
IllSTRT
LUBUn S.n.

JEDNOSTKO\ME SPRAWOZDANIE

FINANSOWE
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Skr6cone Sr6droczne z na dzieh 3 0.0 6.20 1 0r. (w
AKTYWA Na dziefr

30.06.2010r.
Na dzief
31.12.2009r.

\a dzi€ri
!0.06.2009r.

L AKTYWA TRWALE 30 34( 31 005 13 60i
Wartosci niematerialne 54 228
Rzeczowe akfywa trwale 5 809 6 050 2 351
NalehoSci dfu gotermbowe 0 0 0
Inwestycje dlugoterminowe 22 57'7 22 57'7 9 136
- nieruchomo$ci 't 39i 7 39'1 9 t2(
.dlugoterminowe aktywa finansowe 15  l8c 15 l8C
Aktywa z t'.tulu odroczonego podatku dochodoweeo I 906 2 3 1 | 892

tI AKTYWAOBROTOWE 23 546 28 300 20 881
Zapasy 2 072 1 7 8 8 2 202
NaleZnoici k6*oterminowe z tytulu dostaw i uslug t7 235 19 153 1,4 78(
Inwestycj e kr6tkoterminowe c 0
Pozostale nalezloSci 992 459 26t
Srodki pieniQ2ne i ich ekwiwalenty 49 14( 67(
Aktywq trwale przeanaczone do sprzedazy 909 909 I t2l
Pozostale ak3^Ma 2 289 5 845 I 84(
AKTYWARAZEM 5J E92 s9 305 34 488

PASYWA
Na dzief
30.06,2010r.

Na dzief
,1.12.2009r.

\a dziei
]0.06.2009r.

T. KAPITAL WLASI\'Y 33 906 38 466 22 ztc
Kapital podstawowy 15 49C 15 49C 10 49(
Kapital zapalowy t7 212 t'7 212 7 473
Kapital z aktualizacji \ayceny l0 343 l0 336 9 41e
Zysk (strata) z lat ubieglych -4 571 -5 195 -5 194
Zysk (strata) netto -4 566 6t ' l -+ l

u. zoBowrAzANIA r REZERWY NA ZOBOWIMANIA 19 984 20 839 12 278
Rezerwy na zobowiazania 6 970 6 82s 5 274
Rezerwa z tytufu odroczonego podatku docbodowego 2 481 3 254 2 2 7 5
Rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne 996 603 415
- dlusoterminowa 329 371 224
- kotkoterminowa o o / 226 l 9 l
Pozostale rezeruy 3 493 2 972 2 584
- dfugoterminowa 32 35 2i
- krotkoterminowa 3 461 2 55i
Zobowi4zania dlugoterminowe 0 0 {
Zobowiazania kr6tkoterminowe 13 014 t4 014 7 004
Zobowiqzania z 6/tulu dostaw i uslus 9 1 7 5 l 1  8 2 1 4 39:
Zobowi1zzfia z ttr4:ulu wynapgodzef 661 674 | 24:
Pozostale zobowiAzania 3 172 I  5 1 9 | 364
PASYWARAZEM s3 892 59 305 34 486
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!$9cone y6&oczne sprawozdanie z calkowitych dochod6w za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010r.

Skr6cone Sr6droczne sprawozdanie ze zmian w kapitale wlasnym za okres od 01.01.2010
do

uklad

Wyszczeg6lnienie
Za okres

01,01.2010
30.06.2010

Za okres
01.04.2010
30.06.2010

Za okres
01.01.2009
30.06.2009

Za okres
0r.04.2009
30.06.2009

D zialu ln o S 6 k ontttna o w a na
Przychody netto ze sprzedazy produk6w, towar6w i materiatd* 22 633 9 282 22 600 r0 009
Koszty sprzedanych produkt6]v, towar6w i material6w 24 l 5 l l l 2 t 0 20 109 9 331
Zysk (strata) brutto ze sprzeda2y -1 s18 -t 928 2 491 678
Koszty sprzedazy 686 309 692 366
Koszty ogolnego zarzQdu 2 688 1 648 2 209 969
Zysk (strata) ze sprzsdairy -4 892 -3 885 -410 -657
Pozostale przf chody operacyjne 349 292 489 464
Pozosiale koszty operacyjne 472 449 28 8
Zysk (strata) Z dzialalnosci operacyinei -s 015 -4 042 51 -201
Prrychody finansowe t71 167 284 261,
Koszbi hnansowe 79 63 277 8
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 923 -3 938 58 52
Podatek dochodory -357 -Jb) 99 -229
- podatek dochodo\4y bieapy 0 0 0 0
- podatek dochodowy odroczony -357 -365 99 -229
Zysk (strata) netto z dzialalnosci kontynuowanei -4 s66 -3 573 -41 241
D zialalno { C zan icc h an a 0 0 0 0
Zysk (strata) netto na dzialalno$ci zaniechanei 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -4 s66 -3 573 -41 28r
Inne calkowite dochodv 0 0 0 0- skuki r,r,yceny aktyw6w finansowych dostppnych do sprzedaZy 0 0 0 0
- skutki aktualizacji majatku trwalego 0 0 0 0
Inne calkowite dochody (netto) 0 0 0 0
Calkowit! dochody ogdlem -4 s66 -3 573 -41 281
Zysk (strata) netto na jednq akcjg (w zUgr. na iedna akcig) -0,29 -0,23 -0.01 0,04
Z dzialalnosci kontynuowanei i zaniechanei
- podstawou), -0,29 -o,23 -0.01 0.04
- rozwodniony -0.14 -0,1 I 0.00 0,02
Z dzialalnoSci kont/nuowanei
- podstawowy -0.29 -0,23 -0,01 0,04
- rozwodniony -0.14 -0.1 I 0,00 0,02

30.06.20I0r. (w zl

Wyszczeg6lnienie
Za okres
01.01.20010
30.06.2010

Za okres
01.01.2009
31.12.2009

Za okres
01.01.2009
30.06.2009

Kapital wlasny na poczatek okresu (BO) 38 466 10 534 r0 532
- zmiany przyjQtych zasad (polityki) rachunkowo$ci i korygowanie

bled6w 0 0 0
Kapital wlasny na pocz$tek okr€su (BO), po korektach 38 466 r0 534 10 532
Kapital Dodstawowv na noczatek okresu t5 496 6 075 6 075
- emisia akcii 0 9 421 4 421
Kapital podstawowy na koniec okresu 15 496 15 496 t0 496
Kapitzl zapasony tra poczEtek okresu t7 2t2 0 0
- zwiel$zenie ( z fi/tuln) 0 1 7  2 1 2 7 473

akcie powyze i warto$ci nominalnei 0 t6 953 7 296
podzial zysku (ustawowo) 0 165 164
aktualizacia sprzedanych Srodk6w trwalvch 0 94 13

- zmnie.lszenie (z tytulu) 0 0 0
pokrycie straty z lat ubieglych 0 0 0



o n
pokrycie straty z lat ubieshch 0 0 0

Kapital zapasowy !a koniec okresu t7 212 r7 212 7 473
Kapital z aktualizacji nyceny na poczqtek okresu 10 336 9 489 9 487- zwiekszenie (z tytufu) 7 941 0

rozliczenie kapitalu z aktualizacji wyceny 7 0 0
przeszacowanie Srodk6w trivalych 0 941 0- zmniejszenie (z tytuIu) 0 94 l 1
sprzedaz Srodk6w twalych 0 94 1 l

Kapital z aktualizscji wyceny na koniec okresu 10 343 l0 336 9 476
Zysk (strata) z lat ubieglych na poczatek okresu -4 577 -5 030 -5 030
Zysk z lat ubieglych na poczetek okresu 617 2 060 2 059- zwiekszenie (z tyhrlu) 0 0 0- zmniejszenie (z t)'tulu) 617 2 060 2 059
obligatoryjnego zwiQkszenia kapitalu zakladgwego 0 165 0
pokrycie straty z lat ubieglych 617 I 895 I 89s
przeniesienie na kapital zapasowy 0 0 r64
Zysk z lat ubieglych na koniec okresu 0 0 0
Strata z lat ubieglych na poczatek okresu 5 l9s 7 090 7 089

- zwiekszenie (z tytulu) 0 0 0
- zmniejszenie (z Mulg) 6 1 8 I 895 I 895
pokrycie strat z lat ubieglych z kapitalu zapasowego 0 0 0
polorycie straty z lat ubiegtych 6 1 8 1 895 I 895
Strata z lat ubieglycb na koniec okresu 4 577 5 t9s 5 194

Zysk (strata) z lat ubiegl5rch na koniec okresu -4 577 -s 195 -5 r94
Wvnik netto -4 566 6t7 -41
- zysk netto 6t7
- strata netto 4 566 4 l
II. Kapital wlasny na koniec okresu (BZ) 33 908 38 466 22 210
III. Kapital wlasny, po uwzglgdnieniu proponowanego podzialu
zysku (pqkrycia straty) 33 908 38 466 22 210

Skr6cone Sr6droczne spmwozdanie z przeplyw6w pieniE2nych za okres od 01.01.2010 do
30.06.20i0r. lmetoda

Wyszczeg6lnienie
Za okres

01.01.2010
30.06.2010

Za okres
01.01.2009
30.06.2009

Prz€plywy Srodk6w pienilnych z dzialalnosci oDeracvinei
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 923 58
Korekty razem 4 639 764
Amortyzacja 343 387
Zyski (straty) z rytulu r6zdc kusov/ych 0 0
Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy) 0 0
Zysk (strata) z dzialalno$ci inwestycvinei -14 -o

