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RAPORT
NTEZALEZNEGO BIEGLEGo REWDENTA Z PRZEGLADU SKROCONEGo

SNOONOCZI'IEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJACEGO OKRESoD 1 sryczNtA 2010 R. Do 30 czERWcA 2010 n.

Dla Akcjonariuszy prz edsiebiorstwa Instatacji przemysrowych ,,TNSTAL-LUBLIN" 
spofkiAkcyjnej w Lublinie, ul. Lucyny Herc 9.

Pzeprowadzirismy pzegrad zarqczonego sk16conego sr6drocznego sprawozdania finansowego ,,
P'"edsigbiorstwa Instatacji przemysrowych "TNSTAL-LUBLTN" sp6tki Akcyjnej z siedzibq wLublinie, ul. Lucyny Herc 9,na kt6re sklada sie:
1) skr6cone Sr6droczne sprawozdanie z sytuacji finansoweJ sporzqdzone na

dzieh 30 czerwca 2ojo r., kt6re po stronie aktyw6w i pasywow zamyka
sie suma

2) skr6cone Sr6droczne sprawozdanie z calkowitych dochod6w spo zqdzone
za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2O1O r., wyKazujqce:

> shate netto w wysokosci
) straig og6lem w wysoko6ci

3) skr6cone Sr6droczne sprawozdanie ze zmian w kapitate wlasnym za
okres od 1 stycznia 2O1O r. do 30 czerwca 2O1O r., WkazuJqce
zmniejszenie kapitalu wiasnego o kwote

4) skr6cone Sr6droczne sprawozdanie z pzeptyw6w pieniqZnych za okres
od 1 stycznia 2010 r. do 30 czenarca 2010 r., wykazuiqce zmniejszenie
stanu Srodk6w pienieznych netto o kwote

6) dodatkowe informacje i objasnienia.

za zgodno'' tego skr6conego Sr6drocznego sprawozdania finansowego z wymogamlMiedzynarodowego standardu Rachunkowosci 34 "sr6droczna sprawozdawczos6 finansowa,,,
kt6ry zostal zatwierdzony pzez Uniq Europejskq i innymi obowi4zuiqcymi pzepisami, odpowiada
kierownik PlP "lnstal-Lublin,' S.A.

53.892 tys. zt ,

4.566 tys. zl.,
4.566 tys. zt.,

4.558 tys. zt.,

97 tys. zL,

l*t



Naszym zadaniem bylo pzeprowadzenie przeglEdu tego sprawozdania.

Pzeglqd pzeprowadziliSmy stosownie do postanowief krajowych standard6w rewizji finansowej,
wydanych przez Kralowq Rade Biegtych Rewident6u standardy naktadaiq na nas obowiqzek
zaplanowania i przeprowadzenia pzeglqdu w taki spos6b, aby uzyska6 umiarkowanq pewnos6,
Ze sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidiowosci.

Pzeglqd pzeprowadzilismy gl6wnie drogE analizy danych sprawozdania finansowego, wglqdu
w ksiegi rachunkowe, a takZe wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz os6b
odpowiadajEcych za finanse i rachunkowos6 plp ,,lnstal-Lublin,, S.A.

Zakres i metoda przeglqdu skr6conego Sr6drocznego sprawozdania finansowego istotnie r62ni sig
od badan lezqcych u podstaw opinii wyrazanej o zgodnosci z wymagaiqcymi zastosowania
zasadami (politykq) rachunkowosci rocznego sprawozdania finansowego oraz jego rzetelnosci
ijasnoSci, dlatego nie mozemy wyda6 takiej opinii o zalqczonym sprawozdaniu.

Na podstawie pzeprowadzonego pzeglqdu nie zidentyfikowalismy niczego, co nie pozwoliloby
stwierdzi6, 2e skr6cone Sr6droczne sprawozdanie finansowe zostalo pzygotowane, we
wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Miedzynarodowego standardu
Rachunkowosci 34 "Sr6droczna sprawozdawczos6 finansowa", kt6ry zostal zafuierdzony wzez
Unie Europejska.

AnnaiJeziorska-Hesse
l l r , l
I t"l

nr ewd. 9455

Kluczowy Biegly Rewident pzeprowadzaj4cy

badanie w imieniu MW RAFIN Marian Wcislo

Sp6lka Komandytowa nr ewid. 3076

Podmiot uprawniony

MW RAFIN Marian Wcislo
SPOIKA KOMAN DYTOWA
4l -200 Sosnowisc, al. Zwyciestwa 3roomror uplawniony nr 3076 El

B"?'"i&'F""?
Mo|tWw"r"to

nr ewid. S42q

Sosnowiec, dnia 25 sierpnia 2010 roku.



SPRAWOZDANIE

robocze uzu peln iajqce "Raport niezale2nego bieglego rewidenta
z przeg l4du skr6conego 5r6d rocznego jed nostkowego sprawozdania

finansowego" za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca20lO r.

PRzrosrqetoRSTWA INSTALACJI pnzeuysrowycH

"INSTAL.LUBLIN'' S. A.
w Lublinie, ul. Lucyny Herc 9

kt6rego:

Prezesem Zatzqdu byl Pan Jan Makowski

Gt6wnym Ksiegowym byla Pani Agnieszka Bochniak

Przegledem objqto okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czeMca 2010 r.

Przeglad przeprowadzil Kluczowy biegly rewident - Anna Jeziorska-Hesse, nr ewid. 9455, zam.
w Zawierciu, ul. Klonowa 7/31, w okresie od 27.O7.2010 (. do 24.08.2010 t.

A. czEscoG6LNA

l. Forma prawna iednostki. adres siedzibv

"lnstal-Lublin" S.A. jest sp6lkE akcyjnq, kt6rej siedzibEjest Lubtin, ut Lucyny Herc g.

ll. Przedmiotem dzialalno6ci jest gl6wnie:

- 43,22,2, Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

i klimatyzacyjnych,

- 43,29,2, Wykonanie pozostatych instalacji budowlanych,
- 42,99,2, Roboty zwiAzane z budow4 pozostalych obiekt6w in2ynierii ledowej i wodnej,

gdzie indziej niesklasyfi kowane.

Rzeczywisty przedmiot dzialalnoSci zgodny jest z nadanym numeiem REGON, zapisami w

statucie sp6lki i zgloszeniem do Krajowego Rejestru Sqdowego.

il.

1. Akt notarialny z dnia 11.11.1991 r., repertorium A ff 4394191, spozadzony pzed

notariuszem Renatq Gresztq w Kancelarii Notarialnej nr 87 w Lublinie,

Itt'\



2. Akty notarialne zmieniaiqce tresi statutu sp6rki - ostatnia zmtana zdnia 4.03.2010 r.- akt notariarny repertorium A nr g2312010, sporzEdzony przez notariusz Mariore
Miszczak-Pyziak z Kancelarii Notarialnej w Lublinie;

3. Ustawa z dnia .15.09.2000 
r. - Kodeks sp6lek handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037

z p62n. zmianami \.

Spolka powolana zostala na czas nieokreslony.

IV. Orqan reiestrowv i data woisu do reiestru

wpis do Rejestru pzedsigbiorc6w dokonany zostar na podstawie postanowienia sadu
Rejonowego - Sqdu Gospodarczego w Lublinie Xl Wydzial Krajowego Rejestru Sqdowego
z dnia 28.06.2001 r. - sygn. Akt LU.xr NS-REJ.KRS/20 4ot1or427 pod numerem KRS
0000023958.

Aktualny odpis z rejestru pzedsiebiorc6w pochodzi z dnia
wpis z dnia 9.04.2O1O r.

22.07.2010 r. i zawiera ostatni

NIP 7120157618

REGON 430046288

- potwierdzenie zgfoszenia rejestracyjnego z dnia 18.06.1993 r.
- wg zaswiadczenia z dnia 14.0g.2009 r.

33.908 tys. zl.

15.496 tys. zf.
17 .212 tys. zt.
10.343 tys. zl.
4.577 tys. zl.
4.566 tys. zf.

akcji zwyklych na okaziciela, o wartosci
z literq prawa, zostaf w calosci objety

V. Wvsoko66 kapitalu wlasneqo

wtym:
- kapital akcyjny
- kapital zapasowy
- kapital z aktualizacji wyceny
- wynik z lat ubieglych
- wynik nefto

Kapltal akcyjny dzieli sip na 15.496.,157 szt.
nominalnej 1,OO zl. kaada. Kapital, zgodnie
ipokryty.

Struktura akcjonariatu na 30.06.2010 r. pzedstawiala sig j. n.:

i,"tsprrwozdanie robocze uzupelniaiqce rapoft^z przegrqdu skr6conego jednostkowego sprawozdania /inansowegoobejnuiqcego okru od t.01.20t0r. ao so.\c.zoto r. p"Ip" "Instar-Lubr-in;s.1. , tittirii 
--'



Dom Maklerski IDM S.A. 4.457.143 28,76%

pozostali akcjonaiusze (posiadajqcy mniej ni2 S%) 5.935.471 38,31%

RAZEM 15.496.157 100,000a

Kazdej akcji odpowiada jeden glos na walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy sp6lki plp
"lnstal-Lublin' S.A.

Dnia 2l lipca 2010 r. nastarilo obiqcie akcji serii H w ilosci 13.345.076 szt. o wartosci
nominalnej 1,00 zi. ka2da. Struktura akcjonariatu po podwyzszeniu kapitafu:

Akcjonariusz llos6 akcji
w szt.

Udzial w kapitale
zakladowym

Petrofox S.A. 9.466.846 32,820/o

BBI CaDital NFI S.A. 8.881.773 30,80%

Dom Maklerski IDM S.A. 4.461.122 15,470/o

pozostali akcjonariusze 6.031.492 20,910/o

RAZEM 28.841.233 100,00%

Kazdej akcji odpowiada jeden glos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy sp6lki plp

"lnstal-Lublin" S.A.

Vl. WielkoSd Srednieqo iatrudnienia w okresie I p6lrocza 2Ol O r. - 303 osoby

Vlt. Informacie dotvczace Zaaadu

Sklad Zazqdu byl nastepujEcy:

- w okresie od 1.01.2009r. do 31.07.2010 [. - prezes Zarzqdu - pan Jan Makowski,
- Wiceprezes - C zlonek Zarzqdu - Pan Piotr Ciompa;

- w okresie od 1.08.2010r. do nadal - prczes Zarzqdu - Pan Jan Makowski,
- Wiceprezes - Czlonek Zarzqdu - Pan Piotr Ciompa,
- Czlonek Zatzqdu - Pan Robert Protyiski.

Vlll. Zbadane sorawozdanie finansowe sporzadzone

Za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r., sklada sie z:

- skr6conego sprawozdania z sytuacji finansowej spozadzonego
na dzieft 30 czerwca 2010 r., kt6re po stronie aktyw6w ipasyw6w

?

