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Sk6cone skonsolidowane Sr6droczne sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzief 30.06.2010r.(w

ws. zl)

AKTYWA
Na dzief

30.06.2010r.
Na dziei

31.12.2009r.
Na dziefl

30.06.2009r.

L ,A.KTYWATRWALE 28 821 28 596 13 607

Wartosci niomaterialne 54 274 228

Warto5d firmy ieclnostek podporzqdkowanych 11 308 1 1 3 0 8

Rzeczowe aKywa trwale 8 1 5 6 7 296 2 351

Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0

Inwestycj e dlugoterminowe 7 407 9 136
- nieruchomo3ci 7 397 7 397 9 126

-dlugoterminowe aktywa finq4!9yq 0 1 0 i 0

,qktywa z tr.tulu odroczonego podat$1Q9@!9ypgg 1 906 2 3 l l | 892

u. AKTYWAOBROTOWE 27 153 32124 20 881

Zapasy 2 697 2 1 7 5 2 202
t8 214 2t 195 14 780

Inwestycie kr6tkoterminowe 0 0 0

Pozostale naleznosci I t52 486 262

Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty 1 744 1 623 670

Akywa trwale przezraczone do sprzedazf 909 909 | 121

Pozostale aktywa 2 437 5 736 1 846

AKTYWARAZEM 55 974 60 720 34 488

PASYWA

i  l r . '^Drn^r lr . / t  aQNv

Na dzief
30.06.2010r.

Na dzief
37.12.2009t.

Na dzief
30.06.2009r.

34 202 38 619 22 2t0
15 496 15 496 t0 496

I v^-:+.r -^,1"+arwnrrnr

t'7 364 17 212 7 4'13
lv-^;+.1 - .^o.^.^r

10 343 l0 336 9 476

Zysk (straE) z lat ubieglych
zysk ( strata) nefto

%*^

-4 577 -5 195 -5 t94
-4 427 770 -4l.

3 0
2t 772 22 tOl l2 274
7 001 6 855 5274

Rezerwa z
2 48r 3 250 2 275

996 603 415

- dlugoterminowa
- kdtkoterminowa
Pozostale rezerwy

329 377
667 2ZO l 9 l

3 524 3 002 2 s84
35 27

- k6tkoterminowa 3 492 2 967 2 557
0 0 0

r kr6tkoterminowe
z Mulu dostaw i us

14171 t5 246
't 004

l0 567 1274r 4 395

683 673 | 245
3 521 1 832 1 364

rozoslars zouuwr4za

PASYWARAZEM 55 974 60 720 34 488

r t r
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Skr6cone skonsolidowane Sr6droczne sprawozdanie z calkowitych dochod6w za olces od 01.01.2010

do 30.06.2010r. [uklad kalkulacyjny] (w tys. zl)

Wyszczeg6lnienie
Za okr€s

01.01.2010
30.06.2010

za okr€s
01.01.2009
31.12.2009

Za okres
01.01.2009
30.06.2009

nt i lthtln o6.t konlnnaow ana

Prrfilnetlo ze sprzeda4, produkf6w, towar6w i 26 730 60 846 z2 600

fosztv sprzeOa"vctr p.oUullt6*'!q.419tj Inateriulgv 27 270 54 452 20 109

Zysk (straia) brutto ze spl?q444- -s40 6 394 2 491

Koszty sprzedazf 1 200 1 526
4 675

692
no9

Koszty ogolnego zarz4du J U46

Zvsk (strata) ze sprzedaZy -4 788 193 -410

Pozostale przychody operacyjne 460 2 693 489

Pozostale koszty oPeracYjne 479 1 654 28

Zvsk (strata) z dzialalnosci operacyjnei -4 807 1232 51

Przychody finansowe
'15 408 284

Koszty finansowe 87 4 3 J 27'7

Zvsk (sttat") przed opodatkowaniem -4 819 | 207 58

Podatek dochodowY
99

-^,r^i-t r^^h^;^u^, h;Ftr.v 36 0 0
-357 99- podatek dochodowy oqqqzqlY

i1Tr:,*-r^---r^6ni{irnwiednorf eknodnorztdkowanvch 70
Ic]-^.^ ..n-idr^w^,t- nic cnrewriqcvch kontroli

\ -^.+^ - A-inldln^6^i lz^ntvnrdwqnar -4 427 770 -41

0 0 0
0 0 0

Zvsk (snata) nefio na dzE!Cln9&iza!i998!qi-
-4 427 770 -41

2,,-1, /-+Y^+d\ notjt^

Inne calkowite dochodY 0 0 0

- s6i[Ti *yceny akty*ow finansowych dostqpnych do 0 0 0

0 0 0

0 0 0
Inne calkowite dochqdY](lgllq- -4 421 770 -41
Calkowite dochody og6lem

"/'u f/ r--
a,-' =--'--=--'\[><4



Skr6cone skonsolidowane Sr6droczne sprawozdanie ze zmian w kapitale wlasnym za okres od

ol 01 ?010 do 30.06.2010r. (w

Wyszczegolnienie

Kapital wlasny na poczqtek okresu (BO) . .-.---- 
,*1""y p."iety"h -*d (p"lttykt).*h*k"-"s.t t

z^-:r^r,nro.nt. no nnozofclr nlcasr /IlO\- no korektach

Za okres
01.01.2010
30.06.2010

Za okres
01.01.2009
31.12.2009

Za okr€s
01.01.2009
30.06.2009

38 619 t0 534 10 532
0 0 0

38 619 10 534 10 532
\ 4 P r . s r  w r q e - r  ! -  f  - - a ' - - -  - - -  - - -  \ -  - , ,  -

Kapital podstawowy nr Doczatek okresu
^ - : ^ : ^  ^ l - ^ : :

15 496 6 075 6 075
0 9 421 4 421

_ sIIr{4 6wJr

Kapital podstawony ns koniec okresu
-- -^^ro+olz ^Lrssn

ls 496 15 496 10 496
t7 212 0 0

I\aPr.ar aparurrr rq Pv!4!v'_ -'- -"-

- , - i ^ r - ^ - ^ - : ^  /  -  € a , 1 , , \ 152 r7 212 '1 473
- zwrg ozvurv \ z lJlsre,

i  - - - - r + .  1 - ^ - ^ ^ l : , 1 ^ ^ , , : n a 152 0 0
t l u l E r \ l )  N u ! J v r r u 4 ! J J ' r e

a}.ic nowvier wartoscl nommamel
0 16 953 '7 296
0 165 't64

0 94 13
0 0 0

- zrluusjszertr! \a !J Luru,

pokrycie straty z lat ubieglych
Kapital zapasowy na koniec okresu

Kapital z aktualizacji wyceny na poczatek okr€su

0 0 0
l7 364 t7 212 7 473
10 336 9 489 9 447

0 0 0
- z[ulrgJszvure \z ryLuru, 0 0 0

KOrEnL.r ulvuu lrvu@rrv wv6v

?-rpial 
" 

aktoali"acii wy"eny oa poczqt"k ok"esu po korektach
- - . i  - r , ^ -^ - : ^  / -  e r ,L , \

10 336 9 489 9 487
'l 941 0
0 941 0

frl zgszilr u \r 4r r rd Jvsvrr u YY wJ v!

rozticzenie kapialu z tynrlu aktualizacji wyceny 7 0 0
0 94 l l

-  TJnnlelsz,c l l le  lz  L l lu lu,

.^.-^.1.t 6r^.lLAw trwrlvch

^^ii ,,^,^ah[ no L^nic. nkres||

0 94 l l

r0 343 | l0 336 9 476
l\aprlar z.^ruArl4qr !rr vvur "-

Zysk (strata) z lat ubiegl-Ycb na ppczqtek okresu

Zysk z lat uhieslvch na poczqtek okresu

-4 425 -5 030 -5 030
770 2 060 2 059

0 0 0
- zwlQl$zeuo tz ryrulu, '770 2 060 I 2 0s9
-  TmTl lg lszv l t l s  \z  r  v  !u ru , 152 0 0

6 1 8 2060  1  l 89s
poKrysrE sLraLy z r4L uurv6rJwu 0 0 t64

0 0 0
zysK z lal uolcgtyuu ua ^uurE! u[t!J-

Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu
- nviekszenie (z tYtulu)
- ̂ i"jir"ni" (r,Tu1oJ , ,,, ,,,,,r,r, =::::;::;;;:

5 195 7 090 7 089
0 0 0

6 1 8 i 895 r 895
6 1 8 0 0

nokwcle strat z lar uolegtyclr z Kiryr nu aP*"*"5"

n^l,h,.iF strrrv 7 laf llhlegtYcn

Strata z lat ubieglvcb na koniec okresu--zlst 
tstrat"t z tat t

Wynik netto
- zysk netto
- strata netto

0 1 895 t 895
4 577 5 1 9 5 5194

-4 577 -5 l9s -5194
-4 427 770 -41

-4 427 7'70 0

0 0 47
0 0

Udzialy niekonuolulece
- na pocz4tek olcesu
- nl bli"! oF"tu .,,-,,- -r:::::: ;;.,

0 0 0
3 0 0

34 202 38 619 22 2lo
l l .  Kanl la l  wlaslY l |n Kuurtr  uN- '  \ " " ,.--ut. 

Kupitul ,nl".oy, po uwzgl6nieniu propooowanego podzialu zysku

(Dokrycia straty)
34 202 38 619 22 2lO

'{a/A 
h

'-_"^_,-\4q



Skr6cone skonsolidowane sr6droczne sprawozdanie zprzeplyw6w pieniginych za okres od

01.01.2010 do 30.06.2010r. [metodapo6rednia] (wtys' zl)

Wyszczeg6lnienie
za okres

01.01.2010
30.06.2010

Za okres
01.01.2009
31.12.2009

Za okres
01.01.2009
30.06,2009

D;--^r.;.^, r.^.tt'A* nianidinvch z.luirlelnosci ooeracvinei

Zvsk (strat) netto
-4 427 770 -41

4 351 - l t49 863
406 75r 387

0
0
A

.  .  . :  .  :  i .
7,,-Li /"tsorr,\ 7 trrt lr rArnic hrsowvch 0 0

7r,r^-a,l i ,,'t.l.t , 
", 

^,clrech /dwwidendv) 0

Zysk (strata) z dzialalno$ci inwestycyjnej
:2 096

154 825 -693
-650 z 716 2 380

z*:^-^ -+---  - "1- ; {^{^ i 480 -120 4 842

-5 974
-73

o

ffich, z wyj4tkiem PozYczek i

kredvt6w
229 964

3 696 4 189-^-^"l,hr.h aLfvtlr^w
0

Z 44 0 0
-76 -379 822

rrzeprywy prcrryzrE uerru z szrsr4|Iv'v' "P-' -'r.r--r -
-, -i--iarnr,^h z.l'iqlelnn(.i inwestvcvinei

r ra tp lJYtJ  n ruunvw P 'vsrY__r  v -  -  - -_ -_-_- - - - -  '  " -  " 2 l 2 763 56
21 | 37s 7

49
0

0 49
0 1 3 3 9

I
114 848 363

rr vo:illr| 1 1 4 64r t7l

0 0 0
0 207 192

-307-93 1 9 1 5

rrzcplywy stuuAuw PrEurtzurlq '

wPYw ,, , ,' ,,,rrr r ,a--,^; ::;;:;;;;^,:;t;;r;;;;;;-
355 0 0

0 0
-wDIyWy nefio z euusJr aruJr UurJlu u'u uuwurv - '*F'-' J--

176 0 0
-Kreq)&y r poryt zN 179 0 0

53-lnne wprywy luaDwwe

Wvdatki

-ifrA;l;5ow@trobovuiq?af t tytulu- um- pw leasin-.gu Rna"sgwego
T;epfu-pieniQznenettozdzialalnoscilinatrsowei

65 tzl
65 121 53

290 -l2r -5J

tzr 1 4 1 5 462
tzr I 415 462

208Hrlrnsowa zmlarra s lanu rruuauw Pr lurY&lr ' - t  "  ' r - -

9rodki eienie?ne na Poc?te,lllr_,:s:, _,=,
| 623 208
| 744 | 623 670

Srodld Dienlgzne na. !:(r!:I99: r,-lt{:919-!:.!J!f"
- ^ ^ d z n r c 7 o %

K $r,
C-^'-^:x--4d



Dodatkowe informacie i obiaSnienia

I. Informacje o podmiotach wchodzqcych w sklad Grupy Kapitalowej PIP

,,INSTAL-LUBLIN S.A.'

