt6w operacyjnych i prezentuje w sprawozdaniu z calkowitych
dochod6w. Odwr6cenie odpis6w z tytulu trwalej uhaty wado6ci rozpontaje sig odpowiednio
w pozostalych przychodach operacyj nych.
Amortyzacjg tozpoczpa sip, gdy Srodek trwaty jest dostqpny do u.4rtkowania. Amortyzacji
zaprzestale sig na wczeSniej sz4z dat: gdy Srodek trwaly zostaje zaklasyfikowany jako przezraczony
do sprzedazy (lub zawarty w grupie do zbyci4 ll6ra jest zakwalifikowana jako przeznaczona do
sprzedufr) zgodnie z MSSF 5 ,,Aktywa trwale ptzeznaczone do sprzedatiry i dzialalnoS6 zaniechana"
lub zostaje usunigty z ewidencji bilansowej. Metoda amortyzacji, stawka amortyzacyjna orcz warIoS(,
koricowa podlegajq weryfikacji na kaZdy dzieri bilansowy. Wszelkie wynikajqce z przeprowadzonej
weryfikacji zmiany ujmuje siE jako zrnianp szacunk6w.

9. Warto6ci niematerialne

WartoSci niematerialne obejmuj4 takie prawa maj4tkowe, jak: koncesje, patenty, licencje, znaki
towarowe, prawa autorskie, know-how i oprogtamowanie komputerowe.
Wartodci niematerialne s4 w oparciu o ich cenp nabycia, pomniejszon4 o odpisy
amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyjne z tl.tulu utraty warto6ci. Wartoici niematerialne
amortyzowane s4 metodq liniow4 bior4c pod uwagg okes ich uzl4kowania chyba, ze nie jest on
okreslony. Wartoici niematerialne z nieokreflonym okresem uZytkowania pocllegajq testom ze
wzglEdu na utratQ warto6ci na ka2dy dzief bilansowy. Inne warto6ci niematerialne sq amortyzowane
od dni4 kiedy sq dostgpne do uZytkowania. Szacunkowy okres uZytkowaniajest nastQpuj4cy:

Licencje 5 lat
Oprogramowanie komputerowe oraz prawa autorskie 5 - 8 lat

W Grupie nie wystgpuj4 warto5ci niematerialne o nieokredlonym okresie uZytkowania.
Skladnik wartoSci niematerialnych usuwa siE z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty lub' gdy nie
oczekuje sip dalszych korzySci ekonomiczrych z jego uZytkowania lub zbycia. Zyski lub shaty na
usunigciu skladnika warto3ci niematerialnych ustala sig jako r6znicA pomigdzy przychodami netto ze
zbycia (eizeli wystEpuj{ a warto5ci4 bilansowq tych warto6ci niematerialnych oraz ujmuje w
rachunku zysk6w i strat.

10, N ieruchomoSci inwestycyj ne

Pocz4tkowe ujgcie nieruchomo6ci inwestycyjnych nastppuje wg ceny nabycia. Po pocz4tkowym
ujgciu nieruchomoSci inwestycyjne wyceniane s4w wartoSci godziwej. Zyski lub straty wynikajqpe
ze zmian warto$ci godziwej nieruchomoSci inwestycyjnych ujmowane sq w skonsolidowanym
sprawozdaniu z calkowitych dochod6w w okresie, w k16rym powstaly.
NieruchomoSci inwestycyjne usuwane s4 ze sprawozdania z sl.tuacji finansowej w przypadku ich
zbycia lub w pr4npadku stalego wycofania danej nieruchomoSci inwestycyjnej z u2ytkowani4 gdy
nie s4 spodziewane zadne przyszle korzySci z jej sprzndtiry. Wszelkie zyski i straty wynikaj4ce
z usunigcia nieruchomoSci inwestycyjnej ze sprawozdania z s1'tuacji finansowej ujmowane sq
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'w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w w okesie, w kt6rym dokonano usuniqcia. W przypadku
przeniesienia nieruchomoSci inwestyclnej do aktl'vr6w wykorzystywanych przez wladciciela
domniemany koszt takiego skladnika aktyw6w, k16ry zostanie Wzyjef do cel6w jego ujEcia w innej
kategorii jest r6wny wartodci godziwej nieruchomoici ustalonej na dzieri zrniany jej sposobu
u2rytkowania.
Wycena:

- nieruchomo5ci inwestycyjnych oraz
- budynk6w i budowli

opartajest o wyceng wartoSii godziwej zgodnie z wycenq eksperta.
NieruchomoSci inwestycyjne wykazywane s4w wartoSci godziwej weryfikowanej corocznie.
Warto6i godziwa nieruchomo6ci inwestycyjnych ustalana jest na podstawie wyceny sporz4dzonej
przez rzeczoznawcE majqtkowego. Wszelkie zrniany bgdqpej wynikiem znriany wartoSci godziwej
rozpoznawane sqw sprawozdaniu z calkowitych dochod6w.

1 l. Aktyrva trwale przeznacznne do zbycia

Grupa klasyfikuje aktywa trwale do zbycia (lub grupe aktyw6w do zbycia), jako przeznaczone do
sprzedaLry, jeircli vzrr4 2e ich wartodi bilansowa zostanie odzyskana w drodze transakcji sprzedaL,y,
a rie poprzez jego dalsze wykorzystanie w prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej. Warunek ten
uznaje siE za spelniony w6wczas, gdy wyst4rienie transakcji sprzedazry jest wysoce prawdopodobne,
a skladnik aktyw6w (grupa aktyw6w) jest dostppny w swoim obecnym stanie do natychmiastowego
zbycia.
Aktfrva trwale (lub grupg aktyw6w do zbycia) sklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzeda:Zy
wycenia sig po nizszej spodr6d dw6ch wartoSci: pierwotnej wartoici bilansowej lub wartoici
godziwej, pomniejszonej o koszty zwiq,zane ze sprzedal4
W sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa przeznaczone do zbycia (lub grupg aktyw6w do
zbycia) prezentowana j est w osobnej pozycji aktyw6w obrotowych.
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda:Zy zgodrie z MSSF 5 wyka4,"wane s4
w odrgbnej pozycji i wyceniane w warto6ci godziwej lub cenie nabycia w zaleZro6ci" kt6ra z nichjest
ri?sza.
Srodek trwaty usuwa siE z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbfi lub, gdy nie oczekuje siq wplywu
dalszych korzySci ekonomicznych z jego uZytkowania lub zbycia. Zyski lub straty na usuniqciu
pozycji ueczowych aktyw6w trwatych ustala sig, jako r6inicq pomigdzy przychodami netto ze
zbycia Qeireli lvystQpujd i wartoSciq bilansowA tych Srodk6w trwalych i ujmuje w rachunku zysk6w
i sftat.
Odpis6w z t5rtulu utraty wartosci dokonuje sig do poziomu warto5ci odzyskiwalnej, jezeli wartoS6
bilansowa danego Srodka trwalego (lub o3rodka wypracowuj4cego Srodki pieniEine, do kt6rego on
nalezy) jest wyZsza od jego oszacowanej warto$ci odzyskiwalnej. Test na uhatE warto3ci
przeprowadza siq i ujmuje ewentualne odpisy z tytulu utaty wartoSci zgodrie z zasadami
okreSlonymi w punkcie ,,Utata warto6ci". Wycena nieruchomo6ci inwestycyjnych oraz budynk6w i
budowli przeznaczonych do zbycia oparta jest o wycenQ wartoSci godziwej zgodnie z wycen4
eksperta.