Zmiana stanu rezerw 914 -792
Zmiana stanu zapasow -285 2 380
Zmiana stanu naleznosci 1 3 8 5 4 842
Zmiana stanu zobowiAzan k6tkoterminowych, z wyj4tkiem poZyczf,,k
i kredy46w -t 261 -5 974
Zmiana stanu pozostalych aktyw6w 3 557 -73
Zaplacony podatek dochodowy 0 0
Przeplyry pienig2ne netto z dzialalnoSci operacvinei -284 822
Przeplywy Srodk6w pienig2nych z dzialalnoSci inwestvcvinei
Wplywy 1 6 s6
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wartosci ordz l 6 7
Zbycie aktywriw fi nansowych
Wvdatki

0 49
90 363

l\apycte wanosct nematenalnycb oraz neczowych aktvwow trwalych 90 171
Inne wydatki inwestycyjne 0 r92
PrzeDlywy Dieniezne netto z dzialalnosci itrwestycyinei -74 -s07
przephwy srodk6w pienip2nych z dzialslnosci finansowei
wptvwy 326 0-wplywy netto z emisji akcji i innych insaument6w kapitalowych 0 0-kedyty i po2yczki

5ZO 0
Wydatki 65 53- plamoSci zobowi@af z tytulu um6w leasingu finansowego 65 53
Przeplywy DienipZne netto z dzialalnosci linansowei 261 -53
Przeplywy pienigzne netto, razem) -97 462
Bilaosowa zmiana saanu Srodk6w pieDieZnycb, w fym: -97 462
Srodki pienigine na poczetek okresu 146 208
rodki pienie2ne na koniec okresu ( F+/-D), w tvm: 49 670

- o ograniczonej mo2liwoSci dysponowania

Dodatkowe informacie i obia5nienia

I. Informacje o Sp6lce

1. PrzedsiEbiorstwo Instalacji Przemyslowych ,,INsrAL - LUBLIN" S.A. z siedzib4 w Lublinie przy
ul. L. Herc 9 zarejestrowane jest w Srolzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru S4dowego pod nr KRS 0000023958.

Podstawowy przedmiot dzialalnosci Sp6lki ,,INSTAL - LUBLIN" s.A. to wykony"wanie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych pKD 43.22.2, wykonyr,vanie
pozostalych instalacji budowlanych PKD 43.29.2, roboty zwi4Tane z budowq pozostatych obiekt6w
in4mierii lqdowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfrkowane pKD 42.99.2.

2. Rokiem obrachunkowym dla Sp6lki jest rok kalendarzowy.
Czas twaria dzialalnoSci Spolki jest nieograniczony.

3. Sprawozdanie finansowe sporzqdzono za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010r., dane
por6wnywalne za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r. oraz za okres 01.01.2009 d,o 31.12.2009r.

4. Niniejsze sprawozdanie finaasowe zostalo zatvierdzone do publikacji oraz podpisane przez
Zarzqd Sp6Lkr dnia I 9. 08.20 1 0r.

5. Sklad osobowy Zaru4du orazRady Nadzorczej na dzieri 30.06.2010r.

Sklad Zarz4du

Prczes Zarz4dtt - Jan Makowski
CzLonek Zmz4d't - Wiceprezes Piotr Ciompa
Czlonek Zuzqdu - Robert Pro$ski (od 01.08.2010r.)

Uchwalq Rady Nadzorczej z dnia 29.06.2010r. zostal powolany od dnia 01.08.2010r. do skladu
Zarz4du Pan Robert Prot5mski.
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Rada Nadzorcza:
Jacek Klimczak
Jaroslaw Wi6niewski
Crrzegorz Kubica
Rafal Abratariski
Arkadiusz M4czka

6. Sprawozdanie finansowe zawiera dane lqczre, Sp6lka posiada podmioty zale2ne, kt6re
samodzielnie sporz1dzaj4 sppeTszdania finansowe.

Emitent posiada 590 udzial6w w spolce GEOCLIMA Sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie co stanowi
100%o kaprtaht zakladowego oraz 19 udzial6w w sp6lce ZP Instal Sp. z o.o. z siedzibq w Lublinie co
stanowi 95% kapitalu zakladowego.

7. Sp6lkajest jednostkq dominuiqpq i sporzdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Sp6lka jest jednostk4 dominujqc4 wobec sp6lki GEOCLIMA Sp. z o.o. z siedzibq w warszawie oraz
wobec sp6lki ZP Instal Sp. z o.o. z siedzib4 w Lublinie i sporz4dza sprawozdanie skonsolidowane.

8. Sp6lka ,jNSTAL - LUBLIN" S.A. na dzief 30.06.2010 roku sranowila
posiadala j ednos tkt zaletme.

grupg kapitalow4 gdyz

Drtta 29 pat2dnemtka 2009 r. Emitent nabyl 100%o udzial6w w spolce GEOCLIMA sp. z o.o.
z siedzib4 w Warszawie.

Dnia 30 kwietnia 2010 r. wskutek umorzena 80%o udzial6w Spolki Zaklad Produkcyjny Instal Sp6lka
z ogrwiczonqodpowiedzialno6ci4 z siedzib4 w Lublinie, posiadane przez Emitenta I 9 udzial6w stalo
sip 95 % kapitalu zakladowego tej sp6lki.

9. W okresie objEtym sprawozdaniem finansowym nie wyst4pilo polqczerne.

10. Sprawozdanie finansowe sporznrlzsrrc pzy zaloZeniu kontynuowania dzialalnodci gospodarczej.

11. Sprawozdanie finansowe nie podlegalo przeksztalceniu, od publikacji ostatniego raportu
Sr6drocznego w celu zapewnienia por6wnylvalnodci.

II. Opis zastosowanych zasad rachunkowoSci

1. Sr6droczne skr6cone sprawozdanie finansowe Sp6lki na dziefi 30.06.2010r. jest zgodne
z Miqdzynarodowym Standardem Rachunkowodci nr 34.

W Sr6droczrym sprawozdaniu finansowym Sp6lka zastosowala te same zasady (politykp)
rachunkowo6ci i metody wyceny, kt6re stosowala w ostatnim rocmym sprawozdaniu finansowym.

Dodatkowo Sp6lka utworzylarezerwy na zalegle urlopy wypoczynkowe pracownik6w umyslowych.

Prezentowane sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuacjQ finansowq Sp6lki, wyriki
finansowe z dziatralnoSci i przeplywy Srodk6w pienig?nych.
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2. Niniejsze sprawozdanie zostaro sporz4dzone w oparciu o zasadg kosztu hrsrorycznego,
z wyiqtkiem nieruchomoici inwestycyjnych, aktyw6w furansowych, kt6ie sq wyceniane wedirg
wartodci godziwej.

3. Walut4 fimkcjonalnq i walut4 prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finansowego jest pLN.
Sprawozdanie finansowe i wszystkie dane obja3niajqce podawane sq w pLN.

Transakcje wyra:zone w walutach obcych przeliczane s4na zlote polskie przy zastosowaniu kursu
obowiq.zujqcego w dniu zawarcia transakcji. W przypadku koniecznoSci zastbsowania zaokr4gleri
zostaly one wykonane wedlug zasad og6lnych.

4. Szacunki ksiggowe

Sporzqdzenie sprawozdari finansowych wymaga od, zaruqdl uzycia pewnych szacunk6w i przyjgcia
zaloiref4 co do przyszlych zdarzeh, kt6re mogq wywiera6 wplyw na wartos6 aktyw6w I zobowiqzan
w biezqcych i Frzaszlych sprawozdaniach finansowych. szacunki i za].ozerr.i podlegaj4 ci4glej
ocenie, oparte s4 na najlepszej wtedzy Zanadl, do6wiadczeniach historycznych i oizekiwaniactr]co
do przysztych zdarzef4lr6re w danej sytuacji wydaj4 siE uzasadnione. Niemniej jednak mog4 one
zawierad pewien margines blQdu i rzeczywiste wyniki mog4 siQ r6inid od przewidywanych. 

- -

5. Sprawozdawczod6 dotyczqpa segment6w

Segment operacyjny jednostki jest czgsci4 skladow4jednostki:
- zaangazowatE w dzialalnosc gospodarcz4 kt6ra mo2e generowar przychody i koszty (w tym
przychody i koszty z transakcji z innymi czpfciami skladowymi tej samej jednostki),
- kt6rej wyniki s4 regulamie analizowane przez g]6wny organ odpowiedzidny za podejmowanie
decyzji w jednostce oraz wykorzystuj4cy informacje o tych wynikach do podejmowani a decyzji
o alokacji zasob6w do segmentu oraz ocenie jego dokonari,
- o kt6rej s4 dostqpne od&ielne informacje finansowe.

Sp6lka wyr62nia nastEpuj4ce segmenty operacyjne:
l/ Segmenty operacyjne- obszar sprzeda:Zy:

- Kraj,
- Kraje spoza UE,
- Kraje UE

2/ Segmenty operacyjne- rodzaj dzialalno5ci:
- Uslugi budowlano-monlaZowe,
- Wyroby instalacyj ne,
- Pozostala sptzeded,
- SprzedaZ towarSw i material6w.

6. Srodki pienigine i ich ekwiwalenty

Srodki pieniE2ne i ich ekwiwalenty obejmuj4 Srodki pieniE?ne w kasie i na rachunkach bankowych,
depozlty bankowe platne na zqdane, inne kr6tkoterminowe inwestycje o okresie zapadalnoSci nie
przeh aczaj4cym trzech miesigcy.
Srodki pienig?rre wycenia siQ w wartosci nominalnej, natomiast depozyty bankowe wraz
z naliczonymi odsetkami.

