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RAPORT
uezat-e2rurco BIEGLEGo REUvTDENTA z PRZEGLADU sxn6coneoo

sn6onoczrueco sKoNsoLrDowANEGo spRAwozDANrA. FlNANsowEGo
OBEJMUJACEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2O1O R. DO 30 CZERWCA 2O1O N,

Dla Akcjonariuszy Przedsiebiorstwa
Akcyjnej w Lubtinie, ul. Lucyny Herc g.

PzeprowadziliSmy pzegl4d zal4czonego skr6conego Sr6drocznego
sprawozdania finansowego " przedsieblorstwa tnstalacll przemyslowych
Sp6lki Akcyjnej z siedzibqw Lublinie, ul. Lucyny Herc g,na kt6re sklada sie:
1) skr6cone 6r6droczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

spozedzone na dziefi 30 czeMca 2010 r., K6re po stronie aktyw6w
i pasyw6w zamyka sie sume

2) skr6cone Sr6droczne skonsolidowane sprawozdanie z calkowitych
dochod6w spotzAdzone za okres od I stycznia 2010 r. do 30 czerwca
2010 r., wykazujqce:

> strate netto w wysokoSci
> strate og6lem w wysokosci

3) skr6cone Sr6droczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale
wlasnyrn za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 eerwca 20.t0 r.,
wykazujqce zmniejszenie kapitafu wlasnego o kwote

4) skr6cone Sr6droczne skonsolidowane sprawozdanie z pzeplyw6w
pienieznych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.,
wykazujace ttrzrost stanu Srodk6w pienigznych netto o lwote

55,974 tys. zL,

skonsolidowanego
"INSTAL.LUBLIN"

4,427 tys, zl,,
4.427 tys. A.,

4.417 tys. zl.,

121 tys. zl.,
6) dodatkowe informacJ'e i objasnienia.

Za zgodno$d tego skr6conego 6r6drocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
z wymogami Miedz:lrnarodowego Standardu Rachunkowosci. 34 "Sr6droczna sprawozdawc2osc
finansowa', K6ry zostal zatwierdzony pzez Unie Europejske i innymi obowiazujqcymi pzepigami,
odpowiada kierownik PIP 'lnstal.Lublin" S.A,

, Naszym zadaniem bylo przeprowadzenie pzeglqdu tego sprawozdania.

\-\



Pzeglqd pzeprowadziri$my stosownie do postanowieri krajowych standard6w rewizji finansowei,
wydanych pzez Kralbwq Rade Bieg*ych Rewident6w. standardy nakradaia n" n". olo*tii"r.
zaplanowania i pzeprowadzenia p,.egrqdu w taki spos6b, aby uzyska6 umlrko*an4 p"rn&e,
Ze sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidlowosci.

fzegl4d 
przeprowadzilismy gt6wnie droga analizy danych skonsolidowanego sprawozdania

finansowego, wgladu w ksiqgi rachunkowe oraz doliumentacjq konsolidicyjn4 a tak2e
wykotzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz os6b odpowiedziatnych 

-za 
finanse

i rachunkowos6 PIP 'lnstaLlublin" S.A-

Zakres i metoda pzegrqdu skr6conego sr6drocznego skonsoridowanego sprawozdania
finansowego istoinie r62ni sig od bada6 lezacych u podstaw opinii wyrazlnej o zgodnosci
z wymagaiqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci rocznego 

-spraiozdania

finansowego oraz jego zetelnosci i. iasnosci, dratego nie mozemy wyda6 takiej opinii
o zalqczonym sprawozdaniu skonsolidowanym.

Na podstawie pzeprowadzonego pzeglqdu nie zidenMkowalismy niczego, co nie poan oliloby
na stwierdzenie, 2e skr6cone Sr6droezne skonsolidowane sprawozdanie ftnansowe jLst zgodne
z wymagaiecymi zastosowania zasadami rachunkowosci oraz2e zetelnie ijasno pzedstawia, we
wszystkich istohych aspektach, sytuacje majqtkowE i finansowq Grupy Kapitalowej ,lnstal-Lublin,'
s.A. na dzieri 30 czerwca 2010 r-, iak tez jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2olo r. do 30
czewca 2010 r., zgodnie z wymogami Mipdzynarodowych standard6w sprawozdawczosci
Finansowej, Miedzynarodowych Standard6w RachunkowoSci oaz Ntiqzanych z nimi
interpretacjami ogloszonymi w fo rmie rozporzqdzen Komisji Europejskiej, jak r6wnie2 z wymogami
okreslonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanra
instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach publicznych (Dz.
u. z 2009 r. nr 185, poz. 1439) o@z tozpozqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 19 tutego 2009 r. w
sprawie informacji biezqcych i okresowych pzekazywanych przez emitent6w papier6w
warto6ciowych oraz warunk6w uznawania za r6wnowa2ne informacji wymaganych pzepisami
prawa pafistwa niebgdqcego pafistwem czlonkowskim (Dz. U. nr 33, poz.2S9, z p62n. zm.).
Nie zglaszajqc zastzeaert do skr6conego Sr6drocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego informujemy, ze jednostki objete konsolidacjq nie posiadaj4 jednakowej polityki
(zasad) rachunkowosci. Sprawozdania Sr6droczne jednostek z2lle2nych, K6re sporzedzone byly
wedfug zasad ustawy o rachunkowo6ci, zostaly dla potrzeb konsolidacji przeksztalcone na
wymogi Miedzynarodowych Standard6w Sprawozdawczosci Finansowej oraz Miedzynarodowych
Standard6w Rachunkowo6ci.

nnnf,,*ziorsra-Hesse

nr elvidl 9455

Biegly Rewident Grupy pzeprowadzajqcy
przegl4d w imieniu MW RAFIN Marian Wcislo
Sp6lka Komandytowa nr ewid. 3076

Podmiot uprawniony

MW RAFN Marian Wcislo
SP6IKA KOMANDYTOWA
41 -200 Sosnotrrlec, al, Zwyci€slwi 3
Podmiot utrawnionY n13076 LZI

P R E Z I E S
Eidgly^Eeqdent

,/N"n I
u"h"i b.ltsro

nr ewid. 5124

Sosnowiec, dnia 27 sierpnia 2010 roku.



Sprawozdanie
uzupelnl,aJ4ee oRaport niez.alehnego bieglego reuridenta

z ptzegl4;da skr6conego Sr6drocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowegor

Grupy Kapitalowej Przedslgbiorstwa Instalacji

Przemyslour5rch,'IIISTAL-LUBLIN' S.A. "
z sledzlb4 iv Lubliaie, ul. Luc5rny Herc 9

K6rej;
Prezesem zarzqdu jednoslki dominuiqcej - plp 'lnstal-Lublin" s.A. byl pan Jan Makowski

Glownym Ksi?gowym jednostki dominuj4cej - PIP "lnstal-Lublin' S.A. byla Pani Agnieszka Bochniak

Pzeglqdem obi€to okres od 1 stycznia 2O1O r. do 30 czerwca2olO r.

Przegl4d przeprowedzil Biegly Rewident Grupy - Anna Jeziorska-Hesse, nr ewid. 94ss, zam.
w Zawierciu, ul. Klonowa 7/31
w okresie od dnia 5 sierpnia 2010 r. do dnia 27 sierpnia 2O1O r.

Pzeglad zostal przeprowadzony pzez bieglego rev/identa grupy w oparciu o umowq nr 31t1Ot1O
z dnia 7 lipca 2010 t. zawartq z MW RAFIN Marian Wdslo Sp6tka Komandytowa z siedzib4

. w Sosnowcu, Al. Zwyciestwa 3, wpisanq na liste podmiot6w uprawnionych do badania
sprawozdan finansowych prowadzo nqpzez kajwtqlzbg Biegrlych Rewident6w pod nr 3076.

Umowa ta zostala zawarta w wykonaniu Uchwaly Nr I Rady Nadzorczej PIP 'lnstal-Lublin" S.A.,
podjQtej na posiedzeniu w dniu 29.06.2010 r. Upowaznienie Rady Nadzorczej do wyboru audytora
wynika z g 22 ust 2, p. 4 Statutu Sp6lki PIP "lnstal-Lublin"

MW RAFIN Marian Wcislo Sp6lka Komandytowa z siedzibq. w Sosnowcu oraz biegfy rewident
grupy sa niezalezni od jednostek objgtych konsolidacj4

\'\
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A. CzEs6oc6LNA

L Sklad qrupv kapitalowei

1. w sklad grupy kapitarowej objgtej skonsoridowanym sprawozcraniem finansowvm
wchodz+

' - jednostka dominuieca - plzedsiebiofstwo Instaracji pzemysrowych "rnstar-
Lublin" S.A. z siedzibq w Lublinie,

- jednostka zalezna - Geocllma Sp. z o.o. z siedzibqw Warszawie,
- jednostka zale2na - Zaklad produkcyjny lnstal Sp. z o.o. z siedziba

w Lublinie.

Sp6lki zaleZne zostaly rvl4czone do konsolidaoji metodE pelnE

2. Grupa kapitalowa, w kt6rej jednostkq dominuiece iest plp "lnstal-Lubtin, S.A. nie
jest podatkowq grupe w rczumieniu ustawy o podafl(u od os6b prawnych.

ll, Charaktervsfuka iednqstek qrupv kaoitatowei

- jednostka dominujeca:
PIP "lnstahLublin,' S.A. w Lubtinie

Gl6wny pzedmiot

dzialalno€ci

- 43,22,2, Wkonanie instalacji wodnG.kanatizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych,

- 43,29,2, wykonanie pozostalych instalacji budolvlanych,
- 42,99,2, to6ov zvliqu:ane z budowa pozostalych obiekt6w inzynierii

ledowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

Faktyczny pzedmiot dzialalno6ci nie odbiegal od zarejestrowanego
i zgodny byl z numerem REGON i statutem sp6lki.

Podstawa prawna

dzialalnoSci
1. Akt noiarialny z dnia 11.1'1.1991 r., rep. A nr 4394191, spoeqdzony

pzed notariuszem Renata Greszta w Kancelarii Nolarialnej nr 8Z
w Lublinie,

2. AKty notarialne zmieniajqce trese statutu spolki - ostatnia zmiana z
dnia 4.03.2010 r. - akt notarialny rep. A nr 823/2010, sporzarlzony
pzez notariusz Mariole Miszczak-Pyziak z Kancelarii Notarialnej
w Lublinie;

3. Ustawa z dnie 15.09.2000 r. * Kodeks sp6tek handlowych ( Dz. U. Nr
94, poz. 1037 z p62n. zmianami ).

Spolka powolana zostala na czas nieokreslony.

2 Sprawozdanie uzupelniaiqce raport z pzeghdu skr6conego Srodrocznego skonsolidowanEgo sprawozdanla
\, finansowego Grupy KapiHowei PIP "lnstal-Lublln" S.A, w Lubtinie za okres od 1.01,2010r. do 30.06.2010r.
$\
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Organ rejeshowy
i daia wpisu do
rejestru

I Wni" Oo Rejesfu pzedsiebiorc6w dokonany zostal na ,.***t -
I 
postanowienia Sqdu Rejonowego - S4du Gospodarczego w Lublinje Xl
Wydziat Krajowego Rejeshu Sqdowego z dnia 28.06.2001 r. _ sygn. AK
LU.XI NS-REJ.KRS{2A4U10t4Z7 pod numerem KRS 0000023953.

Aktuafny odpis z rejestru przedsiebiorcow pochodzi z dnia 22.07.20je r.
i zawiera ostatni wpis z dnia 9.04.2010 r.

Rejeshacja
podatkowa
i statystyczna

NIP 7120157618

REGON 430046288

\ t/sokosd kapitatu
wlasnego

Na dzieh 30.06.2010 r. kapital udasny obejmowat:
- kapital akcyjny
- kapital zapasowy
- kapital z aktualizaqii wyceny
- wynik z lat ubieglych
- wynik netto

15.496.157,00 zl.

17 .211 .709,39 zl.

10.343.261,91 zt.

4.577 .441,55 zt.
-4.566.109,49 zl.

33.907 .577,26 zl,

Kapitai akcyjny dzieti ste na 15.496.157 szt. akcji zwyktych fla okazicieta,
o wartosci nominalnej 1,OO A- ka2da.

Akcje zostaly w calo6ci pokryte zgodnie z literq prawa.

- jednostka zale2na wlqczona do konsotidacji metodq pelnq:

Geoclima Sp. z o.o. w Warszawie

Sprawozdanie uzupelnhiece rapod z pEegtadu skr6conego 66drocznego skonsolldowanego sprawozdania 3
tinanso\,lego Grupy Kapitalowei PIP "lnsial-Lublin' S.A. w Lublinie za ok.es od 1.01.2010r. do 30.06.2010r. t.. i

[rr\

Gl6wny pzedmiot

dzialalno6ci

- 46,9A,2,spzedaZ hurtowa niewyspecjalizowana

Faktyczny pzedmiot dzialalnosci nie odbiegal od zarejestrowanego
i zgodny byl z numerem REGON i statutem sp6lki.