Zasady ujmowania i wyceny rzeczov"ych aktyw6w trwatych uZytkowanych na podstawie um6w
leasingu finansowego.

JeZeli warunki wynikajqce z umowy leasingowej spehriaj4 kryteria ftazde z osobna lub l4cznie)
okreslone w MSR nr 17, umow4 tak4 klasyfikuje siE jako leasing finansowy. WaItoSC pocz4tkowa
przedmiotu leasingu finansowego ustalana jest jak o nt2sza z dw6ch wartodci:

- warto5ci rynkowej przedmiotu leasingu wynikaj4cej na ogol z umowy,
- wartofci bie2qpej oplat leasingowych- z uwzglqdnieniem oplaty wstqpnej i gwarantowanej
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oplaty koficowej - ustalonej za pomoce stopy procentowej leasingu lub krafcowej stopy
procentowej, jednak w przSrpadku braku istotnych r6lnic wg wartodci rynkowej
wynikaj4cej z umowy.

Leasing jest klasyfikowany, jako leasing finansowy, gdy warunki umowy pzenosz1zasadniczo cale
potencjalne korzydci oraz ryzyko wynikajece z bycia wlaScicielem na leasingobiorcE.
Wszystkie pozostale rodzaje leasingu traktowane s4jako leasing operacyjny. Aktywa u2ytkolryane na
podstawie leasingu finansowego sq traktowane, jako Srodki trwale, pocllegaj4ce umorzeniu i
arnofiyzacji wedlug stawki ustalonej na podstawie okresu trwania umowy leasingowej. Oplaty z
tytutu umowy leasingu dzieli sig na koszty finansowe i raty splaty kapitalu, zmniejszaj4ce
zobowiq-zanie z tytulu przejEcia obiektu leasingu.

12. Allywa finansowe

W bilansie aktywa finansowe obejmuj4
- udzialy w jednostkach zale2nych,
- udzialy w pozostalych jednostkach.

UdziaLy w jednostkach podporz4dkowanych, o ile nie s4 zakwalifikowane jako przeznaczone do
spzedairy zgodnie z MSSF 5, ujmuje siE w cenie nabycia zgodnie z MSR 27 pomoiejszonej o odpisy
z Rtulu utraty wartodci zgodnie z MSR 36. Aktywa finansowe testuje sie na utratQ warto3ci zgodnie z
zasadami okreilonymi w punkcie ,,Utrata warto5ci".
Udziaty w pozostalych jednostkach sq wycenione w cenie nabycia, gdyz jednostka dominuj4ca nie
byla w stanie ustalii warto3ci godziwej na dzierl 31 grudnia 2009r. (s4 to udziaty w jednostkach
nienotowanych na rynku regulowanym), jednak ostatnia transakcja zbycia czg1ci udzial6w
w j ednostkach pozostalych kt6ra miala miej sce w 20l9r.zostata przeprowadzona w cenie nabycia.

13. Zobowiryanra

Zobowiqzaria stanowiq obecny, wynikaj qcy ze zdavnft przeszlych obowiqpek Sp6lki, kt6rego
wypehrienie wedlug oczekiwarl, spowoduje wypty. z jednostki 6rodk6w zawieraj4cych w sobie
korzy6ci ekonomicme.
Do zobowiq,zari Gntpa zalicza: zobowiqzania z g'tutu dostawi usfug, zobowiqgania z t)'tulu cel,
podatk6w, ubezpieczeh i innych tyhrl6w publicznooprawnych, zobowiq,zania z tltutu wynagrodzei
or az p ozo stale zobowiryania.
Grupa wycenia zobowiqzania kr6tkoterminowe w kwocie wymaganej zaptaty.

14. Rezerwy

Rezerwy s4 zobowiganiami, kt6rych kwota lub termin zaplaty s4 niepewne. Grupa tworzy tezerw,
gdy istnieje aktualny, prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiqgek, wynikaj4cy ze zdarzeh
przeszlych i prawdopodobne jest, 2e spelnienie obowiq.zku spowoduje konieczno36 wyptywu
Srodk6w w celu wylrdgania sig z tego obowi4du" oraz moima dokonac wiarygodnego szacunku
kwoty tego obowiq,zku. WysokoS6 utworzonych rezerw jest weryfikowana na dzieri bilansowy w celu
skorygowania szacunk6w do zgodnych ze stanem wiedzy na ten dzieri.
Grupa tworzy rezerry rrai

- naprawy gwarancyjne - rezerwa jest ujmowana, gdy produkty i uslugi, na kt6re gwarancja
zostala udzielona zostaly spnedane. Wysoko6i rczerwy oparta jest na danych historycznych
dotycz4cych udzielonych gwarancji, oraz 6redniej waZonej wszystkich mozliwych wynik6w
zwi4zanych z jej wykonaniem.
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- umowy rodzqpe obci4zenia - rezerwa jest ujmowana w przypadku, gdy spodziewane przez
Sp6lkE korrySci ekonomiczne z umowy sq ntlsze nD nieuniknione koszty wypelnienia
obowiq,zk6w umownych.
- odroczony podatek dochodowy, twozony w rvtiqzklu z wyst4pieniem dodatrich r6znic
przej Sciowych miqdzy wartoSci4 ksiggowq aktyw6w i paspv6w, a ich warto3ciq podatkow4.

Zgodrtte z wymogami MSR 1 ,,Prezentacja sprawozdari finansowych" rczerwy w bilansie
prezentowane sA odpowiednio jako la6tko- i dlugoterminowe.