$"
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7. Zapasy

zgodnie z MSR 2 na dzief,, bilansowy zapasy wykazywane s4 w cenie nabycia lub koszcie
w1'tworzeni4 jednakze na poziomie nie wyZszym niz mozliwa do uzfskania cena sprzedazy netto,
pomniejszone o odpisy aktualizuj4ce ich wartosi. wartosci4 netto mozliw4 do 

'uryskania 
jesi

szacowana cena sprzedairy dokonywana w toku zwyktrej dzialalno6ci gospodarczej pomniejszona
o szacowane koszty niezbqdne do doprowadzenia sprzedazy do skutku. -"nE .ruby"iu tub kosa
w)'twozenia ustala sig metod4 ,pierwsze weszlo pierwsze wyszlo,,. wy'roby gotowe i produkcjE
w toku wycenia sig wg koszhr wytworzeni4 z uwzglgdnieniem koszt6w tezpoSrJanicn i po5redniih
poniesionych w celu doprowadzenia zapas6w do ich obecnego stanu i miejsca oraz aktualnego
wykorzystaaia zdolnodci produkcyjnych, pomniejszone o odpisy aktualizuj4cJ ich warto66. Odpisy
akhralizuj4ce warto3i zapas6w obci4Zaj4pozostale koszty operacyine.

8. Rzeczowe aktlrva trwale

Rzeczowe aktywa trwale to skladniki majqtku trwalego konholowane przez jednostkg, powstale
w wyniku zdanefi w przeszloSci, z kt6rych oczekiwaf jednostka osi4gnie korzydci ekonomiczne
i kt6re s4 utrzym)'wane przez jednostkg gospodarczq w celu wykorzystania ich w procesie
produkcyjnym lub dostawach towar6w i Swiadczeniu usfug o przewidywanym okresie u2yteczno6ci
powy2ej jednego roku, kompletne, zdatre do uirylkr i przeznaczone na potrzeby jednostki. Skladniki
rzeczoWch aktyw6w hwalych ujmuje sig w ksiggach wedlug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne z uwzglgdnisliem odpis6w akh-ralizujqcych z tltuto ut uty
wartoSci, opr6cz budynk6w i budowli wycenianych w wartoSci godziwej.
Srodki trwale amortyzowane s4 metod4liniow4 zgodnie z planem arnortyzacji ustalanym corocznie
wedlug ekonomicznego okresu u2ytkowania.

sp6trka zaklada nastEpujqce okresy u2ytkowania dla poszczeg6lnych kategorii srodk6w trwalych:
Budynki i budowle 71 - 401at
Urz4dzenia techniczne i maszyny
Srodki transportu
Pozostale irodki trwale

3 - 761at
3 - 6lat
4 -  l 0 l a t

Budynki i budowle s4 przeszacowywane do wartosci godziwej na podstawie wyceny wykonanej
przez rzeczoznawc6w majqtkowych. ZwiEkszenie warto6ci wynikaj4ce z przeszacowania ujmowane
jest w pozycji kapitalu z akn:alizacji wyceny, za wyjqtkiem syhracji, gdy podwyzszenie wartosci
odwraca wczedniejszy odpis dla tej samej pozycji ujEty w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w
(w takim przypadku zwigkszenie warto6ci ujmowane jest r6wnieZ w sprawozdaniu z calkowitych
dochod6w, ale tylko do wysokoSci wozeSniejszego odpisu). Obnizenie wartoSci wynikajqce
z przeszacowartia ujmowane jest, jako koszt okresu w wysokoSci przewy2szajqcej kwotg
wcze6niejszej wyceny tego skladnika aktyw6w ujQt4 w pozycji kapitalu z aktualizacji wyceny.
Amortyzacjp przeszacowanych budynk6w i budowli ujmuje sig w sprawozdaniu z calkowitych
dochod6w.
W momencie sprzedazy lub wycofania przeszacowanych budynk6w i budowli z uzytkowani4 kapital
z aktualizacji wyceny przenoszony jest bezpo6rednio do zysk6w zatzymanych. Takiego
przeniesienia dokonuje sig uyl4cznie, gdy dany skladnik aktyw6w zostaje usuniEty ze sprawozdania
finansowego.
PoprawnoSi stosowanych okres6w uzytkowani4 metod amortyzacji oraz warto5ci rezydualnych
Srodk6w trwatych jest weryfikowana nie rzadziej ni2 raz w roku.
Nie rzadziej ntz raz w roku weryfikowana jest r6wnieZ ewentuaftE utrata wartosci rzeczowych
aktyw6w trwatych. Ujawniony odpis z q/tulu utrafy warto6ci aktywu ujmuje siq w momencie
ujawnienia w cig2ar pozostalych koszt6w operacyjnych i prezentuje w sprawozdaniu z calkowitych
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dochod6w- odwr6cenie odpis6w . tytulu trwalej utraty wartosci rozpoznaje siE odpowiednio
w pozostatych przychodach operacyjnych.
Amortyzacjp rozpoc'wa sig, gd_y srodek trwary jest dostgpny do uzytkowani a. Amortyzacji
z,aprzestaje siq na wczesniej sz4z dat: gdy drodek twaly zostqie zaklasyfikowany jako przeznaczony
do sprzedazy (lub zawarty w grupie do zbyci4 kt6ra jest zakwalifikowan a jaro poin aczona do
sprzedairy) zgodnie z MSSF 5 ,,Aktywa trwale ptzeznaczone do sprzedairy i dzialalnodd zaniechana,'
lub zostaje usuniEty z ewidencji bilansowej. Metoda am oftyzacji, stawka amortyzacyjna oraz wartod6
koricowa podlegaj4 weryfikacjf na kazdy &ieri bilansowy. wszelkie wynikajqte z frzeprowadzonej
weryfikacji zmiany ujmuje siE jako zmiang szacunk6w.

9. Wartoici niematerialne

wartosci niematerialne obejmuj4 takie prawa majqtkowe, jak: koncesje, patenty, licencje, znaki
to\ /arowe, prawa autorskie, know-how i oprogramowanie komputerowe.
wartosci niematerialne wykazywane sq w oparciu o ich cenE nabycia, pomniejszon4 o odpisy
ar,nortyzacyine oraz odpisy aktualizacyjne z tytufu utraty wartosci. Wartosci niematerialni
amortyzowane sq metod4 liniowq bior4c pod uwagg okres ich uzytkowania chyb4 ize nie jest on
okredlony. wartosci niematerialne z nieokedlonym okresem uzytkowania podlegaj4 re$om ze
wzglEdu na ufratQ warto3ci nakahdy dzieri bilansowy. Inne wartoici niematerialne sg amortyzowane
od dnia, kiedy s4 dostEpne do uzytkowania. szacunkowy okres uzytkowaniajest nastQpuiqcy:

Licencje slat
Oprogramowanie komputerowe oraz prawa autorskie 5 - 8 lat

W Sp6lce nie wystQpuj A wartoSci niematerialne o nieokreSlonym okresie u4tkowania.
skladnik wartosci niematerialnych usuwa sig z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty lub, gdy nie
oczekuje siE dalszych korzySci ekonomiczrych z jego u2ytkowania lub zbycia. Zyski lub straty na
usunigciu skladnika wartoSci niematerialnych ustala sig jako r6inica pomiedzy przychodami netto ze
zbycia (e2eliwystppuj$ warto6ci4 bilansow4 tych wartoSci niematerialnych oraz ujmuje w rachunku
zysk6w i strat.

I 0. Nieruchomo6ci inwestycyj ne

Poczqtkowe ujpcie nieruchomoSci inwestycyjnych nastqpuje wg ceny nabycia. Po pocz4tkowpr
ujpciu nieruchomoSci inwestycyjne wyceniane sq w warto5ci godziwej. Zyski lub straty wynikajqce
ze zmian wartoSci godziwej nieruchomoSci inwestycyjnych ujmowane s4w skr6conym sprawozdaniu
z calkowitych dochod6w w olaesie, w kt6rym powstaly.
Nieruchomo5ci inwestycyjne usuwane s4 ze sprawozdania z sytuacji finansowej w przypadku ich
zbycia lub w przypadku stalego wycofania danej nieruchomo6ci inwestycyjnej z uz5dkowani4 gdy
nie s4 spodziewane 2adne ptzaszle korzy6ci z jej spneduiy. Wszelkie ryski i straty wynikajqce
z usunigcia nieruchomoSci inwestycyjnej ze sprawozdania z syhracji finansowej ujmowane s4
w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w w okresie, w kt6rym dokonano usuniEcia. W przypadku
przeniesienia nieruchomo5ci inwestycyjnej do akfyw6w wykorzystywanych przez wladciciela
domniemany koszt takiego skladnika akryw6q kt6ry zostanie Vzyle!y do cel6w jego ujqcia w innej
kategorii jest r6wny wartoSci godziwej nieruchomo5ci ustalonej ra dziei zniany jej sposobu
uirytkowania.
Wycena:

- nieruchomoSci inwestycyjnych oraz
- budynk6w i budowli

oparta jest o wyceng wartoSci godziwej zgodnie z wycen4 eksperta.
NieruchomoSci inwestycyjne wykazywane s4w warto6ci godziwej weryfikowanej corocznie.
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wartosi godziwa nieruchomosci inwestycyjnych ustalana jest na podstawie wyceny sporzqdzonejprzez rzeczoznawcq mai4tkorvego. wszelkie zrniany bgdqcej wynikiem zmiany wartosii godziwej
rozpoznawane sqw sprawozdaniu z calkowitych dochod6w.