SCHEMAT ORGANIZACYJNY GRUPY KAPITAI,OWEJ PIP,,INSTAL-LUBLIN S.A.'' NA
dzieri 30.06.2010 roku oraz na dzieri publikacji niniejszego raportu

I.1. Jednostka doninujqca

1. Nazwa, siedzib4 przedmiot dzialalnoSci jednostki dominujqpej

Nazwa (firma): PrzedsiEbiorstwo Instalacji Przemyslowych ,,INSTAL-LUBLIN- Sp6lka Akcyjna

Forma prawna: sP6lka akcYjna
Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska
Siedziba i adres: ul. Lucyny Herc 9, 20-328 Lublin
Numer telefonu: +48 81 744 00 31
Numerfaksu: +4881 744 1607
Adres e-mail: office@instal'com.pl
Strona intemetowa: www.instal.com.pl
Numer REGON:430046288
Numer NIP : 7 12-01 5 -7 6 -18

Numer KRS: 0000023958

2. przedsigbiorstwo lnstalacji Przemyslowych ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. z siedzib4 w Lublinie przy

ul. L. Herc 9 zarejeshowane jest w Sdzie Rejonowym w Lublinie' XI Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru S4dowego pod m KRS 0099q13.9-58' -
poartu*J.''y irzedmiot azii4noSci Sp6lki ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. to wykonywanie instalacji

wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazo*ych i klimatyzacyjnych PKD 43 '22'Z' 'wYkonYwanie

porosturycn instutacji uudowlanych ri<o 45.2g.2, roboty zwiqzane z budow4 pozostal,vch obiekt6w

ir*yri"tii l4dowej i wodnej , gdzie indziej niesklasyfikowan e PI(.D 42'99 'Z'

Akcje jednostki dominujQcej s4 notowane na Gieldzie Papier6w wartosciowych w warszawie S'A"

3. Sklad osobowy Zatzgdi't orazRady Nadzorczej na dzieri 30'06'2010r'

Sklad Zarz4du
Prezes Zatzqdu -

,/4/ ft
/  ! '**-*w\

PIP INSTAL.LT]BLIN S.A.

ZP Instal Sp. z o.o.
(95% udzial6w)

Geoclima Sp. z o.o.
(100% udzial6w)

Jan Makowski

\__,



CzNonekZuza$u - Wiceprezes Piotr Ciompa
CzlonekZaruqdt- Robert Protynski (od 01'08'2010r')

Uchwalq Rady Nadzorczej z dnia 29.06.2010t. zostal powolany od dnia 01'08'2010r' do skladu

Zarz4du pan Robert ProtYfski.

Rada Nadzorcza:
Jacek Klimczak
Jaroslaw Wi5niewski
Grzegorz Kubica
Rafal Abratanski
Arkadiusz M4czJca

4. Sp6lka j est j ednostk4 dominujqc4 i sporz4dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe'

Sp6lka jest jednostk4 dominujqp4 wobec spolli G- PO.CI:IMA 
Sp' z o'o' z siedzib4-w Wmszawie oraz

#ot"c spotn zr Instal Sp. z o.o. z siedzibe w Lublinie i sporz4dza sprawozdanie skonsolidowane'

Grupa kapitalow4 w kt6rej jednostk4 dominuj4c4 jest PIP "Instal-Lublin" S.A. nie jest podatkowq

g.opa tupitulo*e w rozumieniu ustawy o podatku dochodowl'rn od os6b prawnych'

I.2. Jednostki zaleine

1. W sklad Grupy Kapitalowej PIP ,,INSTAL-LUBLIN S.A." na dzieri 30.06.2010 wchodz4

nastEpuj 4ce j ednostki zaleine :
-GE0CLIMASp.zo.o.zsiedzibqwWarszawie-590u<lzial6wwspolcecostanowil00%
kapitalu zakladowego,
-ZPlnstalsp.zo.o.zsiedzib4wLublinie-lgudzial6wwsp6lcecostanowi-95o%kapitalu
zakladowego.Dniar0t*i"t" iu2010r.wskutekumorzenia80%udzial6wSp6lkiZaklad
Produkcyjny r,'.tur spottu 

" 
ograrriczon4 odpowiedzialnosciq z siedzibq w Lublinie, posiadane

ptiirviiti"t" 19 udzial6w s;lo sig 95 % kapitalu zakladowego tej sp6lki'

2. Dane identyfikujqce Geoclima Sp' z o'o'

GeoclimaSp.zo.o.zsiedzib4wWarszawie,gl'KsJ'Popietuszkil4/1-T4.utworzonazostala
na czas nieoznac"orrv * a"iu z-rtytlia 2000 r. - akt notarialny Rep. A Nr 183/2000 sporz4lzoly

ii"J".*ri"= p-.rrE r*ir"-r*'.zewsk4 prowadzqpa Kancelarig Notarialn4 w warszawie.

Wdniu03. |2 .2002r 'Geoc l imaSp.zo .o ,zos ta lawp isanapodnumerem000014162Tdo
Rejestru Przedsigbiorc6w <tqi"*.eo **try--t-t9"y9qo frory&one-e3- przez S4d Rejonowy dla

.iLtastolecmegoWarszawywWirszawie,XIIwydzialGospodarczyI!|S.....
Zeodnie z umow4 Geocli*"'Sp. 

".- 
i a6rahy"; odpisem z Rejestru PrzedsiEbiorc6w Krajowego

R:i";; iedo*"go po"d-iotem jej dzialalno6ci jest przede wszystkim:

- sprzedazhurtowa utzSzefi wentylacyjnych' klimatyzacyjnych' chlodniczych oraz sluZqpych

dow}.twarzaniaitransportucti loaulcieplaatakzeinnychlxz4dzehzzakresutechniki
powietrza,
.sprzedu2hurtowaczEsci,podzespol6wizespol6wczEfciatalrZewyposaZeniadodatkowego

do urzqdzeri wentylrd;y;h, klimatyzacyjnych' chlodniczych oraz shrzqcych do wytwarzania i

transportu chlodui ciepla a tatze iony ch rxz'$zeh z zaktesu techniki powietrza'

K "t.,
<--r"--t''-"-'^V 

ta-l'



- dzialalnoS6 uslugowa w zakresie naprawy i konserwacji wzqdzsit wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych, chlodniczych omz sh.tqpych do wytwarzania i tansportu chlodu i ciepla a

takize iwrychrtrz4dzeri z zakresu techniki powietrza.

Kapitat zakJadowy Geoclima sp. z o.o. wYnosi 295 000,00 zl i dzieli siQ na 590 r6wnych i

niepodzietnych ud2ial6w o wartosci nominalnej 500,00 zl kazdy. wszystkie udzialy zostaly pokryte

wkladami pienig2nYmi.

ZarzqdSp6lkt.
Zxzqd Geoclima Sp. z o.o. moze liczy6 od I do 3 czlonk6w

Sklad Zarzadu na 30.06.2010 r.:
Prezes Zanqdu - Przemyslaw Domowski,
CzlonekZarz4du' Tomasz Olejnik

DIna 29.06.2010r. p. Rafal Naszczyriski - wiceprezes z?Irz4du oraz p. Piotr ciompa - czlonek

Zarzqdt zloLryli rczygnacjg z pehrionych fimkcji'
Uchwal4 z dnia 3O.bO.ZOtO.r p. Tomasz Olejnik zostal powolany na stanowisko CzlonkaZarz$tt'

Zgodniezumow4Sp6lki,dopodpisywaniugtTul"::i*gliwprzypadkuzarzqduwieloosobowego'
,ri.u-rrlo.r'"tr jest iw6ch 

""iooi.O* 
za.,4dtt dziilajqcych l4cznie lub czlonek zav46u lqcznre z

prokurentem.

Geoclima Sp. z o.o. Posiada:
- nnmer iclentyfikacyjny REGON - 016279470' nadany ptzez UrzQd Statystyczny w

Warszawie,
-numerinformacjipodatkowejNlP-525-21-69-505,nadanyprzezPiewvszyUrzqdSkarbowy
Warszawa - Sr6dmiescie w dniu 26.04'2OO0 t'

3. Dane identyfikuj4ce ZP Instal. Sp. z o'o'

ZP Instal Sp. z o.o. z siedziba w Lublinie, ul' Lucyny g9t:^?' zostala utworzona na czas

n"orii""inywdniu30.11.200ir-uttnotuti*vRep ANr.3g3gl200l sporz4dzonyprzeznotariusz

Barbarg Miqtzewsk4 prowadz4c4 kancelarie notarialn4 w Lublinie'

w dnfu 12.12.2001 sp6lka rort i" *pir*u pod numerem 000071671 do Rejestru Przedsigbiorc6w

Krajowego Rejestru sed"*d;;;J;;;;fo p'""' S4d Rejonowv dla miasta Lublin' XI Wvdzial

GospodarczY KRS.

Zsodr$e z umow4ZP Instal Sp' z o'o' i aktualn;T n odpisem z Rejestru Przedsigbiorc6w Krajowego

*:i";; ia4o*"go po"d*iotem jej dzialalno6ci jest przede wszystkim:

- produkcja metalowych elementow konstrukcyjnych

- produkcja cystem, zbiomik6w metalowych'

- produkcja wYtwomic ParY
- obr6bka metali
- serwis ProdukowanYch urzqdzeti

,t t/ /
////tt,t tlJ

r*^ F
^ n

-J\/\-,w \ 
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Kapital zakladowy ZP Instal Sp. z o.o. wSnrosi 50.000 zl i dzieli siE na 20 r6wnych i niepodzielnych

udzial6w o wartosci nominalnej 2.500 zl kazdy. Wszystkie udziaty zostaly pokryte wkladami

pieniEmymi.

Sklad Zarzadu na 30.06.2010 r.:
PrezesZaruqdu-
CzlorekZarzqdt-

Piotr Cezary Ciompa
Miroslaw Jan Woitaszko

zgodnte z umow4 sp6lki, do podpisywania oSwiadczeri woli w przypadku zarz4du wieloosobowego,

uirawnionych jest iw6ch 
"riook6* 

zaruqfii dzialajryych lqcznle lub czlonek zav4drt l*czme z

prokurentem.

ZP Instal Sp. z o.o. Posiada:
- numer identyfikacyjny REGON - 432315172
- numer informaoji podatkowej NIP - 946-233-35-68

I.3. Inne informacje

l. Rokiem obrachunkowym flla Grupy jest rok kalendarzowy. Czas trwania dzialalnosci Grupy jest

nieograniczony.