15. Swiadczenia pracownicze

Pracownicy Sp6lki nabywaj4 prawo do pewnych dwiadczeri, kt6re zostanq wyplacone po nabyciu
okre3lonych uprawnieri.
Grupa zobowiq,zana jest na podstawie obowiq,zujqcych przepis6w do wyplaty odpraw emerytalno-
rentowych. W zwiqlku z tym Grupa tworzy rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe oraz na zalegle
urlopy wypoczynkowe pracownik6w hzycznych. Grupa nie tworzy rezeru{y na zalegle urlopy
pracownik6w umyslowych, poniewaz nie uprawniaj4 one do ekwiwalentu pienigznego z t1'tufu
niewykorzystanego urlopu. Za czas wlopu pracownikowi umyslowemu przystuguje wynagrodzenie,
j akie by ottz:ymal, gdyby w tym czasie pracowatr . W ^vtqzku z tym, i2 wynagrodzenia pracownik6w
umyslowych sq okreSlone w stalej wysokoSci, Grupa nie ponosi dodatkowych koszt6w zwiqzarrych
z wykorzystywanym urlopem wypoczynkowym.
Kalkr.rlacja rezerwy na zalegJe urlopy przeprowadzata jest przy zastosowaniu metody
prognozowanych uprawnieri j ednostkowych.

16. Podatek dochody biezqpy i odroczony podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazuty w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w obejmuje c2966 bie24c4
i odroczonq. Podatek bie24cy stanowi zobowiqTanie podatkowe z tyhrlu opodatkowania dochodu za
dany rok i obliczane jest na podstawie w1'niku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku
obrotowego. Zysk (strata) podatkowa r6zni sig od ksiggowego zysku (straty) netto w zwiq,zku
z wylqczentem przychod6w potllegajqpych opodatkowaniu i koszt6w niestanowi4cych koszt6w
uzyskania przychod6w oraz pozycji koszt6w i przychod6w, kt6re nigdy nie bEd4 podlegaly
opodatkowaniu. Obci4Zenia podatkowe ustalane sQ pIZy zastosowaniu stawek podatkowych
obowiqguj 4cych na dzief bilansowy.
Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zoboviryanta bilansowego, w oparciu
o r6inice przej6ciowe pomigdry warto$ciq aktyw6w i zobowiqzafi szacowanq dla cel6w ksiQgowych,
a ich wartodci4 szacowane dla cel6w podatkowych. Rezerwy na podatek odroczony sQ to kwoty
poda&u dochodowego podlegaj4cego z,aplacie w przyszlych okresach od dodatnich r62nic
przejsciowych. Podatek odroczony ujmuje siE w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w danego
okesu, za wyj4tkiem przypadku" gdy podatek odroczony dotyczy transakcji czy zdarzeh, kl6te
ujmowane s4 bezposrednio w kapitale wlasnym - w6wczas podatek odroczony r6wnie2 ujmowany
jest w odpowiednim skladniku kapitalu wlasnego. Aktywa z tltulu odroczonego podatku
dochodowego s4to kwoty podatku dochodowego podlegaj4cego zwrotowi w przyszlych okresach od
ujemnych r62nic przej Sciowych.
Aktl.wa z tytutu podatku odroczonego s4 ujmowane do wysokosci, do kt6rej jest prawdopodobne, iz
osiqgniEty doch6d do opodatkowania pozwoli na realizacjg aktywa z t1'tulu podatku odroczonego.
Rezerwa na odroczony podatek lub aktnva z tltulu podatku odroczonego w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej jest wykazywane odpowiednio, jako rezerwa na podatek odroczony lub aktywa
dlupoterminowe.
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17. Transakcje w walutach obcych i r6znice kursowe

Wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje siE w walucie funkcjonalnej Sp6lki -
PLN wedlug kursu obowiqgujecego w dniu transakcji. Dodatnie i ujemne r6znice kursowe z tyhrlu
rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej aktlw6w i zobowi@an
pienigznych ujmuje sig w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w. R62nice kursowe prezentowane sa
saldem.

18. Kapital wlasny

Kapital wlasny Sp6lki stanowi4
- kapital podstawowy,
- kapital zapasowy,
- kapital z aktualizacji wyceny,
- niepodzielony zysk lub nieporyta stxata z lat ubieglych (skumulowane zysWstraty z lat
ubiegtych),
- wynik finansowy bieZqcego okresu obrotowego.

Instrumenty kapitalowe wyemitowane przez Sp6lkq ujmowane s4w warto5ci uzyskanych
wptyw6w pomniejszonych o beqpoSrednie koszty emisji.

19. Utrata warto6ci

Na kaZdy dzief bilansowy Grupa dokonuje przogledu warto5ci bilansowej skladnik6w majqtku w
celu stwierdzenia, czy nie lvystepuj4 przeslanki wskazujece na mo21iwoS6 utraty ich warto5ci. W
pzypadku, gdy stwierdzono ishrienie takich przeslanelq szacowana jest warto36 odzyskiwalna
danego skladnika aktyrv6w w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytutu.
Warto66 odzyskiwalna ustalona jest jako kwota Wzsza z dw6ch warto6ci, a mianowicie: wartoSci
godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda?y lub u2rytkowej, kt6ra odpowiada wartoici biezqpej
szacunku przyszlych przeplyw6w pieniE2nych zdyskontowanych przy uLryciu stopy dyskonta
uwzglEdniaj4cej aktualn'4 rynkow4 warto56 pieniqdza w czasie oraz ryzyko specyficzne je5li
wystgpuj e, dla danego aktywa. Jezeli wartoSd odzyskiwalna jest niZsza od wartoSci bilansowej netto
skladnika aktyw6w, warto56 bilansowa jest pomniejszona do wartodci odzyskiwalnej. Strata z tego
tytulu jest ujmowana jako koszt w okresie, w kt6rym nastqlila utrata wartoSci. W sytuacji
odwr6cenia utraty wartodci warto6i netto skladnika aktyw6w zwiEkszana jest do nowej oszacowanej
wartoSci odzyskiwalnej, nie wy2szej jednak od wartoSci netto tego skladnika aktyw6w, jaka bylaby
ustalona gdyby utrata warto3ci nie zostala rozpoznara w poprzednich okresach. Odwr6cenie utraty
wartoSci ujmowane jest jako korekta koszt6w okresu, w kt6rym ustaly przeslanki powodujqce utratg
wartoSci.