1 1. Aktl'wa trwale przennczone do zbycia

sp6lka klasyfikuje aktywa trwale do zbycia (lub grupE aktyw6w do zbycia), jako przeznaczone do
sprzedazT, je2eli uzna, 2e ich warto3d bilansowa zostanie odzyskana w droeize traniakcii sprzedazy,
a nie poprzez jego dalsze wykorzystanie w prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej. Warunek ten
uznaje sig za spelniony y6wczas, gdy wystqpienie transakcji sprzedazy jest wysoce prawdopodobne,
a skladnik aktyw6w (grupa aktyr6w) jest dostqpny w swoim obecnym stanie do natychmiastowego
zbycia.
Aktlrva trwale (lub grupg aktl'rv6w do zbycia) sklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedazy
wycenia sip po niZszej spo6r6d dw6ch wartoici: pierwotrej wartoici bilansowej lub wartosci
godziwej, pomniejszonej o koszty zwiqzarrc z,e sprzedaz4
w sprawozdaniu z sltuacji finansowej aktywa przeznaczone do zbycia (lub grupE aktyw6w do
zbycia) prezentowana j est w osobnej pozycji aktyw6w obrotowych.
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda2y zgodtie z MSSF 5 wykazywane sq
w odrqbnej pozycji i wyceniane w wartodci godziwej lub cenie nabyci a w zaleino!;ci, kt6ra z nich jesi
nizsza.
Srodek trwaty usuwa siE z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty lub, gdy nie oczekuje siE wptywu
dalszych korzydci ekonomicznych z jego uiytkowani a lub zbycia. Ztski lub stratf na usunigciu
pozycji rueczowych aktyw6w trwalych ustala sig, jako r62nicE pomiEdzy przychodami netto ze
zbycia (eleli lvystQpujd i wartosci4 bilansow4 tych Srodk6w tr'"rruty"h i ujmuje w rachunku zysk6w
i strat.
Odpis6w z tlrtutu utraty wartoSci dokonuje sig do poziomu wartoSci odzyskiwalnej, je2eli wartoS6
bilansowa danego Srodka trwalego (lub osrodka wypracowuj4cego srodki pieniEzni, io kt6rego on
nalezy jest wy2sza od jego oszacowanej wartodci odzyskiwalnej. Test na utratp warto5ci
przeprowadza sip i ujmuje ewentualne odpisy z t5rh:tu uhaty wartodci zgodnie z z?fjaaami
okreSlonymi w punkcie ,,Utrata warto6ci".
Wycena nieruchomodci inwestycyjnych oraz budynk6w i budowli ptzeznaczonych do zbycia oparta
jest o wyceng wartoSci godziwej zgodnie z wycenq eksperta.

Zasady ujmowania i wyceny rzeczowych aktlw6w trwalych uz5dkowanych na podstawie
um6w leasingu finansowego.

JeZeli warunki wynikaj4ce z umowy leasingowej spehriajq kryteria ftazde z osobna lub l4cznie)
okreslone w MSR nr 17, umowq tak4 klasyfikuje siE jako leasing finansowy. wartosi pocz4tkowa
przedmiotu leasingu finansowego ustalana jest jak o rtjzsza z dw6ch wartoSci:

- wartoSci rynkowej przedmiotu leasingu wynikaj4cej na o96l z umowy,
- warto5ci bieZ4cej oplat leasingowych- z uwzglgdnieniem olaty wstEpnej i gwarantowanej
oplaty koricowej - ustalonej za pomoc4 stopy procentowej leasingu lub krancowej stopy
procentowej, jednak w przypadku braku istotnych r6Znic wg wartoSci rynkowej wynikajqpej
z umowy.

Leasing jest klasyfikowany, jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenos z4 zxadniczo cale
potencjalne korzy6ci oraz ryzyko wynikajqce z bycia wladcicielem na leasingobiorcg.
Wszystkie pozostale rodzaje leasingu traktowane s4jako leasing operacyjny. Aktywa uzlrtkowane na
podstawie leasingu finansowego sq haktowane, jako srodki trwale, podlegaj4ce umorzeniu
i amorryzacjr wedlug stawki ustalonej na podstawie okresu trwania umowy leasingowej. Oplaty
z t5ttulu umowy leasingu dzieli sip na koszty finansowe i raty splaty kapitatu, zmniejszajqce
zobowiqpanie z fhrlu przejgcia obiektu leasingu.
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i2. Aktywa finansowe

W bilansie aktl"wa finansowe obejmuj4
- udziaty w jednostkach zale2nych,
- udzialy w pozostalych jednostkach.

Udzialy w jednostkach podporz4dkowanych o i1e nie s4 zakwalifikowane jako przeznaczone do
sprzedtzy zgodnie z MSSF 5, to ujmuje sig w cenie nabycia zgodnie 

" 
Msn zi pomniejszonej

o odpisy z ltr.rtu utraty wartosci zgodrne z MSR 36. Aktywa finansowe testuje siE na utratg warto6ci
zgodrie z zasadami okre5lonymi w punkcie ,,Utrata warto6ci".
udzialy w pozostalych jednostkach sq wycenione w cenie nabyci4 gdyz jednostka dominujqca nie
byla w stanie ustalid wartoici godziwej na dzief 30 czerwca 2010r. (sq to udziaty w jednostkach
nienotowanych na rynku regulowanym), jednak ostatnia hansakcja zbycia izp6ci udzial6w
w jednostkach pozostalych kt6ra miala miejsce w 2009r. zostalaprzeprowadzona w cenie nabycia.

13. Zobowi4zaria

zobowiqzanra stanowi4 obecny, wynikaj ryy ze zduzefi przeszlych obowiq,zek sp6lki, kt6rego
wlpehienie wedlug oczekiwaf, spowoduje wletrv z jednostki srodk6w zawierqiqpych w sobie
korzydci ekonomiczne.
Do zobowiq,zaf sp6lka zalicza: zobowiqpania z fh:lu dostawi uslug, zobowiq,zania z tytulu cel,
podatk6w, ubezpieczeh i innych lrtul6w publiczno-prawnych, zobowiq-zania z tlfi:/'n wynagrodzeri
or az p ozostale zobowiqgania.
Sp6lka wycenia zobowiq,zania kr6tkoterminowe w kwocie wym aganej zaplaty .

14. Rezerwy

Rezerwy se zobowiqzaniami, kt6rych kwota lub termin zalaty sq niepewne. sp6lka twovy rezetwy,
gdy istnieje akrualny, prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiq-zek, wynikaj4cy ze zdarueft
przeszlych i prawdopodobne jest, 2e spehrienie obowiqTku spowoduje koniecznosd wyplywu
Srodk6w w celu wpviq,zania siE z tego obowiq,zku, oraz mozna dokonad wiarygodnego szacunku
kwoty tego obowiq-zku. Wysoko66 utworzonych rezerw jest weryfikowana na dzieri bilansowy w celu
skorygowania szacunk6w do zgodnych ze stanem wiedzy na ten dzietr.
Sp6lka tworzy rezerwy na:
r naprawy gwaraacyjne - rezerwa jest ujmowara, gdy produkty i usfugi, na kt6re gwarancja
zostala udzielona zostaly sprzedane. Wysoko66 rczerry oparta jest na danych historycznych
dotyczqcych udzielonych gwmancji, oraz Sredniej waZonej wszystkich moZliwych wynik6w
zwiEi:raych z jej wykonaniem.
. nmowy rodzqce obciq2eria - tezewva jest ujmowana w przypadku, gdy spodziewane przez
Sp6lkE korzySci ekonomiczne z umowy sq ni2sze niZ nieuniknione koszty wypetnienia obowiqTk6w
umownych.
r odroczony podatek dochodowy, tworzony w zviqzklo z wyst4rieniem dodatnich r6inic
przej Sciowych mipdzy wartodci4 ksiggow4 aktyw6w i pasyw6w, a ich wartoSciq podatkow4.
Zgodnie z wymogami MSR I ,,Prezentacja sprawozdari finansowych" rezerry w bilansie
prezentowane sq odpowiednio jako kr6tko- i dtugoterminowe.

15. Swiadczenia pracownicze

Pracownicy Sp6lki nabywajq prawo do pewnych Swiadczerl, kt6re zostanq wyplacone po nabyciu
oke3lonych uprawnieri.
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sp6lka zobowiqgana jest na p-odstawie obowiq.zuiqcych przepis6w do wyplaty odpraw emerytaho-
rentowych. W zwiqzku z tym Sp6lka tworzy rezerwy na odprawy emerytaino-rent owe oraz rn zalegle
urlopy wypoczynkowe pracownik6w fizy czny ch i umyslowych.
Kalkulacja rczerwy na zdegle urlopy przeprowadzana jest pzy zastosowaniu metody
prognozowanych uprawnieri jednostkowych.

16. Podatek dochody bie24cy i odroczony podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazarry w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w obejmuje c2936 bieiqcq
i odroczon4. Podatek bieZqpy stanowi zobowiq4anie podatkowe z t5rhrtru opodatkowania dochodu za
dany rok i obliczane jest na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku
obrotowego. Zysk (strata) podatkowa r62ni siq od ksiEgowego zysku (shaty) netto w zwiqzku
z wyl4czeniem przychod6w podlegaj4cych opodatkowaniu i koszt6w niestanowiqpych koszt6w
uzyskania przychod6w oraz pozycji koszt6w i przychod6w, kt6re nigdy nie bEd4 podlegaly
opoda&owaniu. obciq,zenia podatkowe ustalane s4 ptzy zastosowaniu stawek podatkowych
obowiq,zuj qpych na dzieri bilansowy.
Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiryanta bilansowego, w oparciu
o r62nice przejsciowe pomiqdzy wartosci4 aktyw6w i zobowiqgari szacowan4 dla cel6w ksiEgowych,
a ich wartosci4 szacowanq dla cel6w podatkowych. Rezerwy na podatek odroczony se to kwoty
podatku dochodowego podlegaj4cego zaplacie w pnyszlych oliresach od dodatnich r6znic
przejSciowych. Podatek odroczony ujmuje siE w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w danego
okresu, za wyjqtkiem przypadku, gdy podatek odroczony dotyczy transakcj i czy zdarzeir, kt6re
ujmowane s4 bezpodrednio w kapitale wlasnym - w6wczas podatek odroczony r6wnie2 ujmowany
jest w odpowiednim skladniku kapitalu wlasnego. Aktywa z ffiifu odroczonego podatku
dochodowego s4 to kwoty podatku dochodowego podlegaj4cego zvnotowi w przyszlych okresach od
ujemnych r6znic przej Sciowych.
Akty'wa z t1'tulu podatku odroczonego sq ujmowane do wysokodci, do kt6rej jest prawdopodobne, i2
osi4gnigty doch6d do opodatkowania pozwoli na realizacjg aktywa z \,tttll podatku odroczonego.
Rezerwa na odroczony podatek lub aktlvra z tytulu podatku odroczonego w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej jest wykazlvrane odpowiednio, jako rezerwa na podatek odroczony 1ub aktyva
dlugoterminowe.