2. Skonsolidowane skr6cone sprawozdanie finansowe Grupy sporz4dzono za okres od 01.01.2010r'

do 30.06.2010 r..
w'* ls!k"ztym,rtGeocl imaSp.zo.o.zostataprzejgtaptzezPP,,INSTAL-LUBLIN,,S.A.z
ani"rn iS.tO.ZObg r. oraz pIP ,,IN-STAL-LUBLIN' dnia 30 kwietnia2010 t. stal siQ wla6cicielem

95%o tldziat6w w Sp6lce Zaklad Produkcyjny Instal Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnosci4 z

siedzib4w Lublinie dane por6rnnywalne zaprezentowano; -
-'I-VI.2010 - dani t4czne dla PIP INSTAL-LUBLIN S.A. oraz Geoclima Sp. z o.o' za okres

01.01.2010-30.0 6.2010, dlaZP Instal Sp .z o'o' zaokrcs 01'05-30'06'2010'
- I-VI.2009 - dane za 01.01.200t r. do 30.06.2009 r. pochodz4 ze sprawozdania

jednostkowego jednostki dominuj4cej,
"- 

t-Xtt.ZOOS - d*r" 
"u 

ott"s 
-Oi.Ot-f 

t.10.2009 pochodzq ze sprawozAatia jednostki

dominuj qpej, dane l4czne zaprezentowano od 1' 1 1 '2009 do 3 l ' 12'2009 r"

4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawieta dane l4czre, Jednostka dominujqpa posiada

podmioty zale2ne, kt6re samodzielnie sporz4dzaj4 sprawozdania finansowe'

SprawozdaniajednostkowejednostkidominujqpejorazGeoclimaSp.zo.o.nadzief30.06.2010r.
,ort"f' poaa.rfu badaniu p."", Ui"gl"go t"*li"ittu. Sprawozdania ZP Instal Sp. z o'o' ra dzieit

30.06.2010r., w zwiqpku r oirti-'poiio*",,, istohogci sprawozdari ZP lnstal. Sp' z o'o' (wynik

ipOfU -Z: tv.. Apri prryfuoaach iie przekraczaj4cych. I tys' zt') oryz' niewsp6hniemodci koszt6w

"iJvt 
a" ourotow sioiti nle zostaly poddao" sprawdzeniu przezbieglego rewidenta'

5. W okresie objgtym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wyst4rilo polqczenie'

3. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostalo

Zavqd Grupy dnia 24'08.20 I 0r.
zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez

4 0 "
<t-:---\DAL)



Dnia 30 kwietni a2010 r.wskutek umorzenia 80% udzial6w Spolki Zaklad Produkcyjny Instal Sp6lka

z o$anlczntqodpowiedzialnoSci4 z siedzib4 w Lublinie, posiadane Fzez PIP INSTAL-LUBLIN
S.A. 19 udzial6w stalo sig 95 %" kapitalu z*Jadowego tej spolki.

6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz@zono przy zaloZeniu kontl'nuowania dzialalnoSci

gospodarczej .

7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegalo przeksztalceniu, od publikacji ostahiego

raportu Sr6drocznego w celu zapewnienia por6wnywalno5ci'

10 4 h
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II. Opis zastosowanych zasad rachunkowoSci

1. Sr6droczne skonsolidowane skr6cone sprawozdanie finansowe Grupy kapitalowej na dziei
30.06.2010r. jest zgodne z Migdzynarodowym Standardem Rachunkowo6ci m 34.

W Sr6droczrym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa zastosowala te same zasady
(politykg) rachurkowo5ci i metody wyceny, kt6re stosowala w ostatrim rocznym sprawozdaniu
finansowym.

Dodatkowo w jednostce dominuj4cej zostaly ufworzone rezerwy ta zale$e urlopy w5poczynkowe
pracownik6w umyslowych.

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia syhracjg finansow4
Grupy, wyniki finansowe z dzialalnoSci i przeplywy Srodk6w pieniE2nych.

2. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie zostalo sporz4dzone w oparciu o zasadg kosztu
historycznego, z wyj4tkiem nieruchomoSci inwestycyjnych, aktyw6w finansowych, kt6re s4
wyceniane wedlug warto6ci godziwej.

3. Walutq funkcjonaln4 i walut4 prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finarsowego jest PLN.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i wszystkie dane obja3niajqce podawane sq w tysiqpach

PLN.
Transakcje wyra:Zone w walutach obcych przeliczane sq na zlote polskie przy zastosowaniu kursu

obowiq,zujqcego w dniu zawarcia transakcji. W przrrpadku koniecznoici zastosowania zaokrqgleri
zostaly one wykonane wedlug zasad og6lnych.

4. Szacunki ksiEgowe

Sporz4rtzenis skonsolidowanych sprawozdaf finansowych wymaga od Zarz$u uZycia pewnych

rru"*,t6* i przyjpcia zdo2eh, co do przyszlych zdmzefu kt6re mog4 wyrviera6 wplyw na wartoj6

akt1.w6w i 
"iAoiaEanw 

biei4cych i przysztych sprawozdaniach finansowych. Szacunki i zalo2enra

podlegaj4 ci4glej ocenie, oparte s4na najlepszej riedzy Zarzqfu. do6wiadczeniach historycznych i

oc""kiwaniuctt, co do przyizlych zdarzei:" kt6re w danej syhracji wydaj4 sig uzasadnione. Niemniej
jednak mog4 one zawieiai pewien margines blEdu i rzeczlrwiste wyniki mog4 sig r62ni6 od

przewidywanych.

5. SprawozdawczoSd dotyczqpa segment6w

Segment operacyjny Grupy jest cz95ci4 skladowq Grupy:- 
- zaarrgaziwanq* d"iutalttoS6 gospodarcz4 kt6ra moze generowat przychody i Jcoszty (w tym

prry"hody i korzty z hansakcji z innymi czgsciami skladowymi tej samej jednostki),
'- 

ttOrej 
- 

wyniki s4 regulamie analizowane ptzez g]6wny organ odpowiedAalny za

podejmowanie aecyzii w ieanostce oraz wykorzystujqcy informacje o tych wynikach do

podejmowania decyzjl o alokacji zasob6w do segmentu oraz ocenie jego dokonarl,
- o kt6rej sA dostQpne oddzielne informacje finansowe.

Grupa wy62nia nastEpujqpe segmenty operacyjne:
1/ Segmenty operacyjne- obszar sprzeda:Zy:

-IGaj,
- Kraje spoza UE,
- Kraje UE

1 l %/ iln
/ r
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2l Segmenty operacyjne- rodzaj dzialalno6ci:
- Ustugi budowlano-montazowe'
- Wy'roby instalacYj ne,
- Pozostala sPrzeda2,
- Sprzedaz towar6w i material6w.

6. Srodki pieniEine i ich ekwiwalenty

Sroclki pieniE2ne i ich ekwiwalenty obejmuj4 Srodki Plgnieare w kasie i na rachunkach bankowych'

aepozyty bankowe plahe na Z4danie, iott" ktOtkot"ttoittowe inwestycje o olresie zapadalnosci nie

przeV,r aczajEcym ff zech miesiEcy.'Sr"ati 
pii"iii^" wycenia si' w wartoSci nominalnej, natomiast depozyty bankowe wraz

z naliczon)'mi odsetkami'

7 . Zapasy

ZgodnezMSR2nadz iehb i lansowyzapasywyka" rywanes4wcen ienabyc ia lubkoszc ie
,n[t,vorrenia, jednakze na poziomie 

"ie 

-*yzs-tym 
ni.. _moZliwa do uzyskania cena sprzedaZy netto,

p;."i;t;;;"" odpisy aktualizuj4ce icl- *uttoSe. Wtrto5ci4 netto moZliw4 do uzvskania jest

.ru"o*urru cena sprzedtiry dokonywana w toku zwyklej dzialalnorici gospodarczej porrniejszona

ol"u.o**" koszfu niezbpdne do doprowadzenia sprzeaai:y do skutku. Ceng nabycia lub koszt

wytworzenia ustala siE metoaa ,Bier*oe weszlo piit*rr" wyszlo". wyroby gotowe i produkcjp

*iot -, *y""niu siq wg kosztu ffiorzeni4 ' u*zg1gl";eniem koszt6w bezposrednich i posrednich

poni".io"v"rt w celu 
-doprowadzenia 

zapas6w do 
-ich 

obecnego stanu i miejsca oraz aktualnego

ilvto."vrLniu zdolnosci pmdukcyjnych, pomniejszone o odpisy aktualizuj4ce ich wartos6. odpisy

aktualizuj4ce warto66 zapas6w obci4iajq pozostale koszty operacyjne'

8. Rzeczowe aktYwa trwale

Rzeczowe aktywa fiwale to skladniki maj4tku trwalego kontrolowane przez jednostkg, powstale

w wyniku zdarzefi w prr..rlos"i, 
" 

kt6rych oczekijvali iednostka osi4gnie korzySci ekonomicane

i kt6re s4 utrzymylvane O*., 3"a.*tfie gospodarczq w celu wykorzystania ich w procesie

produkcyjnym tut Oorta*Jior i*O* i S*iidczenlu ustug o przewidywanym okresie u2yteczno6ci

;;G;ijJ""g" .ot L t odi"t 
", 

?aut" ao ui:vtkw i pnemaczone na potrzebv jednostki' Skla<lniki

rzeczowychaktl"w6w t *d;;;t""j; sie * k"igslclr w."dlug ceny nabvcil.lu! kosztu wytworzenia

p"-"i".il""V"i o odpisy iirtiii"V:""'"r.,-rgifdoi"tti"- odpis6w aktualizuj4cych z tjrhrtu utraty
'*rrtdJl, 

oprocz budynk6w i budowti wycenianych w-warto6ci godziwej'

Srodki trwale u,oo.ryro**" ,i-*"toaA finiowe zgodnie z planem amortyzacji ustalanym corocznie

wedfu g ekonomicznego okresu uZytkowania'

GrupazakladanastqpujqceokresyuZytkowaniadlaposzczeg6lnychkategorii$rodk6wtrwalych:
Budynki ibudowle 

- 
11-40 lat

Ur"adr".tiu t""htti"zne i mas4my 3 - 16 lat

S.oitit-tpotn, 3- 6lat

Pozostale Srodki trwale 4 - 101ar

Budynki i budowle sQ przeszacowvwane do warto6ci e.o.azrwei ry nodstawie ry111^Yf131tl

;;;; ;;;.^r*c6w maS4tkowych' Zwigkszenie warpsSi wvnikaj4ce z ptzeszacowa a u1mowane

i.ffi;;;;t d"r' ilr.r'ir*qi 
*v'"""v, z1 v,rylatkiem svtuacji' gdv podwvzszenie wartosci

odwraca wczes eJszy o"p* Jiu--t".i t*i'j pti'v".il qletv w sprawozdaniu 1:q-"]3-"ii::::i::
ilHi; ;;;ff;;il;;*.5"1'".i."i"*!'.i"sr r6wnie2 w sprawozdaniu z calkowirvch

W



dochod6w, ale tylko do wysokoSci wczeSniejszego odpisu). Obnizenie warto5ci. wynikajqce

z przeszacowaria ujmowane jest, jako koszt okesu w wysokosci przewyZszajqpej kwotp

wczesniejszej wyceny tego skladnika aktyw6w ujeta w pozycji kapitatu z aktualizacji wyceny.