Podstawa prawna

dzialalnoSci
1. Akt notarialny z dnia 7.01.2000 r. - rep. A nr 18312000 spozqdzony

przez notariusza Danutg Kosim-Kruszewske z Kancelarii Notarialne.i
w Warszawie - Umowa Spolki;

2. Akty noiarialne zmieniajqce tre6d umowy sp6lki - ostatnia zmiana

z dnia 8.01.2010 r. - akt notarialny rep. A nr 6A12010, sporzadzony
pzez notariusz Mariole 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 ).

Sp6,lka powolana zostaia na @as nieoznaczony.



Organ rejestrowy
i data wpisu do
rejestru

Wpis do Rejestru Ptzedsigbiorc6w dokonany zosial dnia S Srd"i"
2OO2 r. na podstawie postanowienia S4du Rejonowego dta M. St.
Warszawy w Warszawie Xll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdowego pod numerem KRS 0000141627.

Aktuafny odpis z rejestru pzedsigbiorc6w pochodzi z dnia 22.07.2010 t.
i zawiera ostatni wpis z dnia S.O2.2O|O t.

Rejestracja
podatkowa
i statystyczna

NrP 5252169505

REGON 016279410

Wysokosd kapitatu
wlasnego

Na dzien 30.06.2010 r. kapital wlasny obejmowal:
- kapitat podstawowy
- kapital zapasowy
- pozostate kapitaly rezerwowe
'wynik netto

Kapital podstawowy dzieli sie
500,00 zl. kazdy.

4.'t04.88O32A.

udzial6w o wartosci nominalnej

Udzialy zostafy w calosci pokryte zgodnie z titera prawa.

295.000,00 zl.

2.331.3M,16 zl.
.1.272.989,02A.

205.527,14 >t.

- jednostka zalezna whczona do konsolidacji metocl4 petnq:
Zaklad Produkeyjny Instal Sp. z o. o. w Lublinie

Gi6wny pzedmiot

dzialalno6ci

- 25,29,2, produkcja pozostalych zbiomik6w, cystem ipojemnik6w
metalowych

Faktyczny pzedmiot dzialalnoSci nie odbiegal od zarejestrowanego

i zgodny byl z numerem REGON i umowa sp5lki.

Podstawa prawna

dzialalnoSci

AK notarialny z dnia 30.1'1.2001 r., repertorium A nr 3939/2001

spozqdzony ptzed notariuszem Barbarq Mieczewsk4

w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Krakowskie

Pzedmie6cie nr 55:

Ostatnia AK notarialny z dnia 30.06.2010 r. zmieniajqcy tre66 umowy

sp6lki repertorium A nr 1888/2010, spozedzony pzez notariusza

BarbarQ Miqczewskq z Kancelarii Notarialnej w Lublinie;

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks sp6lek handlowych ( Dz. U. Nr

94, poz. 1037 zp62n. zmianami ).

4 sprawozdanie uzupelniai4ce raport z ptzegl4du skr6conego 6rddrocznego skonsolldowanego spiawozdania
\.t finanso\,,/ego Grupy l(apilalowel PIP "lnstal-Lublin' S.A. w Lubtinie za okl€s qd 1.01.2010r. do 30.06.20'10r.



lll. Zatrudnienie oqdlem - Sredniookresowe

vt-g!!E
- w jednostce dominujecej

otaz:
- Geoclima Sp. z o,o. w Warszawie
- Zaklad Produkcyjny Instal Sp. z o.o. w Lublinie

321 osoby

303 osoby

16 os6b
2 osoby

lV, Podstawa prawna sporzadzenia i przeqladu skonsolldowaneqo sDrawozdania

finansoweqg:

. 1. Konsolidacja (sprawozdanie finansowe jednostek powi4zanych) pzeprowadzana

jest zgodnie z zasadami (politykq) rachunkowosci wynikajqcymi

z Miedzynarodowych Standard6w Sprawozdawczosci Finansowej,

Miedzynarodowych Standard6w Rachunkowo6ci onz ^iairanymi z nimi

interpretacjami ogtoszonymi w formie rozporzqdzefi wykonawczych Komisji

Europejskiej, a w szczeg6lno6ci zgodnie z MSR 1, MSR 21, MSR 24, MSR 27,

MSR 28, MSR 31, MSR 34, MSSF 3 i MSSF 8 oraz MSR 39.

2. W sprawach nieuregulowanych ptzez MSSF/MSR, konsolidacja pzeprowadzana

jest zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowoSci i wydanyrni na jej podstawie

Sprawozdanie uzupelniaiqco raport z pzegl4du sk^iconego Srddrocznego skonsolidowanego sprawozdania
fnansowego Grupy Kapitalowej PIP 'lnstsl.Lublin'S.A. w Lubliniezaokres od 1.01.2010r. do 30.06.2010r.

)

lu\

Spdlka powotana zostat@

Organ rejestrowy
i data wpisu do
rejestru

Wpis do Rejestru Pzedsigbiorc6w dokonany zosta{ na podstawie
postanowienia S4du Rejonowego - $adu Gospodarczego w Lublinie Xl
Wydzial Krajowego Rejestru Sqdowego z dnia .12.12..2001 r. - sygn.
Akt LU.XI NS-REJ.KRS'490/09/817 pod numerem KRS 0000071671.

Aktualny odpis z rejestru pzedsiebiorcdw pochodzi z dnia 23.06.2010 r.
i zawiera ostatni wpis z dnia 16.06.2010 t.

Rejestracja
podatkowa
i statystyczna

NtP 9462333568

REGON 432315172

lAfusoko66 kapitalu
wlasnego

Na dzien 30.06.2010 r. kapital v\Aasny obejmowal:
- kapital podstawowy 50.000,00 zl.
- kapital zapasowy 124.902,49 zl.
- wynik z lat ubieglych -49.124,63 zl.
- wynik nefto -64.30s,6S zl.

---81.472_21A.

Kapitai podsiawowy dzieli sig na 20 szt. udziat6w o wartosci nominalnej
2.500 zl. kazdy.

Udzialy zostaly w calosci pokryte zgodnie z liter4 prdwa.
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pzepisami wykonawczymi.

v.

r
wlasnoSci

PIP "lnstal-Lubtinj" S.A. wg stanu na 30.06.20i0 r. udzia!!- w sp6tkach objetych
konsolidacjE:

Geoclima Sp. z o.o. 15.170 tys. zl. 15. 170 tys. zl.

ZP Instal Sp. z o.o.

Geoclima Sp. z o.o. ZP Instal Sp. z o.o.

tlo56 udziat6w 590 szt. '19 szt.
wartosi udzial6w na koniec okresu 15.169.994,80 zf. 9.500,00 zt.

suma bilansowa na koniec okresu 6.597.850,01 zl. 1.425.598,17 zl.
uozrar procentowy w sumarycznym zestawieniu
sp6lek konsolidowanych 10,66 o/o 2,30 0/o

pzycnooy ze sptzedazy, pozostate przychody
oraz prz ychody finansowe 4.513.662,25 zl. 876,80 zl.
udziaf pmcentowy w sumarycznym zestawieniu
sp6lek konsolidowanych 16,3,1 % 0,003 %,

wynik finansowy pzed opodatkowaniem +241.983,14 zl. -22.595,64 zl.
udziaf procentowy w sumarycznym zestarvieni[
spolek konsolidowanych o,48 04,

lnformacle doivczace wofuwu os6b oelnlacvch funkcie kierownlcze
w iednostce dominuiacel na pozostale iednostki.

vt.

Wiceprezes Zaeqdu PIP "lnstaFlublin' S.A. pelni funkcje prezesa Zazqdu Zp Instal
Sp.zo .o .wLub l in ie .

Do dnia 29.06.2010 r. Wceprezes Zanqdu plp "lnshFLublin' S.A. petnil r5wnieZ
funkcjg czlonka Zapqdu ceoclima Sp. z o.o. w Warszawie.

- Sprawozdanie uzupelniaj4ce raport z pzegladu skr6conego grodrocznego skoruolidowanego sprawozdania
nnansowego Grupy Kapitalowej PIP "lnstiat-Lubrin" s.A. w Lubiinis za okr€s od L01.2010r. do go.b6.zo1or.l$\



vil.

4.

Bylo badane przez MW RAFTN Marian Wcislo Sp6lka Komandytowa z siedzibe
w Sosnowcur Al. Zwyciestwa 3 i uzyskalo opinig bez zastTszefl. Obejmowato
ono sprawozdanie finansowe jednostki dominujacej _ plp "lnstal_Lublin,' S.A-
oraz jednostki zaleznej - Geodima Sp. z o,o,
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Kapitalowej plp
"lnstal-Lublin" S.A. z siedzibq w Lublinie zostalo w dniu 30 czerwca 2OlO r.
zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy plp "lnstal_
Lublin' S.A. Uchwatq nr Sa/10.
Dnia 21 lipca 2010 r. zostalo pzeslane do Centrum Obslugi Kancelarii prezesa
Rady Ministrdw w celu publikacji w Monitorze polskim ',8'.

Skonsofidowane sprawozdanie finansowe za 2OOg rok Grupy Kapitalowej,
w K6rej jednostkq dominujqcq jest plp ',lnsial-Lublin" S.A. w Lublinie wraz ze
sprawozdaniem z dzialalnosci oraz opini4 raportem z badania i akami
notarialnymi zatwierdzaj4cymi powyzsze sprawozdania zlo2ono w Sqdzie
Reionowym w Lublinie - rejsstracja nastA3ita w dniu dnia 15 lipca 2010 r.

Wniosk6w i zalecefi biedlvch ewident6w z badania skonsolidowanqgo
sprawozdania finansoweqo za qoprzedni rok obrotorw nie bvlo,

Obiete orzeoladem skr6cone Sr6droczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe spozqdzone za okres od 01.01.20.10 r. do 30.06,20.10 r., na dzien
bilansowy 30.06.2010 r. sklada sie z:

a) skr6conego Sr6drocznego skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej spozqdzonego na dziefi 30.06.2010 r.,
kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sume 55.974 tys. zt ,

b) skr6conego Sr6drocznego skonsolidowanego sprawozdania
z calkowitych dochod6w za okres od 01.01.2010 r. do

30.06.201 0 r., wykazujqcego
- stratg netto w rrvysokosci
- strate og6lem w wysokoSci
skr6conego Sr6drocznego skonsolidowanego spmwozdania
ze zmian w kapitale wlasnym za okres 01.01.2010 r. do
.30.06.2010 r. wykazuj4cego zmniejszenie kapitatu wlasnego
o kwotg

skrdconego Sr6drocznego skonsolidowanego sprawozdania
z pzeptyw6w pienig2nych wykazuj4cego zwiekszenie stanu
Srodk6w pienipznych netto o sume

4.417 tys. zl.,

121 [ys. zt.,

u .

tx.

4"427 fis.zl.,
4.427 tys, zl,,

d)

Spra'{ozdanie uzupe.lniaj4c€ raport z pzegladu skrdconego Sr6drocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapltalowei PIP 'lnstsl-Lublin" S.A. w Lublinie za okr€s od 1.01.2010r do 30.062010r

7
k\



x.

xt.

e) dodatkowych infonnacji i objasnief .

Kierownik iednostki dominuiacei ztozyl wszystkie Zadane pzez bieglego
rewidenta oswiadczenia, wyjasnienia i informacje.
W trakcie pzegl4du nie nastqpily ograniczenia zakresu i metod badania,

1. Skr6cone Sr6droczne sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2010 r. do
30.06.2010 r. jednostki dominujqcej bylo pzedmiotem pzegtqdu, K6ry
paeprowadzony zostal przez MW MFIN Marian Wcisto Sp6lka Komandytowa
z siedzibq w Sosnowcu w oparciu o umowg nr 30/10/10 z dnia 7 lipca 2010 r.

2. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. jednostki
zalebnej - Geoclima Sp. z o.o., objgtej konsolidacja metodq peln4 bylo
pzedmiotem peegl4du pzeprowadzonego pzez MW MFIN Mafan Wcislo
Sp6lka Komandytowa z siedzib4 w Sosnowcu w oparciu o umowe nr 34110!10
z dnia 8 lipca 2010 r.

3, Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. jednostki
zaleznej - ZP lnstat Sp. z o.o., objetej konsotidacjq metodE pelnA nie bylo
Pzedmiotem pzeglqdu. . :' : ..'