Sprawozdanie robocze uzupelniajqce raport z przegl4du skrfuconego jednostkowego sprawozdaniajino or"gi 1111
obejmujqcego okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. PIP "Insial-Lublin" S.A. w Lablinie l-l



wykazuje sume
- skr6conego .sprawozdania z calkowitych dochod6w,

spozqdzonego za okres obrotowy od 1 stycznia 20.10 r. do 30
czennrca 2010 r., Wkazujqcego stratg netto:
- wg jednostkowego rachunku zysk6w i strat w kwocie
- wg calkowitych dochod6w w kwocie

- skr6conego sprawozdania ze zmian w kapitale wlasnym za okres
obrotowy od l siycznia 2010 r. do 30 czerwca 2g1O r..
wykazujqcego zmniejszenie kapitalu wlasnego o kwote

- skr6conego sprawozdania z przeplyw6w pienieznych.,
wykazujecego zmniejszenie stanu 5rodk6w pienieznych netto za
okres obrotowy od 1 stycznia 2O1O r. do 30 czerwca 2O1O t. na
sume

- dodatkowychinformacjiiobjasnien.

X.

XI.

lX. Podstawabadaniasprawozdaniafinansoweqo

jest umowa Nr 30/10/ro z dnia T ripca 2010 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12 sierpnia
2010 r. zawarta pomigdzy prp "rnstar-Lubrin' s. A. w Lubrinie ur. Lucyny Herc g a MW
RAFIN Marian wcisio sp6lka Komandytowa z siedzibq w sosnowbu, Ar. zwyciestwa 3,
wpisanq na tistq podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdai finansowych
prowadzonqptzez Krajowq lzbg Biegtych Rewident6w pod nr 3076.

umowa ta zostara zawafta w wykonaniu uchwaly Nr 9 Rady Nadzorczej prp ,,rnstar-
Lublin" S.A., podjgtej na posiedzeniu w dniu 29.06.2010 r. Upowaznienie Rady
Nadzorczej do wyboru audytora wynika z g 22 ust. 2, p.4 Stalutu Sp6tki.

Podmiot uprawniony, jak i Kruczowy biegry rewident sq niezarezni od badanej jednostki.

nie nastqpily ograniczenia zakresu ani zastosowanych metod

Bylo badane ptzez Mazarc Audyt sp. z o.o. z siedzibq w warszawie i uzyskaro opinig
z zastrzezeniem waz z uzupelniajqcym objaSnieniem.
'zostalo zatwierd zone przez zwyczajne warne Zgrornadzenie Akcjonariuszy spolki prp

53.892 tys. zt.,

4.566 tys. zl.,

4.566 tys. zt.

4.558 tys. zL,

97 tys. zl.,

\un 
Srrawozdanle robocze uzupetniajq"::."p^::^" pr:qgys^lggonlSliednostkowego sprawozdaniaJinuns<twego

l'\ obejmuiqcego okres od 1.0r.20t0 r. do40.06.20r0 r. itp 't^to!-Lubhr;s.A.. 
Lublriin'



3' Bilans zamkniecia zostar wprowadzony do ksiqg okresu badanego jako birans otwarcia.
4' Uchwalq nr 16110 z dnia 30.06.20'1 o (. zwczajne warne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Sp6lki PIP "rnstar-Lubrin" s.A. postanow o przeznaczye zysk nefto za rck 2009 w
wysokosci 617.308,73 zlw calosci na pokrycie strat z lat ubieglych.

5' Zostalo przeslane do centrum obslugi Kancerarii prezesa Rady Ministr6w w ceru
publikacji w Monitorze polskim ',8,'

6.

ooDrzedni rok obrotowv

opinia niezareznego bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok
2009 zawierala zastrzelenie w zakresie braku utwozenia rezerwy na urtopy pracownik6w
umyslowych w sprawozdaniu za I p<trrocze 2010 r. sporka utwozyra przedmiotowa
rezerwe, zaliczaiqc oszacowanq wartos6 w koszty okresu (410 tys. zt.).

Decyzja w zakresie ewentuarnego wprowadzenia do ewidencji biransowej prawa
wieczystego uzytkowania gruntu, kt6re Spolka obecnie ewidencjonuje wylEcznie
pozabilansowo, zostafa pzesunieta do czasu zakofczenia proces6w
restrukturyzacyjnych dokonywanych w Grupie Kapitarowej. sugestia wprowadzenia do
ewidencji biransowej prawa wieczystego uzytkowania gruntu byla pzedmiotem
objasnienia zawarlego w opinii niezareznego biegtego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego za rok 2OOg.

Kontrole przeprowadzane przez orqanv zewnetrzne w zakresach, kt6re zwiazane
bylyby z prowadzeniem ksiqg rachunkowych.

W I polroczu 2010 r. nie mialy miejsca kontrole zewnetzne.

Dnia 26.07 .2010 r. rczpoczda siQ kontrola pzeprowadzana pzez pracownik6w
Lubelskiego Urzgdu skarbowego w Lublinie w zakresie zasactnosci zwrotu r6znicv
podatku od towar6w i uslug za kwiecied 2010 r.
sp6lka, zgodnie z zareceniami protokoru z kontrori podatkowej z dnia 2sierpnia 2o1o r.,
dokonala drobnych korekt dot. podatku VAT.

sorawozdantl yblcze uzupdlniaiqce raport-z przeglqdu slrr6conego iednostkowego sprawozdaniaJinanso*"r] \,,,,obejmuiqcego okres od r.01.2010 r. do 30.06.2010 r. p.Ip-,'lwtal-Lubhn"-s.A. w Lubliiie 
-"" 

lu,l

Zostalo zlozone do sqdu rejestrowego dnia 15lipca 20,10 r.
Do Luberskiego Uzpdu skarbowego w Lubrinie zostaro pzekazane dnia g ripca 2010 r.

wnio"ki i tur."uni, bi"ofugh r"*id"nt6*. b"d"ni" 
"or"*ord"ni" 

fin"n"o*"oo ,"

xilt.



B. CZESCSZCZEGOLOWARAPORTU

l. Prawidlowo56 stosowanego systemu rachunkowo5ci

1 . Polityka rachunkowosci obowiazujAca w Sp6lce obejmuje:
- zasady prowadzenia rachunkowosci wg MSSF/MSR,
- Zakladowy Plan Kont.

Pofityka rachunkowo6ci zostala wprowadzona w Lycie Zarzqdzeniem Nr 8/06 Prezesa

ZarzEdu PIP "lnstal-Lublin z dnia 29.12.2006 r.

AKualizacja polityki rachunkowo5ci nastqpila Aneksem z dnia 26 lutego 2010 r. do

Zatzqdzenia Nr 8/06 z 29.12.2006 r. i obowiqzuje poczawszy od spozAdzenia

sprawozdania za rck 2OOg.

Po zako6czeniu planowanej restrukturfzacji, wprowadzone zostanq zmiany w polityce

rachunkowosci, kt6re ujednolica zasady rachunkowosci w Grupie Kapitalowej.

2. Zastosowana w jednostce polityka rachunkowosci w zakresie fakultatywnych tozwiqzafi

zalecanych pzez MSSF/MSR dostosowana zostala do profilu i specyfiki dzialalnoSci

firmy.

Zagadnienia, kt6re nie znalazly wegulowan w miedzynarodowych standardach

. rachunkowosci, wtym w szczeg6lnosci:
- spos6b przeprowadzenia inwentaryzacji,
- spos6b sporzEdzania dowod6w ksiggowych i prowadzenia ksiqg rachunkowych,
- archiwizacja zasob6w informacyjnych rachunkowosci,

- zatwierdzanie, udost?pnianie i oglaszanie sprawozdafi finansowych

sE w Sp6lce prowadzone zgodnie z wytycznymi ustawy o rachunkowoSci, kodeksem

sp6lek handlowych i obowiAzujqcymi uregulowaniami polskiego prawa gospodarczego.

dokument6w ksiggowych. Dokumenty bedace pzedmiotem ksiegowania poddawane sq

kontroli formalnej, merytorycznej i rachunkowej.

4. Ksiegi rachunkowe prowadzone sa technikq komputerowa, obslugiwanE pzez

Zintegrowany System Zazqdzania 'ASIMS" firmy Supra Sp. z o.o. z Krakowa.

Zintegrowany system informatyczny zostal dopuszczony do stosowania ZarzEdzeniem Nr

8tO6 Prezesa ZarzEdu PIP "lnstal-Lublin" S.A. z dnia 29.12.2OO6 r.

Podstawg zapis6w w ksiggach rachunkowych staRowi program ewidencji finansowo -

ksiqgowej, wspomagany przez dane z modul6w z nim wsp6lpractrjqcych:

6
Sprawozdanie robocte u.upe[niajqce raport z przeglqdu skt6conego jednostkawego sprawozdaniafnansowego

obejnujqcego okre.r od l.0l .2010 r. do 30.06.2010.r. PIP "Instal-Lublin" S.A. w LublinieIt\



- majatek tMaly,
- kadry i pface,

- gospodarka materialowa.

Aktualnie Sp6lka wdraza nowE wersje systemu "ASIMS+" klasy ERP ll, na podstawie

Umowyz dnia 14.10.2009 r. zawartej z Supra Sp. z o.o. Zakofrczenie wdro2enia, zgodnie

z przyjetym harmonogramem, ma nastqloi6 do kofca marca 2011 r.

Pzetwarzanie danych za pomocq komputera w stosowanym pzez Sp6lkg

Zintegrowanym Systemie Zazqdzania "ASlMS" jest bezpieczne.

5. PzeglEd wykazai sprawdzalnos6 w zakresie prowadzenia ksiqg rachunkowych, wtym:

- funkcjonowania kont syntetycznych i analitycznych,

- zasad ewidencji, rozliczania ikalkulacji koszt6w,

- systemu ochrony oraz archiwizacji danych ksiggolych.

ll, Dzialanie w jednostce systemu kontroli wewnetrznej powi4zanej z systemem

rachunkowo6ci

W Sp6tce nie ma instrukcji obiegu dokument6w, kt6ra regulowalaby miedzy innymi zasady

rejestracji operacji gospodarczych oraz okreslalaby odpowiedzialn056 za poszczeg6lne etapy

kontroli wewnetrznej dokument6w, stanowiqcych dowody ksiggowe. Sformalizowany obieg

dokument6w zapewnilby poprawno66 dokumentowania proces6w gospodarczych oraz

efektywno66 sprawowanej kontroli wewngtznej.

Kontrola wewnetrzna opiera siQ na pzyjetym zwcz4owo tozdziale funkcji dyspozycyjnych,

wykonawczych i rejestracyjnych.

W Sp6fce nie istnieje kontrola insiytucjonalna. Kontrola funkcjonalna polega na podziale

obowiqzk6w zwiqzanych z dyspozycje, wykonaniem i rejestracjq operacji gospodarczych.

W Sp6lce pzestzegane sq procedury systemu jako6ci lSO, co wspomaga kontrole

wewnetzn4

. W zakresie pzeprowadzania spis6w z natury oraz potwierdzania sald ksiegowych

obowiazuje Instrukcja Inwentaryzacyjna wprowadzona Zanqdzeniem Prezesa "lnstal-Lublin"

S.A. nr 2/95 z dnia 7 stycznia 1995 r.

Sprcwozdanie robocze uzupelniajqce raport z przeglqdu skr6conego jednostkowego sprawozdaniafinanscnvego 1,,,,
obejmujqcego okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 i. PIP "lnstal-Lublin" S.A. w Lublinie l*l



C. - OCENA AKTYWOW I PASYWOW ORAZ OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ

1. Zmiana stanu aktyw6w (majEtku) na 30.06.2010 r. w stosunku do stanu na

31 .12.2(ng r. oraz jego struktura sE nastepujEce:

w Ws- zl.