AmortyzacjE przeszacowanych budynk6w i budowli ujmuje siE w sprawozdaniu z calkowitych

dochod6w.
w -om".rci" sprzedary lub wyoofania przeszaoowanych budynk6w i budowli z uirytkowaniq kapital

z aktualizacji *y.r.ty p.rittoszony jest bezpoSrednio do zrysk6w zatrtymanych' Takiego

przeniesienia dokonuje sig wylqp o"", gdl dany skladnik aktyw6w zostaje usuniEty ze sprawozdania

finansowego.
i;"pr"*""5e stosowanych olaes6w u:rytkowania, metod antortyzacji oraz wartodci rezydualnych

Srodk6w trwalych jest weryfikowan a ne vadziej niZ raz w roku'

Nie rzadziej ntz iaz w rtku weryfikowana jest r6wniez ewentualna utrata wartoSci rzeczowych

Jry*O* trwatych. Ujawniony oipir 
" 

t'tufu utrat' warto6ci aktywu ujmuje siq w momencie
.'rjui"rri""iu w ciqzar pozostafycn kosa6w operacyjnych i prezentuje- w sprawo"daniu z calkowitych

dochod6w. Odwr6cenie odpisOw z ftuhr trwalej utraty wartosci rozpozli€je siE odpowiednio

w pozostalych przychodach operacyj nych.
^i*t""ju iorpo"rynu si;, cdy 3rodek trwaty jest dostEpny do u{'tkowania' Amortyzacji

"uprr"itu.i" 
,ie 

"u 
*"oSni"j."e i dat: gay Srodek trwaly- zostaje zaklasyfikowany jako przez'oacznny

do sprzedazy 
-(lub 

zawatty * 
-g*pi" 

do zbycia" kt6ra jest zakwalifikowana jako ptzeznaczona do

"ii"a^Zy> 
rlodnie 

" 
MSSF 5 ,-,Atiy*a tr*ute ptz,e",,aczo*e do sprzedazy i dzialalno66 zaniechana''

f"U ,ortu,l" ,ri.-iqty r ewidencj-i bilansowej. Metoda am ofiyzaili, stawka amortyzacyjna oraz wartoS6

i."n"o*u poof"gu:q we.yfikacii na kazdy dzieri bilansowy. wszelkie wynikajqpe z przeprowadzonej

weryfikacji zmiany ujmuje siE jako zrnianq szacunk6w'

9. WartoSci niematerialne

Wartosci niematerialne obejmuj4 takie prawa maj4tkowe, jak: konoesje, patenty, licencje, znaki

towarowe, prawa autorskie, know-how i oprogtamowanie.komputerowe'
Warto6ci niematerialne wykazlrwane se w oparclu o rch cenq nabycia, pomniejszon4 o odpisy

ur*.tyru.yirr. oraz odpisy 
'akualizacyjne 'z 

tytulu. utraty wartoSci' Wartoici .niematerialne
*o*yro**. sq metod4 liniow4 bior4c pod uwagg okres ich uirytkowania chyb-4 2e nie jest on

ot.Sfony. Wardsci niematerialne z nieokreslonym okresem uzytkowania podlegajq testom ze

Ahd"; utratQ wartosci naku1dy dzieri bilansowy. lnne wartoSci niematerialne sQ amortyzowane

"J?tii", 
ti"av s4iostEpne do uzytkowania' Szacunkowy okes uzytkowania jest nastEpuj4cy:

- tit*"j" 5 lat
- Op.ogtu-o**ie komputerowe oraz prawa agtorgkie 5 - 8 lat

W Grupie nie 
"wystqpujq wartoSci niematerialne o nieokre3lonym okresie l'Zytkowania'

Skladnik warto6ci ni"rnut""uf"V"ft-"""*u siq z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbYly lub, gdy nie

"-"t":" 
siQ dalszych korzysci, ekonomi cn,ych zjego uzytkowania lub zbycia. Zylki lub straty na

,r*riJi, ,ri"arii" wartosJiniematerialnycir ustali riE juto toinlre pomiqdzy przychodami netto ze

zbycia QeteliwystEpujq) *urto-s"ia u *.o*a ty"tt *u.tosci niematerialnych oraz ujmuje w rachunku

zysk6w i strat.

10. Nieruchomo Sci inwestYcYj ne

Pocz4tkowe ujEcie nieruchomoSci inwestycyjnych nastqpuj" *q."eny i"bJ":u: 
Po pocz4tkowym

":EJi 
J"-"fri.it Sci inwestycyjne lvycgT=e sqw wartoSci godziwej. Zyski lub stratv qnikajQce

zezmianwartoScigotlziwejnieruchomoSciinwestycyjnychujmowanes4wskr6conymsprawozdaniu
z calkowitych dochod6w w okresie, w kt6rym powstaty'.

Nieruchomosci irr*"rty"Vjn *u**" ,q ,.'rp.u\vordania z sytuacji finansowej w przypadku ich

zbycia lub w pr4padku u:;e;*fii;;danej nieruchomotui inwestycyjnej z uzytkowania, gdy

, fuY
C2 " <-)''''--'-'-'S:zt
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nie s4 spodziewan e Zadne przyszle korzysci z je1 sprzedairy. wszelkie zyski i shaty wynikaj4ce

z usuniQ;ia nieruchomoSci inwestycyjnej ze spmwozdania z sytuacji finansowej ujmowane s4

w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w w okresie, w kt6rym dokonano usuniqcia. W przypadku
przeniesienia nieruchomosci inwestycyjnej do aktyw6w wykorzystywanych ptzez wladciciela

iomniemany kosA takiego skladnika aktyw6w, lt6ry zostanie pr4'jety do cel6w jego ujqcia w hnej

kategorii lest rOwny wartoici godziwej nieruchomoici ustalonej na dzieri zrfany jej sposobu

uzTtkowania.
Wycena:

- nieruchomoSci inwestycyj nych oraz
- budynk6w i budowli

oparta j est o wyceng warto5ci godziwej zgodnie z wycenq eksperta'
I.ii.*"i.o-o6"i io*istycyjne wykazywane s4w wartoSci godziwej weryfikowanej corocznie.

wartosi godziwa nieruihomosci inwestycyjnych ustalana jest na podstawie wyceny sporzqdzonej

prr"" ,tJ"rornu*.E maj4tkowego. Wszelkie zniany bqdqcej w1'nikiem zmiany wartoSci godziwej

iozpozna,"ane s4w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w'

1 1 . Aktywa trwale ptzaznacmne do zbycia

Grupa klasyfikuje akq.wa trwale do zbycia (lub grupE aktyw6w do zbycia), jako przeznaczone do

iprzedai:y,jeZeli 1gtti io ich wartoSi bilansowa zostanie odzyska:ra w drodze transakcji sptzeduiry,

i*" popii"" jego dalsze *ykorzystanie w prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej. Warunek ten

lr^ui" .iE ru .p"t tiooy w6wczas, gdy wyst@ienie transakcji sprzedaZy jest wysoce prawdopodobne,

a skladnik aktyw6w (gupa aktyw6w) jest dostEpny w swoim obecnym stanie do natychmiastowego

zbycia.
etwu trwale (lub grupE aktyw6w do zbycia) sklasyfikowane, iako pneznaczone do sprzedazy

*v""niu sig po' nizJej- sposrod dw6ch warto3ci: pierwotrej wartosci bilansowej lub warto5ci

godziwej, pomniejszonej o koszty zwiqpane ze sptzedai4
iv 

-rp.u#ora-iu" 
z sytuacji finansowej al1.ywa przeznacz-one do zbycia (lub grupq aktyw6w do

zbycia) prezentowanajest w osobnej pozycji aktyw6w obrotowych'

etii#u'r*autvfikowane jako przeznaczone do qplz3dazy zgodnie z MSSF 5. wytazywane sq

* olrglo-".i pozycji i wyceniane w warto5ci godziweflub cenie nabycia w zale2no6ci, kt6ra z nich jest

niZsza.
3i"a"t u*rl' usuwa sig z ewidencji bilansowej, gdy zostaje 

"byty 
l"bt Cd/ Te oczekuje si' wptywu

dalszych koizy5ci ekonomicmych z jego uzytkowania lub zbycia. Zyski lub straty- na usunipciu

ii"v":i i""to*"ych aktyw6w 
-tt*ury"ft 

"tt"tu 
sie,, j.ak9. r62nica pomiEdzy przychofami netto ze

Lbylia CeZellwystgpujq) i wartoSciqiilanso*4 ty"h Srodk6w trwatych i ujmuje w rachunku zysk6w

i strat.
odpis6w z tytulu utraty wartosci dokonuje siE do poziomu wartoSci odzyskiwalnej' jezeli wartosd

bilansowa danego Srodka trwalego (ut oSrodta wypracowujqpego 6rodki-pieni92ne, do kt6rego on

r"f."V :".t ulzsza od j"go it-"o**"j warioScl odzyskiwalnej ' Jegt na. utratQ wartoSci

;;;;r.;"r"^ ,ie i oj.oj"- ewentualne odpisy z tyrulu utraty wartosci zgodrie z zasadami

okedlonymi w punkcie ,,Utrata warto6ci".
w;;;;;;.ir"modci inwestycyjnych oraz budynk6w i budowli przeznaczonych do zbycia oparta

jest o wyceng wartoSci godziwej zgodnie z wycenQ eksperta'

Zasadyujmowaniaiwycenytzeczowchaktyw6wtrwalychui,ytkowanychnapodstawieum6w
leasingu finansowego.

JeZeli warunki wynikaj4ce z umowy leasingowej spelniajq kryteria ftazde " -9:obry 
lub tqpmie)

okeslone w MSR * 17, ;;; t ia klasyFrkuje sii jako leasing finansowy' Warto66 pocz4tkowa

przedmiotu leasingu finansowego ustalana jest jak o nilsza z dw6ch wartoSci: 
./ /t ,

/4/ ilnt4 .f"- YL
C--."-fl)a



- wartoSci rynkowej przedmiotu leasingu wynikajqcej na o96l z umowy'
- wartosci 6ieZq".j bptrat leasingowych- z uwzglgdnieniem oplaty wstQpnej i gwarantowanej

oplaty koricowej - ustalonej za pomocq stopy procentowej leasingu lub kraficowej stopy

piocentowel, jednak w przypadku braku istotnych r6inic wg warto3ci rynkowej wynikajqpej z

umo\dy.
Leasing jesiklasyfikowany, jako leasing fmansowy, gdy warunki umowy przenoszqzxadriczo caLe

poteffine korzy5ci oraz ryzyko wynikaj4ce z byciaw:ladcicielem na leasingobiorcQ.

iVrrv.*i" porortul" rodzaje ieasingu traktowane s4 jako leasing operacyjny. Aktywa uzytkowane na

poariur"i" leasingu finaisowego- sq traktowane, jako Srodki trwale, podlegaj4ce umorzeniu

i u-o.tyru.ji weilug stawki ,rJtulon"3 na podstawie okresu trwania umowy leasingowej' Oplaty

, q,t"r" *i"*v teiingu dzieli siE na koszty finansowe i raty splaty kapitafu, znmiejszaj4ce

zobowiq4anie z tytutu przejqcia obiektu leasingu.

12. Aktyrva finansowe

W bilansie aktywa finansowe obejmuj4
- udzialy w j ednostkach zale2nYch,
- udzialy w pozostalych jednostkach.