Skonsolidowane sprawozdanie flnansowe sporz4dzone zostalo na podstawie
splawozdan finansowych jednostek wchodzacych w sk+ad grupy kapitafowej
i zestawione w taki spos6b, jakby grupa stanowila jednejednostke gospodarczq.
W skhd grupy kapitalowej weszly: sp6lka dominuj4ca i sp6lki zalezne, a wiec skr6cone
66droczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostralo metoda
peln4 obejmujac sprawozdania fi nansowe:

- podmiotu dominujqcego - Plp 'tnstal-Lublin' S.A.
- jednostek zaleznych:
- Geoclima Sp. z o.o. w Warszawie
- Zaktad Produkcyjny Instal Sp. z o. o. w Lublinie

xil.

[ - 8 _ Sprawozdanie uzupelniajqce tapoi z pz€glqdu skdconego Sr6drocznego skonsolidowanegq sprawozdania
$\ flnanso\,t€go Grupy Kapilalowej PIP 'tnstal.Lubtin' S.A. w Lublinb za okres od 1.01.2010r. do 30.06.2010r.



Pniwidtgwo6t stosowan o svstem u ra ch u n kowo5ci

B. czEscszczEc6rowA

Jednostka dominuj4ca stosuje polityke rachunkowosci wg zasad Miedzynarodowych
standard6w sprawozdawczosci Finansowej oraz Migdzynarodowych standard6w
Rachunkowosci, K6ra zostala wprowadzona Zarz1dzeniem Nr 8/06 Zazqdu plp
'INSTAL-LUBLIN' S.A. z dnia 29.12.2006 r. Zmiany do polityki rachunkowosci,
obowiqzujqce poczqwszy od spozqdzenia sprawozdania za rok 2009 zostaly
wprowadzone Zazqdzeniem Nr 1/2010 Zarzqdu plp ,INSTAL-LUBLIN" S.A. z dnia
26.02.2ilAr.

Dla cel6w konsolidacji sprawozdania finansowe za I p6lrocze 2010 i. sp6lek zale2nych,
kt6re spozqdzone byly wedlug ustawy o rachunkowosci, zostaty pzeksztalcone na
zasady MSSF/MSR.
Pt4jete p'tr|ez jednostki grupy kapitatowej zasady rachunkowosci sq stosowane
w spos6b ciqgly. Ksiegi rachunkowe zostaly prawidlowo otwarte na podstawie
prawidlowo spozedzonych bilans6w zamkniecia.

Sp6lki objete konsolidacj4 okreslily, ze rokiem obrotowym jest rok kalendazowy,
a okresami sprawozdawczymi sq miesi4ce kalendazowe wchodz4ce w sk+ad roku
kalendazowego.

Na potzeby konsolidacji spozqdzone zostalo skr6cone Sr6dloczne sprawozdanie
finansowe za okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r.
Dane por6wnawcze zostaly pzyjgte z okresu od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
jednostkowego sprawozdania fi nansowego jednostki dominuj4cej.

Do cel6w spozadzenia skonsolidowanego sprawozdania dokonane zostafy
w sprawozdaniach jednostkowych jednostek zaleznych stoEowne pzeksztafcenia, lak
aby metody wyceny aktyw6w i pasyw6w o'az spoa+dzania sprawozdania
skonsofidowanego byly zgodne z WzyieF- polityk4 rachunkowoSci obowi4zujqc4
w jednostce dominuj4cej, zachowuj4c por6wnywalno6c i mo2liwo56 spozqdzenia
poprawnie konsolidacji.
W jednostce dominuj4cej pzyjeta zostala zasada spozqdzania rachunku zysk6w i sfat
metod4 kalkulacyjna natomiast w jednosikach zaleZnych rachunki zysk6w i strat zostaly
sporz4dzone metodA por6wnawcz4. Rachunki te zostaly pzeksztalcone na wariant
kalkulacyjny. Rachunek pzeplyw6w pienieznych w jednostkach objetych konsolidacja
spoz4dzany jest metode poSrednie.

Sp6lki objete skonsolidowanym sprawozdaniem fnansowym stosowaly zasady i metody
prowadzenia rachunkowosci warunkujqce prawidlowos6 spozAdzenia dokumentacji

h
Sp.awozdanie uzupelriai4c€ Eport z pzegl4du skr6consgo gr6drocznego skomolidowanego sprawozdania

linansowego Grupy Kapiialo\.rcj PIP "lnstal-Lublin' S.A. w Lublinie ze okres od 1.01.2010r. do 30.06.2010r.
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konsolidacyjnej i skonsolidowanego sprawozdania.

Wedlug ocen bieglych rewident6w badajacych sprawozdania finansowe jednostki
dominujqcej oraz jednej sp6lki zaleznej - Geoclima Sp. z o.o., systemy informatyczne se
vlzajemnie powiazane, zapewniaja pelnq sprawnosc i zgodnosc wynik6w pzetwazania
na komputeze z dokumenkcja oraz dowodami ksiegowymi.

Poprawnose prowadzenia ksieg rachunkowych w sp6lkach poddanych pzeglqdowi oraz
ich zgodnosd z dokumentacjq opisuj4cq pzyjete zasady rachunkowosci byla
pzedmiotem pzegl4d6w dokonanych przez bieglych rewident6w jednostkowych
sprawozdan finansowych. Ustalono ponadto, 2e spolki posiadaj4 poprawny system
archiwizowania dowod6w i ksiag rachunkowych oraz 2e ksiegi rachunkowe se
prowadzone w siedzibach sp6tek.

Skr6cone Sr6droczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej plp

"lnstal-Lublin' S.A. za pierwsze p6lrocze 2010 r. sporz4dzone zostalo zgodnie
z zasadami (politykq) rachunkowo6ci wynikajqcymi z Miedzynarodowych Standard6w
Sprawozdawczosci Finansowej, Miedzynarodowych Standardow Rachunkowosci oraz
zwiezanymi z nimi interpretacjami ogloszonymi w fiormie rozpoftqdzef. wykonawczych
Komisji Europejskiej, a w szczeg6tnoSci zgodnie z MSR 1, MSR 21, MSR 27, MSR 28,
MSR 3'1 , MSR 34, MSSF 3 i MSSF 8, 6bowiqzuj4cymi na dzien spozqdzenia
si16conego 516drocznego sprawozdania fi nansowego.

W sprawach nieuregulowanych pzez MSSF/MSR, konsolidacja przeprowadzana jest

zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowosci i wydanymi na jej podstawie przepisami

wykonawczymi.

Korekty i wyiqczenia konsolidacyjne pzeprowadzono zgodnie z MSSF 3, MSR 27,
MSR 28 iMSR 31.

Sp6lka dominujqca posiada wymaganq pzepisami dokumentacjg konsolidacyjn4

stanowiecq podstawe spoeAdzenia skr6conego sr6drocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r., na kt6rq skladajq

sig:
- Srddroczne jednosd(owe sprawozdania finansowe sp6lek wchodzqcych w sklad

grupy kapitalow€j za okres od 1.0'1.2010 r. do 30.06.2010 r.,
- wszelkie koreKy i wylaczenia konsolidacyjne niezbedne do sponadzenia

sk16conego Sr6drocznego skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego,
- obliczenia wartosoi godziwej aktyw6w netto sp6lek podporzadkowanych,
- obliczeniawartoSci udzial6wudziatowc6wniesprawujacych kontroli,
- obliczenia wartosci firmy oraz ujemnej wartosci firmy oraz testy na truval4 utate

warto5ci.

9 .
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Spralyozdanb uzupolnhjqoe Eport z praegledu skr6conego gr6dtgczn€go skongqlidowanego sprawozdania
fnansowEgo Grupy lGpitalowei PIP 'lnstaFlublin' S.lr w bbllnb za okre6 od 1'01 2010r. do 30'06.2010r.



- noty konsolidacyjne.

10. Skr6cone 6r6droczne spmwozdanie jednostkowe sp6lki dominuj4cej oraz jednej z dw6ch
sp6lek zaleznych wchodzqcych do konsotidacji metodq pefnq byiy objete pzegl4dem
pt'ez bregrych rewident6w pod urzgredem prawidrowosci i zeternosci prowadzenia ksiqg
rachunkowych, jak r6r,,vnie2 wyceny i spozqdzenia jednosikowych ir6drocznych
sprawozdan finansowych. sprawozdania te uzyskary pozytyvvne opinie o ich zetelnosci
j prawidfowosci, jak r6wnie2 prawidrowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawe
ich spozqdzenia.

G. OCENAAKTYWoWI PASYWoWORAZ qYTUAAil RNANSOWEJ

i
I
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31.12.2009 r. oraz ieqo struktura sa nesteoulace:

skladniki aktyw6w

Aktywa tn| ale
1. Wartosci niematerialne
2. WartoSC firmy jednostek

podpotzqdkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwale
4. Inwestycje dtugoterminowe

5. Aktywa z tyt. odroczonego
. podatku dochodowego

Aktywa obrotowe
1. Z€.pasy

2. Naleznosci kr6tkoterminowe
z tf. dostsw i uslug

3. Pozostale nale2no6ci
+. Srodki pieniezne i ich

ekwiwalenty

S. Aktywa bwale przeznaczone do
sptzedazy

2e 821

u

1 1 3 0 8
I 156

7 397

1 906

27 153
2 697

18214

1152

1 744

909

51,5%

o , 1 %

20,2%

14,6Yo

13,2%

3,4o/o

48,5o/o

.4 ,80 /o

32,50/o

2,1%

3,1Yo

1,6%

28 596

274

11 308
7 296

7 407

2 311

32,lU
2 175

21 195

486

1 623

909

47,1%

0,50/o

20,20/o

13,00/o
13,2%

4 , 1 0

52,gvo
3,90/o

37 ,9Vo
0,9%

2,9Yo

1,6%

100,8%

19,7%

100,0%
111,EYo
99,90/6

82,50/o

u,5%

124,O%

85,970

237,0%

107,50/o

100,070

_ Spr:Mozdanle uzup€lniajace Gport z pzeglqdu skr6@nego 6r6droczn€9o skonsolldowanego spra$.ozdania
tnansowego Grupy lGpitalowsl PIP 'lnstal-Lubltn" S.A. w Lubtinle za okres od t.O1.2O1Or. do 30.im.20i0r.
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Udzial procentowy aktyw5w trwalych i obrotowych

31j2.20OQ r.

EAldyu€ frwa.te
lAktywa obrotowe

30.06.2010 r.

Maiatek Grupy Kapitalowej wg stanu na dziefi go czerwca 2o1o r., w por6wnaniu do stanu
31 grudnia 2009 r. zmniejszyl sie o Z,e%, wartosciowo o 4.746 tys. zr.
Na to zmniejszenie najwiekszy wplyw mialo zmniejszenie aktyw6w z tyt. um6w o uslugg
budowlana kt6rych stan na 30.06.2010 r. w por6wnaniu do stanu na 31.12.2009 r.
zmniejszyl sie o 3.753 iys. zl. oraz zmniejszenie naleznosci z M. dostaw i uslug w kwocie
2.981 tys. zl.

W okrcsie pierwszego p6lrocza 2010 r,, udzial maj4tku lrwafego w akiywach og6lem
zwieksz$ sig o 3,6 punkt6w procentowych i wedfug stanu na 30 czerwca 2009 r. Wnosi
59,9% sumy aktw6w'

W okesie pierwszego p6lrocza 2010 roku, udzial majqtku trwatego w aKywach og6lem
alliekszyl sie o 4,4 punkty procentowe iwedlug stanu na 30 czeruca 20jO r. wyni6sl Sl,S%
sumy aktyw6w.

W I pdlroczu 2010 r. jedna zlot6wka zaangazowana w produkcyjnym rzeczowym majetku
tMalym Grupy Kapitalowej przynosila 3,39 zl. wartosci sprzedazy. W analogicznym okresie
roku 2009 ta sama relacja wynosila 7,89 zl.

2. Zmiana stanu 2r5del ogchodzenla aKvw6w (malatkq) .na 30.06.20i0 r.
w stosunku do stanu na 31-12.2009 r, oraz leco struKura sa nasleDuiace:

w tvs. zl

Skladniki pasyw6w
30.06.2010 r. 31.12.2009 t. Dynamika

,.4

w o/o
kwota sfuKura

wVo
l$/ota struktura

w o/o

2 '6

Kapltal wlasny

1. Kapital podstawovry

34 202

15 496

6't,1%

27,7%

38 6{9

15 496

53,6%

25,5o/o

88,67o

100,0%

\q
Sprawozdanie uzupelniajace raport z przegtadu skr6conego Sr6drocztego skonsolidowanego sprawozdanla

finansowego crupy Kapitalowej PIP 'tnstat-Lublin' S-A, w Lubtinie za okres od 1.0.1.2010r. db 30.06.2010r.