20. Koszty finansowania zewnptrznego

Koszty finansowania zewngtrznego bezpodrednio ntirymrcgo z nabyciem lub wytworzeniem
skladnik6w maj4tku trwalego ponoszone do czasu oddania skladnika maj4tku trwalego do u2rywania
lub sprzeda:2y zalicza sig do koszt6w wytworzenia takich aktyw6w. Kosztami finansowania
zewnQtrznego, kt6re mo2na bezpoSrednio przyporz4dkowa6 nabyciu, budowie lub wytworzeniu
skladnika akfyw6w s4 koszty zvmryarrc z pozyskaniem Srodk6w zewngtrznych przeztnczonych
bezpoSrednio na finansowanie nabycia lub wytworzenia skladnik6w majqtku. W pozostalych
przypadkach koszty finansowania zewnehznego sq odnoszone bezpo6rednio w sprawozdaniu
z calkowitych dochod6w w okresie, w kt6ryrn zostaly poniesione.
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21. Przychody ze sprzedaZy towar6w i uslug

Przychody ze sprzedairy towar6w i wyrob6w gotowych sq ujmowane w sprawozdaniu z calkowitych
dochod6w, gdy znaczqce ryzyko i korzydci wynikaj4ce z ich wlasno5ci zostaly przeniesione na
kupuj4cego. Przychody ze iwiadczenia uslug ujmowane s4w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w
w proporcji do stopnia realizacji transakcji na dzieri bilansowy.
Umowy o ustugE budowlar4 ujmowane s% gdy wynik umowy moze zostai wiarygodnie oszacowany,
przychody i koszty zwiqzarrc z umow4 wykazywane s4 w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w -
dla um6w o okresie rcalizacji ponizej 6 miesigcy wycena opiera siE na wartodci kosztorysowej,
natomiast dla um6w powyzej 6 miesiEcy metod4 stopnia zaawansowania rcalizacji kontaktu - od
strony wsadu.

22. Pozostale aktywa

W pozostalych aktywach Grupa wykazuje rozliczenia z tytulu kontakt6w dlugoterrninowych oraz
rozliczenia migdzyokresowe koszt6q je2eli poniesione lvydatki dotyczquslug niewykonanych lub
towar6w niedostarczonych, dotyczqcych okres6w nastgpuj4cych po okresie, w kt6rym te wydatki
poniesiono, s4 to min. ubezpieczenia maj4tkowe. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej
wykazywane, jako pozostale aktywa.

23. Zasady konsolidacj i

Skonsolidowane informacje finansowe obejmuj4 sprawozdanie finaasowe jednostki dominujqcej oraz
sprawozdania finansowe jej jednostek zaleimych. Sprawozdania finansowe jednostek z,aleimych
sporztdzzns se za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominujqpej przy
wykorzystaniu sp6jnych zasad rachunkowo5ci.
Za jednostki zaleine w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy uznaje siq te jednostki, w
odniesieniu do kt6rych Grupa ma zdolno56 kierowania ich polityk4 finansow4 i operacyjn4 w celu
uzyskania korzy6ci z ich dzialalno6ci. Wiqle siq to z posiadaniem wiEkszo6ci og6lnej liczby glos6w
w organach stanowiqcych tych jednostek.

Przej Ecie jednostek zaleinych przez Grupg rozlicza sip metodq nabycia.
Wylqpzeniu podlega wartoSi bilansowa inwestycji jednostki dominuj4cej w kazdej jednostce
zaleinej, odpowiednio z kapitalem wlasnym kazdej jednostki zaleimej. Nadwyzkq wartoSci
bilansowej inwestycji nad wartoSci4 godziw4 udziatu Grupy w moZliwych do zidentyfikowania
przejgtych aktywach netto ujmuje sig jako wartoSi firmy. Nadwyzkg udzialu Grupy w warto5ci
godziwej akty"w6w netto nad cen4 przejEcia ujmuje sig bezpoirednio w rachunku zysk6w i strat.
Koszt przejgcia ustala sig jako wartoSi godziw4 przekazanych aktyw6w, wyemitowanych
instrument6w kapitalowych oraz zoboluv.ragzerft zaci4gnigtych lub przejgtych na dzieri wf'rniany,
powigkszon4 o koszty bezpoSrednio zxiry,ane z przejgciem. Moiliwe do zidentyfftowania aktywa
nabyte oraz zobowiqpania i zobowiqpania warunkowe przejQte w ramach polqpzenia jednostek
gospodarczych wycenia sig na dzieri przejgcia wedlug ich wartoSci godziwej, niezaleinie od
wielkoSci ewentualnych udzial6w mniej szoSci.
Transakcje, rozrachunki, przychody, koszty i niezrealizowane zyski ujgte w aktywach, powstale na
transakcjach pomipdzy sp6lkami Grupy, podlegaj4 eliminacji.
Udzial mniejszoSci w aktywach netto konsolidowanych jednostek zaleZnych ujmowany jest w ramach
kapitatu wlasnego w odrEbnej pozycji.
Zaprzestaje siq konsolidacji jednostek zale2nych z dniem ustania kontroli.
Jednostka dominujqca" kwalifikuj4c jednostki zalerne do konsolidacji, kieruje siE kryterium istotroici
ich danych finansowych.
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24. Wskazanie Srednich kurs6w wymiany zlotego, w okesach objptych sprawozdaniem finansowym
i por6wnywalnymi danymi finansowl'rni, w stosunku do euro, ustalanych przez NBP

Wybrane dane finansowe raportu zostaly przeliczone kursem EURO w nastppuj4cy spos6b:

a) poszczeg6lne pozycje rachunku zysk6w i strat, poz. I-VIII, zostaly przeliczone wg kursu
stanowiqcego Sredni4 ary.tmetyczn4 Srednich kurs6w ogloszonych przez NBP obowiq,zuj4cych na
ostatni dzieri kaZdego miesi4ca objQtego raportem kwartalnym.
Kurs ten za okres od I stycznia do 31 marca 2010 r. wynosi 3,9669 zl.

29.01.2010 r. - 4,0616 tabela 20lA.AtrBP/2010
26.02.2010 t. -3,9768 tabela 40/AA{BP/2010
31.03.2010 r. -3,8622 tabela 63/AA{BP/2010

b) poszczeg6lne pozycje aktyw6w i pasyr6w, poz. IX-XIV, zostaly przeliczone wg sredniego kursu
obowiqzuj qcego w dniu 3 1 .03 .20 1 0 r. ogloszonego przez NBP.
Kurs ten wynosi 3,8622 zl,tabela 63/AAJBP/2010.