Udzialywjednostkachpodporz4dkowanychoilenires4zakwalifikowanejl|5olyzeznaczonedo

"pr"iuiry 
igodn 

" " 
irlSSf'S, to ujmuje sig w cenie nabycia zgodnie z MSR 27 pomniejszonej

o odpisy z tyn lo ottuty wartoSci zgodnri zMSR 36. Aktywa finansowe testuje siE na utratQ wartoSci

,goirrri 
" 

za"adami okreSlonymi w punkcie ,,Utrata warto5ci"'

niN w pozostatych jednostkach ,q *y"".rion" w- cenie nabycia, gdyz jedngs$1 dominuj4ca nie

UVL * rt ii" ustalie wartoSci goaziwe: na dzieh 30 czsrwca 2010r. (s4 to udziaty w jednostkach

nienotowanych na rynku ."fUo**i-), jednak -ostatnia transakcja zbycia cz91ci udzial6w

* j"anortU"fr pozostaiych kt6i miala miejsce w 2009r. zoslatraptzeprowadzona w cenie nabycia'

13. Zobowiqzaria

Zobowiqzania stanowi4 obecny, wynikaj qcy ze 'z arzef. ptzsszlych.. o}owi+gk Grupy, kt6rego

;;;hrfu" weolug oczekiw;,' ,po*oa"j""*ypty* z jednostki Srodk6w zawier4lqpych w sobie

korzydci ekonomiczne.
il"i"U"*iSZ* Gntpa zalicza: zobowiqpania z tytulu dostawi uslug' zobowiqgania z t,'tulu cel,

p"aJO*, ibezpieczeh i innych tytul6w publicznoprawnych, zobowiq-zania z tf'tutru w1'nagrodzef

oraz pozo stde zobowiq-zania.
a;p; *y;;;;obo-iqaania kr6tkoterminowe w kwocie wymaganej zaplatv'

14. Rezerwy

Rezerwy s4 zobowiq4aniami, kt6rych kwota lub termin,zafaty s4 niepewne' Grupa tworzy rezerwy'

gdy istnieje aktualny, pt";;-il '*yczajowo. oczekiwany obowiqpek' wymkaj4cy ze zdariz,eh

!ii"ri"i t pr"*O"p"a"tt" jest, Ze'spjnienie obowi4zlru spowoduje koniecaro66 wyplywu

Srodk6w w celu wysvlqz*iu ,i9 
" 

ttgo obowiq-zku, otaz moinTa dokonad wiarygodnego szacunku

kwoty tego obowiq-zku. wyr"tol'e 
"#.Izorry"n 

L""r'* lest weryfftowana na dziei bilansowy w celu

rlo.vgo#mu tracunk6w do zgodnych ze stanem wiedzy n a ten dzieh'

G*o" t;"T*?#'ffi*:;r" 
_ rezerwa jest ujmowana, gdy produkty. i uslugi, na kt6re gwarancja

zostala udzielona 
"oti*V 

.p,"ta*"' Wysoko.i t.,ni'y oparta jest 
.* d'"{:l historycznych

dotyczqcych uaaetoofiil i***"ji, oraz Sredniej wazonej wszysrkich mozliwvch wynik6w

\,

zwi4zany ch z iej wYkonani em.
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- umowy rodzQce obciqlenia - rczerwa jest ujrnowana w przypadku' gdy spodziewane przez

C-pe lot"yS"i ekonomiczre z umowy sq wasze niz niermiknione koszty wypetnienia

obowiqgk6w umownYch.
_ odroirony podatel dochodowy, twolzony w zwiqz.ku z wyst4pieniem dodafirich r62nic

p.r.jS.io\tty"tt -iqdzy wartosciq ksiggow4 aktyw6w i pasyw6w, a ich wartosci4 podatkow4'

zgodni" z- wynogami MsR i ,,piezentacja sprawozdaf finansowych" rezerwy w bilansie

pr-ezentowane's4 o<tpowiednio jako kr6tko- i dlugoterrninowe'

15. Swiadczenia Pracownicze

Pracownicy Sp6lek wchodzqcych w sklad Grupy nabywaj4 prawo do- pewnych Swiadczerl' kt6re

""rt"rq 
*yd;"one po nabyciu okreslonych uirawnien Sp6lki te zobowiq-zane sq na podstawie

"L"*iriijdy"h 
przepis6wio wyplaty oilpraw-emerytalno-rentowych. w zwiq.zku zEmkuadaze

sp6lek tworzy rczerwy na odprawy 
'emerltalno-rentowe 

or'tz na zalegle urlopy wypoczynkowe

pr*olNoim*fr zycznychi umyslowych (w beoclima Sp. z o.o. otaz ZP lnstal Sp. z o'o., ze wzglgdu

na nieistotn4 warto56 nie tworzono rezerw na Swiadczenia pracownicze)'

Kalkulacja rezerry na zategle urlopy przeprowadzana jest przy zastosowaniu metody

prognozowanych uprawniefi jednostkowych.

16. Podatek dochodowy biezqcy i odroczony podatek dochodowy

podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w ole]muje czgi;6 bie24cE

i od.oc"on4. Podatek Uiezacy stanowi zobowiqganie podatkowe z tytulu opodatkowania dochodu za

dany rok i obliczane jest na podstawie wyniku iodatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku

"U.ir"*"g". 
Zysk (strata) podatkowa iO^i tie od ksiggowego zysku (straty) netto w zwiqzku

)*vte",;^"^" poy"noao- podlegajqcyctr opodutko**io i koszt6w niestanowi4cych koszt6w

;ikfu" p.ry"hoi6* or*'pil1'Ai'foraO* i przychod6w, kt6re nigdy nie bEdq podlegaty

opodatkowaniu. obci4Zenia poau*o*" ustalane sQ prz,. zastosowaniu stawek podatkowych

obowiqguj4cych na dzieri bilansowy ,--:- L.:,^-^^--.^^
Podatel odro"tony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiqzania bilansowego' w oparclu

o ,Oori." p.,"j S"io*e'pomiqii *urtoicia uttyw6w i zobowiazan szacorran4 dla cel6w ksiEgowyc6'

a ich wartosci4 szncowan4 dil 
";16* 

poL*o*yc1. Rezerwy na podatek odrgczlnl sa to kwoty

podatku dochodowego poat"guja""go =zq/ryL w przysztych ory:u"h. od dodatnich r62nic
'p.".jLi"*y"1r. poda[k da.orioii ulmuje-sie w sprawozdaniu zcalkowitych dochod6w danego

okresu, za nyjqtkiem pt4ddk; gay p"A"t"t odroczony dotyczy transakcji c4 zdaruefi" kt6re

;;;;;;.rp"S..,i"id * t"pitif" nigrnV,l - w6wczas podatek odroczony r6wniez ujmowany

iJri-*-"Api,*l"aoi- ,Uuaoito kapitalu wtasnegg. Aktywa z tytulu odroczonego podatku

dochodowego sato kwoty polatku i"Jrt"Jo*"go poilegujqpego zwrotowi w przyszlych okresach od

ujemnych r6inic Przej SciowYch.
Aktywa z qtulu podatku oato""on"go s4 ujmowane-do yt:I"s:i',1t*$ltlijest prawdopodobne' i2

"riqgnigb' 
d*ttOd do opodatkowania pozwoli na realizacjE aktywa z tytutu podatlo odroczonego'

Rezerwa na odroczony poau,J G u[ti*u z tytutu podattu odroczonego w sprawozdaniu z sytuacji

finansowej ;"rt *yturyrt*" 
"ap"#"ani", 

jako rezerwa na podatek odroczony lub akqvra

dlugoterminowe.

17. Transakcje w walutach obcych i r6inice kursowe

WyraZone w walutach obcych operacje gospodarcze.ujmuje siE w walucie firnkcjonalnej Grupy -

pLN wedtug kursu obowifij;*,';; dil[u'',akcji. boiatnie i ujemne r6zrice kursowe z Er-ttu

rozliczenia transakcji * #J"ti"rt obcych oraz wyceny bilansowej aktyw6w i zobowiqzafr

l 6
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pienigznych ujmuje sig w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w. R6inice kursowe prezentowane sQ
saldem.

18. Kapital wlasny

Kapital wlasny Grupy stanowi4
- kapital podstawowy,
- kapital zapasowy,
- kapital z aktualizacji wycenY,
- niepodzielony zysk lub nieporyta strata z
ubieglych),

lat ubiegtrych (skumulowane zysk' straly z lat

- wynik finansowy bieZ4cego okresu obrotowego
- udzialy niekontroluj qce

Instrumenty kapitalowe wyemitowane przez Grupg ujmowane s4 w wartosci uzyskanych wplyw6w

pomniejszonych o bezpoSrednie koszty emisji.

19. Utrata wartoici

Na kaZdy dzieri bilansowy Grupa dokonuje przegl4du wartosci bilansowej skladnik6w majqtku

w celu siwierdz ertta, czy nie wystgpuj4 przeslanki wskazujqce na moZliwo5i utraty ich wartoSci.

W pr4padkq gdy stwilrdzono istnienie takich przeslanelq szacowana jest warto6d odzyskiwalna

aurrego spaaniia aktyw6w w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tyhrlu.

W*ioSe odzyskiwalna ustalona jest jako kwota wy'Zsza z dw6ch wartoSci, a mianowicie: warto6ci

godri*"i po"mniejszonej o koszfy iprzedairy lub uzytkowej, kt6ra odpowiad4 wartosci biezqcej

!"u",rot, 
'prtyszfoch 

irzeptyw6w pieniqrnych zdyskontowanych przy uitycitt stopy dyskonta

uwzglEdniaj4cej uttra,'a .iko*a 
-wartoSe 

pieni4dza w czasie onz ryzyko specyficzne je6li

wystEpuje, dla danego aktYwa.
fezeti^wartoSe oazyst<iwana jest niZsza od wartosci bilansowej netto skladnika akfyw6w' wartos6

bilansowa jest pomniejszona do wartosci odzyskiwalnej. Strata z tego tlrhrtu jest ujmowana jako

koszt w okesie, w kt6rym nast4rila utrata warto6ci.
W sytuacji odwr6cenia utraty'iartodci wartos6 netto skla<lnika aktyw6w zwiqkszana jest do nowej

orra"o*-".j wartosci odzyskiwalnej, nie wyZszej jednak od wartosci netto tego skladnika aktyw6w'

;ata Uyfaby ustalona gOyty utrata warto6ci nie zostala to4tozrrara w poprzednich okresach'

ba-rO""rri" utraty war6sci ujmowane jest jako korekta koszt6w okresu, w kt6r)ryn ustaly przeslanki

powoduj 4ce utratE warto5ci.

20. Koszty finansowania zewnEtranego

KosztyfinansowaniazewnghznegobezpoSredniozwiqzanegoznabyciemlubwytworzeniem
,UuAn*O* maj4tku trwalego ponolszon" do ,^o oddania sklatlnika majqtku trwalego do uirywania

ffi sprzeaazy 
" 
zaticza sig- ao koszt6w wytworzenia__takich aktyw6w. Kosztami finansowania

,"*ngt^"go,kt6remoZnabezpo5rednio'przyporz4dkowacnabyciu'budowie-lubwytworzeniu
;ktd"ik" i.tJ*O* s4 koszty iiqt*" z'pozyskaniem Srodk6w zewnqtrznych przsmaczonych

i""po,sr.orrio 
'na 

finansowanie nabycia lub wytworzenia skladnik6w majqtku. w pozostalych

;r"yp;dk;.h koszty finansowania zewngtrzlego sq odnoszone bezpo6rednio w sprawozdaniu

" 
rufto*iry"ft aochod6w w okresie, w kt6rym zostaly poniesione'

21. Przychody ze sprzedazy towar6w i ustug

Przychody ze sprzedairy towar6w i wyrob6w gotowych s4 ujmowane w sprawozdaniu z calkowitych

dochodow, gdy znaczqce ryzyko i korzysci-wynikaj4ce z ich wlasnodci zostalv orzejelon; na

t 1  
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kupuj4cego. Przychody ze Swiadczenia uslug ujmowane sqw sprawozdaniu z calkowitych dochod6w

w proporcji do stopnia realizacji transakcji na clzieri bilansowy'
Umoivy o uslugE budowlanq ujmowane s4 gdy wynik umowy moze zostad wigfeodnig oszacowany,

pr"yAroay i ko?y 
"" 

aEane-",.rmowq *ytary*an" s4 w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w -

dla- um6w o okreiie rcaliza$i ponizej 6 miesigcy wycena opiera siE na wartodci kosztotysowej'

natomiast dla um6w powyZej e mi".igcy metod4 stopnia zaawansowania realizacji kontraktu - od

strony wsadu.