2. Pozostale kapitaly
3. l4rynik z lat ubieglych
4. Wynik netto

5. Udzialyniekontrolujqce

Zobowiq,zania i rezerwy na
zobowiqTan la
1. RezeMa z M. odroczonego

podalku dochodowego
2. Inne rezeMy dlugoterminowe

3. lnne rezeMy krotkotermin owe
4. Zobowiqzan ia kr6tkoterminowe

z tyt dostaw i uslug
5. Inne zobowiezania

27 707
4 577
4 427

3

21 772

2 481

361

4 159

'10 567

4 204

49,50/o

-8,2%
-7,S%

0,0%

38,9%

4,4o/o

0,4%
7,40k

18p%

27 U8
-5 195

770

22 101

3 250

3 193

12741

45,40/o
-8,6%

1,3%

0,00/o

36,4%

5,40/o

0,70/o

5,3%

't00,6Yo

-11,90/o

$74,9Yo

94,50/o

76,30/o

87,60h

130,3%

21,OTo 82,90/o

4.1 167

W okresie pierwszego p6lrocza 2010 r., kapitai uAasny zmniejszyt sig o 2,Syo,
wartosciowo a 4.417 tys. zl. Na spadek kapitalu wfasnego Grupy Kapiialowej wplyneta
poniesiona strata netto za okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r,

Udziai kapital6w wiasnych w pasywach ogolem wedlug stanu na 30 czerwca 2010 roku
wynosi 61,1% og6lnego pokrycia aktyw6w. W odniesieniu do stanu na 31.12.2009 roku
udzial kapitatu wlasnego zmniejszyl sie o 2,5 punK6w proe€ntowych i o tyle zwiekszyto
sie kredytowanie Grupy Kapitalowej kapitalami obcymi.

Struldura 2r6del finansowania w Grupie Kapitalowej jest korzystna - wystepuje dodatni
kapital obrotor,vy, K6ry u+atwia zachowanie ptynnosci. Wedfug stanu na 30.06.2010 r.
kapital pmcujqcy wynosil8.223 tys. zl.

_ Spravrozdanie uzupelniaj4ce raport z przeglqdu skr6conego Srddrocznego skonsolidowanego sprawozdania . 13
finansowego Grupy Kapitalowej PIP 'lnstal.Lublin" S-A. w Lubfinte za okres od 1.01.2010r. do 3O.Cl6.201Or ,
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Udzial proceniowy pasyw6w

31.12.2009 r.

30.06.2010 r.

E Kapital wlasny

I ZobowiqZania i rezerv{y na
zobowiqzania
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- kapital wlasny
- rezerwy dtugoterminowe
- kapital staly
- aktywa irwale
- kapital obrotowy:

30.06.2010 r. 31.12.2009 r.
34.202 tys. zf. 

----8619 
td;t:

2.842tys.A. 3.662 tys. zl.
37 .044 tys. a. 

---- 
+Z.ZA1 tysA

28.821 tys. A. 28.596 tys. zt.
@

3, lrwnlkl fln"n"o.o".r.oi"*"wr o6ho"ru 2010 .oku * ,to"unk, do oi"*r"oo
p6lrocza 2009 r. Fa nasteoulace:

Strata na spzedazy w Grupie Kapitalowej, w ktorej jednostka dominujqcqjest plp 'lnstaF

Lubfin'S.A. w okesie pieMszego p(tltocza 2A10 r. wyniosla 4.788 tys. zl. i byla wy2sza o
4.378 tys.zl. od straty poniesionej w analogicznym okresie roku 2009.

Strata ze spzedazy zostala zwiekszona ujemnym wynikiem pozostalej dzia+alnosci
operacyjnej w kwocie 19 tys. zl., w zwiazku z czym strata ;a dzialahosci operacyjnej
wyniosla 4.807 tys. zl. Dzialalnosd finansowa Grupy Kapitalowej w pierwszyn polroczu

l t
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w fus. zl

L.p. Tre56

okes od
1 .O1 .2O1O r. do
30.06.2010 r.

okres od
1.01.2009 r. do
30.06.2009 r.

zrnlana
sbnu

Wskaznik
dynamiki

(+) zysk
G) strata

(+) zysk
G) skaia

(+) poprawe
G) Dooorszenie

lo
(5:4)

1 4

1 . Wynik na sprzedazy

- produkt6w

- towar'w i material'w

478A 410 -4 378.0 -1467.80/o

-5 333

545

-539

129

4794,0

416.0

-889,404

322.5V"

2.
\ ^rnik na pozostalych
przychodach i kosztach
qperacyjnych 461 -480.0 -104.1o/o

Wynik dzialalnosci oDeracvinei 4807 51 -4 858.0 -9525;5%

Wynik na przychodach i
kosztach finansowych 7 -19.0 -271 .4o/o

4. Wynik pzed opodatkowaniem 4 819 58 4 877.0 -u08,6%

Podatek dochodowv -oz I

Rozliczenie wartosci fi rmy
iednostek podporzadkowanvch T U 70,0
Strata udzialowc6w nie
sprawujacych kontroli 1 n 1 ,0

8. Wynik netto 4 427 41 -4 386.0 -10697.60/o

Sprawozdanie uzupelnlal4ce raport z pz€gledu skr6conogo Srddrocznego skonsolidowanego sprawozdanh
finansou,sgo Grupy Kapilalowej PIP 'lnstal-Lublin. S.A, w Lublinie za okres od 1 .01 .201 Or. do 30.06.201 0r.



2010 r. zamknela sie stratq w wysokosci 12 tys. zt., w zv,nFku z czym strata przed
opodatkowaniem wynios+a 4.819 tys. zl.

struktqra wynik6w
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---{-okres od 1.01.2010 r.do 30.06.2010 r. + okres od 1.01.2009 r.do 80.06.2009 r.

Na uksztaftowanie sie wartosci Wyniku nefto wplyn?ly:
- wynik dzialalnosci operacyjnej
- wynik dzialalnosci finansowej
- biezEcy podatek dochodowy od os6b prawnych
- odroczony podatek dochodowy
- rozliczeniu ujemnej warto6ci firmy jednostki podpozqdkowanej
- strata pEypadajqca udzialowcom nie spmwujecym kontroli
Vwnik nefto

-4.807 tys. zt
-'12 tys. zl.
-36 tys. zl.

+357 tys. zl.
+70 tys. zL
+1 tys. zt.-4mfi;a.

Dnia 30 kwietnia 2O1Q r. Zwyvajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w ZP Instal Sp. z o.o.
podjelo uchwale o umozeniu udzial6vr gt6wnych udzialowc6w i sfinansowaniu tego
umozenia czesciq zysku nefto wypracowanego w roku 2009. Po umozeniu udzial6w
gl6wnych Udzialowcow Grupa Kapitalowa PIP 'lnstal-Lublin' S.A., K6ra do dnia 30
l$ietnia 2O1O r. posiadala 5o/o udzial6w w ZP Instal Sp. z o.o., stala sig jednostk4

dominujqcq dla ZP lnstal Sp. z o.o. obejmuj4c 95% udzial6w tej sp6lki,

l 5
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Nadvqy2ka aktyw6w nefto Zp Instal sp. z o.o. nad wartoscia udzial6w na dzien 30
kwietnia 2010 r. wyniosla 70 tys. zl. i zostala |./{!/kazana jako zysk w skr6conym
Srodrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym.

Wskazniki defi cytowo5ci Grupy Kapitalowej byly nastepujqce:

Okres od 1.01.2010r. Okrss od t_01.2009 r.
do 30.08.2010 r. do 30.06.2009 r.

deficytowosc majatku
deficytowosc i kapitatu wiasnego
deficytowose sptzedazy

7 ,590/o
12,16%

16,56%

0,11o/o

0,250/o

0,18Vo

wska2niki plynnosci finansowej, struktury finansowania maiqtku oraz wskazniki rynku
k€pitalowego ksZaftowaly siq j.n.:

W pierwszym p6lroczu 2010 r., w por6wnaniu do analogicznego okresu 2009 r,, piynno66
finansowa Grupy Kapitaiowej ulegfa pogorszeniu, niemniej jednak wskazniki nie wskazuje
na ryzyko utraty plynnosci finansowej. Wska2niki ptynnoSci lll i ll .stopnia zmniejszyv sie
odpowiednio o 1,14 i 1,01, wska2nik lstopriia poprawil sie o 0,02.

W por6wnaniu do analogicznego okrasu roku 2009, wskazniki obrotowosci rozrachunk6w
z kontrahentami ulegly poprawie:
- nale2no6ciami z gtulu dostaw i uslug o 2 dni,
- zobowi4zaniami z tldufu dostaw i ustug o 29 dni.

. 16 Sprawozdanie uzupelniajqce rapon z pzegl4du skr6conBgo Sr6drocznego skonsolidor,vanego sprawozdania
[ , finensow€go Grupy Kapltalotrej PIP 'lnshi-Lublin' S-A. w Lublinie za ol('es od 1.01.2010r. do 30.06.2010r.
t'r\

vnres oo + Doolawa
Lp. Nazwa wskaznika 1.O1.2o1ot.do 1.01.200s r. do - poiGi"nie

2.

4.

c .

6.

8.
o

10.
'11 .

11 .

12 .

Plynnosci - szybki

Pfynnosci - got6wkowy

Obrotu nale2noSci z M. dostaw
Obrotu zobowiqzan z tlft. dostaw
Obrotu materialami
Zadfu2enia og6lnego

Pokrycia aktyw6w kapitalem ldasnym
Trwalosci struldury fi nansowania
Rentolvnosci jednej akcji
Rentownosci cenowej jedne, akcji
WartoSci ksiggowej jednej akcli
Ceny rynkowej do wartoSci ksiegowej
jednej akcji

1,64

0 ,12

110 dni

55 dni

1 1 d n i

v,zo

0,61

0,66
-0,29

-12,34

2,21

1,06

2,65

0,10
1'12 dni
84 dni

zJ onl

4,20

0,64
' 
0,72
-0,01
-0,33

3,21

0,95

+0,02
+2 dni
+29 dni
+12 dni
-0,06

-0,03

-0,06
-0,28

-12,01
-1,00

0 , 1 1
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cykl sptaty naleznosci z tyt. dostaw i usfug jest dvra razy dluzszy od cyklu regurowania
zobowiqzan z qd. dostaw i uslug.

Obrotowos6 materialdw, w por6wnaniu do I p6trocza 2009 r. poprawila sig o 12 dni

wska2niki struKury finansowania maiqtku za pierwsze p6lrocze 2010 r., w por6wnaniu do
pierwszego p6lrocza 2009 r. ulegly pogorszeniu:
- zadfuzenia og6lnego o 0,06,
- pokrycia aktyw6w kapitalem wlasnym o 0,03,
- tMatosci struKury finansowania o 0,06.

W pieMszy p6lroczu 2010 r., w por6wnaniu do pierwszego p6hocza 20Og r. ,entownos6
akcji spadta o 0,28, natomiast wadosc ksiegowa jednej akcji spadta o 1,00 zL

W toku przegladu nie stwierdzono zjawisk kt6re moglyby swiadczyd o zagrozeniu
kontynuacji dziaialno6ci w dajqcej siq pzewidzie6 przyszloSci.

Szczeg6lowa prezentacja wskaznik6w plynnosci finansowej, zadfu2enia i rynku
kapitalowego znajduje sig w zal?gzniku nr 1 i 2 niniejszego sprawozdania.

D. PRZEGLAD SKLADNIKOW MAJATKU, ZR6DEL JEGOPOCHODZENIA
I POZYCJI KSZTALTUJACYCH WYNIK CAJ.OKSZTAI.TU DZIALALNOSCI
GRUPY KAPITALOWEJ

I. AKTYWATRWAX.E

1. Wartogciniematedalne

1) Wartosd pocz4tkowa wartosci niematerialnych sp6lek objggch konsolidacjq
wynosi:
- jbdnostki dominujecej
- jednostek zaleznych

Razem:

2) Umozenie wartosci niematerialnych
wynosi:
- jednostkidominujqcej
- jednostek zaleznych

Razem:

3) WartoSd netto wartosci niematerialnych wykazana na dzieri 30.06.2010 r.
wynosl 54 tys. zL

996 tys. zl.
40 tys. zl.

--lffotvs.af

jednostek objetych konsolidacjq

942 tys. zl.

. 40 tys. zl.--EdrGz:

Sprawozdanie uzupelniaJ4ce raport z przegtadu skr6conego 5r6dro{glego skonsol'xlowanego sprawozdania
linansowego Grupy lGpitalowel PIP 'lnstal-Lubtin' S.A. w Lubthte ze okrgs od 1.01.2010r. do 30.06.2010r
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Udzial procentowy w sumie sprawozdania z sytuacjifinansowej

Udzial procentowy w sumie sprawozdania z sytuacji finanso\ryej

Razem:

3) Wartcsc netto rzeczowych aktyw6w tMalych wykazana w
skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na
dzie,i 30.06.2010 f. wynosi

Udzial procentowy w sumie sprawozdania z sytuacjifinansowej

Z og6tu wdrtosci netto rzeczowego majqtku fiwalega pEypada na
a) grunty

b) budynki, lokale i obieldy inzynierii lqdowej iwodnej
c) urzqdzenia techniczne i maszyny

d) Srodki transportu

e) inne Srodki truale

Wartosci niematerialne nie podlegaly korektom konsolidacyjnym. Zostaty
prawidlowo ujele w skroconym Sr6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
z sytuacji tinansowej.