Wvbrane dane linansow€

w tvs. zl w tvs, EIIR

I kwartal
20lo

I kwartal
2009

I kwartal
2010

I kwartal
2009

I. Przychody netto ze sprzedazy produld6w, towar6w i
material6w 14 705 t2 s90 3 707 3 l ' 7 4

II. Zvsk (strata) z dzialalnodci operacyjnei -933 252 -235 64

III. Zysk (starta) przed opodatkowaniem -938 7 2

IV. Zysk (strata) netto -946 -238 -81

V. Przeptywy pieniezne netto z dzialalnosci
operacyinei -229 386 -58 97

vI. Przeplyu,y netto z dzialalnosci inwestycyjnej - l  l 9 -77 -30 -19

VII. Przeplyv/y netto z dzialalnoSci finaqsowej -8 -7

VIII. Przeptywy pieniQzne netto, razem -381 283 -96 7 1

IX. Aktywa raz em 58 461 60 720 15 137 15 722

X. Zobowiazania i rezerwy na zobowi4Tania 20 784 22 101 5  3 8 1 5 722

XI. Zobowi@ania dlugoterminowe 0 0 0 0

Xll. Zobowiazania lc6tkoterminowe 14 968 15 246 3 876 3 947

XIII. Kapital wlasny 3'1 677 3 8  6 1 9 9 755 9 999

XIV. Kapital zakladotvy 15 496 rs 496 4 012 4 012

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sl.tuacji finansowej Qnzycja X-XW, kolumna 2 i 4)

podano na dzief 31.12.2009 roku.
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II. Wybrane dane obja5niajqce

1. ObjaSnienia dotycz4ce sezonowo6ci lub cykliczroSci dzialalnodci w okesie od 01.01.2010r. do
31.03.2010r.

DzialalnoS6 Grupy w prezentowanym okresie nie podlegala sezonowodci lub cyklicznoSci.

2. Rodzaj oraz kwoty pozycji wplywajqcych na aktyw4 zobowiryania kapitaN, wlmik finansowy
netto lub przeplyw Srodk6w pieniqznych, kt6re sq nietypowe ze wzglgdu na ich rodzaj, wielkoS(
lub wywierany wplyw.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. nie wystqpily czynniki i zdarzenia o nietypowym
charakterze majqce macz4cy wplyw na osi4gnigte wyniki finansowe.

3. Emisje, wykup i splaty dlu?nych i kapitalowych papier6w wartoSciowych.

Lp. Kapital Dodstawowy - struktura Stan na 31.03.2010 Stan na 31.12.2009
Seria A - 650 000 sztuk 650 000 650 000

2. Ser iaB-1300000sduk l 300 000 I 300 000
3 . Ser iaC- 1300000sduk 1 300 000 I 300 000
n SeriaD- 1625 000 sztuk 1 625 000 I 62s 000
5 . Ser iaE- 1200000sznrk I 200 000 I 200 000
6. Ser iaF-4421 157 sztuk 4 421 ts'l 4 421 157
7. Ser iaG-5000000sduk 5 000 000 5 000 000

Razem - liczba akcii 15 496 157 sztuk Do lzl t5 496 rs7 15 496 157

Kapital zakladowy Grupy na dzierl 31.12.2009r. wynosil 15.496.157,00 zl, w okresie od 01.01.2010r.
do 31.03.2010r. nie ulegl zmianie.

Na dzief 31.03.2010r. liczba akcji wynosi 15 496 157 szhrk po I zt kazd4 akcje sq akcjami
zrvyklymi na okaziciela.

4. Informacje dotyczqce emisji papier6w warto3ciowych.

15 stycznia 2010 r. wznowione po przerwie Nadzvryczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
zwoNarrc na dzieh 18 grudnia 2009 r. postanowilo uchwale nr 8/2010 o warunkowym podwyzszeniu
kapitalu zakladowego w drodze emisji 30 950 000 akcji serii H, obejmowaaych ptzez posiadaczy
warrant6w subskrypcyjnych serii B. Emitent szczeg6lowo poinformowal o tre6ci podjgtych uchwal w
raporcie bie2racym nr 4/2010 z dnia I 5 stycznia 20 I 0 r.

Dnia 4 marca 2010r. odbylo sig Nadzwyczajne Walne Zgomadzente Akcjonariuszy, kt6re
uchwalq rn 3/2010 zmientlo dotychczasowq ffe56 uchwaty NWZ nr 8l20l0z dnia I 5 stycznia 2010 r.
poprzez zmianE warto5ci nominalnej warunkowego podwyzszenia kapitalu - na kwotp 13.345.07 6,00
zl, poprzez emisjE 13.345.076 akcji serii H, obejmowanych ptzez posiadaczy warrant6w
subskrypcyjnych serii B (raport bieitryy nr 28/2010).

Dnia 9 kwietnia 2010r. Sqd Rejonowy w Lublinie XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
S4dowego wydal postanowienie w sprawie zarejestrowania warunkowego podwy2szenia kapitalu
zakladoweso o wartoSci nominalnei 13 345 076.00 il.
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5. Wyptacone dywidendy z podzialem na akcje zwykle i pozostale akcje.

W okresie I kwartalu 2010r. nie wyplacono ani nie zadeklarowano wyplaf dywidendy.

6. Informacje dotyczqce przychod6w i wynik6w ptzypadajryych na poszczeg6lne segmenty
operacyjne, okredlone zgodnie z MSSF 8. Polityka rachunkowo6ci segment6w przedstawiona zostala
we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Segment operacyjny - obszar sprzeda2y - przychody i koszty za okres od 0i.01.2009r. do
31.03.2009r.w tys. zl

Wyszczeg6lnienie O96lem Kraj Kraje spoza
IJE

Kraj€ UE

Przvchodv od klient6w zewnetrznych t2 590 1 1 8 6 4 295 431
Koszw 12 343 1 1 9 8 0 82 281
ZYsk(sf ata) na sprzedazv 116 213 150
Pozostale przychody operacyine 26 26 0 0
Pozostale koszty operacyine 21 2 l 0 0
Zysk (strat) na dzialalnoSci operacyinei 252 - l  l 1 1 5 0
Saldo dzialalnoSci finansowei -245 -282 2 l5
Zvsk (strat) brutto 7 -393 215 185
Podatek dochodorw 328 328 0 0
Zvsk (strat) netto -321 -721 215 1 8 5

Aktl'vra i pasyrva segment6w na dziefi 31.03.2009r. w tys. A

Wyszczeg6lnienie Og6lem Kraj Kraje spoza
UE

Kraje UE

Akrywa 38 444 38 444 0 0
Nale2nosci l8  330 17 754 145 431

Pasywa 38 444 38 4M 0 0
Zobowi4zania 22 447 22 44'7 0 0
Amortyzacia 205 205 0 0
Wydatki inwestycyine 77 77 0 0