Skladniki aktyriv6w
30.06.2010 r. 31.12.2009 t. Dynamika

2:4
w o/o

kwota struktura
w Y o

kwota struktura
w o/o

4 3

Aktywa trwale

1 . Warto6ci niematerialne
2. Rzeczowe aktrya tMale
3. Inwestycjedlugoterminowe
4 Aktywa z tyt. odroczonego

podatku dochodowego

Aktywa obrotowe

1. Zapasy
2 Nalezno6ci kr6tkoterm. z tyt.

dostaw i uslug

3. Pozostale nale2nosci
4. Srodki pieniQ2ne i ich

ekwiwalenty
5 Aktywa irwale przeznaczone do

spzedazy
6. Pozostale aktvwa

30 346

5 809
22 577

1 906

23 546

2 072

17 235

992

49

909
2 289

56,3%

o,10/o

10,80/o

41,9o/o

3,SYo

43,7%

3,8%

32,0o/o

I ,80k

O,1o/o

1 , 7 0

4.2Yo

31 005

67
6 050

22 577

2 311

28 300

1788

19  153

459

146

909
5 845

52,3o/o

O;1o/o

11 ,20/o

41 ,9Vo

4,30/o

47,7o/o

3,30/o

35,50/o

0,9%

0,30/o

1 ,70k
1Q,8YO

97p%

80,60/o

96,00/o

100,0%

82,50/o

83,2o/o

115,90/o

90,0%

216,10/o

33,6%

100,00/o
39.2o/o

AKTYV\IA RAZEM s3 892 100,0% 59 305 100,0% 90,90/o

Udzial procentowy aktyw6w trwaNych i obrotowych

31.122009 r.

oAktywa trwale

lAktywa obrotowe

30.06.2010 r.

\\t\ Sprqwozdqnie robocze uzupetniaj4ce raport z przegldu skriconegojednostlcowego sprawozdaniafnansowego
^*'\ 
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. Maiqtek sp6rki wedlug stanu na 30 czerwca 2o1o r., w por6wnaniu do stanu na
31 grudnia 2009 r. zmniejszyl sig o 5.41 3 tys. zl. tj. o g,.1% , w tym:
- aktywa trwafe o 659 tys. zl.
- aktywa obrotowe o 4.754 Ns. d.

Na zmniejszenie aktyw6w obrotowych najwiekszy wpiyw mial spadek:
- aktyw6w z tyt. um6w o uslugq budowlanq na kwote 3.753 tys. zl.
- naleznosci z tyt. dostaw i uslug na kwotQ I .91g tys. zl.

w okresie pieMszego p6rrocza 20'lo roku, udziar majqtku trwarego w aktywach ogofem
zwiekszyl sie o 4 punkty procentowe iwedlug stanu na 30.06.2010 r. wyni6sl 56,3% sumy
aktyw6w.

W I p6hoczu 2010 r. jedna zlot6wka zaangatowana w produkcyjnym zeczowym majatku
trwalym przynosila 3,78 d. wartosci spzeda2y. W analogicznym okresie roku 2009 ta sama
relacja wynosila 7,89 zl.

2. Zmiana 2r6del pochodzenia aktyw6w (najetku) na 90.06.2010 r. w stosunku do
stanu na 31 .12.2009 r. oraz jego struktura sE nastepujAce:

w tys. zl.

Skladniki pasyw6w
30.06.2010 r . 31.12,2009 r. Dynamika

2'.4
w o/o

kwota struktura
w Y o

kwota struKtura
w o/o

2 3 2 3 6

Kapital wlasny
'1 . Kapital podstawowy

2. Pozostale kapitaly

3. Wynik z lat ubieglych

4. Wynik netto

ZobowiEzania i rezerwy na
zobowiezania
I Rezerwa z tyt. odroczonego

podatku dochodowego

3.
t

Inne rezeMy dlugoterminowe

Inne rezerwy kr6tkoterminowe

Zobo\ tqzania kr6tkoterminowe z
tyt. dostaw i uslug
Inne zobowiEzania
kr6tkotermlnowe

33 908

15 496

27 555
-4 577

4 566

19 984

2 481

361

4 128

9 1 7 5

3 839

62,9%

28,8%

5 1  J %
-8,50/o

-8,5%

37,1%

4,6Yo

0,7%

7,7%

17 ,00/o

7 ,10 /o

38 466

15 496

27 548
-5 195

617

20 839

3 250

412

3  163

11 821

2 193

64,9%

26,1Vo

46,50/o
-8,8Yo

1 , 0 %

35,1%

5,50/o

0,7%
E ao/-

19,9%

3.7Yo

88,2%

100,0o/o

100,0%
- 1 1 , 9 %

-840,)Yo

95,9%

76,30/o

87,6%

130,5%

77,6%

17 5,1o/o

PASYWA RAZEM 53 892 100,0% 59 305 ,t00,0% 90,9%

Sprowozdanie robocze uzupelniajqce rqport z przeglqdu sler6conego jeclnostkowego sprawozdania finansowego 1,.,,
obejmujqcego okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. PIP "Instal-Lublin" S.A. w Lublinie ,lt\



Udzial procentowy pasyw6w

31j22OO9 r.

30.06.2010 r.

Udzial kapital6w wlasnych w pasywach og6lem wedlug stanu na 30-06.20'10 r. wynosi 62,9%

og6lnego pokrycia aktyw6w i w odniesieniu do stanu na 31.12.2009 r. zmniejszyl sie o 2
punkly procentowe i o tyle zwiekszyl sie udzial kredytowania Sp6lki kapitalami obcymi.

Na zmniejszenie warto6ci kapitalu w.lasnego miala wplyw przede wszystkim poniesiona

strala w okresie I p6lrocza 2010 roku w kwocie 4.566 tys. z+.

Struktura 2r6del finansowania jest kozystna - w Sp6lce wystepuje dodatni kapital obrotowy,
kt6ry, wg stanu na 30.06.2010 r. wynosi 6.404 lys. zl.

30.06.2010 r. 31.12.2009 t.
- kapital wlasny
- rezerwy dlugoterminowe

- kapital staly
- aktywa trwale

- kapita{ obrotov{y:

33.908 tys. zt.

2.842lys. zl.

38.466 tys. zl.

3.662 tys. zl.

36.750 tys. zl.

30.346 tys. zl.

42.128 tys. ̂.

31 .005 tys. zl.

trq

6.404 tys. zl. 11.123 tys. zl.

3. Wniki finansowe w okresie przeglEdu w stosunku do analogicznego okresu
u h i egtego sE n aste pujece :

t 0
Sprcn ozdanie robocze uzupelniajqce laport z przegk4lu skrhconego jednostkowego sprawozdania fnansowego

obejmujqcego okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010r. PIP "Instctl-Lublin" S.A. w Lublinie

w rys. zr.

I n I resc

oKres oo
1.01.2010r .do
30.06.2010r.

oKTes oc
1.01.2009r .do
30.06.2009r.

Zmiana
stanu

Wskaznik
dynamiki

(+) zysk
G) strata

(+) zysk

G) strata
(+) poprawa

C) poqorszenie
%

(5:4)

3

1 . Wynik na sprzedazy -4 892 -410 -4 482.0 -1093.2o/o



- produkt6w

- towar6w i materiat6w

-5 030

138

-cJv

129

4 491 ,O

9.0

-833,2%o

7.OV,

2.
Wynik na pozostalych
przychodach i kosztach
operacvlnych 14.> 461 -584.0 -126.7%

Wvnik dzialalnoSci operacvinei -5 015 51 -5 066.0 -9933.30lo

3. Wynik na przychodach i kosztach
finansowych 7 q E n 1214.3o/o

4. Zvsldstrata brutto -4 923 58 -4 981 .0 -8587 .9Vo

5. Podatek dochodowv -357 99

o. Zvsk/strata netto -4 566 -41 -4 525.O -11O36.60/o

struktura wynik6w

1 000

0

-1 000

-2 000

-3 000

-4 000

-5 000

-6 000

---4- okres od 1.01.2010 r.do 30.06.2010 r. -{- okres od 1.01.2009 r.do 30.06.2009 r.

Strata ze spzedazy produkt6w w okresie pieMszego polrocza 2010 r. wyniosla 4.892 tys. zl.
i byla wy2sza o 4.482 tys. zl. od straty poniesionej w okresie pierwszego p6lrocza 2009 r.

Strata ze sprzedazy zostala zwiekszona ujemnym wynikiem pozostalej dzialalnoSci
operacyjnej w kwocie 123 tys. z{., w zwiqzku z czym strata na dzialalnosci operacyjnej
wyniosla 5.015 tys. zl.

1 1
Sprawozdanie robocze uzupelniaj4ce rqporl z przeglqdu skr6conegojednostkowego sprawozdaniafinansowego lr,,l

obejmujqcego oktes od 1.01.2010 r. do i0.06.2010 r. PIP "Instal-Lublin" S.A. w Lublinie f-l
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Dzialalno66 finansowa w pierwszym p6lroczu 2010 r. zamknela sie zyskiem w wysokosci 92

tys. zl., w zwiqzku z czym strata brutto wyniosfa 4.923 iys. zl.

Po uwzglednieniu odroczonego podatku dochodowego, strata netto wyniosla 4.566 iys. zl.

Wskazniki deficytowosci byly sie nastepujace:

okres od 1.Ol .2OlO r .  Okres od l .O1.20Og r .
do 30.06.2010 r. do 30.06.2009 r.

deficytowosc majatku

deficytowo66 i kapitalu wlasnego

deficytowos6 spzedazy

8,07%

12.62%

20,17%

0,11%

0,25%

0,18%

Wska2niki plynnoSci finansowej, struktury finansowania majqtku oraz wska2niki rynku
kapitalowego ksztaftowaly sie j.n. :

W pierwszym p6lroczu 2010 r., w por6wnaniu do analogicznego okresu 2009 r., plynnos6

finansowa ulegla pogorszeniu, niemniej jednak wskalniki nie wskazuj4 na ryzyko utraty

plynnosci finansowej.

W por6wnaniu do analogicznego okresu roku 2009, wskaZnik obrotu zobowi4zaniami z tytulu

dostaw i uslug poprawil sie o 27 dni, natomiast wskaznik obrotu naleznosciami z tyt. dostaw

i uslug pogorszyl sie o 7 dni. Cykl splaty naleznosci z t . dostaw i uslug jest dwa razy

dluzszy od cyklu regulowani?zobowiqzaf z tyt. dostaw i uslug

, 1 2
l$\ Sprawozdqnie robocze wupelniajqce raport z przeglqdu slv6conego jednostkowego sprawozdania finansowegor'\ obejmujqcego olcres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. PIP "Instal'Lublin" S.A. w Lublinie

1.0'1.2010 r. do 1.01.2009 r. do
30.06.2010 r. 30.06.2009 r.