22- Pozostale aktywa

w pozostalych aktywach Grupa wykazuje rozliczenia z tyttthrt kontrakt6w dlugoterminowych oraz

roziiczenia-mirgdqokresowe tosdOw, jeZeli poniesione wydatki dotycz4usfug niewykonanych lub

towar6w niedostarczonych, dotycz4cych olais6w nastQpujqpych po okresie, w kt6rym te wydatki

poni-tio*, sq to min. ubezpieczenia majqtkowe' W sprawozdaniu z *tuacji finansowej

wykazyvrane, jako pozostale aktywa.

23. Wskazanie srednich kurs6w wymiany zlotego, w okresach objgtych sprawozdaniem finansowym

ipor6wnyrvalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez NBP

Wybrane dane finalsowe raportu zostaly przeliczone kursem EURO w nastEpuj4cy spos6b:

a) poszczeg6lne pozycje sprawozdania z calkowitych dochod6w, poz. I-VIII, zostaly przeliczone wg
(wsu starrJ*iqc&o Sr"aniq arytrnetycznq Srednich kurs6w ogloszonych przez NBP obowiqTujqcych

na ostatni dziefr kazdego miesi4ca objqtego raportem p6hocznym

Kurs ten za okres od 1 stycznia d o 30 czerwca2}l 0 r' wynosi 4,0042 zl'

29.01.2010 r. - 4, 06i6 tabela 20/AAIBP/2010
26.02.2010 r. - 3, 9768 tabela 40/A/NBP/2010
3 1.03.201 0 r. - 3, 8622 tabela 63/A./NBP/201 0
30.04.2010 r. -3,9020 tabela 84/A/NBP/2010
3 1.05.20 1 0 r. - 4' 07 7 0 tabela 1 04/AA{BP/201 0

30.06.2010 r. - 4, 1458 tabela 125/A/NBP/2010

b)poszczeg6lnepozycjeaktyw6wipasyrv6w,poz.IX-Xll,zostalyptzeliczonewgSredniegokursu
o6o*iqz".ia""go w dniu 30.06.2010 r. ogloszonego przez NBP'

tabela 125|A/NBP/2010

; arbSci na 31.12.2009

4 | 454

Wybrane dane finansowe

j_^*^ -^ -^.--n"tr, ^6'l t^w,r^w i mtferial6w

w tys. z! w Ws. EUR

I p6lrocze
20lo

I p6lrocze
2009

I p6lrocze
2010

I p6lrocze
2009

26 730 22 600 6 675 5 644

*ffi 4 807 5 1 -1 200 13
l l .  Z -v5K l5u l l [ . r l  z  uzrd4rwJvr  vP l r4vJJ ! - r

-4 819 J A I 203 l 4
I  .  z z y J ^ t n t 4 t 4 ,  P t z l s  v v v v g N

-4 427 -41 - l 106 -10
IV. Zysk (strata) netto

r-:^1^l-^a^i ^--onrinai -'76 822 -t9 205
v. FrzeDtvwv t)lEurgAE [eLLv z sqluvev' "P-'--rJ--J

ilreprywv netto z a4f?ln, osgi,ttt*"stycvjgej
F. Przeplywy neno z dzialalnosci finansowej
rrrrr D--^^t^,^, -i-nia;de natf^ rt?ejn

-93 -30'7 -'7'7

290 - )J 72 -13

121 462 30 1 1 5
I  r \ r .  \  L e v ' J  " J  w

lX. Allvwa razem 55 974 60 720 13 501 14 646

2t 172 22 101 5 252 5  l 3 l

0 0 0 0
14 7',1| t5 246 3 563 3 677

ry
XIII. Kaoital wlasnY
XIV. Kaoital zakladovY-

34 202 38 619 8 250 9  3 1 5

15 496 t5 496 3 738 3 738
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24. Zasady konsolidacj i

Skonsolidowane informacje finansowe obejmuj4 sprawozdanie finansowe jednostki dominujqcej oraz

,pi"*"rA-i" finansowe jej jednostek ,it"i^yiU. Sprawozdania finaasowe jednostek zaleinych

sporz4dzane s4 za ten ru. okt"r sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominujqpej przy

wykorzystaniu sp6jnych zasad rachunkowo6ci.
2i:"4"1.*i zale2ne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowlm Grupy uznaje sig te jednostki, w

oAniesi"niu do kt6rych Grupa ma zaonoSe kierowania ich polityk4 finansowq i operacyjn4 w celu

u"vrtu"iu korzyiici'zich tlzialalnosci. wi4ze siE to z posiadaniem wiEkszosci og6lnej liczby glos6w

w organach stanowi4cych tych jednostek.

Jednostki zaleine konsolidowane sq metod4pehq'
wyl4czeniu podlega wartosd bilansowa 

-inwestycji 
jednostki dominuj4cej w ka:zdej jednostce

,"i;;;* ooio*i"loio z kapitalem wlasnvm kazde.l jednostki d:^q: ryadYzkQ wartosci

tif*-*il": iiwestycji ,tua *itos"ia godziw4 udziafu crupy w mgzliwy. c]r. do^zidentyfikowania

prr"jety"tt akrywacfr netto ujmuje tii1"f.o *u1oS: ftty' 
Nadwyzkq udziatu Grupy w wartoSci

ft;il"trk y*6w neno nun Lnqpo"jE"ia ujmujg sig bezpo3rednio w rachunku zysk6w i strat.

il"rz i-.:i"ia ustala siQ jato ,i'i.t"se go&i.*q .przekazanych 
aktyw6w' wyemitowanych

lrr.t u-irrtO* kapitalowych it* 
"obo*tryi 

zaciagnigtych tub nrzeietfgl.r na -fzieri 
wymiany,

oowiekszona o koszty bezpo6rednio nxiqane z prz-ejqciem' Moidiwe do zidentyfikowania aktywa

;;;;:*"-;;"b;;;;; i zobowiqsania ***** przejEte w IT"*l rytseTPa 
jednostek

;;;ft;;h *y"""iu sig na dziei przejEcia wedlug ich wartosci godziwej, niezale2nie od

*i"lko6"i ewentualnych udzial6w mniej szo5ci'
i* uf.".i", rozrachunki, przychody, kosay i nienealimwane zyski ujEte w aktywac[ powstale na

transakcjach pomiEdzy sp6lkami Grupy, podlegajqeliminacji'
UOriul'"ni"tomtoi".lace w akty*actt 

-netto 
konsolidowanych jednostek zaleimych ujmowane sq w

ramach kapitalu wlasnego w odrEbnej pozycji' - - .
;;;;""r"i'" sig konsot&cji jednostet zateznych z dniem ustania kontroli'-1fr""r*. 

aorii*ie"a h"fini"rjsp jednostki zaleine do konsolidacji, kieruje siE kryterium istotnogci

ich danych finansowYch.
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III. Wybrane dane obja5niaj4ce

1 . Obj asnienia dotyczqce sezonowosci lub cyklicznosci dzialalnosci w okresie I p6hocza 20 1 0r.

DzialalnoSi Grupy w prezentowanym okresie nie podlegala sezonowosci lub cyklicznosci.

2.Ftodzajorazkwotypozycjiwptywajqcychnaaktywa'zobowiq-zaniqkapital,wynikfinansowy
netto lub przeptyw S-atO* pi*ie^y"it, 1:t6re s4 nietypowe ze wzglEdu na ich rodzaj' wielkodi

lub wywieranY wPlYw.

w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. nie wyst4rity czynniki i zdatzenta o nietypowym

charakterze maj4ce znaczqpy wplnv na osi'srdQte wyniki finansowe'

3. Emisje, wykup i splaty dhrinych i kapitalowych papier6w warto5ciowych'

Lp. Kapibl podstawowy - struktura Stan na 30.06.2010 Stan na 31.12.2009

1 . Seria A - 650 000 szuk 650 000 6s0 000

2. Sir iaB -  1300000szhrk I 300 000 1 300 000

3 . Seria C - 1 300 000 sztuk I 300 000 r 300 000
A se r i "D - t62 io00sz tuk 1 625 000 r 625 000

5. Ser iaE-1200000s2tuk r 200 000 1 200 000

6. Se.ian-++Zt tSt szntt 4 421 157 4 421 l5'l

7 . S e r i a G - 5 0 0 0 0 0 0 s d u k 5 000 000 5 000 000

Razem- liczba akcji l5 496 157 sztuk po lzl t5 496 rs7 t5 496 r57

Kapital zaklaclowy Grupy na dzieri 3l.l2.2009t.qmosil 15.496.157,00 zl, w okresie od 01'01'2010r'

do 30.06.2010r. nie ulegl zmianie.

Na dzierl 30.06.2010r. liczba akcji wynosi 15 496 157 sztuk po I zl ka;hda, akcje s4 akcjami

zwyklymi na ok azioiela-

4. Informacje dotycz4ce emisji papier6w warto6ciowych'

Dotyczy jednos&i dominuj4cej. q-,.^-^t-^-:^ ^1.
T{!ry-ir^" zoio .. *rno*iorr. po przerwie Nadzrvyc".ajne waTne zgromadzenie Akcjonariuszy,

zwolane na dzierl rg grud"iu t0o9 r. postanowilo u"hwal4 or 8/2010 o warunko-wvm podwyzszeniu

ilir.* ,urtuao*.gJ* a.oa". 
"-ir.li 

30 950 000 akcji ierii H, obejmowany ch przez posiadaczy

warrant6wsubskrypcyjnych'".ils.E*it*tszczeg6lowopoinformowalotrescipodjEtychuchwal
w raporcie bieZ4cym nr 412010 z dnia 15 stycznia 2010 r'

Dnia 4 marca 2010r. odbylo siq Nadzvryczajne walne zgtomalzente, Akcjonariuszy, kt6re

uchwal4nf 3/2010 zmienilo ;;t;G*;;4d"sd uchwaty Nwz m 8120102 dnia 15 stvcznia 2010 r.

;;;;;;*;l^e wartosci 
-ti*i""r"".i 

*o-to*"go podwvzszenia kapitalu - na kwotQ

13345076,002r, poprzez;;;it iqs o%'k":,'-:^d H' obejmowanvch przez posiadaczv

*uouotO* t"ttL.ficyjnych serii B (raport bieZqpy nr 2812010)'

Dnia g kwietnia 2010r . s@ Rejonowy w Lublinie xI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru

S4dowegowydalpostanowienie"wsprawiezalgjThowaniawarunkowegopodwyZszeniakapitatu
zai.<ladoiego o wartoSci nominalnej 13 345 076,00 zl'
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Drtra 22 lipca 2010 r. nastqpilo wydanie na podstawie afi. 451 $2 k.s.h. dokument6w akcji serii H
wyemitowanych na podstawie uchwaly nr 8/20 1 0 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenra z &tta 15
stycznia 2010 r. oraz uchwaly NWZ nr 3/2010 z dnta 4 marca20l0 t.
Wydanie akcji serii H jest r6wnoznaczne z podwylszeniem kapitalu zakladowego jednostki
dominuj4cej o kwotg 13 345 076 zl (slownie: trzynaicie milion6w tzysta crterdzieSci pie6 Esiecy
siedemdziesiqt sze56 zlotych) poprzez emisjg 13 345 076 (slownie: trzyna6cie milion6w trzysta
czterdziesci pi96 tysigcy siedemdziesi4t sze56) akcji zwyklych, na okaziciela serii H o wartoSci
nominalnej 1 zl (slownie: jeden doty) katizda i lqcznq wartodci nominalnej 13 345 076 zl (slownie:
trzyna3cie milion6w trzysta czterdzieSci piEi tysiqcy siedemdziesi4t szeSd zlotych).

w dniu 23.08.2010 Nadzwyczajne walne Zgromadzenie podjglo uchwalq nr. 3/2010 dotyczryq
warunkowego podwy2szenia kapitatu zakladowego sp6lki dominujqpej o kwotq 53.588.257 zl po
przez emisjg nie wigcej nt| 53.588.257 akcji na okaziciela serii I. Akcje serii I w ramach
warunkowego kapitalu zakladowego obejmowane bgdq przez uprawnionych z warrant6w
subskrypcyjnych serii c emitowany ch ptzez jednostkg dominujqcq (raport biezqpy 8612010 z dn.
23.08.2010r.).