0,10/o

1 1 .308 tys, zL

20,2%
i
I Wartos6 firmy powstala w wyniku zakupu 100% udzial6w ceoclima Sp. z o.o.

z Warszawy, K6ry mial miejsce dnia 29 pazdziemika 20Og r
Sp6lka dominujqca dokonala testu na utrate wartosci firmy wedfug stanu na
dzien 20 sierpnia 20.10 r. Warto6d odzyskiwalna ustalona zostala na podstawie
warto6ci uzytkowej , kt6ta Wzeryilszyta wartos6 ujeq w dotychczasowej
dokumentacji konsolidacyjnej.

Wartose firmy zostala prawidlowo ustalona i ujgta w skroe,onym Sr6drocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu z syfu acji fi nansowej.

3. Rzeczowe akfuwa tMale

1) Wartosd poczqtkowa zeczowych aktyw6w trwalych objqtych konsotidacjA
wynosi:
- jednostkidominujecej
- jednostek zaleznych

Razem:

2) Umorzenie Srodk6w trwafych objgtych konsolidacj4 wynosi:
- jednostkidominujEcej

. - jednostek zaleznych

13J79 tys. zl.
2.719tys.A.

15.898 tys. zf

7.370 tys. zl.
372 tys. zt.

7.742tys.zl.

8.{56 tys. zl

14,60/o

289 tys. zf.
5.475 tys. zl-
1.453 tys. zl.

877 tys. zl.
62 tys. zL

ednosJek podoo

t8
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W obszaze zeczowego majatku trwalego nie wystqpily wyl4czenia i korekty
konsolidacyjne. Rzeczowe aktywa trwale prawidlowo zostav ujete w skr6conym

6r6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji fi nansowej.

Naletnosci dfyqoterminowe - nie wystepujq

Inwestvcie dtuootermlnowe

- nieruchomosci 7.397 tys. zl. 0 tys. z+. 7397 fys. zl.
- akcje w jednostkaoh powiAzanych 15.180 tys. zl. 0 tys. zt 15.180 tys. zl.

22.577 tys.zl. 0 tys. zl. 22.577 tys.z+.

Domnieiszone o:
- wylqczenia konsolidacyjne udzial6w Geoclima Sp- z o.o.
- wylqczenia konsolidacyjne udzial6w ZP Instal Sp. z o.o.

Inwestycje dlugoterminowe na dziei 30.06.2010 r. wynosza

Udzial procentowy w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

Inwestycje dlugoterminowe wystArity tylko w sp6lce dominujacej.

13,2o/o

Dokonane wylqczenia akcji sp6lek zale2nyeh zostaly ustalone zgodnie

z wymaganq procedurq konsolidacji.

Nieruchomosci inwestycyjne zostaly oszacowane ptzez tTgczoziau!6\l

maj4lkowych wg wartoSci godziwej na dzief 31.12.2009 r. W skr6conym

6r6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostaly

prawidlowo zaprezentowane.

-15.170 tys. zt.
-10 tys. zL

7.397 tys. zl.

{.906 tys. zl.

3,4o/o

2.697 tys. zl.

4,8 o/o

6. Akywa z tvt, odroczoneqo podatku dochodoweqo

Udzial procenlowy w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

II, AKTYWA OBROTOWE

{. 4pcsv
Udzial procentowy w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe obe.imujq wyl4cznie aktywa z tytufu

odroczonego podatku dochodowego, K6re wystqp'ily w sp6lce dominujqcej.

Aktywa z gtufu odroczonego podaku ushlone zostaly w oparciu

o ujemne r62nice pzejSciowe wystepuj4ce miedzy ksiQgowe a podalkowe

wartoscia skladnik6w aktyw6w i pasyw6w Sr6drocznego sprawozdania z sytuacji

fnansowej sp6lki dominujqcej. W sprawozdaniu skonsolidowanym zostaly

prawidlowo zaprezentowane.

sprawozdanie uzupelnialec4 rapoft z pzegladu skr6conego 6rodroczn€go skonsolidowanego spBwozdania
finansov,/ego Grupy Kapitalovrej PIP "lmtal-Lublin'S.A. w Lublinie za okt€s od 1.01.2010r. do 3)0.06.2010r.
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z tego pnwada na:
1) matedaly

- matefiaty brutto
-. odpis aktqalizuj4cy materialy

2) p6lprodukty i produkty w ioku
3) produkty gotowe

4) towary
- towary brutto
- odpis al<tualhujqcy towary

1,018 tys. zL

529 tys- zl.

1.959 tys. zL
331 tys. zI-

489 tys- zL

389 tys. zl,
191 tys. zl.

1 .628 tys. zl,

2.072 tys. zl.

625 tys. zf.

24.872 tys. zl.

-4.856 tys. zl.
-1.802 tys. zl.

1A.214 tys. zt.

32,5 0/o

O tys. z!

18.214 tys. zl.

Z podanych wy^ei zapas6w og6lem przypada na:
- jednoslke dominujqcq
- jednostke zalezna- Geoclima Sp. z o.o.

W pozycjizapas6w nie mialy miejsca wylqczenia konsolidacyjne.

Stan zapas6w nierotacyjnych pzedstawial sie nastepujqco:
Stan na 1.01.2010 r. 692tys- zf ., wtym odpis aKualizujqcy 692 tys. zl.
Stan na 31.12.2009 r. 860 tys. zl., w tym odpis aktualizujqcy 860 tys. zl.

Wartosc zapasow ustalono iwykazano pr:rwidlowo w skr6conym Sr6drocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji fi nansowej.

2. Naleznosci kr6tkoteminowe z hrtulu dostariv I uslus

Zagregowana wartos6 nalezno6ci kr6tkoterminowych z t$.
dostaw i uslug bruito sp6tek konsolidowanych wynosi
pomnbjszona o:
- odpisy z tytulu aktualizacji wyceny
- , wylaczenia konsolidacyjne

Naleznosci kr6tkoteminowe z tyt. dostaw i usfug wykazane
w skr6conym Sr6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
z sytuacji finansowej
Udzial procentowy w sumie sprawozdania z sytuacjifinansowej

w tym przypada na:
- nale,;no6ci od jednastek powiAzanych
- naleznosci od pozostalych jednostek

Na nalezno6ci watpliwe i sporne utwozono w sp6lkach objgtych konsolidacj4

odpisy aKualizujqce zaliczone w cie2ar pozostaNych koszt6w operacyjnych.

Naleznosci Wkazane w sprawozdaniach finansowych sp6bk Grupy Kapitalowej

zostaly skorygowane o wylqczenia wzajemnych obrot6w rozrachunk6w

Sprawozdanie uzupelniEj4ce raport z pzeglqdu skr6conego gr6drocznego skonsolido\,'Janego sprawozdania
finansowego Grupy Kapltalowei PIP "lnstal-Lublin" S.A. w Lublinie za okres od 1.01.2010r. do 30.06.2010r., 2 0
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wystepuiacych miedzy sp6lkami objetymi konsolidacja na kwote 1.802 tys. zt.
Naleznosci z M. dostaw i ustug zostaly prawidlowo wykazane w skr6conym
6r6drocznym sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Nale2no6ci zgodnie z opini4
bieglyeh rewident6w, badajacych sprawozdania jednostkowe wyceniono wedlug
wartosci wymaganej do zaplaty.

Z lwoty brutto nalezno$ci z tfiulu dostaw i uslug przypada na nalehno*ci:

- niepneterminowane
- pneterminowane

wtw:
a) do 3 miesigcy
b) od 3 do 6 miesiecy
c) od 6 do 12 miesiecy
d) powej 12 miesiQcy

Razem brutto:
odpisy z tytufu aKualizaqi wyceny

wylqczenia konsolidacyjne

Razem netto:

Naldnosci skierowane do sadu:

18.214 tys. zl.

Stan na Stan na
30.06.2010 r. 31j220Q9 r-

15.370 gs. zt.

9.502 tys. zl.

2.625 tys. zl.
1 .781 tys. zl.

262 tys. zl.
4.834 tys. zl.--2r,frrq;E

-4.856 tys. zt
-1 .802 tys. zl.

2.1.

- nale2nosci skierowane do sqdu
- odpis aKualizacji warto6ci
- stan nale2no6ci po pomniejszeniu

o odpisy z.M. aktualizacji wyceny

Naleznosci skierowane do sqdu wedfug pozw6w

dominujqcej i zostaly prawidlowo zaprezentowane.

W sp6lce Geodima Sp. z o.o. wystepowafa
odsetkami udzielona sp6lce dominujqcej. W
wartos6 po2yczki i odsetek zostaly wy'lEczone-

263 tys. zl. 285 tys. zt.
263 tys. 21 285 tys. zl.

0 tys. zl. 0 tys. zl.

wyst4pily tylko w jedno.stce

I nwestvcie kr6lloterm inowe

Inwestycje krotkoteminowe \,vystSplty tylko w sp6tce zaleznej

Geoclima Sp. z o.o. 152 tys. zl.
- wyiaczenia konsolidacyjne -152tys. zl.

0 tys. zL

po4czka wraz z naliczonymi

sprawozdaniu skonsolidowanym

Sprawozdanle uzupslniajqc€ raport z prz€gl4du skr6conego sr6drocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansor, ego Grupy f€pitalo\,!,€i PtP 'lnstal-Lublin" S.A w Lubtlnie za okres od 1.01.2010r. do 30.06 2010r.
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Pozostale nale2no6ci kr6tkoterminowe wykazane w skr6conym
Sr6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sguacji
finansowej na dzieri 30.06.2010 i. 1.162 tys. zt

Pozostale naleino6qi

Zagregowana warto66 pozostalych nale2nosci kr6tkoterminowych
brutto sp6fek konsolidowanych wynosi:
- odpisy aktualizujqce
- wyiaczenia konsolidacyjne

Udziaf procentowy w sumie sprawozdania z syfuacji finansowej
w tym przypada na:
- naleznosci z tty'. podatka\ dotacji, cel, uhezpieczert

i innych Swiadczefi
- zaliczki i kaucje na dostaw
- inne nalezno*ci

Udzial procentowy w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

i skfadajqsip z:
1) Srodk6w pienieznych w jednostce dominujqcej

2) Srodk6w pieniq2nych w jednostkach zale2nych

AKvrira trwala Drzeznaczone do gbrzedaiv

Udzial proceniowy w sumie sprawozdania z sytuacii ffnansowej

1.325 tys. zl.
-58 tys. zf.

-115 tys. zl.

2,1 %

269 tys. zl.
699 tys. zl.
184 tys. zl.

1.744tys,zl.

3 , 1 %

49 tys. zl.
1.695 tys. ,,

909 tys. zl.

1 ,6 o/o

Korekta konsolidacyjna dotyczy+a .yvyleczenia naleznej sp6tce dominujqcej
dryidendy pzyznanel ijeszcze niewyplaconej pzez sp6lke zalehnq- Geoclima
Sp. z o.o.

Naleznosci zostaly prawidowo wycenione oraz kompletnie ujete w skr6conym
Sr6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji fi nansowej.

Srodki oienleine i ich et<wlwalenfu wynosz€l

Srodki pienigZne i ich ekwiwalenty obejmuja sume Srodk6w pienieinych

w jednostce dominuj4cej i sp6lkaoh zaleznych. Zosialy wycenione w wartoSci

nominalnej i komplebrie zaprezentowane w skr6conym Sr6drocznym

skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji fi nansowej.

W pozycji aktyw6w trwalych pEeznaczonych do spzedaZy zaprezentowana jest

wartosd prawa u2ytkowania wieczystego grunt6w oraz prawa wlasnosci budynk6w
jednosfl<i dominujqcej. Okres potzebny na sfinalizowanie transakcji sprzedaty
ponad jeden rok zostal wydluzony w z]iti{i:ku zzaistnieniem zdarzeri niezaleznych
od spolki dominujEcej.

Sprav{ozdanie uzupelniaj4c€ rapo z ptzegi4du skrdconego Sr6droczn€go skonsolido!'ranego spra[ozdania
finansowEgo Grupy lGpitalow€i PIP 'lnstal-Lublin' S.A. w Lubllnie za ok€s od 1.01.2010r. do 30.06.2010r.
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Pozycja zostala prawidlowo zaprezentowana w skr6conym
skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Pozostale aktvwa

Udzial procentowy w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

Pozostale aktywa obejmuj4

- rozliczenia kontrakt6w dlugoterminowych
- rozliczenia mieda/okresowe koszt6w
- inne rozliczenia m iedzyokresowe

z tego:
- w jednostce dominuj4cej
- w jednostce zaleznej - Geoclima Sp. z o.o.