"r poprawa
- pogorszenre

1 , 8 1

1 ,64

0,004

1  19  dn i

57 dni

1 1 d n i

0,24

0,63

0,68
-0,29

-12,34

2 , 1 9

1 ,07

2,98

2,65

0 , 1 0

112 dni

84 dni

23 dni

0,20

0,64

o,72
-0,01

-0,33

3,21

0,95

- 1 , 1 7

-1 ,01

-0,096

-/. Onl

+27 dni
+12 dn i
-0,04

-0,01

-0,04

-0,28

-12,01

-1,02

Pokrycia bieZ4cych zobowiqzai

Ptynno5ci - szybki

Plynno6ci - got6wkowy

Obrotu naleznosci z tyt. dostaw

Obrotu zobowi4zan z tyt. dostaw

Obrotu materialami

Zadluzenia og6lnego

Pokrycia aktyw6w kapitalem wlasnym

TrwaloSci struktury fi nansowania

Rentowno6ci jednej akcji

RentownoSci cenowej jednej akcji

Wartosci ksiggowej jednej akcji

Ceny rynkowej do wartosci ksiegowej
jednej akcji



n

Obrotowo66 material6w, w por6wnaniu do I pc\lrocza 2O0g r. poprawita sig o 12 dni

wska2niki struktury finansowania maiEtku za r p6rrocze 2o1o r., w porownaniu do I p6lrocza
2009 r. ulegty pogorszeniu:
- zadluzenia og6lnego o 4 punkty procentowe,
- pokrycia aktyw6w kapitalem wiasnym o 1 punkt procentowy,
- trwaiosci struktury finansowania o 4 punkty procentowe.

W I p6lroczu 2010 r., w por6wnaniu do I p6lrocza 2009 r., wartosc ksiegowa jednej akcji
spadla o 1,02 zl.

w toku p'egladu nie stwierdzono zjawisk kt6re mogtyby swiadczye o zagrozeniu kontynuacji
dzialalno6ci w dajEcej sie pzewidzie6 pzyszlosci.

szczeg6lowa prezentacja wska2nik6w ptynnosci finansowej, zadruzenia i rynku kapitarowego
znajduje sie w zalqczniku nr 1 i 2 niniejszego sprawozdania.

WYNIKI PRZEGLADU AKTYW6W I PASYW6W ORAZ POZYCJI KSZTALTUJACYCH
VVYNIK DZIALALNOSCI JEDNOSTKI

AKTYWATRWALE

Warto6ci niematerialne wynoszq:

Wartosci niematerialne

Dotychczasowe umozenie
Wartos6 netto na dzien 30.06.2010 r.
Udziat %o w sumie sprawozdania z syiuacji finansowej
Kwota amortyzacji w okresie I p6lrocza 2010 roku

Wartosci niematerialne wedlug stanu na 30.06.2010 r. stanowiq licencje program6w
Stany i obroty w badanym okresie pzedstawialy siq j.n.:

Warto56 brutto Umorzenie Warto66 netto

4

996 tys. zl.

942 tys. zl.

54 tys. zl.

0 ,1  %

27 tys. zl.

- stan na 1.01.2010 r.
- zakup licencji

: biezqce umozenie
- stan na 30.06.20100 r.

982 tys. zl.

14 tys. zl.

996 tys. zl.

915 tys. zl.

27 tys. zl.

942 tys. zl.

67 tys. zl.

54 tys. zl.

I J
sprawozdanie robocze uzupeilniaiqce-raport z przegrqdu skr6conego jednostko-ntego sprawozdania fino^orego \,,1obejmuiqcego okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. p1p- -Iwtat-tubiin"-s.A_ w Lub:liie 
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Ewidencja jest kompletna, prowadzona na podstawie poprawnych dokument6w 2r6dlowych.

Warto6ci niematerialne zostaly prawidlowo ujete w sprawozdaniu flnansowym za pierwsze

p6{rocze 2010 roku.

Rzeczowe aktywa trwaNe wynosz4

Srodki tnvale - warto56 poczAtkowa

Dotychczasowe umozen ie

WartoS6 nefto na dzief 30.06.2010 r.

Udzial o/o w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

Kwota amortyzacji w okresie I p6lrocza 2010 roku

Sp6lka dokonuje wyceny zeczowego majqtku

13.179 tys. zl.

7.370 tys. zl.

5.809 tys. zl.

10,8 %

316 tys. zi.

Oszacowanie pzysziych korzysci pracujacego w sp6lce Eeczowego majqtku tnvatego

nastAcilo z chwilq przej6cia Sp6lki na stosowanie zasad MSSFiMSR.

Przy przeliciu na MSSF/MSR Spolka zakwalifikowala prawo wieczystego uzytkowania gruntu

jako leasing operacyjny i ewidencjonuje je pozabilansowo.

Zgodnie z pzyjgtq politykq rachunkowoSci,

tMafego:
- dla grupy I i ll - wg modelu opartego na warto6ci przeszacowanej,
- dla pozostalych grup - wg modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytwozenia.

Wycena dokonana ptzez rzeczoznawce majatkowego budynk6w i budowli wykotzystylivanych
na potzeby produkcyjne miala miejsce na dziefi 31.12.2009 r. W okresie pierwszego pc:lrocza

2010 r. nie mialy miejsca odpisy aktualizujqce wartoS6 zeczorych aktyw6w trwatych.

Pzeprowadzona analiza na dzien 30.06.2010 r. pod kqtem utraty wartosci potwierdzila
prawidlowo66 wyceny rzeczowego majEtku tMalego.

Ograniczeniem w prawach wlasnosci rzeczowych aktyw6w trwatych jest hipoteka kaucyjna do
wysoko6ci 2.400 tys. zl. na prawie wieczystego uzytkowania gruntu i wlasnosci budynk6w

ustanowiona pod zabezpieczenie kredytu bankowego.

W ci4gu pienrvsiego p6lrocza 2010 roku zwigkszono wartoS6 Srodk6w trwalych:

z lflulu naklad6w na oddane Srodki trwale do u2ytkowania 76 tys. zl.

oraz zmniejszono z ![ulu sptzedaLry
- mnrej umozente

Warto36 nefto rozchodowanych 6rodk6w trwalych odniesiona w kosdy

Pzych6d ze sprz eda7y Eeczowego majatku tMalego
- warto66 netto zlikwidowanych i spzedanych Srodk6w trwafych

Dodatni wynik na sprzeda2y i likwidacji Srodkdw trwatych

96 tys. zi.

94 tys. zl.

2tys. zt.

16 tys. zl.

2lW.zl.
--14tt 

. I :
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Rzeczowy majqtek trwaly zostal prawidlowo ujgty w skr6conym sprawozdaniu finansowym.

3. Nalezno6ci dlugoterminowe - nie wystepuja

4. Inwestycjedlugoterminowe

- nieruchomosci

Warto66 brutto Odpisy WartoS6 netto

22.577 tys. z+.
Udzial o/o w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

- Geoclima Sp. z o.o. w Warszawie
- ZP Instal Sp. z o.o. w Lublinie

aktualizuiace

0 tys. zl. 22.577 tys. zl.

42,0 o/o

15.170 tys. zl.
'10 tys. zl.

7.397 tys. zl. 0 tys. zt. 7.397 tys. zl.
- dlugoterminowe aktywa finansowe .1 5.180 tys. zl. O tys. zl. 1S.180 tys. zl.

Nieruchomosci inwestycyjne stanowiq budynki i budowre nie wykozystywane w procesre
produkcyjnym. Utzymywane sq w celu osiqgnigcia kozySci z tytulu dziedawy i przyrostu ich
wartosci. Zgodnie z pzyietE politykE rachunkowosci, wycena nieruchomosci inwestycyjnycn
bazuje na modelu wartosci godziwej. ostatnia wycena miala miejsce na 31.12.2oog t.
Nieruchomosci inwestycyjne zostaly prawidlowo zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuac.;r
finansowej Sp6lki.

. Dlugoterminowe aktywa finansowe stanowiE udzialy w jednostkach powiqzanych:

Geocfima Sp. z o.o. zostala zakupiona w 2009 roku ijest sp6lkE zalehnqw l}Oo/o.
ZP Instal sp. z o.o. stala sie spolkq zate2nq w 95% od dnia 30 kwietnia 2o1o r., stalo sie to w
zwiqzku z umozeniem udziar6w wiekszosci udziarowc6w sfinansowanym zyskiem

5.422Ws.2t.

1 .179 tys. zt.

3 .332 tys. zl. .

Sprawozdanie robocze uzupelniaiqc.e -rd4ort l prze7ladu skrdconegojednostkawego sprawozdania finans*r,"gi 1r,,1obejmujqcego olcres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. plp .Iwtat-Lublin.-5.A. w Lubliiie Aul



Wartosd aktywu wyliczona z ujemnej roznicy przejsciowej.

podatku dochodowego wyniosla 1.906 tys. zl.

AKTYWA OBROTOWE

1. Zapasy

Udzial o/o w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

1) Materiaty

z tego:
- mateialy brufto
- odpis aktualizujqcy mateialy

2) P6lprodukty i produkty w toku

3) Produkty gotowe

4) Towary

z rego:
- towary brufto
- odpis aktualizujqcy towary

pzy zastosowanru19 % stawki

2.072 tys. zt.

3,9 o/a

488 tys. zl.

1 .017 tys. zl.

529 tys. zl.

389 tys. zl.

191 tys. zl.
'1.004 tys. zl.

1 .335 tys. zl.

331 tys. zt.

Warto66 zapas6w Wkazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie pzekracza ich warto6ci

odzyskiwanej tj. wartosci, K6ra mozna uzyska6 na drodze uzytkowania lub spzedazy
poszczeg6lnych pozycji zapas6w.

Koszty poniesione na wytworzenie produkt6w w toku i produK6w gotowych obejmujE koszty

bezposrednich material6w i robocizny oraz uzasadnionA czes6 posrednich koszt6w produkcji,

ustalonych pzy normalnym wykozystaniu zdolno6ci produkcyjnych.

Stan zapas6w nierotacyjnych pzedstawial sie nastgpujqco:

Stan na poczatek okresu

Rozwiqzanie odpisu (-)

Zawiqzanie odpisu w okresie 01.01-30.06.2010 (+)

Stan na koniec okresu

Nalezno6ci brutto

Pelna wartos6 zapas6w nierotacyjnych zostaia objeta odpisem aktualizujqcym.

Zapasy zoslaty ujete w ksiegach kompletnie z zachowaniem kontynuacji zasad wyceny oraz

prawidlowo prezentowane w skr6conym sprawozdaniu fi nansowym.

Nale2nosci kr6tkoterminowe z tytulu dostaw i uslug

692 tys. zl.

4 tys. A.

172tys. zl.

860 tys. zl.

22.021 tys. zl.

l 6

l1rtr Sprawozdanie robocze uzupelniajqce raporl z przeglqdu skr6conego jednostkowego sprawozdania finansowego
r' 1 obejnuiqcego ol,,res od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. PIP "Instal-Lublin" S.A. w Lublinie



- odpisy z hy'ulu aktualizacji wyceny
Nalezno6ci netto z tyt. dostaw i uslug na 30.06.2010 r.
Udzial % w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

NaleznoSci z tyt. dostaw i uslug dotyczE wylacznie jednostek niepowiEzanych.

Z kwoty brufto naleZnosci kr6tkoterminowych z tytulu dostaw i ustug przypada na
- nie pzeterminowane
- pzeterminowane

w tym:
a) do 3 miesigcy

b) od 3 do 6 miesiqcy

c) od 6 do 12 miesiqcy

d) povvyzej 12 miesiecy

4.786 tys. 21.