17. Transakcje w walutach obcych i r62nice kursowe

Wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje sig w walucie funkcjonalnej Sp6lki -
PLN wedlug kursu obowiq,zujqcego w dniu transakcji. Dodahie i ujemne r6zrice kursowe z qvtl*a
rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej aktyw6w i zobowiq,zan
pienig2nych ujmuje siE w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w. R6inice kursowe prezentowane se
saldem.

18. Kapital wlasny

Kapital wlasny Sp6lki stanowi4
- kapital podstawowy,
- kapital zapasowy,
- kapital z aktualizacji wyceny,
- niepodzielony zysk lub nieporyta strata z lat ubiegtych (skumulowane zysli/s+taty zlat
ubieglych),
- wynik finansowy biez4cego okresu obrotowego.

Instrumenty kapitalowe wyemitowane przez Sp6lk9 ujmowane sq w warto5ci uzyskanych wptyw6w
pomniejszonych o bezpo6rednie koszty emisji.
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19. Utrata wartodci

Na kazdy dzieri bilansowy Sp6lka dokonuje przeglqdu wartoici bilansowej skladnik6w majqtku
w celu stwierdzeni4 czy nie wystgpuj4 przeslanki wskazujqpe na mozliwodi utraty ich warto3ci.
W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przeslanek, szacowana jest wartosi odzyskiwalna
danego skladnika akfyw6w w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytulu.
wartosi odzyskiwalna ustalona jest jako kwota wyzsza z dw6ch wartofci, a mianowicie:
wartodci godziwej pomniejszonej o koszty sptzedetzy lub uzytkowej, kt6ra odpowiada, wartosci
bieZqcej szacunku przyszlych przeplyw6w pienipzrych zdyskontowanych przy uZyciu stopy dyskonta
uwzglEdniajqcej aktualn4 rynkowq warto66 pienitrtza w czasie onz ryzyko specyficzne je6li
wystQpuje, dla danego aktywa.
JeZeli warto66 odzyskiwalna jest niZsza od wartodci bilansowej netto skladnika aktyw6w, wartoSi
bilansowa jest pomniejszona do warto6ci odzyskiwalnej. Strata z tego tytutu jest ujmowana jako
koszt w okresie, w kt6rym nastq)ila utrata wartodci.
W sytuacji odwr6cenia utraty wartoSci warto66 netto skladnika aktyw6w zwigkszana jest do nowej
oszacowanej wartoSci odzyskiwalnej, nie wyZszej jednak od wartoici netto tego skladnika aktyw6w,
jaka bylaby ustalona gdyby utrata wartoSci nie zostala rczpo 'nna w poprzednich okresach.
Odwr6cenie utraty warto6ci ujmowane jest jako korekta koszt6w okresq w kt64,rn ustaly przeslanki
powodujqce utratg wartodci.

20. Koszty finansowania zewnghznego

Koszty finansowania zewngtrznego bezpo6rednio z-wiqzanego z nabyciem lub wytworzeniem
skladnik6w maj4tku trwalego ponoszone do czasu oddania skladnika maj4tku trwalego do uzywania
lub sprzedaZy zalicza sig do koszt6w wytworzenia takich aktyw6w. Kosztami finansowania
zewnQtrznego, kt6re moina bezposrednio prryporz4dkowai nabyciu, budowie lub wytworzeniu
skladnika aktyw6w sQ koszty zwiryarrc z pozyskaniem Srodk6w zewngtrznych ptzentaczonych
bezpo5rednio na finansowanie nabycia lub wytworzenia skladnik6w maj4tku. W pozostalych
przlpadkach koszty finansowania zewnefozlego sA odnoszone bezpodrednio w sprawozdaniu
z calkowitych dochod6w w okresie, w kt6rym zostaly poniesione.

21. Ptzychody ze sprzedaZy towar6w i uslug

Przychody ze spfteddiry towar6w i wyrob6w gotowych se ujmowane w sprawozdaniu z calkowitych
dochod6w, gdy znacz4ce ryzyko i korzy3ci wynikajqce z ich wlasno6ci zostaly przeniesione na
kupuj4cego. Przychody ze Swiadczenia usfug ujmowane sqw sprawozdaniu z calkowitych dochod6w
w proporcji do stopnia realizacji transakcji na dzieri bilansowy.
Umowy o uslugQ budowlanq ujmowane s% gdy wynik umowy mo2e zosta6 wiarygodnie oszacowany,
przychody i koszty z-wiqzane z umow4 wykazywane s4 w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w -
dla um6w o okresie rcalizacji poni2ej 6 miesigcy wycena opiera sig na wartodci kosztorysowej,
natomiast dla um6w powy2ej 6 miesiEcy metodq stopnia zaawansowania realizacli kontraktu - od
strony wsadu.

22. Pozostale aktrya

W pozostalych aktywach Sp6'1ka wykazuj e rczliczetia z tSrhrlu kontrakt6w dfugoterminowych oraz
rozliczenia migdzyokresowe koszt6w, je2eli poniesione lvydatki dotyczquslug niewykonanych lub
towar6w niedostarczonych, dotycz4cych okres6w nastEpuj4cych po olxesie, w kt6rym te wydatki
poniesiono, s4 to rnin. ubezpieczenia maj4tkowe. W sprawozdaniu z sy.tuacji finansowej
wyka4rvane, jako pozostale aldywa.
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23. Wskazanie drednich kurs6w wymiany zlolego, w okresach objEtych sprawozdaniem finansowym
i por6wnywalnymi danymi finansowgni, w stosunku do euro, ustalanych przez NBp

Wybrane dane finansowe raportu zostaty przeliczone kursem EURO w nastgpuj4cy spos6b:

a) poszczeg6lne pozycje rachunku zysk6w i strat, poz. I-VIII, zostaly przeliczone wg kursu
stanowiqcego 6redni4 arytmetycznq srednich kurs6w ogloszonych ptzez NBP obowiqzuj4cych na
ostatni dzieri kazdego miesi4ca objEtego raportem p6hocznym

Kurs ten za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wynosi 4,0042 zl.
29.01.2010 r. - 4,0616 tabela 20lA,tNBP/2010
26.02.2010 r. -3,9768 tabela 40/A,INBP/2010
31.03.2010 r. -3,8622 tabela 63/A./NBP/2010
30.04.2010 r. - 3, 9020 tabela 84/AA{BP/2010
3 1.05.201 0 r. - 4, 07 7 0 tabela 1 04/AAIBP/201 0
30.06.2010 r. - 4, 1458 tabela 125/AA{BP/2010

b) poszczeg6lne pozycje aktyw6w i pasyw6w, poz. IX-XIX, zostaly przeliczone wg Sredniego kulsu
obowiq_zujqpego w dniu 30.06.2010 r. ogloszonego przez NBP.

Kurs ten wynosi 4,1458 zt, tabela 125/AINBP D010.

Za liczbg akcji stanowi4c4 podstawg do obliczenia podstawowego zysku przypadaj4cego na jednq
akcjg przyjEto SredniowaZonq liczbE akcji zwyklych wystEpujqcych w ciqgu p6hocznego okresu.
Wag4 jest olnes wystgpowania poszczeg6lnych typ6w akcjl akcje zwykle wyemitowane, jako
rozliczenre zobowiqpania Sp6lki wtr4czono od dnia rozliczenia.
Na dzierl 30.06.2010r. SredniowaZona liczba akcji wyniosla 15 496 157 szt., natomiast SredniowaZona
rozwodniona liczba akcji wyniosla 32 477 726 s^.

Wybrane dane linansowe
w tys. zl w tys. EUR

P6lrocze
2010

P6lrocze
2009

POlrocze
2010

P6lrocze
2009

l. Przychody netto ze sprzeda4 produkt6w, towar6w i material6w 22 633 22 600 5 652 5 644
lL Zysk (strata) z dzialalno$ci operacvinei -5 015 5 l | 252
lll. Zysk (st-arta) Drzed opodatkowanrem -4 923 5 8 -t 229 l 5
IV. Zysk (strata) netto -4 566 4 1 -1 140 -10
V. Przeplywy pieniQrne netto z dzialalnosci oDeracyinei -284 822 205
VI. Przeplywy netto z dzialalnoSci inwesffcyinei -74 -307 - 1 8 -77
Vll. Przeplyw netto z dzialalnoSci finansowei 261 -53 65 -13
VIII. Pzeplywy pieniezne netto, razem -97 462 -24 I  l 5
lX. Aktywa razem 53 892 s9 305 t2 999 14 305
X. Zobowiazania i rezerwv na zobowiazania t9 984 20 839 4 820 5 02'1
XI. Zobowiazania dlugoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiaunia lc6tkote ninowe 13 014 14 014 3 139 3 380
XIII. Kaoital wlasnv 33 908 38 466 8 1 7 9 9 278
XIV. Kapibl zakladowy t5 496 15 496 3 738 3 738
XV. Liczba akcii (w sa.) ts 496 157 15 496 1s7 15 496 t57 t5 496 157
XVI. Zysk (strata) na iedna akcie zwvHa (w zllEuR) -0,29 -0.01 -0.07 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (shata) na iedna akcie zwvkh (w zllELIR) -0.14 0,00 -0,04 0,00
XVIII. Waxtosd ksiggowa na iedna akcie zwykl4 (w d/BtlR) 2 . 1 9 0,53 t ,34
XIX. Rozrvodniona warto$d ksiQgowa najedn4 akcjp zwykl4 (w
zllEUR)

1,04 1 ? 5 0,25 0,78

1 3
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III. Wybrane dane obja5niaj4ce

i. Obja5nienia dotyczqce sezonowoSci lub cyklicznoSoi dzialalno6ci w okresie I p6hocza 2010r.