III. KAPITAL.WLASNY

Kaoital wlasnv
Udzial procentowy w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej
i sklada siq z:
1) Kapihlu podstawowego

2) Kapitalu zapasowego
3) Kapitafu z aktualizacji wyceny
4) Wyniku z lat ubiegtych
5) \Afyniku netto

6) Udzialy niekontrotujqce

1. Kapital oodstawowv orupv kapltalowel
Zagregowana wartos6 wyniosla:
\ /ylqczenia warlosci udziat6w spolek zale2nych
Kapital podstawowy na dzieti 30.06.2010 r. wykazany
w skr6conym Sr6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
z sytuacji finansowej w wygokosci
jest prawidlowy i stanowi go kapital jednostki dominujacej.

W@zenia dotyczqce udziar6w w sphlkach zaleZnych:

7.

Srddrocznym

2,437 tW. zl.

4,4 o/o

1.794 tys. A.
298 tys. zl.
345 tys. zl.--rwg;T

2.289 tys. zl.
148 tys- zl.

il.202tys,zt.

61,1%

'15.496 tys. zi.
17.364tys.4.

10.343 tys. zt,

4.577 tys. zt.
4.427 tys. zl.

3 tys. zL

15.791 tys. zl.
-345 tys. zl.

15,rNl6 tys. zl.

W pozycji pozostalych aktyw6w nie wystqp y korekty konsolidacyjne, w ardqzku
z czym pozycja obejmuje warto66 zagregowan4 sp6lek objgtych konsolidacj4-

Pozostale akhywa zostalry prawidlowo ustalone i wycenione oraz kompletnie ujete
w skr6conym Sr6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Sprawozdanie uzupolniajece raport z pzegladu skdeonego 6r6dmcznego skonsolidowanego sprawozdania
finenso$/sgo Grupy Kapitalowej PIP 'lnstal.Lublin' S.A" r,y Lublini€ za okm od 1.01.2010r. do 30.06.201qr. l {



- Geoclima Sp. z o.o.
- ZP Instal Sp. z o.o.

2, Kapltal zapasowv
Zagregowana wartos6 wyniosla:
WyQczenia i korekty konsolidacyjne

Wy*qczeni a i korekty konsolidacylne obejmowaty :
- korel<tg z tyt. dywidenfu w grupie
- wytEczenie kapitalu zapasowego Geoclima Sp. z o.o. spzed

obkcia kontroli przez spdlke dominuj4cq
- Wtqczenie kapitalu zapasowego Zp lnstal 8p. z o.o. sprzed

objecia kontroli przez plp "lnstal-Lublin' S.A.
- Wlqczenie straty Geoclima Sp, z o.o, z okrcsu paed

przejqeiam kontroli przez plp "lnstal-L1blin" S.A.

Razem korcW konsolidacyjne

3. Kabihl z akitualizacil wvcenv

Wvnik netto

Zagregowana wartoS6 wyniosla:

\A/ylqczenia i korekty konsolidacyjne

WyAczenia i kor€W konsolidacyjne obejmowaly:
- korel<tq z $. dwidendy w grupie

-2.304 tys. zl.

10.343 tys, zL

Kapital z aktualizacji wyceny wyst@il tylko w sp6lce dominujqcej-

W pozycji kapitatu z aktualizacji wyceny nie mialy miejsca korekty konsolidacyjne.

4. Pozostalia kaoitalv rezerwowe 0 tys, zt

Kapitaly rezerwowe wystqpfu tylko w spdlce zaletnej w kwode 1.273 tys. zl.
Pozycja zostata wylqczona z uwagi na fakt powstania przed nabyciem Geoclima
Sp. z o.o.

Wvnik z lai ubieslvch

Zagregowana wartos6 wyniosla: -4.668 tys. zl.
Wylqczenie konsolidacyjne dot. straty ZP Instal Sp. z o.o.,
powstalej przed objgciem kontroli pzez PIP "lnstal-Lublin' S.A. +91 tys. zl.

4.577 tys. zl,

295 tys. zt.
50 tys. zt.

19.668 tys. zl.
-2.304 tys. zl.

1isdrtys"zr

+115tys. zl.

-2.331 tys. zl.

-125 tys. zt.

+37 tys. zl.

-4-383 tys. zL

44 tys. zl.---4ME;T

-115|ys. zl.

)4
I  - '
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Sprawozdanie uzupelniajqce rapo z przegl4du skr6conego Sr6drocznego skonsolftlowanego sprawozdania

fnanso,vego Grupy Kapitalowei PIP 'lnstal-Lublin" S.A. w Lublinie za okres od 1.01.2010r. do 30.06.2010r.
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odpisanie ujemnej wartoici frrmy powstatej po ohjqciu konboli
nad ZP lnstal Sp. z o.o. pzez sp'lke dominujqca +70 tys. zl.
stnta pEypadakca udzialowcom nie sprawujAcym kohtroti +1 tys. zl.

Razem korew konsalidacyjne

7. Udziafuniekontroluiace

Na wartosd udzial6w niekontrolujacych przypada:

- pzejeta wartose fvrny ptze. udzialowc6w mniejszo6ciowych
- strata pzypadaj4ca udzialowcom mniejszo6ciowym

Kapital wlasny zostal prawidlowo zaprezentowany w skr6conym
skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji fl nansowej.

zoBowtAzANrA I F.EZERWY NA ZOBOW|AZAN|A

1. Rezerwa 26 rdu odroczoneoo Dodatku dochodoweqo 2.48{ tys. zt
Udzial procentowy w sumie sprawozdania z sytuacjifinansowej 4Ayo

Rezerwa z Vtulu odroczonego podatku dochodowego wystqpila tylko w sp6lce
dominujqcej i prawldlowo zostala zaprezentowana w skr6conym Sr6drocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji fi nansowej.

2.

44 tys. zi.

3 tys. zL

+4 tys. zl.
-1 tys. zt,

S16drocznym

996 tys. zl,

1 , 8 %

329 tys. zl.
667 iys. zl.

Rezerwa na Swladczenia emervtalne I Dodobne
Udzial procentowy w sumie sprawozdania z sytuacji tinansowe,

w lym:
- dlugoterminowa
- kr6tkoterminowa

3. Pozostale rezerwv
Udzial procentorvy w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

w tym:
- dlugoterminowe

. - kr6tkoterminowe

i skfada sie z rczerw:
- w jednostce dominujqcej
- w jednostce zaleznej Geoclima S.A.

Rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne wystqpila tylko w sp6lce

dominujecej. W sp6lkach zale2nych pozycja nie wystqpifa ijako nieistolna wartosd
nie zostala ustalona dla cel6w konsolidacii.

3.524 tys. zl.
11,6 %

32 tys. zl.

3A92tys.2+.

3.493 tys. zl.
31 iys. zl.

W pozycji pozostaiych rezerw nie mialy miejsca korekty konsolidacyjne.

Sprd$/ozdanie uzupelniaiqc€ raport z pzegl4du skr6conego Sr6droczn€go skonSolidowanago sprawozdania
fnansovlego Grupy KepiEto\l/€j PIP 'lnstel-Lublin' s,q. w Lublinie za okres od 1.01.2010r. do 30.06.2010r.
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Pozycja pozostalych rezerw w wartosci sumarycznej zostala prawidlowo
zaprezentowana w skroconym Sr6drocanym skonsolidowanym sprawozdaniu
z sytuacji finansowej.

4. Zobowlazania dfudoierminowe - nie wystArity

5. Zobowiazania k..itkoterminowe z h'tuiu dostaw I usfuq

Zagregowana warto6d zobowiazaf z tyt. dostaw i uslug
sp6lek objetych konsolidacjq wynosi 12.369 tys. zl.
pomniejszone o:
- wylqczenia konsolidacvjne
Zobowiazania kr6tkoterminowe z tyt. dostaw i uslug
wykazane w skr6conym Sr6drocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej
Udzial procentowy w sumie sprawozdania z sytuacji flnansowej

w tym przypada na:
* zobowiqzdnia od jednostek powi4zanych
- zobowiqzania od pozostalych jednostek

-1.802 tys. zt.

StruKura czasowa zobowiqzart z {tulu dostaw i uslug jest nastepujqca:
a) niepzeterminowane
b) pzeterminowane

w tym:
- do 3 niesiecy
- od 3 da 6 miesiqcy
- od 6 do 12 miesiecy
- powej 12 niesiecy

wylqczenia konsolidacyjne

Razem:

6. Zobowla?ania kr6tkotermlnowe z Mulu wvnaorodzefi

Udzial procentowy w sumie sprawozdania z sytuacji finansowej

Warto66 zobowiqzafi z tylufu dostaw i ustug objela sumg zobowiqzari sp6lki

dominujecej i sp6lek zaleznych pomniejszoneo wzajemne rozrachunki.

Zobowiezania z M. dostaw i uslug wykazane zostaly w wadosciach

wymagafnych zaptaty i zostaly kompletnie zaprezentowane w skr6conym

Sr6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacii fi nansowej

10,567 tys. zL
18,9 0/o

1,109 tys. zl.

9.458 tys. zl.

8.742 tys. zl.
3.627 tys. zl.

1.El4 tys. zt

494 tys. zL
85 tys. zl.

1.234 tys. zl.
-1.802 tys. zl..

-10-s6iG=.

683 tys. zt

1,2 0/o

Zobowiqzania kr6tkoterminowe z t . wynagrodzef stanowiq zagregowanq
wartosd sp6lek objetych konsolidacja i zostaly prawidlowo zaprezentowane

Spravtrozdanie uzupelniaja€ rapoftz pzegl4du skrdconego srddrocznego skonsolidowanego sprawozdanla
fnansowego Grupy Kapitalo\4€j PIP 'lnstal-Lublin" S.A. w Lublinie za okes od 1.01.2010r. do 30.06.2010r.
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w skroconym Sr6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowej,

7, Pozostale zobowiazania kr6tkoterm inowe

Zagregoi,vana warto6c pozoshfych zobol'MiqFaft kr6tkoterminowych
spdlek konsolidowanych wynosi:
- wy+qczeniakonsolidacyjne

Pozostab zobowiqzania kr6tkoteiminowe Wykazane w skr6conym
Sr6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej na dziefi 30.06.2010 r.
Udziat procentowy w sumie sprawozdania z sytuacjifinansowej

Wyt4czenia konsolidacyjne dotyczyly:
- dwidendy w grupie
- po2yeki wraz z odsetkami udzielonej przez sp6ke zaleZn4

dla sp6lki dominujqcej

Pozostale zobowiqzania kr6tkoteriTtinowe obejmowaly:
- krcdyty bankowe
- zaliczki na dostaw
- zobowiqzania z UL podatk6w dotacji,

i innych Swiadczeh
- wohec pmcownikiw z V. ZFSS
- pozostalezobowi4zania

z sytuacji

176 tys. zl.
206 tys. zl.

cel, ubezpieczefi
2.638 tys. zt,

279 Us. zt

222 tys. zL

3.788 tys. zt.

tys. zf,
-267 tys. zl,

3.521 tys. zl.

6,3 0/o

-'1 15 tys. zl.

-152 tys. zl.

V,

Zobowiezania kr6d<oterminowe zostaly prawidlowo wycenione oraz kompletnie

ujqte w skr6conym Sr6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji

finansowej.

WYNIK FINANSOWY

Skonsolidowane $orawozdanie z calkowitvch dochod6w grupy kapitalowej

spozedzone zos|€,lo Pzez:,
polEczenie w pelnej wysokosci poszczeg6lnych pozycji jednosfl(owych rachunk6w

zysk6w i strat sp6tki dominujqcej ijednostki zaleanei ozz dokonanie wylqczeti kwot

transakcji wystEpujqcych miedzy sp6lkami ustalonymi zgodnie z MSSF 3, MSR 27,

MSR 28 i MSR 31,

wyteczenie z rachunku zysk6w i skat grupy kapitalowei zysk6w i slrat koreK

konsolidacyjnych.

Rachunek zysk6w i shat zostal spoz4dzony zgodnie z MSR1, MSSF 3, MSR 27,

MSR 28 i MSR 31 i MSR 34.

Sprawozdanie uzupelniai4ce raport z przegladu skr6conego Sr6dtocznego skonsolidowanego sprawozdania
finanso,.r€go Grupy Kapitalot,rej PIP 'lnstal-Lublin" SA. v, Lubllnie za okres od 1 .01 .201 0r. do 30.06.201 0r.
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W Grupie PIP "lnstat-Lubtin" S.A. w pieMszym p6troczu 2010 r. nie mialy miejsca
zaniechania dzialalnosci. Jednoslki wchodzace w sktrad grupy prowadzily dzialalnosci
kontynuowane.