17 .235 tys. zl.

32,0 %

naleznoSci:

13.446 tys. zl.

8.575 tys. zl.

2.160 tys. zI.

1 .626 tys. zt.

25 tys. zl.

4.764 tys. zl.

22.021 tys. zl.

Nalezno6ci z tl^. dostaw i uslug zostaty ujete lacznie z odsetkami.
Nale2nosci w walutach obcych stanowiry kwotg nieistotnq, w a uiqzku z czym sporka nie
dokonala jej wyceny kursem zamkniecia na 30.06.2010 r.

Nalezno6ci pzeterminowane z q . dostaw i usrug urearnione zostaly odpisem aktuarizuiEcym
i prawidlowo zaprezentowane w skr6conym sprawozdaniu finansowvm.

2.1 . Nale2noSci skierowane do sadu
pzedstawiajE sie nastepujqco

- stan naleznosci skierowanych na drogg sqdowq
- odpisy aktualizujEce

- stan nale2no6ci skierowanych na drogq s4dowq
pomniejszeniu o odpisy aktualizujEce

Inwestycje kr6tkoterminowe - nie wystepujE

4, Pozostale nale2no6ci

Nale2no6ci kr6tkoterminowe pozostale brutto
mnteJ:
- odpisy z tytulu aktualizacji wyceny

NaleZnoSci pozostale nefto na 30.06.2010 r.
Udzial o/o w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

Pozostale naleznoSci obejmuj4: .

na 30.06.2010 r. na 31.12.2009 r.
263 tys. zl.

263 tys. zl.

0 tys. zl.

285 tys. z+.

285 tys. zl.

0 tys. zl.

1 .050 iys. zl.

58 tys. zl.

992 tys. zl.

1 ,6 0/o

sprawozdanie robocze wupelniaiqce-raport z przegrqdu skr6conego jednostkowego sprnv,ozdaniafinonrorrl i,,,,obejmujqcego okres od 1.01.20t0r. do 30.06.2010 r. P1P- -Instal-Lublin"-5.A. 
w Lubtiiie 
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- zaliczki i kaucje na dostav/y
- z ttt. korekt magazynowch
- z tyt. dwidendy
- naleznosci z V.. po1yczek z ZFSS

Odois
Wartos6 brutto aktualizujacy WartoSC netto

757 tys. zt. 58 tys. zt.

103 tys. zl.

115 tys. zl.

75 tys. zt.

0 tys. zl.
.u rys. zt.

O tys. zl

. 699 tys, zl.

103 tys. zt.

115 tys. zl.

75 tys. zl

1.050 tys. zl.

Pozostale nale2no6ci kr6tkoterminowe zostaiy kompletnie i

rachunkowych i skr6conym sprawozdaniu fi nansowym.

5. Srodki pieniq2ne i ich ekwiwatenty wynoszE:

- w kasach
- na rachunkach bankowych

Ogolem:

58 tys. zl.

prawidiowo ujete

992 tys. zl.

w ksiegach

49 tys. zl.

Udzial o/o w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej 0,1 o/o

Srodki pienigZne w kasach i rachunkach bankowych na dzien 30.06.2010 r. wynosity:

Srodki pienigzne w walutach obcych stanowily k\^/ote nieistotn4 w zwiqzku z

34 tys. zi.
'15 tys. zl.

49 tys. zl.

czym Sp6lka nie

1 ,7  %

dokonafa ich wyceny wg kursu zamknigcia na 30.06.2010 r.

Srodki pienigzne zostaly wykazane w skr6conym sprawozdaniu finansowym kompletnie

w wartosci nominalnei.

5. Aktywa trwate przeznaczone do sprzedaiy wynoszE:

Udzial % w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

PIP ]lnstal-Lubjin" S.A. posiada zeczowe skladniki maiqtku trwalego, kt6re Trkwalifikowala do

grupy przeznaczonych do sTzedazy - Sp6lka wydluzyfa okres potzebny na sfinalizowanie

kansakcji spzedazy ponad jeden rok, argumentujqc to faktem, 2e op62nienie zostalo

spowodowane pz ez zdarzenia niezale2ne od Sp6lki:

W pzypadku braku dokonania sprzeda2y do kofica wtzesnia 2010 r. Sp6lka dokona

reklasyfikacji rzeczov,tych akiyw6w trwalych peeznaczonych do spzedazy.

7. Pozostale aKywa wynoszq:

Udziaf % w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

- rozliiczenia z bfi. kontrakt6w dlugoterminowych
- zaliczki na poczetwdrozenia zintegrowanego systemu zazqdzania ,

1 .794 tys. zl.

337 tys. zt. '



- odpis na ZFSS do rozliczenia w ll p6lroczu 2009 r.
- oplata za wieczyste uzytkowanie do rozliczenia w ll p6lroczu 2O1O r.
- ubezpieczenia majatkowe i komunikacyjne
- aktywowane pozostale kosztv

KAPITAL WLASNY

Kapital wlasny wynosi
Udzial % w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej
i sklada sip z:

1) Kapitafu podstawowego

2) Kapitatu zapasowego
3) Kapitalu z aktualizacji wyceny
4) Wyniku z lat ubiegtych
5) Wyniku netto

1. Rezeruva z ffulu odroczonego podatku dochodowego wynosi
Udzial % w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

Aktywowane wartosci dot. kontrakt6w drugoterminowych zostaly ustarone zgodnie z pzyiqtq
metoda rozliczania pzychod6w tj. wedlug procentu zaawansowania prac poszczeg6lnycn
kontrakt6w.

Aktywowanie koszt6w bylo zasadne i pozwolilo na zachowanie zasady wsp6lmiernosci koszt6w
z pzychodami

40 tys. zi.

36 tys. zl.

55 tys. zl.

27 tys. zl.

33.908 tys. zl.

62,8 o/o

15.496 tys. zf.

17.212tys. zl.
'10.343 tys. zl.

4.577 Ws. A.
-4.566 tys. zl.

2.481 lys. zl.

4 , 6 %

ilt.

Na dzieh 30 czerwca 2010 r. kapital podstawowy dzielil sig na '15.496.157 szt. akcji zwyklych
na okaziciela, o wartosci nominalnej 1,00 zl. kalda,

W pierwszym polroczu 2010 r. nie nastqpily zmiany wartosci kapitalu akcyjnego oraz kapitalu
zapasowego. Kapital z aKualizacji wyceny wzr6sl o 7 tys. zl., w auiqzku z rozliczeniem
rezerwy na odroczony podatek dochodowy, twozonej z fi. przeszacowania trwalych
aktyw6w produkcyjnych. strata z rat ubieglych zostala czgsciowo pokryta zyskiem netto
wygenerowanym w 2009 r.

,Wynik finansowy netto.za pienivsze p6lrocze 2010 r. stanowi strate w wysokosci.4.S66 tys. zt.

Kapital wlasny.w wartosci nominalnej zostel prawidlowo ujgty w skr6conym sprawozdaniu
finansowym za okres I p6lrocza 2010 roku.

rv. zoBowtAzANtA I REZERWY NA ZOBOWAZANTA

tr***:,:1.?.!?f1Y,l"t,i"ifl"::p.:i,^" p,?"c.!:/y*!:onwiednost.koweso.lp:y*!of,!fino^",|l 
Jrlobejmujqcego otues od 1.01.20I0 r. do 30.06.2010 r. plp "Instal-Lublin" S.A. w Lublinie



Za podstawe do utworzenia i wykozystania rczery z tlnulu odroczonego podatku

dochodowego przyjeta zostala warto56 dodatniej r6znicy przejsciowej r6zniEcej wartos6

ksiegowa od wartosci podatkowej aktyw6w i zobowiqzah z tytul6w:

- wyzszej wartosci bilansowej aktyw6w trwalych od ujgcia podatkowego 11.314 Iys. zl.
- rozliczefi kontrakt6w dfugoterminowych 1 ]42 tys. zl.

Dodatnia rdznica pzejsciowa og6lem wyniosla 13'056 tys. t.

Warto66 rezerwy wyliczona z dodatniej r62nicy pzejSciowej, pzy zastosowaniu '19 % stawki

podatku dochodowego wyniosla 2. 481 tys. zl.

Pozycja rezerwy z Mulu odroczonego podatku dochodowego zostala prawidlowo

zaprezentowana w skr6conym sprawozdaniu finansowym za I p6lrocze 2010 roku.

2. Rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne wynosi

lJdzial o/o w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

w tym:
- dlugoterminowa

- kr6tkoterminowa

Kwota rezerwy obejmuje:
- rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe
- rczev,ry na zalegle urlopy pracownik6w fizycznych
- rezeq na zalegle urlopy pracownik6w umyslowych

''Udzial % w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

996 tys. zl.

1 , 8 %

329 tys. zl.

667 iys. zl.

Rezerwy na Swiadczenia pracownicze zostaly aktuarialnie wyliczone przez firmq'Halley' na

dzief 31.12.2009 r. Aktualizacja wyliczeri na dzieri 30.06.2010 r. nastAcila pzy

wykozystaniu programu firmy Halley dostepnego na stronie internetowej tej firmy.

351 tys. zi.

235 tys. zl.

410 tys. zl.

Rezerwy na Swiadczenia pracownicze zostaly prawidlowo zaprezentowane w skr6conym

sprawozdaniu finansowym za I p6lrocze 2010 r.

' 3.493 tys. zl.

6 , 5 %

i 926 tys. zl.

2.445 tys. zl.

Sprawozdanie robocze uzupelniajqce raport z przeglqdu slv6conegojednostkowego sprawozdania finawowego
obejmujqcego okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 i. PP "Instal-Lublin" S.A. w Lublinie



- rezerwy na naprawy gwarancyjne
- rezerwy na uslugi
- rezerwy na wynagrodzenie Rady Nadzorczej

Pozostale rezerwy zostaly kompletnie i prawidlowo zaprezentowana
sprawozdaniu finansowym za I p6hocze 2010 roku.

Stan odpis6w z tytulu aktualizacji i wyceny aktyw6w oraz rezerw na
pzedstawia sie nastepujaco:

1) Stan na poczEtek okresu
2) Odpisy z tytulu aktuatizacji
3) Utwozenie rezerw

Razem
Wykozystanie rezerw
Ustanie pEyczyn, dla ktdrych dokonano rezerw
Ustanie pEyczyn, dla kt6rych dokonano odpis6w
Rozwi4zanie odpis6w na skutek splaty nale2nosci
, Razem zmniejszenia odpis6w i rezerw

4)

5)

6)

7)

49 tys. zl.

62 tys. zl.

1 1 tys, zl.

w skr6conym

zobowiEzania

12.463 tys. zl.

380 tys. zl.

1 .422 tys. zl.

14.265 tys. zl.

518 tys. zl.
769 tys. zt.

4 Ws. zl.

300 tys. zt.

1.591 tys. zl.

12.674 tys. zl.

5.704 tys. zt.

6.970 tys. zl.

2.481 tys, zt.
361 tys. zt.

4.128 tys. zl.

8) Stan na koniec okresu
z tego:
- zmniejszono aktywa obrotowe

9) Stan rezerw bilansowych
z tego:
- z tyt. odroczonego podatku dochodoweao
- i n nych dlu gote rmi n owych
- i n n ych krotkotem i n owych

Rezerwy na zobowiqzania oraz odpisy z gruru aktuarizacji wyceny aktyw6w zostary
prawidlowo wyliczone i prezentowane w skr6conym sprawozdaniu finansolvym.