5. Wlplacone dywidendy z poclzialem na akcje zwykle i pozostale akcje.

W okresie I p6hocza 2010r. Grupa kapitalowa PIP INSTAL-LUBLIN S.A. nie wyplacila ani nie
zadeklarowala wyplaty dpuidendy.

6. Informacje dotycz4ce przychod6w i wynik6w przypadaj4cych na poszczeg6lne segmenty.
polityka rachunkowoSci segment6w zostala przedstawiona w opisie zastosowanych zasad

rachunkowoSci.

.2009 do 30.06.2009r- orzvchodv i koszfr zao\res od 01.0I.2009 do J0.06.zuuvr.w

Wyszczeg6lni€nie Ogdlem Kraj
Kraje spoza

UE
Kraje UE

Przychody od klient6w zewnghznych 22 600 21 8r9 350 431

Koszry 23 010 22 593 124 293

Zysk(strata) na sprzedazy 4 1 0 -774 138

Pozostale przychody operacyjne 489 489

Pozostale koszty operacine 28 28

Zysk (strata) na dziaialnoSci operacyjnej ) t -313 138

Saldo dzialalnoSci finansowej 7 -45 54

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 58 -3 58 224 t92

Podatek dochodowy 99 99

Zysk ( strata) netto -41 457 224 192

06.2009r zti pasvwa segrnent6w na 30.06.20U9r. w

Wyszcz€gdlnienie Og6lem Kraj
Kraje

sDoza UE
Kraje UE

Aktywa 34488 34488

NaleinoSci 15 042 t5 042

Pasvwa 34 488 34 488

Zobowiuania
'1 004 7 004

Amorlyzacja' 387 387

Wydatki inwestycyjne 171 t7r

2 l

q=- '
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ent hrrni-owv - Drzvchodv z( ,ftedairy za ok'res od 01.01.2009 do 30.06.2U0vr' w

Wyszczeg6lnienie
Razem

Uslugi
budowlano-
montaZowe

Wyroby
instalacyj ne

Pozostala
sprz€dai

SprzedaZ
towar6w i

material6w

Przychody segmentu 22 600 20 014 | 373 404 809

Koszty segmentu 20 206 17 822 1202 405 7',1'7

N iepr4pisane przychodY 773
Nieprzlpisarg koszty 3 109

Wynik finansowy netto -4r

do 30.06.2009r zl

06.2010r zl

zl

klientach za okres od 01.01.2009 do 30'06'2009r'

ent qeoqraficznv - DrzvchodY i koszty za okes od 0i.01.2010 do 30.06.201Ur.w

Wyszczegdlnienie O96lem Kraj
Kraje spoza

UE
Kraje UE

26 730 26 47'7 253p'.vclndv od klient6w zewnetrznych

Koszty 3 l  5 1 8 31295 223

4'188 -4 818 30
-sk(shata) na sPrzedazf

Pozostale orzvchodv oDeracYjne 460 460
-

P^7^etale koszh/ oDeracvlne 479 479

4 807 -4 837 30
7,t.v (<tr^t^\ n^ dzirlalno(ci oDeracqnel

e. l , l^ ,4?i ' l ' ln^(c i  f i  n^nsowei
- l z -12 0

-4 819 -4 849 30
Z,cL I$rrt^\ nrTed oDodatkowaniem

Podatek dochodowY
-321 -321

70
'70

R oTlicTenie warlosci Flrmy iednostek podporz'
1 I

cl-r- ,,,1?;al^w.6rl, nie snrawulacvch Konroll

Zysk (shata) netto
-4 427 -4 45'1 30

i nacwwa seqment6w na 30.06.2010r. v

WYszcze96lnienie

Akwwa

Nale2noSoi

Pasvwa

Znbowiqzzl.ia

Amortvzacia
Wydatki inwestycYJne

Og6lem Kraj
Kraje spoza

UE
Kraje UE

55 974 5s 974

19 366 1 9  i t 3 253

55 9'14 55 974
91 4 7 1 1 14 762

406 406

93 93

22
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do 30.06.2010r A.01.01.2010 do 3u.0o.2ulur-wDranjzowy-przyslruu z.E JltlLauaLy 2,.t \,ArvJ ur

Wyszcz€gdlnienie
Razem

Uslugi
budowlano-
montazowe

Wyroby
instalacyjne

Pozostala
sprzedai

SprzedaZ
towardw i
material6w

Prrychody segmentu 26'730 22 328 1  0 1 6 442 2 944

Koszty segmentu 27 704 23 602 1 102 449 z 55r

Nieprrypisane przYchodY 535

Niepr4?isane koszty 3 988

W),nik finansowy netto -4 427

klientach za okres od 01.01.2010 4S4{929-19!
Za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010r.

Udzial (w %)

Sprz*Uue+.oOrt tOw towar6w i materi4I t tyl a

lqijsnt A=sgme11 uslug budowlano-montazowych

Eli6t g -li"nt g - t"g."nt uslug budowlano - monta2owycb

T. Is to t r rezdarzen ianas tQpu j4cepozakofczen iuokresuSr6droczr rego,k t6 ren iezos ta ty
odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okrcs 6r6droczny'

w dniu 21 Iipca 2010 r. jednostka dominuj4ca nabyla 429.338 (czterysta dwadziescia dziewig6

,tri*V ot"j ttzydzielci osiem) akcji przeisiEUiorstwa Wyrob6w letgnowvch AWBUD S'A' z

siedzib* w Fugasowce, co statowi 42',93 Vo w iapitale zakJadoqm i taki sam procent glos6w na

ff;y- zgro;adzenln Sp6lki, za l4cznq cettq is'lss2ls PLN (tzydzieSci dziewiE6 milion6w

sied#set izydzieSci pi96 tysiqcy dwieScie dwadzie6cia osiem zlotych)'

?^i;; ;"y' ,;atcje *lw'rpati naststpila w wyniku. zawarcia przez jednostkg dominujac4 dnia 21

lipca 2010 r. um6w umownego pott4i"lnu wierzytelnosci. Jednostka dominuj4ca potracila swoj4

\^r'i".ryt"rnose przysluguj4cq i." 
" 

tyt"ro wniesienia wkladu na akcje serii H wyemitowane na

poA.il*i" ,rcfr*aty * S/20i0 N.dr"i czajnego Walne-go- Zgromadzenia. Akcjonariuszy z dnia 15

iiy.^i" ioio i. orL uchwaty nr z,izoto 
" 

a"iiq ^-""i070 r., zvieuvtelnogciami nabvwc6w akcji

serii H z tytulu ceny nabycia akcji PrzedsiQbiorstwa^ Wyrob6w Betonowyoh AWBUD S'A'

Transakcja zostala opisana w raporcie bieZqcym nr 6912010'

W dniu 23.08.2010 Nadnvyczajne Walne Zgromadzenie podjElo uclwatq nr. lt?o}.0 dotyczQc4

**#o*"go podwyzsze# kdt"h, zakladolwego sp6lki dominuj4cej o kwotg 53...588.257 zl po

i.r--"r-s? nie wiEcej ,riilTJsS.iii akcji-na ok*i.i"lu serii I. Akcje serii I w ramach

;"-"k";";; kapitaiu 
- 

"rkd;;"g" 
obejmowane bqdq gzez uprawnionych ^z 

wanant6w

,"ifip"y.i"ty"ft ."tii C 
"rnito**vJh 

prz"' .ltdnotfte aominujqpe (raport biel4py 8612010 z dn'

23.08.2010r.).

S.Zmianywstrukturzegrupykapitalowejwci4guokesuSr6drocznego' lqpmiezpolqczetiem
jednostek gorpoo*"ry"f,, n^ii"1#. lub lprzeda:zq jednostek zal4Jmych iinwestycji

itugoterminowich, restnrkturyzaci 4 i zaniechaniem dzialalno5ci'

Dnia 30 kwietnia 2010 r. wskutek umorzenia 80% udzial6w spolki Zaklad-Produkcyjny Instal sp6lka

z ograniczonq oapo*leaziarnoJc-ia; sieazitq w Lut6nie, posiadane przez Emitenta 1 9 udzial6w stalo

siE-9S % kapitalu zakladowego tej sp6lki. /' '
///
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g.Zmlanyzobovnq.zanwarunkowychlubaktyw6wwarunkowych,kt6renast4pi lyodczasu
zakorlczenia ostatniego roku obrotowego (w tys. zl)

Lp. Tytul zobowiQzania
Stan na

30.06.2010
Stan na

31.r2.2009

I Gwarancje 440 559

2 Weksle 901 90r
4 Razem 1 3 4 1 | 460

Lp. Tytul zobowi{zani8
Stan na

30.06.2010
Stan na

31.12.2009

I Zabem\eczenianamaJqtkt 1250 1250

2 Hipoteka kaucyj!4 2 400 0

3 Razem 3 650 1250

lO .Wokes iep ie rwszegop6hocza2010rokuroz iw iqzanorezerwQnakosz tykont rak t6w
w wysoko6ci +Z[ Ws. zl 6raz'utworzono rezerwQ na koszty konhakt6w. w^wysokogci 926 tys. zl.

Ronriiqgano rezerwQ na wynagodzenie Rady Nadzorczej w wysoko6ci 9 tfst zi'. uiworzono w

*yrotos"i 11,0 tys. zl. Rozwiizano rezerwQ na koszty uslug obcych w wysokosci 54 tys. zl, a

,ri-o."o.o w-wysoko3ci 62tys. zt. Utworzone rezerwQ -na zobowiqTania publicznoprawne VAT

nalezny do rozliczenia w olaesach nastqpnych w wysoko3ci 13 tys' d'

Rozwiq?ano rezerwQ na odpmwy emerltalne w wysokoSci 29 Ws' ̂ ' otaz utwolzono tezerwQ La

niewykorzystane urlopy * *ytokosai 423 tys' z\',Rozwiqzmro rezerwQ na n4prawy gwarancyjne

* *vr"["i"i + tys. i. w okresie pierwszego p6bocza 2010 roku rozrviq-zano rezerwQ z q/tu]u

odroczonego podatku dochodowego w wysoko5ci 769 tys' z\'

W okresie pierwszego p'6bocza 2010 roku utworzono oclpisy aktualizui4ce naleinoSci w kwocie 208

tys. zl, natomiast rozwiqpano w kwocie 394 tys' A'

1 1. Odpisy aktualizujqpe naleinoSci z tyhrlu dostaw i uslug

Odpisy aktualizujqce wartose nlleznoSci z tJ'tulu dostaw i uslug

%scinaPoczqtek olnesuWaaoSC odpis6w aKual izuJ 4cych w

a) zwigkszenia

b) zrnniejszenia

12. Rezerwy na Swiadczenia emerytalne i podobne oraz pozostale rezerwy

Rezerwy na Swiadczenia eme4ltalne i podobne or^z pozostale rezerwy 
II

Na Swiadczenia emerytaho rentowe '