1. Przychody i koszty olaz wynik finansowy wynlkajqce ze sprawozdania
z calkowitych dochod6w - wariarit por6wnawczy za okres od 1,01.2010 r. do
30.06.2010 r. sq nastgpujqce:

1.1. Pzychody do dnia 30.06.2010 r. ujete w jednostkowych

sprawozdaniach z calkowitych dochod6w wynosze 27.666 tys. zl.

Wyl4czenia pzychod6w z dzialalnoSci sp6lek wynosz4 401 tys. zl.
w tvm z tytuiu:
- spEedaty w grupie -284 tys. zL
- dryidendy w grupie -115 tys. zl.

28 Sprawozdanie uzupelniaja@ raport z przeglqdu skr6corcgo 6r6drocznego Ekoneolidowanego sprawozdanla

l.,r ffnansowego Grupy Kapitalowej PIP "lnsial-Lublln" S.A- w Lublinie za okIes od 1.01.2010r- do 30.06.2010r.
$\

Tre66
PrzychodY ze

sptiedaiy, zbytu
i pozostale

Odpowladajtrce
im koszty

WYnik
+ zysk - strata

SpEedaZ produkt6w

Spzeda2 towar6w i material6w

23.765 tys. zl.
2.965 tvs. zr,

24.85Otys.zt.
2.420 Ws. d.

-1.085 tys. zL
+545 tvs. zl.

Wynik brutto ze sprzedaAl 26.73O Ns. zt. 27 .270 Ws. il. -540 tvs. zl.
Koszty sprzedazy
Koszty og6lneqo zazadu

1.200 tys. zL
3.048 tvs. zi.

-1.200 tys. zl.
-3.048 tvs. zl.

Wynik ze sprzeda2y x x .{.788 tus. zL
Pozoslale przychody operacyjns

Pozostale koszty operacyjne

460 tys. zl.

x

x

479 Ws. z+. -19 tvs. zf.
IIVYNIKZ DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ 27.190 tys. zt 31,997 tys. zL -4.807 tys. zL

Przychody finansowe

Koszty finansowe
75 tys. zl.

x

x

87 tus. zl. -12 tvs. zl.
WYNIK PRZED OPODATKOWAiITEM 4.819 tys. zl.

Podatek dochodowy biezAcy

Odroczony podatek dochbdowy

Rozliczenie wartosci firmy jednostek
podporzadkowanych

Sbata udzialowc6w nie sprawujecych
konfoli

36 tys. zl.
-357 tys. zl.

70 tys. zl.

1 tvs. zl.

WYNIKNETTO .4.427 As.zl

Inne calkowite dochody 0 tys. zl.

CALKOWITE DOCHODY OGOLEM 4.427 Ws. zl..



- odsetek od pozyczki udzielonej pEez jednostke zale2nq
- ptzycllody wykazane w skr6conym 6r6drocznym

skonsolidowanym wyniku z dzialalnogci gospodarczej

-2 tys. zl.

1.2.

Pzychody zostaly prawidlowo ustalone i wykazane w skr6conym Sr6droozhym
skonsolidowanym spEwozdaniu z calkowitych dochod6w.

Koszty do dnia 30.06.2010 r. ujete w jednostkowych

sprawozdaniach z calkowitych dochod6w wynoszq
Wyt4czenia i korekty kosa6w dzialalnosci sp6lek wynoszq
w tvm z Mutu:
- spaeda?y w grupie
- odsetsk od pozyczki udzielonej przez jednostkg zaleZnq
- koszty wykazane w skr6conym Sr6drocznym

skonsolidowanym wyniku z dzialalnosci gospodarczej 32.084 tys. zl.

Koszty w skonsolidowanym rachunku zysk6w i strat zostaly ustalone i wykazane
orawidlowo.

Wynlk pzed opodatkowaniem .4.819 tys. zL

VlfoQczenia konsolidacyjne zv'liqzane z dziatalno6cia operacyjn4 dotyczyly
\,wajemnych obroi6w sp6lek objetych konsolidacj4. Zakupione produkty zostaly
spzedane poza grupe, w z\,viazku z czym nie \,Wstqptty w konsolidacji zyski
zatfzymane.

27.265 Ws. zl,

32.370tys.A.
-286 tys. zf.

-284 tys. zL
-2 tys. zL

2. Pozostale orzvchodv i kosztv operacvine

Pozostale przychody operacyjne
Pozostrale koszty operacyjne
\ /ynik na pozostalej dzialalnosci operacyinej

Waznieisze pozvcje oozostafvch pzvchod6w i kosr6w ooeracvinvch.

Przvchodv

rozwiezanie odpis6w aKualizujqcych naleznosci
zysk ze zbycia niefnansowych aktyw6w trwalych
Kosztu
twozenie odpis6w aKual2uj4cych nale2no6ci
twozenie odpis6w aKualzujqcych zapasy materialow

nale2no6ci pzedawnione i niesciegalne

3. Dzialalno66 fi nansowa

Przychody finansowe przed wylqczen iam i

460 gs. zl.

479 tys. zl.
-19 tys. zl.

384 tys. zl.

19 tys. zl.

208 tys. zl.
172 tys. zl.

88 tys. zl.

192 tys. zl.

Sprawozdanio uzupelniajace raport z prz€gladu skrdconego 6rddrocznego skonsolidowanego sprewozdaniE 29
finansonego Grupy Kapitalo!rcJ PIP 'lnstal-Lublin' S.A. w Lublinio za okres od 1.0'|.2010r. do 30.06.2010r. 
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WyQczenia i korekty konsolidacyjne
Pzychody finansowe po wylaczeniach

Koszty finansowe pzed wy{eczeniami
Wylqczenia i korekty konsolidacyjne
Koszty finansowe po wyfqczeniach

Wynik na dzialalno5ci finansowej

Waznieisze oozygjg przvchod6w i koszt6w finansowch.

Pranchodv finansowe
odsetki
Koszfu finansowe:

odsetki

Obowiazkowe zmnieiszenia slratv
- z tytulu podalku dochodowego od os6b prawnych

wtym:
- podatek biez4cy
- podatek odroczony

-1 17 tys. zL---76tysrr.

89 tys. zf,
-2tys. zl.

87tysli.

-12tys. zI.

57 tys. zt.

73 tys. z!.

-321 tys, zl,

36 tys. zl.
-357 tys. zl.

Pozostale pzychody i koszg oraz przychody i koszty finansowe
w skonsolidowanym sprawozdaniu z calkowiiych dochod6w zostaly prawidlowo
usialone i za prezentowane,

Podatek dochodowy zostal prawidlowo zaprezentowany w skr6conym
Sr6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym,

Rozllczenle warto6ci firmv iednostek oodpozadkowanvch 70 tys. zl,

R'znica z q/t. nadwyzki aktyw6w netto ZP Instal Sp. z o.o. nad wartosciq
pzejgtych udzial6w wyniosla 70 tys. zt. i zostala prawidlowo wykazana jako zysk

w skr6conym Sr6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym.

6. Strafa udzlalowc6w nie sprawuiacvch kontroli 'l tys. zf,

Pokrycie straiy pEez udzialowc6w mniejszosciowych zostalo prawidlowo

ustalone i wykazane w skr6e,onym 6r6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu

finansowym.

7. Wvnik netto qrupv kaoitalowei wynosi 4.427 tys. d.

Wynik netto zostal prawidlowo ustalony i Wkazany w skr6conym Srddrocznym

skonsolidowanym sprawozdaniu hnansowym.

30

hr
Sprawozdanle uzupelniajece raport z ptzeglAdu skr6conego Sr6drocznego skonsolidowanego splswozdania

finansou/€go Grupy lGpitalowei PIP 'lnstaflublin" S.rd w Lublinie za okres od 1.01.2010r. do 30.06.2010r.



8, Rozliczenia wykorzystania dotacji - konsolidowane sp6lki nie korzystaly z
dotacji

VI. ZOBOWIAZANIA WARUNKOWE, OGRANICZENIA W PRAWACH WLASNOSCI
I ISTOTNE ZDARZENTA PO DACIE. NA KT6RA SPORZADZONO

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE

t .

2, Zobowiazania warunkowe. wtvm r6wnie2 udzielone pzez iednostke qwarancie i Doreczenia.

takze wekslowe

Rodzaj zobowlezan,
gwarancji, poreczg6

Stan na 30,06.2010 roku Stan na 31.12.2009 roku

Kwota 7o aktyw6w Kwota % aktyw6w

Gwa€ncie udzielone
Weksle

440 tys. zl.
901 tys. zl.

0,80/o

1 ,60/o

'1.809 tys. zl.
901 tys. zt.

3,O%

1,5%

Razeml 1.34{ tys. zl. 2,4% 2.710 tys. zl. 4,5Yo

zdarzenia po dgqie. na K6rq spotz4dzono sprawozdanie skonsolidowane

Dnia 21 lipca 2010 r. nastqpilo podwy2szenie kapitalu akcyjnego sp6lki dominujqcej

o kwote 13.345 tys. zf., lj. o 867o do$chczasowej wielko6ci kapitiafu podstawowego'

Podwyzszenie nastArilo w wyniku emisji nowych akcji na okaziciela serii H w ilosci

13.345.076 szt. Kazdej akcji odpowiada jeden gtos na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonaduszy Sp6{ki PlP "lnstaFLublin" S.A.

Nada /yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PtP "lnstal-Lublin' S.A. w dniu

23 sierpnia 2010 r. podjqto uchwalg o warunkowym podwyzszeniu kapitab akcyjnego

Sp6tki dominujqcej o larvote nie Wzszq niz 53.588 tys' zl' Celem warunkowego

podwyzszenia kapitatu podstawowego ma bye ptzyznanie praw do objecia akcji

pzez posiadaczy warrant6w subskrypcyjnych se.ii C emitowanych pzez Sp6lkq

dominujece.

spra\4/9zdanle uzup6lniaj4ce raport z pzegl4du skr6conego grddlocznego skonsolidowan€o sprawozdania 3l
nninsowegq erupy kapitatoluei ptp lnatatlu6ln. s.A. w Lubtinie za okres od 1.01.2010r. do 30.06.2010r. 

I(

Zobowl?3anie
zabazple-

ezone .

s!4]J!3-@2s1rce Stan na 31.12.2009 roku

kwota kredytu,
pozyczki i inne
w tys. ztotych

kwota
zabezpieczenia
w tys. zlotydr

l(wota
zabezpieeenia
wyratona jako 0/6

aktyw6w

KWO!a kredytu,

pgzyczki i inne

r tys. ztotych

kurota
zabezpieczenig
w tys. zlolych

i<rl'ota
zabezpieczerjia
rryrazona iako 7o
aktyvJow

Hipotecznie 2.000 2.400 4,3 0 0

Umowa
pzewlaszczenia
na zapasach

1.250 1.250 2,2 1.254 1.250 t 4

Razem 3.250 3,650 6,5 1.250 1.259 2,1
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

Struktura pzeplywu Srodk6w pienieznych w okresie od 1.01.2010 r. do 30-06.2010 r.

w skr6conym Sr6drocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z pzeplyw6w

pienieznych pzedstawiala sie nastepuj4co:

- pzeptywy 6rodk6w pienieznych z dzialalnosci operacyinej

- przepin vy 6rodk6w pienig2nych z dzialalno6ci inwestycyjnej

- przeplywy Srodk6w pienigznych z dzialalno6ci finansowej

Przeplywy pieniezne razem;

-76 tys. zl.

-93 tys. zl.

+290 tys. zl.

+'12'l tys. A.

Skr6cone 6r6droczne skonsolidowane sprawozdanie z pzeplyw6w pienieznych iest

wlasciwie powi4ane ze skonsolidowanym sprawozdaniem z sytuacji finansowej,

skonsolidowanym spnwozdaniem z calkowitych dochod6w za okres pierwszego

p6hocza 2010 r. oraz jednostkowymi sprawozdaniami i ksiegami rachunkowymi

sp6lek objgtych konsolidacjq.

Informacje dodas(owe o przyjetych zasadach rachunkowosci oraz noty obja6niajace

do skr6conego 6r6drocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres

od 1.01,2010 r. do 30.06.2010 r. zawieraj4 vtszystkie zagadnienia wymagane

MigdzynarodowymistandardamiSprawozdawczo6ciFinansowej.Peedstawione

zostalymetodywycenyaktyw6wipasylv6w.Danezawartewinformacjidodatkowej

s4 kompletne i prawidlowo prezentowane'

vllr. MWENIE"EBAUyA

W toku przegladu nie stwierdzono naruszenia pzepis6w prawa podatkowego'

dewizowego,celnego,kodeksusp6lekhandlowychorazzachowanezostalyzasady

zgodnie ze statutem sp6lki dominuj4cej i umowami sp6lek zaleznych'

OCENA SKONSOLIDOWANEGO WY|{IKU FINANSOWEGO ZA OKRES OD

1.01,2010 R. DO 30.06.20{0 R.