Segment operacyjny - rodzaj dzialalnosci - przychody ze sprzedairy za okres od 01.01.2009r. do
31.03.2009r.w tys. zl

Wyszczegtilnienie Razem
Uslugi

budowlano-
montaiowe

Wyroby
instalacyjne

Pozostala
sprzedai

Sprzeda2
towar6w i
material6w

Przrychody segmentu t2 590 11 526 597 200 z o l

Kosdy segmentu 10 824 9 898 451 200 275

Nieprapisane przychody 68
Nieprzypisane koszty 1 827
WYnik finansowy netto -321
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Segment operacyjny - obszar sprzedary - przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do
31.03.2010r.w tys. zl

Wvszczeq6lnienie Os6lem Krai
Kraje spoza

UE Kraie UE
Przychody od klient6w zewnqtraycb 14 705 t4 705 0 0

Koszty t5 673 t5 673 0 0

Zy sk(str ata) na spr zgdaLy -968 -968 0 0

Pozostale przychody operacS4jne 62 62 0 0

Pozostale koszty operacyjne 27 27 0 0
Zysk (straD na dzialalnodci operacyjnej -933 -933 0 0
Saldo dzialalnoSci finansowei 0 0
Zysk (strat) brutto -938 -93 8 0 0
Podatek dochodowy 8 8 0 0
Zysk (stat) netto -946 -946 0 0

Aktyrva i pasywa segment6w na dzief 31.03.2010r. w tys. zl

Wyszczeg6lnienie Og6lem Krai
Kraje spoza

UE Kraie UE
Aktywa s8 461 58 461 0 0

NalernoSci 22 978 22 978 0 0

Pasywa 58 461 58 461 0 0
Zobowiqgaria 14 968 t4 968 0 0

Amortyzacja 202 202 0 0

Wydatki inwestycyj ne 125 t25 0 0

Segment operacyjny - rodzaj dzialalno6ci - przychody ze sprzedaicy za okres od 01.01.2010r. do
31.03.2010r.w tys. zl

Ze wzglgdu na fal(, iz koszty uzyskania bmdziej szczegolowych informacji w)rynaganych zgodnie
z MSR 14 ,,Sprawozdawczosd dotyczqca segment6w dzialalno6ci" bylyby niewsp6lmiernie wysokie
do warto6ci pozlawczych uzyskanych danych zaprezentowano dane w zakresie zarnieszczonym
w tabeli powyZej.

Wvszczeg6lnienie Razem

Uslugi
budowlano-
montaZowe

Wyroby
instalacyi ne

Pozostala
sDrzedaZ

Sprzedai
towardw i
mat€rial6w

Prrychody segmentu 14'705 t3 416 419 215 655

Koszty segmentu 13 999 t2 782 410 216 5 9 1

Niepr4pisane przychody 66

Nieprz)?isane koszq/ 1  7 1 8

Wynik frnansowy netto -946
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Informacja o gl6wnych klientach za okres od 01.01.2010r. do 31.03.2010r.

Lp. Nazwa odbiorcy

Za okres od 01.01.2010 do
31.03.2010r.

Sprzedat
w fvs. zl

Udzial
(w o/"\

Sprzedai produkt6w towar6w i material6w w tvs. zl 13 J5l 100
I Klient A - segment uslug budowlano-montazowycb l0 4sl 78,3

7. Istotne zdatzenia nastEpujqpe po zakofczeniu okresu sprawozdawczego, kt6re nie zostaly
odzwierciedlone w skonsolidowanym sprawozdaniu finaasowym za okres pierwszego kwarlalu
2010 roku.

Nie wystryity zd:rzeni4 kt6re by nastqp*y po dniu bilansowym, a nie zostaly uwzglQdnione
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

8. Zmiaay w strukturze Grupy w ci4gu okresu sprawozdawczego, lqpznie z pol4czeniem jednostek
gospodarczych, przejgciem lub sprzedaz4 jednostek zaleinych i inwestycji dlugoterminowych,
reshukturyzacj4 i zaniechaniem dzialalno6ci.

Nie bylo znian w stukturze Grupy w ci4gu okesu sprawozdawczego.

9. Zmrarry zobowiryai warunkowych lub aktyw6w warunkowych, kt6re nast4pily od czasu
zakoficzenia ostatnieso roku obrotoweso.
w tys. zl

Lp. Tytul zobowiqzania Stan na
31.03.2010

Stan na
3r.03.2009

I Gwarancje 2 026 1 891
2 Weksle 901 815
3 Razem 2 927 2'706

10. Zmiarry stanu rezerw

W okresie pierwszego kwartafu 2010 roku rozwiqzarLo rezerwQ na koszty kontrakt6w w wysokoSci
18,5 tys. zl oraz nfitorz.ono rezerwQ na koszty kontrakt6w w wysoko5ci 65,4 tys. zl. Rozwiqzano
r6wnieZ rezerwQ na wynagrodzenie Rady Nadzorczej w wysoko6ci 9,0 tys. zl. Rozwiq"zano rezerwp
na koszty uslug obcych w wysoko6ci ll,8tys. zl. W okresie pierwszego kwartalu 2010 roku
rozvmryato odpisy aknralizuj4ce naleinoSci w kwocie 35,8 tys. zl. W okresie pierwszego kwartalu
2010 roku rozwiqnno rezetwe z tyhrlu odroczonego podatku dochodowego w wysokoSci 658,7 tys.
zL.

Do dnia 17.05.2010r. nie zostala zawarta umowa sprzedazy prawa uZytkowania wieczystego gruntu
o obszarze okolo 3 200 m2, poloZonego w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 9 oraz prawa wlasnoSci
budynku warsztatu wentylacyjnego starego o powierzchni uzrytkowej 1 184 m'z, a tak:2e ptawa
uzytkowania wieczystego czpdci gruntu o obszav-e okolo 2 500 m2, oraz prawa wlasno6ci budynku
warsztatu wentylacyjnego szkolnego.
Na dzieri 17.05.2010t. nie s4 zrane wszystkie koszty dotyczqce wlw spvedarfr, niemniej jednak
jednostka dominuj4ca spodziewa siE nealizawat dodatni wynik netto na tych transakcjach.
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11. Warto5d grunt6w uZytkowanych wieczyScie

STAROSTWO
POW.WM2 WARTOSC

w tys. zl
POW.WM2 WARTOSC

w Ws. zl
Stan na 31.03.2010r. Stan na 01.01.2010r.