DzialalnoS6 Spolki w prezentowanym okresie nie podlegala sezonowo6ci lub cyklicznoSci.

2. Rodzaj oraz kwoty pozycji wptywaiqcych na aktyw4 zobowi ryani4 kapital, wynik finansowy
netto lub przeplyw Srodk6w pienig2nych, kt6re s4 nietypowe ze wzglgdu na ich rodzaj, wielko6i luL
uyvierany wptyw.

w okresie od 01 .01 .2010r. do 30.06.2010r. nie wyst4pity czynniki i zdll.zenra o nietypowym
charakterze malqce znacz4cy u,plyw na osi4gniEte wyniki finansowe.

3. Emisje, wykup i splaty dtuznych i kapitalowych papier6w wartodciowych.

Lp. Kapital podstawowy - struktura Stan na 30.06.2010 Stan na 31.12.2009
I Seria A - 650 000 sznrk 650 000 650 000
2. Ser iaB- 1300000sZtuk l 300 000 l 300 000
3 . Ser iaC- l300000sauk I 300 000 1 300 000
n S e r i a D - l 6 2 5 0 0 0 s z t u k I 625 000 I 625 000
5 . SeriaE- l200000sauk l 200 000 1 200 000
6. SeriaF-4421 157 sznrk 4 421 157 4 421 t57
7. Ser iaG-5000000s2hrk 5 000 000 5 000 000

Razem - liczba akcii l5 496 157 sztuk oo lzl t5 496 157 15 496 157

Kapital zakladowy Sp6lki na dzief 31.72.2009r. wynosil 15 496 157,00 zl, w okresie od 01.01.2010r.
do 30.06.2010r. nie ulegl zrnianie.

Na dzief 30.06.2010r. liczba akcji wynosi 15 496 157 sztuk po I zl kuzda akcje s4 akcjami
zwyklymi na okaziciela.

4. Informacje dotyczqce emisji papier6w wartodciowych.

15 stycznia 2010r. wznowione po przerwie Nadzrvyczajne Walne Zgomadzenie Akcjonariuszy,
zwolane na dzieri 18 grudnia 2009 r. postanowitro uchwal4 nr 8/2010 o warunkowym podwy2szeniu
kapitalu zakladowego w drodze emisji 30 950 000 akcji serii H, obejmowanych przez posiadaczy
warant6w subskrypcyjnych serii B. Emitent szczeg6lowo poinformowal o hefci podjgtych uchwal
w raporcie biezqpym nr 412010 z druLa I 5 styczria 20 I 0 r.

Dnia 4 marca 2010r. odbylo siE Nadzwyczajne Walne Zgomadzerie Akcjonariuszy, kt6re
uchwal4 nr 3/2010 z:niento dotychczasow4 tredi uchwaly NWZ m 8/2070 z dnia 15 stycznia 2010r.
poprzez zmianq warto6ci nominalnej warunkowego podwyZszenia kapitatu - na kwotE
13 345 076,0021, poprzez emisjg 13 345 076 akcji serii H, obejmowanych przez posiadaczy
warrant6w subskrypcyjnych serii B (raport biezqcy nr 28/2010).

Dnia 9 kwietnia 2010r. Sqd Rejonowy w Lublinie XI wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
S4dowego wydal postanowienie w sprawie zarejestrowania warunkowego podwyzszenia kapitalu
zakladowego o warto5ci nominalnej 13 345 076,00 zl.

t4 f u v
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Dnia 22 lipca 2010r. nast4pilo wydanie na podstawie art. 45r g2 dokument6w akcji serii H
wyemitowanych na podstawie uchwaly m 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzerna z d11a 15
stycznia 2010 r. oraz uchwaly NWZ nr 312010 zdnia 4 marca 2010 r.
Wydanie akcji serii H jest r6wnoznac me z podwy2szenrem kapitalu zakladowego Emitenta o kwotg
13 345 076 zl (slownie: trzyna3cie milion6w nzysta czterdztesci piEi tysigcy iiedemdziesi4t szeSj
,]otych) popnez emisjq 13 345 076 (slownie: trzynaicie milion6w tzyita czterazieSci piEi tysiqcy
siedemdziesi4t szedi) akcji zwyklych, na okaziciela serii H o u/artosci n;minalnej I zl (slownie:jede;
zloty) kuzda i lqcznej warto6ci nominalnej 13 345 076 zl (slownie: trz.yna{cie miiion6w trzysta
caerdzieSci piEd tysipcy siedemdziesiqt szed6 zlotych).

5. Wyplacone dylvidendy z po&ialem na akcje zwykle i pozostale akcje.

w okresie I p6hocza20r0r. emitent nie wyptacil ani nie zadeklarowal wyplaty dywidendy.
Natomiast jedno stka zaleima Geoclima Sp. z o.o. ptzyznal4 ale nie wyplacila dlwidendy w kwocie
116 tys. zt.

6. Informacje dotycz ce przychod6w i wynik6w przypadajqcych na poszczeg6lne segnenty. polityka
rachunkowo6ci segrnent6w zostala przedstawiona w opisie zastosowanych zasad racliunkowo6ci.

ent 1.2009 do 30.06.2009r.w tvs. zl,rzJwtrw\r_)i r NUsZ,ry za ul(I95 uu u I .\

Wyszczeg6lnienie
Og6lem Kraj Kraje spoza

UE Kraje UE
Prrychody od klient6w zewnqhaycb 22 600 2 l 8 1 9 350 431
Egczry 23 010 22 593 124 293
Zysk(shata) na sprzedazf/ -410 -77 4 zzo 1 3 8
Pozostale przychody operaryjne 489 489
Pozostale koszty operacyjne 2 6 2 8
Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnei 5 l 226 138
Saldo dzialalnosci finansowej 7 45 -2 54
Zysk (strata) przed opodakowaniem 58 -35 8 1,92
Podatek dochodowy oo 99
Zysk (shata) netto -41 -457 224 192

i paslryva segnent6w na 30.06.2009r. w tvs. zt
Wyszczeg6lnienie

Og6lem Kraj
Kraje spoza

UE Kraje UE

Aktywa 34488 34488
NaleztoSci t5 042 t5 042
Pasywa 34 488 34 488
Zobowiagaua 7 004 7 004
Amorryz.zcJa 387 387
Wydatki inwestycyjne t7l t7l

ent bra nZowy-p rzy chody ze spr ze dtl za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r.wtus. zl

Wyszczeg6lnienie Razem
Uslugi

budowlano-
montaZowe

Wyroby
instalacyjne

Pozostala
sprzedat

Sprzedaz
towardw i

material6w
Pr4lchody segmentu 22 600 20 014 | 373 404 809
Koszty segmentu 20 206 t7 822 | 202 405 717
Niepr4pisane przychody 773
Nieprzrypisane koszty 3 109
WJ,arik finanso\a.y netto 4 l

l 5



a o gl6wnych ldientach za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r

Lp. Nazwa odbiorcy

Za okres od 01.01.2009 do
30.06.2009r,

Sprzeda2
w tys. zl

Udzial
(vt Yo\

lqprz€daz produktow towarow i material6w w tvs. zl 22 600 100
I Klient A - segment uslug budowlano-montazowycb 3 466 r 5.33
2. Klient B - slgment uslug budowlano-montazowycb 3 233 14.30
3 . Klient C - segment uslug budowlato-montaZowych 2 696 11,92
4. Klient D - segmelt uslug budowlano-montazowvch 2  J J + 10.32

ralicznv - przychodv i kosztv za ol<res od 01.01.2010 do 30.06.2010r.w tvs. zl
Wyszczeg6lnienie

O96lem Kraj Kraje spoza
. U E Kraje UE

Przychody od klient6w zewnetaycb 22 633 22 380 253
4qs"ty 27 s25 27 302 223
Zysk(strata) na sprzedaZy -4 892 4 922 30
Pozostale przychodv oDeracvine 349 349
Pozostale koszty operacyjne 472 472
Zysk (strata) na dzialalnosci operacvinei -5 015 -5 045 30
Saldo dzialalno5ci finansowei 92 92 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 923 -4 953 30
Podatek dochodowy -357 -357
Zysk (strata) netto -4 566 -4 596 30

)asywa segmentow na 30.06.2010r. w tvs. i+
Wyszczeg6lnienie

Og6lem Kraj Kraje spoza
UE Kraje UE

4\fwa s3 892 53 892
NaleznoSci 18 227 t7 9'74 253
lqlvvL 53 892 s3 892
Zobowiryania 1 3  0 1 4 13 005 9
l\4qrtyzacja 343
Wydatki inwestycyjne 90 90

ze sprzedaity za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010r. w tys. zl

Wyszcze96lnienie Razem
Uslugi

budowlano-
montaiowe

Wyroby
instalacyjne

Pozostala
sprzedat

SprzedaZ
towar6w i

materialdw
Przychody segmentu zz o)J 20 375 I  016 442 800
Koszty segmentu 24 28r 21 938 | 102 449 792
Nieprzl'pisane przychody 520
Nieprzypisane koszty 3 924
Wvnik finarsowv netto - 4 5 6 6

Informacja o gl6wnych klientach za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010r.