4. Zobowiqzania dlugoterminowe _ nie wystepujE

5. Kr6tkoterminowe zobowiqzania z t!/tulu dostaw i uslug wynoszq g.1ZS tys. zl.
Udzial o/o w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej fi ,1 %

5.570 tys. zl.

3.605 tys. zt

1 .7g3 tys. z!.

493 tys. zl.



- od 6 do 12 miesiQcy

- powy1ej 12 miesiQcy

Razem a + b:

Zobowiqzania zaprezentowane zostaly w

z naliczonymi odsetkami.

Saldo zobowiAzari z tyt. dostaw i uslug dotyczylo:

- jednostek powi4zanych

- jednostek pozostalych

85 tys. zt.

1 .234 tys. zt.

9.175 tys.  zt .

wartosciach wymagalnych t|. lqcznie

1 .565 tys. zl.

7.610 tys. zt.

667 tys. zt.

1 ,2 0/o

w sprawozdaniu

9.175 tys.  z l .

Tobowiqzania z M. dostaw i uslug w walutach obcych stanowi+y kwote nieisiotnA w zwiqzku

z czym Sp6lka nie dokonala jej wyceny kursem zamkniecia na 30.06.2010 r.

Zobowiqzania z q . dostaw i uslug zostaly prawidlowo zaprezentowane w sprawozdaniu

z sytuacji finansowej spozadzone.j na 30.06.2010 r.

6. Kr6tkoterminowe zobowi4zania z tytulu wynagrodzefi wynoszq

Udziat % w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

Zobowiqzania z tyt. wynagrodzen zostaty prawidlowo zaprezentowane

z sytuacji finansowej spozqdzonym na 30.06.2010 r.

7. P ozostale zobowi4zania kr6tkoterm i nowe wynosz4

Udzial % w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

i obejmujq tytuly:
- skladki na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne, FP iFGSP

- podatek VAT
- podatek VAT do nastepnego miesiEca

- podatek dochodotuy od os6b fizycznych

- PFRON

- podatek od nieruchomo'ci
- kredyt bankowy
- po2yczke od jednostki powiqzanej

- wobec Zakladowego Funduszu Swiadczefi Socialnych

- pozostale

Zobowiqzania pozostale zostaly ujgte kompletnie i wycenione w kwocie wymagalnej

zaplaty. Prezentacja w skr6conym sprawozdaniu finansowym za I p6lrocze 2010 r. jest

prawidlowa.

3.172 tys. zl.

5 , 9 %

1.296 tys. zl.

148 tys. zl.

738 tys. zl.

156 tys. zl.

34 tys. zl.

23 tys. zl.

176 tys. zt.

150 tys. zl.'

279 tys zl.

172 tys. zl.

,, 22

trt\ "
Sprawozdanie robocze uzupelniajqce raport z przeglqdu skr6conego jednostkowego sprawozdaniaJinqnsowego

obejmujqcego okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2 ar. PIP "Instal-Lublin" S.A. w Lublinie



odpis na ZFss twozony jest w kwocie zatwierdzonej przez Zwiqzki Zawodowe oraz
' 

Zazqd PIP "lnstal-Lublin" S.A. W I p<tlroczu 2010 r. ustawowo wymaganq kwotE zostaly
zasilone Srodki pienig2ne na wydzielonym rachunku bankowym.

7.1. Realizacja restrukturyzacji finansowej wedlug stosownych ustaw:

Sp6lka nie jest objgta reshukturyzacjq wg ustaw prawa gospodarczego.

7.2. Podstawa prawna, rozliczenie i przebieg wlasnego postqpowania ukladowego,
ugodowego.

Aktualnie Sp6lka nie jest w postepowaniu ukladowym lub ugodolvym.

V. VYYNIK FINANSOWY, PODATKI

1' Przychody i koszty oraz wynik finansowy wynikaiEce ze sprawozdania z calkowitych
dochod6w za okres od 1.01.20{0 r. do 30.06.20{0 r. (wg rachunku zysku i strat
w wariancie kalkulacyjnym) s4 nastepujAce:

Ptzychody ze
speeda2y, zbytu

i pozostale

Wynik

+ rysk - strata

22 .982 tys. zl.

21.833 tys. zl.

800 tvs. zl.

27.997 tys. zl.

23.489 tys. zl.

662 tVS. zl.

-5.015 tys. zl.

-1 .656 tys. zf.
+138 fus. zt

Wynik brufto ze swzedazv 22.633tus.2t. 24.151 Ws. zl. -1 .518 tus. zl.
686 tys. zl.

2.688 tvs. zl.

-686 tys. zl.
-2.688 tys. zl.

Wynik ze sqzedaZy X x -4.892 tys. zl.

WYNIKZ DZIATALNOSCI
OPEMGYJNEJ

+92 tys. zl.

0 tys. zl.
-357 tud. zl.

Sprawozdanie robocze uzupelnidjqce raport z przeglqdu skr|conegojednostkowego sprawozdaniolro^orrli 11r,1
obejmuj4cego okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. PIP "Instal-Lublin" S.A. w L;blinie I'I



Dz i atal n o 56 zani ec han a

Wynik netto na dzialalno6ci zaniechanej 0 tvs. zl.
WYNIK NETTO -4.566 tys. zl.

lnne calkowite dochody 0 tys. zl.

CAT.KOWITE DOCHODY OGOI.EM 4.566 tys. zL

. Pzychody za pierwsze p6lrocze 2010 t. Wkazane zostaty w spos6b kompletny. Ujete
zostaly wszystkie faktury dotyczece badanego okresu. Dokumenty sprzedazy oraz dowody
pozostalych pzychod6w operacyjnych i pzychod6w finansowych byly prawidlowo

dekretowane i ksiegowane.

Zachowana zostala wsp6lmiernos6 pzychod6w z kosZami poniesionymi w celu uzyskania
pzychod6w.

Dane ksiEg rachunkowych w zakresie pzychod6w ze sptzeda|y zostaly prawidlowo

wykazane w skr6conym Sr6drocznym sprawozdaniu finansowym.

Zenie koszt6w nastgpowalo na
podstawie prawidlowo sporzedzanych dowod6w ksiegowych otaz otzymryanych faKur

zewngtznych, K6re poddawane byly konkoli formalnej, meMorycznej i rachunkowej.

Koszty badanego okresu zostaly rozliczone wsp6lmiernie do przychod6w tego okresu.

Kreg kos16w zostal prawidlowo rozliczony:
- amortyzacja
r- zuzycie material6w i energii
- uslugi obce
- pooatKr I optaty
-wynagrodzenia l
- ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia
- pozostale koszty rodzajowe

. Poniesione w pierwszym,p6lroczu 2010 r. koszty rodzajowe wyniosly.
Rozliczone zostaly popzez: .
- zwieKszenie stanu produkcji w toku

343 tys. zl.
, 10 290 tys. zl.

6 197 !ys. zl.

' 513 tys. zl.

6 361 tys. zi.

1 169 tys: zl.

2 121,tys. zl .
I 26.994 ty-s. zL

-275 tys. zl.
- zwiekszenie stanu:produkt6w gotowych -'179 tyS. zl.
- zmiana stanu rezerw i czynnych rozliczef,t miedzyokresowych koszt6w +343 tys. zl.
- koszt wytworzenia Swiadczerl na wlasne potzeby -20 tys. zl.
Koszt wlasny sprzedanej produkcji : . 26.863 tys;zt
w tym:
- koszt wytwonenia sprzedanych produkt6w 23 489 tys. zt.

t z +l r , , l  ̂
l\\\\\ Sprawozdanie robocze uzupelniajqce raport.z przeglqdu slrr6conegojednostkowego sprnwozdaniafinansowego

' obejnujqcego okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r, PIP. "Instal-Lublin" S.A. w Litblinie



- l(oszty sprzedazy
- koszty og6lnego zazEdu

Pozostale przychody i koszty operacyjne
Pozoslale przychody operacyjne

Pozostale koszty operacyjne

Ujemny wynik

Pozostale pe ychody operacyjne obejmujE:

- wynik ze zbycia rzeczowych aktyw6w tMalych
- przychody z tyt. rzeczowego majqtku twalego
- koszty z tyt. rzeczowego majqtku trualego
- rozwiqzanie odpisu aktualizujEcego naleznosci
- tozwiEzanie odpisu aktualizujacego zapasy material6w
- premie za realizacje konhakt6w
- rozliczenie przedawnionych zobowiqzafi
- pozostale pEychody

Razem:

Pozostale koszty operacyjne obejmuj4

- utwozenie odpisu aKualizujqcego nale2nosci
- utwozenie odpisu aktualizujqcego zapasy material6w
- pzedawnione i umozone naleznosci
- pozostaie koszty

Razem:

Dzialaln066 finansowa

Pzychody finansowe

Koszty finansowe

Dodatni wynik

686 tys. zl.

2.688 tys. zl.

349 tys. 21.

472 tys. z+.

2 . 1 .

16 tys. zt.

2 tys. zl.

123 tys. z+.

14 tys. zl.

300 tys. zl.

4 tys. zl.

27 tys. zl.

3 tys. zl.

2.2.

349 tys. zf.

208 tys. zf.

172 tys. zl.

88 tys. zl.

4 tys. zl.

472 tys. zl.

171 tys. zl.

79 tys. zi.

92 tys. zl.

Pzychody finansowe obejmujq:

- dywidenda od jednostki zaleznej
- odsetki od kontrahent6w
- odsetki od rachunk6w i lokat bankowych
- zwrot koszt6w sadowych
- r62nice kursowe
- dodatnie rolnice kursowe ,

Sprawozdani.e robocze uzupelniaiqce raport z przeglqdu slcr6conego jednostkowego sprawozdania.firorrr*"lj IUUobejmujqcego okres od 1.01.2010 r. do 30.06.20t0 r. plp ,'lnstal-Lublin"'5.A. w Lubliiie " /' {

1 15 tys. zl.

32 tys. zl.

b Tys. zt.

19 tys. zt.

0 tys. zt.

16 tys. zl.



J . Z -

- ujemne t62nice kursowe

Razem:

Koszty f inansowe obejmujq:

- naficzone odsetki od kredyt6w i pozyczek
- naliczone odsetki od pzejgtych zobowiqzaf.t
- odsetki budzetowe
- odsetki za nieterminowe regulowanie faktur
- odsetki od um6w leasingowych
- koszty sAdowe

Ewidencja przychod6w i
poprawnie i kompletnie

dochod6w za okres od 1

Razem:

koszt6w w ksiggach rachunkowych browadzona byla

oraz prawidlowo zostalo spozqdzone sprawozdanie

stycznia do 30 czerwca 2010 r.

16 tys. zl.

171 tys. zl.

2 tys. zl,

41 tys. zi.

14lys. zl.

1 1 tys. zl.

8 tys. zl.

3 tys. zt.