Na zalegle urlopy
Na napraty gwarancyJne

Na koszty kontrakt6w
Na wynagrodzenie RN

f tt-azouowiaaniawPost.uPa%
Na kary i inne kosztY na kontraklach

-Kr6tkoterminowe

Na koszty

Stan na
30.06.2010

Stan na
31.12.2009

3 5 1 380
645 222
49 53

926 424

42 39
0 0

2445 2 445

62 42

4 520 360s
361 412

4 159 ,',)193

%z
24



Lp.
Zmiany stanu rezerw na emerytalno-rentowe

i podobn€ oraz pozostale rezerwy
Stan na

30.06.2010
Stan na

3r.r2.2009

l , Reierwa na Swiadczenia emerytalno-I9!!9I9I3-P9g{9!9!lgI- 380 284

a) zwiQkszenia 0 126

b) zrnniej szenia 29 30

Rezerwa na Swiadczenia emerytalno-rentowe na koniec okresu 351 380

2. Rezerwa na zalegle urlopy na poclQtek okresu 222 195

a) zwigkszenia 62

b) mrniej szenia 0 35

Rezerwa na zalegle urlopy na koniec okresu 645 222

J . Reze.wa oa wynagrodzenie Rady Nadzorczej na pocz4tek okresu 9 0

a) zwigkszenia 42 39

b) znniej szenia 9 0

@jnaryn'eeikresl 42 39

4. Rezerwa na koszty konsultacji i audytu na poczQtek okresu 42 0

a) zwigkszenia 62 42

b) mrniej szenia 42 0

Rezerwa na koszty konsultacji i audytu na koniec okresu 62 42

f,. R""er*a na otprarYy gwarancyj!9]lf9g4!9ry 5.' 29

a) zwiqkszenia 0 24

b) anniej szenia 4 0

Rezerwa na naprawy gwarancyine na koniec okr€su 49 ]J

6. R.rert"a na koszty kontrakt6w na pocz?tek okre$ 424 462

a) zwiEkszenia
--li.._=.-

bJ zrnnreJSzenla

926 424
424 462

Rezerwa na koszty kontrakt6w na koniec okresu 926 424

7. n-e"erwa na t ary i inne koszty kontrakt6w na poczltekjkresl 2 445 2 445

a) zwiekszenia
b) zrnnieiszenia
n-"".t"a * Lury i inne koszty kontrakt6rY na koniec okresu

0 0
0 0

2 445 2 445

Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego

-an reze.w z tytulu odroczonego podatku dochodowego na

Stan na
30.06.2009

Stan na
31.12.2009Lp.

L

2.

3 250 2 240

l 093 301
4_' uu[vprvuJ 4e nJslr r&r*_"- J

b) odniesiony na kaPital wlasny
Zwiekszenia
r\ ndnicsionv na w\attk lrnansolw

bl odniesiony na kaPital wlasny
Zmniejszeniq

2 157 1939
0 1 3 9 0
0 | 172
0 2 1 8

'169

/ J O

380
3 . 380

a) odniesiony na wY 0
h\ odniesionv na kaDital wlasnY

4. Si;r *""t* t t''ttt" 
"d..*onego 

podatku dochodowego na koniec

ark aesu

"\
b) odniesiony na kaPitul *lG

2 481 3 250

357 l 093
2 t24 2 '15'l

13. Podatek dochodowY bie24cY

Na dzieri 30.06.2010 Grupa w sprawozdaniu wykazuje nastQpujace kwoty podatku dochodowego:

- podatek dochoclowy bie2qpy + 36tys' zt'

25
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- podatek dochodowy odroczony -357 tys' zN'

Z czego naposzczeg6lne jednostki przypada:- - 
I pp^,,fNSfLL-fUefN- S.e.^- podatek dochodowy biei4cy - 0 zl, podatek dochodowy

odroczonY -357 tYs zl.
-GeoclimaSp.zo.o._podatekdochodowybie2qcy36tys.zl,podatekdochodowyodroczony-

0 tYs zl.
.ZPInstalSp.zo.o.-podatekdochodowybieZ4cy0zl,podatekdochodowyodrocmrry0zl.

14.Nabyciaizbyciapozyc1irzeczowychaktylv6whwalychzaolaes01.01.2010do30.06.2010r.

Zmiana stanu rzeczowych aktyw6w
trwalych

-a) 
wartoSd brutto Srodk6w trwalych na

Doczatek okresu

- grunty (w
tym prawo

uz'"tk
wi€czystego

gruntu

- bud.'
lokale i
obiekty

ini" lqd. i
wodnej

- urzqdzenia
techniczne i

maszlny

Srodki
transp
ortu

- inne
Srodki
trlYale

Srodki
trwale
razem

289
8 808 1 1 1 1 1 8 1 2 r602 14734

1214 1 9 1233
bl zwiekszenia (z tYtulu)
- zakupu

tzl4 1 9 1233

- ilKlualuzar14 wt!!rrJ'

c) znnieiszenia (z Mulu)
l 0 22 37 69
10 22 3',7 69

- sprzeddz
- likwidacja

---^^ i -" i-- i - /t^ inrtesfvci

289
8 808 3 427 | 790 1584 t5 898

el skumulowana amortyzacJa
3 214 1 9 1 6 752 1550 1 432

1 1 9 59 160 -28 3 t 0
I) amorty:zasJa za uNcs \a trturu,

1 1 9 69 180 9 377
- rata 10 20 37 o /

lry+ti;::,:-;=
qi=ii##

3 333 | 975 912 1522 7 742

n) ooplsy z Lytulu u !4slll3!l_:lgjY-:
- zwr9x.Szsurs
- zrnnieiszenie

t-od?isyz q4utu twalej utraty wartosci
na koniec okresu -
it wartos6 netto Srodk6w trwalych na

koniec okresu

289
5 475 | 452 878 62 8 1 5 6

01.01.2010 do 30.06.2010r.
Nabycia i zbycia wartodci niematerialnych i prawnych za okes

Zmiana stanu wartosci niematerialnych

atTiitose brutto wxiP na poczQtek

26 -K*



wartosd brutto WNiP na koniec okresu

16. Inwestycje dtugoterminowe

Inwes8cje dlugoterminowe Stan na 30'06.2010 Stan na 31.12.2009

Nieruchomosci 7 397 7 397

uOriaty tut atc.1e wi4tnqgqqgq pgwlazanygL- 0

Ua"iah luU akqie w pozostnly!U9449stk!4- 0 1 0

Inwestycje dlugoterminowe razem 7397 7407

17. Akq'wa trwal e przezruLczorre do sprzedairy

Aktywa trwale przeznac?,one do sprzedaZy

: - , . , ^ -n ,^ lo  . lL rn^+af f i  i . ^ . .e  -  n ien tchnmo(c i

Stan na
30,06.2010r'

Stan na
31.12.2009r.

909 909

*- ^r,+.^-- +*oro npanonznne dn snrzedaiv 909 909

STAROSTWO
POW.WM2 WARTOSC

w ws. zl
POW.WM2 WAKIOSU

w tys. zl

Stan na 30.06.2010r. Stan m 31.12.2009r.

Lubln dziatka2ll2 37 s9r 801 37 591 801

37 59r 801 37 591 801
RAZEM

Do dnia 24.0g.2010r. nie zostala zawarta umowa swedaLry pmwa uzytkowania wieczystego gruntu

o obszatze okolo 3 200 m2, polo2onego w Lublinii przy ul' Lucyny Hetc 9 oraz plawa wlasno3ci

budynku waNztatu wentyla;yjnego ,tur"go o nowi.erz-chf uzytkowej I 184 m", a tak'Ze prawa

u2ytkowania wieczystego 
""Eita 

i*to o 
-obszarze 

okolo 2 500 m2, onz pfawa wlasno3ci budynku

waxsztatu wentylacyjnego szkolnego'
Na dzieri 24.0g.2010r. ni" sa 

"nio" 
wszystkie koszty dotycz4ce dw sprzedaZy, niemniej jednak

-Sp"*u 
tp"A"i"*" siq zrealizowa6 doclatri wynik netto na tych transakcjach'

18. Wartod6 grunt6w uZytkowanych wieczyScie

Wartosd grunt6w u2rytkowanych wieczyScie przez jeclnostkE dominuj4c4'

Warto66 wieczystego uzytkowania grunt6w wykazywana jest w ewidencji pozabilansowe; '

19. I3ed1'ty i Po2ryczki

GrupakapitalowaPIP,,INSTAL-LUBLIN'S'A',informuje'zeiadna-ziednostekwchodz4cychw
sklad Grupy nie udzielila p"t#.n-ft"aynt, no?i^ lub gwarancji.-. l4carie jednemu podmiotowi

tub jednostce zaleimqoa tego;amioru , iaiy"i l?"ot"wartodi istniej4cych porEczefl lub gwarancji

,t#owil*y tO*owartoSe co najmnlej l0% kapital6w wlasnych Grupy'

Jednostkadominuj4cazawarlaumowqkredytuwformielimitukredytowegowielocelowegow
rachunku biezqcym w kwocie 2.000:000 

"1. 
stopu procentowa r6wna jest wysokosci stawki

..i.t *y:G, ftit4 stanowi stawka WIBOR, podawana w tabeli kurs6w PKO BP S'A" oznaczaj4ca

notowan4 nu **r-*rkitn-- wttt" *ieO'VUankowym stopQ procentowq **O*- tL'U'u

//// 
'/
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miqdzybankowych depozyt6w 3-miesiEczryoh wedlug notowania z dnia rozpoczQcia pierwszego,

kolejnych (miesigcanych) i ostatniego okesu obrachunkowego, za jaki nale2ne odsetki od kedytu sq
naliczone i splacane w przypadkg gdy w danym dniu nie ustalono notowari odpowiedniej stawki
WIBOR, obowiq_zuje stawka WIBOR z drtta poprzedzaj4cego dzief w kt6rym bylo prowadzone

ostatnie notowanie danej stawki, powigkszonej o mar2E banku.
Okres wykorzystania limitu uplywa z dniem 31.12.2010r.

Jednostka dominuj4ca zawarla umowE po|ycd<r ze sp6lk4zaleimqGeoclima Sp. z o.o. z siedzib4 w
Warszawie, w kwocie 150 000,00 zl. PoLryczka zostala oprocentowana w wysokoSci 4 % w skali

rocznej. Umowa zawarta jest na czas nieokre5lony. Zwrot poZyczki nast4pi w terminie 2 dni od dnia

wezwania do zaplaty poZyczkodawcy.

20. Informacja o transakcjach z jednostkami powiq-zanymi wyZsze go szczebla zal p6hocze 2010r.

Transakcje z:
a. BBI CAPITAL NFI S.A. w Warszawie

- naliczone odsetki od zobowiqzaf w I p6hoczu 20 1 0r . - 4l tys' zl
b. Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie

- zakup uslug - 18 tYs. zl

Stan nale2no6ci oraz zobowiqzaf. z jednostkami powiganymi na 30'06'2010r':
a. BBI CAPITAL NFI S.A. w Warszawie

- nale2noSci - nie lvystqplly
- zobowiqzania - 1 085 tYs. zl

b. Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie
- naleinoSci - nie wYstSPilY
- zobowiqpania - 23 tYs. zl

Transakcje zawarte przez jednostkg dominuj4cq lub jednostki od niej ,zal9zne z podmiotami

powiqpanymi wyzszego szczebla istotne oraz zawarte na innych warunkach niz rynkowe nie

wystqritY.

0,60c&uoy'"

Zarzqdz

Prezes Zarz4dtl Czlonek Zarzqdu
- Wiceprezes

CzlonekZarz4du

/*4,

Lublin. dnia 24.08.201

Piotr Ciompa
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