Lp. Nazwa odbiorcy

Za okres od 01.01.2010 do
30.06.2010r.

Sprzedat
w tvs. zl

Udzial
(w o/o\

SprzedaZ Drodukt6w towar6w i material6w w tvs. zl 22 633 100
I Klient A - segment usfug budowlano-montazowvch 1 1 8 0 7 \ ) t

2. Klient B - segment uslug budowlano - montazowvcb 2352 10.4

h16
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7'_ Istotne zdrzenia nastgpuiqce po zakoriczeniu okresu sr6drocznego, kt6re nie zostaly
odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okes Sr6droczny.

W dniu 21 lipca 2010 r. Emitent. nabyl 429 315 (czterystu dwudziestu dziewiEciu tysiQcy trzystu
ttzydziesfi osmiu) akcji Przedsigbiorstwa wyrob6w Betonowych AWBUD s.a. z 

-sleaziuq

w Fugas6wce, co stanowi 42,93 % w kapitale zakladowym i taki sam procent glos6w na walnym
zgromadzeniu Sp6lki, za l4czn4 ceng 39735 228 PLN (hzydziesci dziewigd milion6w siedemset
trzydzieSci pi96 tysiEcy dwieScie dwadzieScia osiem zlotych).
ZapNatz ceny za akcje dw sp6lki nast4pila w wyniku zawarcia przez Emitenta dnia 21 lipca 2010 r.
um6w umownego potrecenia wierztrtelnosci. Emitent potrqpil swbiq wierzytelnofi przyslugui4cQ mu
z tytulu wniesienia wkladu na akcje serii H wyemitowane na podsiawie u"tt-ufy nr g/2010
Nadzwycz,ljnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 stycznia 2010 r. oraz uchwaly nr
3/2010 z dnia 4 marca 2O1O r., z wierzyelno6ciami nabywc6w akcji serii H z t1'tutu oeny nabycia akcji
Przedsigbiorstwa wyrob6w Betonowych AWBUD S.A. Transakcja zostala opisana w raporcie
biezryymm 69/2010.

8. Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w ciqgu okresu Sr6drocznego, lqpznie z pol4czeniem
jednostek gospodarczych, przejEciem lub sprzedaz4 jednostek zaleimych i inwestycji
dlugoterminowych, restnrkturyzacjq i zaniechaniem &ialalno6ci.

Dnia 3 0 kwietni a 2010 t. wskutek umorzeni a 80%;o udzial6w Spolki Zaklad Produkcyjny Instal Sp6lka
z ogtariczon4odpowiedzialno5ci4 z siedzibq w Lublinie, posiadane przez Emitenta 19 udzial6wstalo
siE 95 % kapitalu zakladowego tej sp6lki.

9. zmiarry zobowr4zafi warunkowych lub aktyw6w warunkowych, kt6re nast4rity od czasu
zakofczenia ostatniego roku obrotowego.

Lp. Tytul zobowiezania Stan na
30.06.2010

Stan na
31.12.2009

Gwarancje 440 5s9
2 Weksle 901 901
4 Razem | 341 1 460

Lp. Tytul zobowiqzania Stan na
30.06.2010

Stan na
31.12.2009

Zab ezpieczenia na mai4ku 1 250 | 250
2 Hipoteka kaucyjna 2 400 0
3 Razem 3 6s0 1250

10. W okesie pierwszego p6hocza 2010 roku tozwiryano rezerwQ na koszty kontrakt6w
w wysokodci 424 tys. zl oraz ufrrcrzono rezerwQ na koszty kontrakt6w w wysokodci 926 tys. zl.
RozwiqTano rezerwg na wynagrodzenie Rady Nadzorczej w wysokoSci 9 tys. zl, utworzono
w wysokoSci 11,0 tys. zl. Rozrviqgano rezerwQ na koszty uslug obcych w wysokoici 42 tys. zl,
a utworzono w wysokoSci 62 tys. zl.
Rozwi4zano rezerwQ na odprawy emerytalne w wysokoSci 29 tys. zN, oraz utworzono rezerwQ na
nie\ryykorzystane urlopy w wysokoSci 423 tys. zl. Pioz.vu.tryarto rezerwg na naprawy gwarancyjne
w wysoko5ci 4 tys. zl.
W okresie pierwszego p6hocza 2010 roku utworzono odpisy aktualizuj4ce naleino5ci w kwocie
208 tys. zl, natomiast rozwiqzano w kwocie 370 tys. zl.
W okesie pierwszego p6bocza 2010 roku rozv"ragano tezerwe z tyhrlu odroczonego podatku
dochodowego w wysokoSci 769 tys. zt.
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1 1. Odpisy aktualizujqce naleznoSci z tytufu dostaw i usfug

Lp. Odpisy aktualzujQce wartosc naleZnosci z tytulu dostaw i
usluq

Stan na
30.06.2010

Stan na
31.12.2009

WartoSC odpis6w aktualizujqcych warto66 naleznosci na poczqtek
olcesu 4 888 4 509
a) zwiekszenia 208 707
b) zrnniej szenia 3 1 0 328
WartoSC odpis6w aktualizujqcych wartoSd naleinosci na
koniec okresu 4 786 4 888

zl

zl

zl

12. Rezerwy na Swiadczenia emerytalne i podobne oraz pozostale rezerwy

Lp. Rezerw)r na Swiadczenia emerJrtalne i podobne
oraz pozostale rezerwy Stan na 30.06.2010 Stan na 31.12.2009

I Na Jwiadczenia emerytalno rentowe 3 5 1 380
2. Na zalegle urlopy 645 222
3 . Na naprawy gwarancyjne 49 53
4. Na koszty kontrakt6w 926 424
5 . Na w)magrodzenie RN l l 9
6. Na zobowi4zania w post. upadl. Drzedawnione 0 0
7. Na kary i irure koszty na kontraktach 2 445 2 44s
8. Na koszty konsultacii i aud]'[u 62 42

Rezerwy razem, z teqo: 4 489 3 575
-Dlugoterminowe 361 4t2

-Kr6tkoterminowe 4 t28 3163

Lp. Zmiany stanu rezerw na emerytalno-rentowe
i Dodobne oraz Dozostale rezerwv

Stan na
30.06.2010

Stan na
31.12.2009

l . Rezerwa na Swiadczenia emerytalno rentowe na poczQtek
okresu 380 284

a) zwigkszenia 0 126
b) zmnieiszenia 29 30
Rezerwa na Swiadczenia emervtalno rentowe tra koniec okresu 351 380', Rezerwa na zslegle urlopv na Doczatek okresu 'r1', 195
a) aryiekszenia 423 62
b) zmnieiszenia 0 l 5
Rezerwa na zalegle urlopv na koniec okresu 645 222
Rezerwa na wynagrodzenie Rady Nadzorczej na pocz4tek
okresu

9 0

a) zwiekszenia l l 9
b) mmielszenia 9 0
Rezerwa na wvnagrodzenie Radv Nadzorczei na koniec okresu 1 1 9

4. Rezerwa na kosztv konsultacii i audvtu na Doczatek okresu 42 0
a) zwigkszenia 62 42
b) znnieiszenia 42 0
Rezerwa na koszty konsultacii i audytu na koniec okresu 62 42

5. Rezerwa na naDrawy gwarancvine na Doczatek okresu 53 29
a) zwigkszenia 0 24
b) mnieiszenia 4 0
Rezerwa na naDrawy qwarancyine na koniec okresu 49 53

6. Rezerwa na kosz8 kontraktdw na Doczatek okresu 424 462
a) zwiekzenia 926 424
b) zmnieiszenia 424 462
Rezerwa na koszty kontrakt6w na koniec okresu 926 424
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7. Rezerwa na kary i inne koszty konlrakt6rn na pocr4tek okresu 2 445 2 445
a) zwielazenia 0 0
b) mrniejszenia 0 0
Sgzgl1qlq@llli intre koszly kotrtraktdw na koniec okrezu 2 445 2 445

Lp. Rezerwa z tytulu odroczon€go podatku dochodowego Stan na
30.06.2009

Stan na
3t.12.2009

l . Stan rezerw z tytulu odroczonego podatku dochodowego n-
poczatek okresu, w tj.m: 3 250 2 240
a) odniesiony na wynik fu:ansowy I 093 301
b) odniesiony na kapital wlasny 2 157 1939

2. ZwiQkszenia 0 I 390
a) odniesiony na wynik finansowy 0 1 172
b) odniesiony na kapital wlasny 0 2r8

3 . Zmniej szenia 769 380
a) odniesiony na wynik frnansowy 736 380
b) odniesiony na kapital wlasny 0

4. Stan rezerw z tytulu odroczonego podatku dochodowego na
koniec okresu 2 481 3 250
a) odniesiony na wynik firansowy J ! , / I 093
b) odniesiony na kapital wlasny 2 t24 2 157