79 tys. zi.

pzez sp6{ke

z calkowitych

Obowiqzkowe zmiany wysoko6ci straty

Ustalenie wyniku finansowego w celu wyliczenia bie2Ecego podatku dochodowego

- wynik brutto - 4.923 tys. zl.
- pzychody nie podlegajqce opodatkowaniu - 426 tys. zl.
- pzychody doliczone do opodatkowania z tl^. kontrakt6w budowlanych 3.399 tys. zf.
- pzychody doliczone do opodatkowania z q . r62nic kursowych 15 tys. zl.
- koszty nie stanowiqce koszt6w podatkowych 2.244 tys. zt.

Podstawa podatku dochodowego od os6b pfawnych zostala prawidlowo wyliczona. zostaly
ujgte wszystkie koszty oraz pzychody r6zniEce rwynik bilansowy od podstawy do
opodatkowania. w anriEzku zwystepieniem straty podatkowej pozostaiqcej do rozliczenia, za
okres pierwszego pctlrocza 2010 roku nie wystqpil bie2Ecy podatek dochodowy.

- wynik po koreKach
- strata podatkowa z lat ubieglych do rozliczenia

Podatek dochodowy odroczony

. wykotzystanie rezerwy na podatek odroczony wplywajqce na wynik,
- wykotzystanie aktywu na podatek odroczony
Razem ujecie w rachunku zysk6w i strat

+ 309 tys. zl.
- 3 .642 tys. zl .

762 tys. zl.

405 tus. zl.
-357 tys. zl.

0 iys. zl.

Podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym

- podatek nalezny biezqcy za okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r.



Podatek nale2ny za okres

Podatek naliczony za okres

4.956 tys. zI.

3.859 tys. zl.

- 357 iys. zl.

- 357 tys. zl.

137 tys. z+.

1 .097 tys. zl.

507 tys. zl.

2.196 tys. zl.

123 tys. zt.

74 tys. zl.

23 tys. zl.

137 tys. zl.

137 tys. zl.

23t.ys. /.

103 tys. zl.
'1.097 tys, z{.

1.200 tys. zl.

1.052Ws. zl.

, 148 tys. zl,

207 tys. zt.'

507 tys. zl.

- podatek odroczony

Razem wartos6 podatku dochodowego od os6b prawnych

Wartosd podatku dochodowego oraz rezerwy i aktyav6w z tytulu odroczonego podatku

dochodowego od os6b prawnych zoslaly poprawnie ujgte w ksiegach iachunkowych oraz

prawidlowo wykazane w skr6conym Sr6drocznym sprawozdaniu fi nansowym.

Podatki - rozliczenia z bud2etem

l.podatek od nieruchomo6ci

2.podatek od towar6w i uslug - nadwyzka naleznego

3.podatek dochodowy od os6b fizycznych

4.skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne

5.oplaty PFRON

6. oplata za wieczyste uzytkowanie teren6w

+-PrdalcrcdirrrusXrn scl
Stan na 1.01.2010 r ;

Naliczenie

Zaplacono

Stan na 30.06.2010 r.

Stan na 1 .0'1.2010 r. - zobowiqzanie

Nadwyzka podatku nalezneg6 nad naliczonym

Podatki i oplaty zostaty zweryfikowane popzez zestawienie wartoSci naliczeh i danych wg

deklaracji podatkowych oraz dokonanych pzelew6w.. Pzeglqd wymiaru .wszystkich podatk6w

dokonano metodq doboru pr6b w taki spos6b aby mie6 pewno56, 2e zoslaly prawidlowo

ustalone. Z tego wzgledu niekt6re nieprawidlowo6ci mogq zosta6 niewykryte.

I



Razem:

Uregulowano do 30-06.2010 r.

Stan na 30.06.2010 r. - zobowiqzanie

4. Ubezpieczenia spoleczne. ubezpieczenia zdrowotne. Fundusz Pracv i Fundusz

Gwarantowanvch Swiadczen Pracowniczvch

Stan na 1.01.2010 t. - zobowiqzanie 6421ys.z'1.

Nale2ne skiadki za pierwsze p6lrocze 2010 roku z uurzglgdnieniem Swiadczei

wypiaconych w imieniu ZUS 2.196 tys. zl.

714 tys. zl.
-558 tys. zl.
'1 56 tys. zl.

Razem: 
'

- zap+aty

Stan na 30.06.2010 r.

Saldo obejmuje:
- skladki ujgte w deklaracji za kwiecieh 2010 r.

- skladki ujeie w deklaracji za maj 2010 r.

- skladki ujete w d eklaraqi za czerwiec 2010 (.

- czg56 deklaracji za lipiec 2010 r.

- KOreKIe OO rOZ|CZenta Z LU>

Razem:

Zaplacono w okresie pierwszego p6lrocza 2010 roku

Stan na 30.06.2010 r. -zobowiqzanie

6. Onlatv za wieczvste uzvtkowanie teren6w

Stan na 1 .01.2010 r.

Oplata nalezna

Laptacono

Stan na 30.06.2010 r.

2.838 tys. zl.
-1 .542 tys. zl.

1 .296 tys. zl.

374 tys. zl.

335 tys. zl.

346 tys. zl.

242 tys. zl.
- 1 tys. zN.

1.296 tys. zl

s.Oplafu na PFRON

Na peestrzeni I p6kocza 2010 roku obroty oplat z M. PFRON pzedstawiaty sig j.n.:

Stan na 1.01.2010 r. - zobowiqzani" , 
34tys.zl..

Oplata nale2na za pierwsze p6lrocze 2010 roku 123tys.zl.

157 tys. zt.

123 tys. z+.

34 iys. zl.

0 tys. zl.

74 tys. zl.

74 tys. zl.

0 tys. zl.

Rozliczenia wykorzystania dotacji - PlP "lnstal-Lublin" S.A. nie kozystat z dotacji.

I- Sprawozdanie robocze uzupelniajqce raport z przeglqdu skr'conego jednostkowego sprawozdania finansowego
obejmujqcego okres od t .0 t .20I0 r. do 30.06.2010 r. PIP " lnsrql-Lublin" S-A- w Lublinie



vt. ZOBOWIAZANIA WARUNKOWE, OGRANICZENIA W PRAWACH WLASNOSCI I ISTOTNE

ZDARZENIA PO DACIE, NA KTORA SPORZADZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Wvkaz qrup zobowiazaf zabezpieczonvch na maiatku Sp6lki

2. Zobowiazania warunkowe. w tvm r6wniez udzielone pzez iednostke qwarancie i poreczenia.

takze wekslowe

Rodzaj zobowi4zaf,
gwarancji, porgczef

Stan na 30.06.2010 roku Stan na 31.12.2009 roku

Kwota % aktyw6w Kwota % aktyw6w
Gwarancje udzielone

Weksle

440 tys. zl.

901 tys. zl.

0 , 8 %

1,70/o

1 .809 tys. zl.

901 tys. zl.

3,0%

1,50/u

Razem: 1.341 tys. zt. 2,5% 2.710 tys. z+. 4,5%

ZdaJzenia po dacie. na K6rE spozEdzono sprawozdanie finansowe

Dnia 21 lipca2O10 r. nastEpilo podvvyzszenie kapitalu akcyjnego o kwote 13.345 tys. zl., tj.

o 86% dotychczasowej wielkosci kapitalu podstawowego. Podwyzszenie nasta)ilo

w wyniku emisji nor,vych akcji na okaziciela serii H w ilo5ci 13.345.076 szt. Kazdej akcji

odpowiada jeden glos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sp6lki PIP "lnstal-Lublin"

S.A. Podwy2szenie kapitalu jest realizacj4 pierwszego etapu Umowy Inwestycyjnej

zawartej w dniu 4 luiego 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPT-YWOW PIENIEZNYCH,

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

Skr6cone sprawozdanie z ptzepp6w pieniqznych za okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

spozadzone zostalo na bazie danych zawartych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

sprawozdaniu z calkowitych dochod6w oraz danych z . ksiqg rachunkowych zgodnie

z regufacjami zawartymi w MSR 7 ,Racfiunek przeplyw6w pienieznych".

2 9 ,
Sprawozdanie robocze ttzupelniajqce raport z przeglqdu skr6conego jednostkowego sprowozdaniafnansowego 1111i

obejmujqcegookresodt .01.2010r .do30.06.2010r .PIP"Instq l -Lubl in  S.A.wLubl in ie  I '

Zobowiqzanie
zabezpie-

czone

Stan na 30.06.2010 roku Stan na 31.12.2009 roku

kwota kredytu,
po2yczki i inne
w tys. zlotych

kwota
zabezpieczenia
w tys. zlotych

KWOta
zabezpieczenia
Wtazona iako 

o/o

aktyw6w

kredytu,

po2yczki i inne

w tys. zlotych

zabezpieczenia
w tys. zlotych

KWOIA

zabezpieczenia
wyra2ona jako o/o

aktyw6w

Hipotecznie 2.000 2.400 4 , 5 0 0

Umowa
p n ewlaszczen ia
na zapasach

1 .250 1 .250 1 .250 I .250 , 1

Razem 3.250 3.650 6,8 1.250 1.250 2,1



Struktura pzeplywu Srodk6w pienigZnych w okresie od
pzedstawiala sig nastgpujqco:

- pzeptywy 6rodk6w pienieznych z dzialalnoSci operacyjnej

- pzeplywy Srodk6w pieniQZnych z dzialalnoSci inwestycyjnej

- pzeplywy Srodk6w pienieznych z dzialalnosci finansowej

Przeplywy pienig2ne razem:

1.01.2010 r .  do 30.06.2010 r .

-284 tys. zl.

-74lys. zl.

+261 tys. zl.

F.

-97 tys. zl.

Dodatkowe informacje i obja6nienia do skr6conego sprawozdania finansowego za okres od
1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. sq prawidlowo prezentowane zgodnie z wymogami MSR 34
" S rod roczn a sprawozd awczo SC fin an sowa".

NARUSZENIE PRAWA

W toku pzegledu nie stwierdzono naruszenia pzepis6w prawa podatkowego, dewizowego,

celnego, kodeksu sp6lek handlowych oraz statutu sp6lki.

OCENA WYNIKU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE POLROCZE 2O1O ROKU

Stwierdzamy prawidlowo66 i rzetelno66 wyniku finansowego, polegajacE na wykazaniu

w nim wynik6w caloksztattu dzialalnosci oraz sytuacji majqtkowej i finansowej PIP "lnstal-

Lublin" S.A. zgodnie z prawdA materialnE

USTALENIA KONCOWE

Sprawozdanie niniejsze zawiera 30 stron maszynopisu kolejno ponumerowanych. Kazdq ze
stron oznaczono, umieszczajqc na niej obok numeru strony podpis bieglego rewidenta.

Do spiawozdania z przeglqdu zalqcza sie sprawozdanie finansowe jednostki oraz:

1) Wskazniki zyskownosci, plynnosci finansowej i zadluzenia,

2) Wskazniki rynku kapitalowego,

3) Stan odpis6w z tytulu aktualizacji wyceny aktyw6w oraz rezenv na zobowiazania,

4) Potwierdzenie odbioru (w egzemplaz u podmiotu badajEcego).

1 .

Kluczow\ Biegly Rewident

onn, r"Jjlln"-*".""
nr ewid. 9455

podmiot uprawniony

s,Y.?*',I"YxlT#;ii,*;
;;;1Hi,??'#:Y;i#l ix.ffi*tr

I

H"'F."i#,[S
pro,[d*"*b

nt ewid. S42l
Sosnowiec. dnia 25 sierDnia 2010 r.