Lubln dzialka2lD 37 591 801 37 591 801
RAZEM 37 591 801 37 591 801

Umowy dotyczqce wieczystego uzytkowania grunt6w ujmowane s4, jako umowy leasingu
operacyjnego. Oplaty roczne ujmowane se, jako minimalne raty leasingowe zgodnie z MSR 17.
Oplaty te s4w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w w okresie u2rytkowania grunt6w.
Warto66 wieczystego uzytkowania grunt6w wykazl"wana jest w ewidencji pozabilansowej w wartoSci
historycznej tj. daty utworzenia w grudniu 1991r. Sp6lki PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A., oddane przez
Skarb Panstwa do odplatnego konystania do dnia 05 grudnia 2089r., jako wieczysty u4tkownik.

12. Informacja o transakcjach z jednostkami powi ryarrymi zal kwartzl2O|0r.

Jednostka dominujaca PIP ..NSTAL-LUBLIN" S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie
- zakup uslug - 9 tys. zl.

Ceoclima Sp. z o.o. w Warszawie
- zakup towar6w i mateial6w - 260 Ws. zl
- poicyczka- 150 tys. zl

Na dzief 31.03.2010 r. PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. w Lublinie posiada nastEpujece zobowiqzania
z podmiotami powiq,zanymi:

- BBI CAPITAL NFI S.A. - | 044tys. zl
- Dom Maklerski IDM S.A. - 11tys. zl
- Geoclima Sp. z o.o. - 597 tys. zN.,w tym:.

> z tytutu dostaw i uslug - 447 tys. zl
> poiryczka - 150 tys. zl

Jednostka zale2na Geoclima Sp. z o.o.

PIP,,INSTAL-LUBLIN" S.A. w Lublinie
- sprzedaZ towar6w i material6w - 260 tys. zl
- udzielenie poZyczki - 150 tys. zl

Na dzieri 31.03.2010 r. Geoclima Sp. z o.o. posiada nastgpuj4ce nale2nodci z podmiotami
powiqpanymi:

- PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. - 597 tys. zl.,w tym:.
> z tl.tulu dostaw i uslug - 447 tys. zN
> poiryczka - 150 tys. zl
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13. Grupa kapitalowa PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. nie publikowala prognoz wynik6w za 2010 rok.

14. Grupa kapitalowa PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy
posiadajqpych co najmniej 5% og6lnej liczby glos6w na Walnym Zgomadzenru PIP ,,INSTAL-
LUBLIN" S.A. wg stanu na dzieh 17 maja 2010 roku.

BBI Capital NFI S.A. - 5 103 543 sztuk akcji co stanowi 32,93Yo kapitalu zakladowego, co
odpowiada 5 I 03 543 glosom na walnym zgromad zentu i daje 32,93Vo og6lnej liczby glos6w.

Dom Maklerski IDM S.A.- 4 455 250 sztuk akcji co stanowi 28,7 5o/o kapitalu zakladowego, co
odpowiada 4 455 250 glosom na walnym zgromadzeniu i daje 28,7 5%o og6lnej liczby glos6w.

Emitent w okresie od przekazarna poprzedniego raporhr nie o1azyma+ informacji o zmianie
w strukhrze wlasnoSci znaczqcych pakiet6w akcji.

Grupa kapitalowa PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. przedstawia stan posiadania akcji sp6lki przez
osoby zan4dzaj4ce i nadzoruj4ce ,,INSTAL-LUBLIN" S.A., zgodnie z posiadanymi informacjami
wg stanu na 17 maja2010 r.

Stan posiadania akcji Grupy przez osoby zarzqdzaj4ce i nadzorujqce w okresie pierwszego kwartalu
2010 r. nie ulegl znianie i przedstawia siE nastEpujqpo:

Lp. Imig i Nazwisko Stan na dzierfl
17.05.2010 r.

Stan na dzieri
01.03.20i0 r.

Zmiana

I
2

Zarz4d
Jan Makowski
Piotr Ciomoa

Nie posiada
Nie posiada

Nie posiada
Nie posiada

I
2
3
4
5

Rada Nadzorcza
Jacek Klimczak
Jaroslaw Wi6niewski
Grzegorz Kubica
Rafal Abratar[ski
Arkadiusz Macz.ka

Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada

Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada

Na dzieri 17 maja20l0 r. osoby z organ6w zatzqdzaj1cych i nadzoruj4cych nie posiadaly akcji Grupy

Grupa kapitalowa PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. informuje, 2e nie wystgpuj4 postQpowania toczqce
sig przed sedem, organem wladciwym dla postppowania arbitraZowego lub organem adminisnacji
publicznej, dotycz4ce zaboviqzah lub wierzytelno6ci jednostki dominuj4cej i jednostki od niej
zaleimej, kt6rych l4czna wartoS6 stanowitraby co najmniej 10% kapital6w wlasnych Grupy oraz dwu
lub wiEcej postEpowari dotycz4cych zobowiqzafi oraz wierzytelnoSci, kt6rych lqczra wartodi
stanowilaby odpowiednio co najmniej 10% kapital6w wlasnych Grupy.

15. Grupa przestrzega zasad ladu korporacyjnego.

16. Grupa kapitalowa PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A., informuje, 2e ari jednostka dominujqca ani
jednostka od niej zaleima ile vdzielila porEczef kedytu, pozyczki lub gwarancji l4czrie jednemu
podmiotowi lub jednostce zdeimej od tego podmiohr" kt6rych l4czna warto5d porgczeri Iub
gwarancji stanowilaby r6wnowarto56 co najmniej 10% kapital6w wlasnych Grupy.

17. Grupa PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. przedstawia opis dokonari i wykaz najwu2riejszych zdarzeh
w okresie I kwartalu 2010 r. dotycz4cych jednostki dominujqpej
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W okresie I kwartafu 2010 roku jednostka dominujqpa osi4gnqla przycho dy ze sprzedairy produkt6w
oraz towax6w i material6w na poziomie 13,4 mln zl, z czego na produkcjQ budowlano-montazow4
przypadlo 12,3 mln zl, co stanowi 91,8Vo przychod6w ze sprzedairy produkt6w, towar6w
i material6w. Jednostka dominujqpa osi4gnEla stratQ brutto za I klatal2010 roku w wysokojci 985
tys. zl, a stratQ netto w wysoko6ci 993 tys. zl. Mafia zysku na realizowanych kontraktach w kraju i za
granice w omawianym okresie 2010 roku wyniosla 2,66%o, marZa zysku brutto na sprzedazy
ksztaltuje sig na poziomie 2,54%o, mafia zysku na sprzedairy natomiast wynosi -7,5%, mar2a zyskl
operacyjnego wynosi -7 ,2%o, a marla zysku brutto wynosi -7 ,3Vo oraz mar2a zysku netto
uksztaltowala si g na ponomie -7,4%o.