Stwierdzamy prawidlowos6 i

polegaj4cq na wykazaniu w

majqlkowej i finansowej GrUPY

materialna.

rzetelnosc skonsolidowanego wyniku finansowego,

nim wynik6w caloksztaifu dziaialnosci oraz sytuacji

Kapitatowej PIP "lnstaFlublin" S.A. zgodnie z prawdq

Spt"*ora"ne u.up"tnisjace raport z pzegl4du skdconego $rddrocznego skonsolidowanego spEwozdania

n"ikii*"sJc^iv%pii"ir6G iii;rnit r-iu6[n" s.A. w Lubtinie za okros od r.01.2010r. do 30.06.2010f.I

Iril



F. USTALENIAKONCOWE

1. Sprawozdanie niniejsze zawiera 33 strony maszynopisu kolejno ponumerowane.

Ka2d4ze stron oznaczono, umieszczajqc na niej obok numeru slrony podpis bieglego
rewidenia.

2. Do sprawozdania zalacza sie:

tJ Wskainiki zyskownosci, plynnosci finansowej i zadluzenia,

2) Wska2niki rynku kapitalowego
3) Stan odpis6w z tl/tulu aKualizaqi wyceny aKyw6w oraz rezerw na

zobowiaizania na 30.06.2010 r.,
4) Potwierdzenie odbioru (ptzy egzemplarzu podmiotu badajqcego).

(podmiot upnwniony)

MW RAFIN Madan Wctslo
SP6IKA KOMANDYIOWA
41-200 Sosnowiec, al. Zwycleslwa 3
Podmlst uprawniony nr 3076 m

P [ r E l Z A S
3iegry..Rlewid€nt

I I ^l
Mirrllnlucrao

nr ewid. 5424

Sosnowiec, dnia 27 sierpnia 201o r.

Sprawozdanle uzupelnlajace raport z przegladu skrdconego grddroc.nego skonsoiidowanego spEwozdania 33
finansow€go Grupy f€pitatowel PIP "lnstalLubtin" S.A. w Lublinie za okres od 1 .0'l .201 0r' do 30.06 20 1 0r.

BieSty Rlwident Grupy

o*.,Jtlln"-,.*.
nr ewid. 9455
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Zaqczrik nr 1

Wskainiki zyskownosci , plynnosci finansoweJ izadtuienia
za okres od 1.01.20'10 r. do 30,06.2010 r.

Rodzri wsk rrik! i iposob wylic2rDto

Kwoiy

rrlkaarika
l.0tj0!0 r, do
3l}06-2nt0 r

1.01.20{D r. do
3lln6-t0ltq .-

1,01.?010r.d0
ol(re8u od

lil:009 r, do
30-062(m9.-

5

WSKAZI,IIKI ZYSI<OWNOSCI

l \ylkrtnik zyskownosci sprzcdany

Wynik netto x l0O 44n 4 l
-16,56 -0,18 -16,38

Przychody za s$zdazy produktdw, towff6w i
materiql6w

26 730 22 600

Retrtowooic brutto spEedrZy
Wynik brutto za sprzedezy x I 00 .540 2 491

202 tt,02 - 13,04
Prrydrody zt sq"dazy produkt6q/, towarow i

mat€Iid6w
730 22 600

Ws|{' aikr,lEkorvrodci ogdlem maj{tku (ROA)
Wyniknetro x 100 4 427

58 347

-41

37 90r
-'t,59 "0,11 -7,48

oeiqth (ROA t

rilnik netto t odsetki zaplacone netto x 100 4 361
.1 47 0,35

hzecie$v stsn skww6$r 58 347 3? X\
Wslatroik prodokt}1?nd{ci .ldys,6w tr*e}ych

Prrtchody ze spriedery 26 730 22 600
1,89 4J0

7 890 2 865

Wsftatoik zFkoBnos.i ]rplt l6w rlalnych (ROE)
Wynik neto x 100 4 427 4l

-n ,5 -t  l ,9l
36 4t l 16 3't2

7. SLrla draigDl timtsowej
rcntownoad kapilaldw wlasnych (poz 6) -

skorycowanq r€rto\lmosc maiatkr (mz 4 ) (t2,t 6)1't ,47) (0,25)r,35 .4 6A -0,60 4,09

WSKAZNIO PLYNNOSCI FINANSoWEJ

2 6

Wsk rnik polaycia bld{cych zobowi4zrri
akywa obrobwe 27 153 20 881

1,84 L28 .1,14
zobowiq,zania krd*oterminowe vn l 70c4

Wskeroikszybko6ci splag zoborvi{zart
aktywa obrorowe - zapasy - mk u 158 18 588

1,64 -t,01
zobowiaania kr6ttotermino\l€ t4't7l 1 004

10. Wsketntk plynno3ci hatd.o sz!'bLi
Srodki pienigre i inne ajCJN/a pieniQrne | 744 670

0,12 0,10 0,02
zobowia?rnia k6tkotenninove t4'171 1M4

1. WsUrarik obrofu o{larnoscl ii, ra4ah
P|zfclJird ze sprzadaty ptodukl6q ftatgriEt6w i

rc$€row 26 730 22 600
1,65 1,61

PrzeciQtty sen nsleatosci z q dGtawi uslug minus
VAT

t6ls7 t3 9n

12, Wskairik obrofir n.lciho6ciaorl w dnbch
Lic6a dni w okrsie 181 18 l

l l 0 i 2
Wskznik obrotu lalEaroJci w razach 1.65 l ,6r

h\
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13. Wsk itrlk obrotu znbowlrzstrisoi w rr2{cb
Kod wla$y sprzodanych to\rrr6* i mrterial6w +

= . 
koszt u,ytworzcnia produla6w

Prz€cii,lny stan zobowiqai z t)4. doshw i uslug niinl
VAT

,_ttI

9 636
lli
l0 65J

14. Wsk tuik obrotu zobori{zrrisnl w dnisaL
Liczba dni w okeeie 181 l8 l

! ) u 29
Wskaznik obrotu zobowiszsDiami w razach 2. t6

15. Ws}irrik obrotu zapasroi w r.zrch
Koszt zotcia marcriat6w l0 008 7 845

16,41 7,88
Pr:zccietdy rtarl zaoas6\r tnrlori6l6w 610 996

16. WsLx.hikobroto zepelrmi w dnlacl
Liczha dni w ohEsio l 8 l l 8 l

l l t2
WskaArik obrotu ?aDlsami material6w w razach t 6,41 ?-88

Wsk irik obrotu raprsrDi w razsct
Przych6d za spr2idazy produlddw 2t791

235,31 zt79,t0
Frzecietnv stn zaoos6w wv.o$w eotow! l 0 t t0

18, Wskrttrik obrotu zspaiand w dtriacb
Lisda dni w okr€sie 181 1 8 1

0
WskaAik obrotu w razach z3s,3l 2 t79.to

WSKAZI{IKI ZADLUzENTA GTRUKIURY FINANSOWANIA MAJAIKU)
2 3 5

19. Wskrtnlkrodlote r og6lcm

Zobowiqzania og6lem 14171 7 004
0,26 0,20 4,06

55914 34 488

Wslatuik pokrycia aktyft6v krpifalcD wlasnym
Kspihl wh$y 34 202 22 210

0,61 o,M q03
55 914 34 488

rsziYwami dlugot€rmitrowyBi
Kapid wlasnylr€zerwy dfu gptcrminowe 37 044 24 736

1,29 1,82 -0,53

28821 13 607
WskatDlk trweloSci struklury liDtrsow{trir

Krpital \vLsny + zobowiqzania dfugoletminowe +
rczerwy dlugotsininowe 37 044 24 736

0,66 0,12 -0,06

55 974 34 488

fisaosov{

W)nik netro + roczta amonyracja -4 021 346
4,27 0,02 4,29

PrzeciQtny stan zobowiqzatr o86lcm
adlucoterminowe + la6tkoterminowe)

15 009 15 876

Przeoilrdy starl [alernosci z tyt dostaw i uslug zostd \nefrowiotr/ poprzez 3r€dni4sta k€ VAT, ld6la wyoio€fa 121,96%

Przecietnystanzobowiq3aizryt.dostawiuslugzrstd'unetiowioDy'$e{lrli4stawk4vAT,ktdtawynioda120'94%



Z&enlkn 2

WSM'NIKI RV{KU KAPITAJ.OVI'EGO

l*t

Rodai wlk rril(' I rpor6b s/ruc?.rh

Kwty (d)

l,0tJ0l0 i do 1,0tr00t r. do l.Ol.20l0 r. do t.0L?009 i do
30-0dt0m r-

2 6

Wslrrriki wewngtrzne (danc pochodzq zjedlosfki gospodaftzqt - llczore w oparciu o ito6d .Lcji

WskrtoiI( produtdywlo.ir:i jedlei akcjl (SES)

Plz,6l|ody ze spEedazy

Sre&iow2ona iloj6 wyemitortanvch akcii
!:yt":.

ts 496 ts7
?*':3t:

6 9r0 t07
|,72 321 . t ,55

Wskr.trik Askorvnoicl jrdncj rkqii (EPS)

Wynih retio

Srcdriovorona ilo6a wvdnitowa$ch akcii
:=:,*

l5 496 I5?

:v'
5 9 lO lO?

4,29 .0,01 428

Wskrtuik dyrvidenlly jedraetkowej - rr.k! do
lodrith @PS)

Zysk Eno przezBczony do pod"jatu pomi€
akcjo[arnrsrjr* o { _

15496 rs7 5910107
0,00 0,00 0,00

Wltarlrlt rsdwyrti fimrso\aej oa jednt skcj?
(CFPS)

Wynik retto + rmonyuqia 4 U\ s29A8

t5 496 151

346 4s697

6 910 107
426 0,05 431

wrloloi* warlllcl btfgowej j€docj akcjl (BVF$

Kapilat wlasry

SrEdriownZona ilo66 wvemitowanwh skcii

!y:^s!
t5496 157

22210 403,t1

6 9r0 107
2,21 1,2r -1,00

Wll(3&lik rDalsjlnrllz.cji d''wideDdy (CR)

Wynik ne{o oajcdrr4 ekcjC

ZJEk netto pir.a|dczony do podz,'alu pornildzy

4,29

0.00

4,01

0.00
Wskaddik slop ryplst dywid€ldy (PR)

Dywid!fld! je&ostkov/B

Wmik dcro tra iEdns akcie

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Wskrtniki zcwetrzBe (da!. poc[odz4 z ]ynku k pitrlowego) - li.zo[e w opardu o c€rf ryrkrwt ol(cjl

3 6

Wsk roik zysks?nosct cerowej jednej rkcji
@PS/P)

Wynik netto n. jcdnq akoir x l0o

Ccna n*owa iednei ekcii - -
_ 

-0,01

305
-12,34 4,33 "t291

Wska.toil rtopy dywidddy (DY)
Dywide,n& najedq akcjir x 100

Cena rvDlori€ iednci akcii

_o'01.. _
2.35 3.05

0p0 0,00 0,00

Wlkaznik polrycir dywidendy cere ryrklw{
jednej alcii (P/D)

C€na ry'ko\w jdnrj 6tcji

Dwiderdt na iedna akcie 0.00

3,05

0.00



r

\ryskajillk lokDtia zyslor ft;tto cene ryrkowt
ll, jcdrcj tl(cjic/E)

c.-|'a rynftowa jcd&j arcji

' 
Wynik treuo nr iednE e.kcie

3,05
-8,10 -305,00 296,90

WskarriL .advytld limnsowej do c@y rytrIowei
12. lkcii (cFPvP)

Wynik netro + ariortjazacja na I skcja xl00 426

215

0,05

30s
-11,06 t g -12,10

lyskrrnlk c€ly ryl|koweJ do nrdwyrki fiorrrowej
na i€dDq .kcje (P/CFFS)

clna rynko$/a jedrlej alrji

Wynik netio + anorhz.cia na I akcic

1ps

0.05
-9,04 61,00 -?0,04

W&rtuik gtddo$,€go lor3! al(cji (WCKA)
Cctrr rynkoya jednej akcji

Wartosc nominalna icdnei akcii 1_00

3,05

t-00.
3,05 4,?0

W8fr3zdik c€ny ryntowej do vrrdci kilgowei
jcdrcj skcjt (BvPs)

C!trB ryrkowa jcdn€j s&cji

Wrnd{4 |(siorowa icd!.i akcii

2,35

L21

3,0s

12r
1,06 0,95 0 . l l

Bieglg[Reuident

Anno Je#Jltko'Hrcsc
nr av9ld'. 9465
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