3 0
Sprawozdanie robocze uzupelniaj4ce raport z przeglqdu slcr6conego jednostkowego sprawozdaniafnar{sowego

obejmuj4cego okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. PIP "Instql-Lublin" 3.A. w Lublinie



Zalqcz ik nr 1

Wska2niki zyskowno6ci , plynnosci finansowej i zadlu2enia
za okres od 1.0'1.2010 r. do 30.06.2010 r.

Rodzaj wlk{tnika i spos6b wyliczenta

Kwoty Wskrtnik Zmiana stanu
wsketDika

I.01.2010 r. do 1.01.2009 r. do
30.06-2009 r

r.01.2010 r. do
30.06.2010 r-

1.01.2009 r. do
30.06-2009 r-

I 2 3 4 5 6

WSI'A.ZNIKI ZYSKOWNOSCI

l. Wskainik zyskownoSci sprzedsiy

Wynik netto x 100 -4 566
-20, t7 -0,18 -19,99

Przychady zE sprzEdairy produk!6w, towar6w i
material6w

22 633 22 600

RentownoSc brutto sprzedrry
Wynik brufto ze sprzedazy x I 00

Przychody zr. sprzeda4 produkt6w, to\i€r6w i
mate al6w

- 1  5 1 8 2 491

22 600
-6,'7 | I1 ,02 -r'7,7 3

Wskaioik zyskovnosci og6len maj4tku EOA)
W),nik netto x 100

Przecietnv stan allv\r/6w

-4 566
-8,07 -0,1l

mej4tku (ROA t)

Wynik netto + odse&i zaplacone netto x 100

Przecietnv stan akww6w

-4 499 :11
37 901

-7,95 -8,30

Wskainik produkt!"wnosci akE w6w trwalych
Przychody zE spvddai.y 22 633 22 600

1 ,78 7.89 - 4  1 1

Przecigtnv stan Drodukcvinvch aktt'r,v6w trwalvcl 5 990 2 865

Wskt:inik zyskowroSci kapital6w wlasnych (ROE)

Wynik netto x 100

Pflecietnv stan kaDitafu wtasneso

-4 566 -41
-12,62 -0,25

7. Skala diwigni finansowej
rentownoii kapital6w wlasnych (poz. 6) -

skorygowana rentowlos6 maiqtku (poz. 4) (12,62)-(7 ,9s) (0,25)-0,35 -4,67 -0,60 4,0'7

WSKAZNIKI PI,YNNOSCI FINANSOWEJ

z J 4 5
8. Wskaznik pokrycie bieZecych zobowi4zab

ako/wa obrotowe 23 546 20 881
1,81 2,98 t , t 7

zobowiqzania kr6tkoterminowe 13 014 7 004

9. Wskainik szybkosci splaty zobowi4zrfi
akt).wa obrotowe - zapasy - rmk 2t  316 t8  588

t ,64 - t ,01
zobowiazania kr6tkoterminowe l 3  014 7 004

10. Wskaznik plyrnoici bardzo szybki
Srodki pienigzne i inne akttrra pieniQzne 49 670

0,00 0,10 -0 ,10
zobowiazania k6tkoterminowe l 3  014 7 004

l. Wskainik obrotu nrletnosci w razach
Pr4ch6d ?E sptzed^rt| ptodukt6w, material6w i

towa16w 22 633 22 600
1,52 l , 6 l

Ptzeci9tny stan naleznoici z tJ4. dostaw i uslug minus
VAT

14918 t3 997

12. Wsk inikobrotu [alernoscirmi rv dniach
Liczba dni w okesie 1 8 1 1 8 1

1 1 9 l12 7
Wskaznik obrotu naleznoici w razach r.52 1,61

i,-r



ll. WskaZnik obrolu zobowiazaniami w razach
Kosa wlasny sptzedanych rowarow j material6w +

koszt w),twozenia produkt6lv

PneciQtny stan zobowiq"ai z t}a. dostaw i uslug minul
VAT

. . ' , : : : :  .
8 680

11919
t0 655

3,1 ' / 2 , t6

14. Wsk rnik obrotu zobowiqzeniami w dniach

Liczba dni w okr€sie l 8 l t E l
84 27

Wskaznik obrotu zobowiazaniami w razach 2 .16
I 5. Wskain ik obrotu zapasami w razach

Koszt zuzycia materiar6w

Przeciqtny stan zaoas6w material6w

r0 008

6 1 0

7 845
16 ,41 7,88

16. Wskaznik obrotu zapasami w dniach
Liczba dni w okesie l 8 l 181

n 23 t 2
Wskaznik obrotu zapasami materialow w mzach 16.41 7.88

17. Wskairik obrotu zapasami w razach
Prrych6d ze sprzeda2ry produktdw 21 832, 21  791

2 t 6 , 1 1 2t'19,10
Przecietnv stan zaDas6w wvrob6w sotowch I 0 l l 0

i8. Wslsdnikobrotu zapesami rv dniach

Liczba dni w okresie

Wskainik obrotu w razach

1 8 1 1 8 1

2179.t0
I 0 - l

WSKAZNIKI ZADI,UZENIA (STRUKTURY FINANSOWANIA MAJATKU)
2 l 5 6

19. Wskainikzadlurenia og6lem
Zobowi4ania ogolem l3  014 1 004

0,24 0,20 -0,04
Akh.rva os6lem 53 892 34 488

"' Wskatnikpokrycia akgvdw k pitelem wlasnym
Kapital wlasny 33 908 22 2r0

0,63 0,64 -0,01
53 892 34 488

roMycre aKq.wow rrwarycn kaprtalem wtasnym r
rezerwami dlugof €rminowymi

Kapital wlasn)+rezerwy dlugoterminowe 36 750 24'136
r ,2 l 1,82 -0,61

Akttlva trwale 30 346 t3 607
)2. Wskxiniktrryaloicistrukturyfinansowania

Kapilal wlasny + zobowiqzanta dlugolerminowe +
rezerwy dfugoterminowe 36150 24736

0,68 0,72 -0,04
53 892 34 488

13. finensowQ

W),nik netio + rocma amortlzacja -4 223 346
-0,31 0,02 -0,33

Przeci€tny stan zobowiqzari og6lem
(dlusote.minowe + kr6tkoteminowe-l

t3 514 15 876

Przeci9tny stan naleznosci z E't. dostaw i ustug zostd 'unettowiony'.poprzez sredniq stawkg vAT, k]r&awnios+d l2l,96oh
PE€cighly stan zobowi@an z 04. dostaw i uslug zostal 'unettowiony, Srcdniqstawk4vAT, kora wynjosta | 20,94%

BieglU l lprrrident
arno l.fllfro-a."".

nr  ewld .  94Og



ZalEcznik 2

WSKAZNIKI RYNKU KAPITATOWEGO

Rodaj ssklinik i spot6b syli.zeni!

Kwoty (zl)

1 .01 ,2010 i  do r.01.2009 L do 1.01.2010 ido 1.01.2009 r. do

2 3 5 6

Wsk ini ki we\vn etrzne (dr ne pochodzq z jednostki gospodsrczej) - liczone w oparciu o ilosd akcji

wsk"tnik prod uktr?no6ci jednej akcji (SPS)

Przychody ze sprzedazy

Sredniowazona iloi6 $ryemitowanvch akcii
"?::::.:.

t5 496 157
:.::.?.:3]:.

6  910  l 0?
I,46 3,2',7 -1 ,81

Wsk rnik zyskorynosci jednej akcji (trPS)

Wynik netoo

Sredniowazona iloid wvemitowanvch akcii

:_v:::w
ts 496 t57

:y'l:-
6  910  I 0?

-0,29 -0,01 -0,28

Wskrtnik d]'rvidendy i€dnostkowej - zysku do
podzirlu (DPS)

Zysknetto p?e^aczoty do podzialu pomigd4

_ ____ .i:,iT::1..._".".._.
Sredniowazona iloJ6Daemitowanvch akcii

-.:{9..-...
15 496 15'7

...,..:t9__
6 910 107

0,00 0,00 0,00

Wsk tnik trrdvyzki firunsowej na jedn{ akcj?
(CFPS)

Wynik netto + amortyacja -4223115,15

l5 49(, 157

346 456.9'1

6  9 t 0 1 0 7
-0,2'7 0,05 -0,32

wsksinik wrrtosci L5i?sowej jednej akcji (BVPS)

Kapital wlasny

Srcdniowazona iloi6 t\,vemitosEnvch akcii

::::::::t_.
t5 496 157

:::.::::1\.
69t0 t07

2,19 3,21 -1,02

Wsktz'ik makymalizacji dywidendy (CR)

wynik netto najedn4 akcje

Zysk netto przeznacziny do podtatu pomiedry
akcionariuszv *(d\,1vid./l akcie)

. : :2 t , . . . , .

0-00

-0,01

0.00
Wskainik stopy wyplat dywidendy (PR)

D)Tidenda jednostkorva

Wynik netlo na iedna akcie

0,00 0,00

-0.01
0,00 0,00 0,00

Wskriniki zewnftrzne (drne pochodz{ z rynku kapitalowego) - liczone w oparciu o cene rynkowQ skcji

5 6

wskainik zyskownoici cenow€j jedDej akcji
(EPS/P)

Wynik netto najedn4 akcje x 100

Cena rynkowa iednei akcti

-0,29

2.35

-0,0I

3.05
-12,34 -0,33 -t2,01

Wskarnik stopy d'.ryidendy (DD
Dywidenda najedn4akcj€* x 100

Cena rvnkowa iednei akcii

-..-9i3.-..-
2.35

0,00

3.05
0,00 0,00 0,00

Wskainik pokrycir dywidendy cenq rynkowq
10. jedne.i akcji (P/D)

Cena rynft owa jednej akcli

Dvwidenda na iedna akcie

2,35
-:----"----

0.00

.l':_.
0-00

,l'-l



wskatnik pokrycia zysku nefto cetrq rynkow{
I L jednej akcji (F/D)

cena rldkowa jednej akcji 2,35 .. _ 1._'_: _._
-0.01

-8 ,10 -305,00 296,90

Wskattrikmdwyzki fio,nsowej do ceny rynkowej
12. akcji(CFPS/P)

wynik netto + amort)zacja na 1 akcja xl00

Cena rvnkow' iednei akcii

-0,21

2.35

0,05

3 0 5
-1t,49 1,64 - 13,13

Wskainik c€ny rynkowej do nadwyzki finansow€j
13. najednq 

"kcje 
e/CFPS)

Cena ryr*owa jednej akcji

Wynik neno + amorh?acja na I akcie 4.27
--]:t-t- -

0.05
-8,70 61,00 -69.',70

14. Wskatnik gieldowego kursu akcji (WGIG)
Cena rynkowa jednej akcji

Warlosc norninalna iednei akcii 1.00

3,05

r 0 0
2,35 3,05 -0,70

Wskainik ceny rynkowej do wartoici kiegowej
15. jeinej akcii @ws)

Cena rrnkowa jednej akcji

Wartosd kiegowr jednej akcji 2 .19
1,0'7 0 , t 2

Bieglg jRgu;ident

an"" .1"/!llf*o-n""""
nr o\r/idl e4ctt
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