W okresie I kwartalu 2010 roku kontrakty o warto5ci wiEkszej fiz l0% kapital6w wlasnych nie
lvyst4p1ty.

W okresie I kwartalu 2010 r. zatrudnienie w jednostce dominujqcej spadlo o 22 osoby w stosunku do
poprzedniego kwartalu i na dzieri 31.03.2010 r. wynosilo 300 os6b.

31.03.2010 r. 31.12.2009 r. 31.03.2009 r.

Stan zatrudnieni a na dzieh 300 322 3 t 5

Przecietne zatrudnienie 309 ) t t 3t6

15 stycznia 2010 r. wznowione po przerwie Nadzvryczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
zlolane na dzief 18 grudnia 2009 r. postanowilo uchwal4 m 8/2010 o warunkowym podwyZszeniu
kapitalu zakladowego w drodze emisji 30 950 000 akcji serii H, obejmowanych przez posiadaczy
warrant6w subskrypcyjnych serii B. Emitent szczeg6lowo poinformowal o treSci podjEtych uchwal w
raporcie bie24cym nr 412010 z &tra 15 stycznia 2010 r.

W dniu 4 lutego 2010 r. jednostka dominujqpa zawarla Umowe lnwestycyjn4 z Panem Andrzejem
Wuczyriskim; Pani4 Malgorzat4 Wuczynsk6 Panem Michalem Wuczyriskim; Panem Tomaszem
Wuczyriskim (zwani dalej lqcznie "Przejmujqpymix). Przejmujqpy kontrolujq obecnie sp6lki
AWBUD Sp6lka z o.o. (zwanej dalej "AWBUD DB) oraz PWB AWBUD S.A. (zwanej dalej 'PWB

AWBUD').
Umowa okre$la wzajemne zobowiqzania shon w zwiqzku z zarrierzonym przez Przejmttjqcych
i jednostk4 dominujqp4 stworzeniem zdywersyfikowanej grupy budowlanej, Swiadcz4cej uslugi
generalnego wykonawstwa inwestycji, uzupelnionych o uslugi o wiodqcym udziale rynkowym w
Polsce w zakresie realizacji instalacji przemyslowych, konstrukcji Zelbetowych oraz wiodqcym
udziale regionalnym w zakresie produkcji wyrob6w betonowych, w drodze objgcia akcji jednostki
dominujqcej w docelowej wysokoSci gwarantujqcej Przejmujqpym osi4gnigcie pozycji dominujqcej w
stosunku do Instal (ponad 60% glos6w na walnym zgromadzeniu). JednoczeSnie po zakofczeniu
procesu jednostka dominujqca zostanie podmiotem dominuj4cym wobec AWBUD DB oraz PWB
AWBUD. Przejmujqcy zamierzaj q wykonad swoje dzialania za po6rednictwem powolanej w tym celu
sp6lki, w kt6rej to sp6lce umieszczq wszystkie swoje akcje i udziaty w AWBUD DB oraz PWB
AWBUD. Na potrzeby transakcji przyjpto, ire godziwa warto5d jednej akcji INSTAL wynosi 3 PLN
(trzy Aote) a godziwa warto66 calej sp6'lki PWB AWBUD i calej sp6lki AWBUD DB wynosi l4czrie
200.500.000 PLN (dwieScie milion6w pig6set tysigcy zlotych). WartoSci te dodatkowo zostanq
poddane badaniu przez bieglego rewidenta w celu potwierdzenia ich prawdziwoSci. Transakcja
przeprowadzona bEdzie w 2 (dw6ch) etapach. Szczeg6lowy opis istotnych warunk6w umowy zostal
przekazany do publicznej wiadomo5ci w dniu 4 lutego 2010 r. raportem bie?;4cym nr 16/2010.
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W dniu 5 lutego 2010 r. zwolano na dzieii 4 mwca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgomadzetre
Akcjonariuszy, kt6rego przedmiotem obrad byla m. in. zmiana uchwaly nr 8/2010 NWZ z dnia 15
stycmia 2010 r. o warunkow)ryn podwy2szeniu kapitalu zakladowego jednostki dominujqpej.

Dnia 4 marca 2010 r. odbylo sig Nadzuvyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kt6re uchwal4
ru 3/2010 zmienilo dotychczasow4 treSi uchwaly NWZ nr 8/2010 z dnia 15 stycznia 2010 t. poprzez
zmianq waxto5ci nominalnej warunkowego podwyZszenia kapitalu - na kwotg 13 345 07 6,00 zl,
poprzez emisjq 13 345 076 akcji serii H, obejmowanych przez posiadaczv warrant6w
subskrypcyjnych serii B (raport biezryy nr 2812010).

18. Grupa PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A., informuje, o zdarzenrach, kt6re wyst4pity po dniu, na
kt6ry sporzedzono kwartalne skr6cone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nieuigtych w
tym sprawozdaniu, a mogqcych w znacz{)y spos6b wplyne6 na ptzyszle wyniki finansowe
w perspekt).vvie co najmniej kolejnego kwartalu.

Dnia 9 kwietnia 2010 r. S4d Rejonowy w Lublinie )(I Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdowego wydal postanowienie w sprawie zarejestrowania warunkowego podwy2szenia kapitalu
zakladowego o warto5ci nominalnej 13 345 076,00 21.

Od dnia 30 kwietnia 2010 r., wskutek umorzenia 80Vo wdziaN6w Sp6lki Zaklad Produkcyjny Instal
Sp6lka z ograniczone odpowiedzialno5ciq z siedzib4 w Lublinie, posiadane przez jednostkE
dominuj4c4 q. PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A., 19 udzial6w stanowi obecnie 95% kapitalu
zakladowego tej sp6lki.

,,INSTAL-LUBLIN" S.A., informuje, ze kwartalne skr6cone skonsolidowane sprawozdanie
finansowe nie podlegalo badaniu ani przegl4dowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdari
finansowych, raport kwartalny nie zawiera opinii o badaniu ani raporh: z przegi4du tego skr6conego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Lublin, dnia 17.05.2010r.

Zarz4dz

Czlonek Zarz1du - Wiceprezes
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