13. Podatek dochodowy biei4cy

Lp. Podatek dochodowy biezecy
Za okres
01.01.2010
30.06.2010

Za okres
01.01.2009
30.06.2009

1. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 923 58

2.
R62nice pomigdry zyskiem (strat4) przed opodatkowaniem a podstawe
opodatkowania podatkiem dochodowvm wedlus t!.tul6w 5 732 -5 742
- odsetki budzetowe 14 5
- koszt reprezentacj i 3 4
- zaplacone odsetki od zobowiEUah - naliczone w poprzednich okesach 0 -4 249
- koszty egzekucji od zobowigarl 0 0
- rozwiq.zanie odpis6w aktualizuj4cych po splacie, przf tworzeniu nie stanowily kosztu
uzyskania przychodu -3 l0
- pozostale koszty niestanowiqce kosztdw uzyskania przychodu 40 4 l
- odsetki od Srodkdw trwatych w leasingu 8 1
- amortyzacja od Srodk6w trwalych w leasingu oraz nieurnorzona czg$6 zlikwidowanych
Srodkow trw.w leasineu o) 53
- raty leasingowe - BELL LEASING,BRE LEASING Warszawa -42 -54
- amortyzacja orazkoszty ubezp. samoch. powyzei 20 000 EUR 2 3
- rozwi?ane rezerwy na koszty kontrakt6w 856 -363
- spisane, umorzone, przedawnione nalernosci 53 0
- przedawnione i umorzone zobowiazania 10 0
- dodatnie r6zdce ku$owe z wlrceny bilansowei t 4 45
- sankcie, kary umowne 0 8
- przyaana dywidenda - 1 1 5 0

- rozwlqzane [ezerw!, na Kary umowne 0 0
- przekazany odpis na ZFSS za lata poprzednie -8 0
- otrzymane odsetki 0 0
- rozwiqzan.e re?Er\\"y na niewykorzlstane urlopy 0
- rozwi?j12,ne rc7erw na odprawy emerytalne -29 -30
- rozwiqtzne reznrry na koszty napraw gwarancyjnych 0
- rozwiqzxrc rezenvy na przedavnione zobowiazania 0 -376
- rozwi4zanie rezerwlr na koszty konsultacii i audyt 42 0
- rozwipane rezewty na odsetki od przedawnionych zobowiazai 0 -238
. PFRON 123 134
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- wyplacone inne swiadczenia na rzecz pracownik6w na konGc ol<resu- 0 -28
- w)pracone w zulur. I ZUU%. wynagrodzenia brutto -148 -672
- zaplacony ZUS w 2010r. i 2009r. -301 -312
- rozwlazana rezerwa na w_.\/n.Rady Nadzorcze_i XIIi09 -9 -20
- amortyzacja od .wyceny budynk6w - wzxost wartosci 37 t4- rozwtqzana rczerwa na wlmagodzenie prezesa 0 -40
- niewlDlacone wynagrodzenia na koniec okresu 142 64- niewlDlacone in:re Swiadczenia na rzecz pracownik6w 0 0- odpisy aktualizujqce niestanowiAce koszt6w uzyskania przychodu 208 0- niezaplacony ZUS na koniec okesu 598 287- rozliczenie z tltufu konbakt6w dfugoterminowy4r 3 399 :231
- ujemne r6hice kursowe z wyce4y bilansowej 0 0- rezerwa na odprawy emerytalne 0 0- rezerwa na niewykorzystane urlopy 423 0- rezerwa na naprawy gwarancyjne 0 l 0- rezerwa na wynagrodzenie Rady Na4zorczej 11 0- rezerwa na koszty konsultacji i audytu 62 0
- naliczone odsetki od zobolviqzari na koniec olqesu 0 265
- otrzymarre zaliczki na przyszle dostawy i uslugi 0 -2
- rezerwa na zapasy towar6w i material6w 172 0
Dochrid podatkoxy na koniec okresu 309 -5 684
Odliczenia od dochodu - rozliczenie sffaty z lat ubieglych 309 0
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodoul,rn 0 0
Podatek dochodowy bigZ4cy, wykazany w deklaracii podatkowei okesu 0 0
Podatek dochodowy odroczony -357 99

14. Nabycia i zbycia pozycji rzeczowych aktyw6w trwatych za olces 01.01.2010 do 30.06.2010r.

Zmiana stanu rzeczovych aktyw6w
trwatych

- gunty
(w tym
prawo

uzytkowa
nia

wieczyst
ego

guntu

- budynki,
lokale i
obiekty

inZfnierii
l4dowej i
wodnej

- urz4dzenia
tecbnicare i

maszyny

- Sroclki
transportu

- mne
Srodki
trwale

Jroolo
trwale
razem

a) wartoSd brutto Srodk6w trwalych na
poczatek okresu 8 069 2 r39 1 435 1 s56 t2 211
b) aviekszenia (z tytulu) 57 1 9
- zakupu 57 l 9 / o
- akualizacja wyceny
c) zmnieiszenia (z tytulu) l 0 t2 74 96
- sorzedaz l 0 12 74 96
- likwidacia
- przenlesrenle oo nweslycu
- grzf,maczone do sDrzpda''l
d) warto5d brutto Srodk6w trwalych na
koniec okresu 8 069 2 186 1 423 1 5 0 1 t3 t79
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na pocz4tek olcesu 3 162 I 840 624 | 523 7 149
0 amortyzacja za okres (z tltufu) 104 )) 130 -68 22r
- rata 104 65 140 6 3 1 5
- sprzedaz 1 0 l 0 74 94
- likwidacia
- przenlesteme oo lnweswcll
- pv,eztacT.one go sprz-eoaTy

g) skumulowana amortyzacia (umorzenie) J  ZOO I 895 754 1 4 5 5 7 370

zt
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h) odpisy z t',tulu trwalej uhaty wartosci
- zwi€kszg4ie
- zmruej szenre
i) odpisy z t1'tulu trwalej utraty wartosci na
koniec okresu
j) wartosd tretto Srodkdw trwalych na
koniec okresu

4 803 291 669 46 5 809

Nabycia i zbycia pozycji rzeczowych akfyw6w trwatych za okres 01.01.2009 do 30.06.2009r.

Zmiana sta tneczovych aktyw6w
trwalych

- gunty
(w tym
pmwo
uzytkowa
nia
wieczfst
ego
qmnfll

- budynki,
lokale i
obiekty
inZynierii
l4dowej i
wodnej

- wzqdzerna
tecbliczne i
mas2l4ly

- Srodki
transportu

- mlle

Srodki
trwale

Srodki
trwale
razem

a) wartosd brutto Srodk6w trwalych na
poczetek okresu 4 s06 4 391 r 559 I 755 t2 2ll
b) zwiqkszenia (z tytulu) 95 t) l 0 l l l
- zakupu 95 6 l 0 l l l
- aktualizacja *yceny

c) znnieiszenia (z Mulu) 594 t2l 29 l 6 760
- sprzedari 83 29 112
- likwidac.ia 38 l 6 54
- przeniesienie do inwestycii
- przemaczone do sprzedabJ 594 594
d) wartosc brutto Srodkdw trwalych na
koniec okresu 3 912 4 365 1 536 | 749 11 562
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na Doczatek olcesu 2 593 3 979 806 1 690 9 068
D amortyzacja za okes (z tltulu) 40 -20 112 l 1 143
- rata 88 1 0 1 140 27 356
- sprzeda2 83 25 108
- likwidacia 3 8 3 l 6 57
- przenlesrenle do rnwestycll
- przemaczone do sorzedait't 48 48

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na koniec okesu 2 633 3 959 9 1 8 I  701 9 211
h) odpisy z Wtulu trwalei utraty wartosci
- zwigkszenie
- znmelszente
i) odpisy z ltulu trwalej ub:aty warto6ci na
koniec okesu
j) wartosd netto Srodk6w trwalych na
koniec okresu

| 279 406 618 48 2 351

ZT

15. Nabycia i zbycia warto6ci niematerialnych i prawnych za okaes 01.01.2010 do 30.06.2010r.

Zmiana stanu wartosci
niematerialnych

Know-
how Licencje

Autorskie
prawa

majqtkowe
i prawa

DOkeWne

Koncesje WartoSd
firmy Pozostale Razem

a) wanosf brutto WNiP na
Doczatek okresu 982 982

ZN
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b) zwi€kszenia (z tytulu) 1 4 t 4- zakupu t4 I 4- apon
c) Tmieiszenia (z Mulu) 0
- sprzedaa
- likwidacia
d) wartoSc brutto Srodk6w
trwalych na koniec okresu 996 996

Zmiana stanu wartosci
niematerialnych

a) wartosd brutto WNiP na

Nabycia i zbycia wartosci niematerialnych i prawnych za olffes 01.01.2009 do 30.06.2009r.

1 6. Inwestycje dlugoterminowe.

17. Aktywa trwale przezraczone do sprzeda2y

Lp. Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaiy Stan na
30.06.2010r.

Stan na
31.12.20O9r.

- inwestycie dfugoterminowe - nieruchomoSci 909 909
Razem aktywa trwale Drze2maczone do snrzedazv 909 909

Do dnia 31.08.2010r. nie zostala zawaxta umowa sptzedazy prawa uzytkowania wieczfstego gruntu
o obszafle okolo 3 200 m'z, polo2onego w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 9 oraz prawa wlasnoSci
budyrku warsztatu wentylacyjnego starego o powierzchni uZytkowej I 184 m2, a tak2e prawa
uzytkowania wieczystego czgSci gruntu o obszarze okolo 2 500 rn?, oraz prawa wlasnoSci budynku
warsztatu wentylacyjnego szkolnego.
Na dzieri 31.08.201fu. nie s4 znane wszystkie koszty dotyczqpe wlw sprzeduiry, niemniej jednak
Sp6lka spodziewa siE zrealizowa6 dodatni wynik netto na tych transakcjach.

zN

zl

Lp. Inwestycje dlugoterminowe Stan na
30.06.2010

Stan na
31.12.2009

1 Nieruchomo6ci 7 39'7 7 397
2. Udzialy lub akcje wjednostkach powiqzanych l 5 180 t5 170
3 . Udziab lub akcie w pozostalych iednostkach 0 l 0

Inwestycje dlugotermitrowe razem 22 577 ), <1-l

t'22

C-'.=-- --t[An



18. Warto6i grunt6w uzlrtkowanych wieczydcie

STAROSTWO
POW.WM2 WARTOSC

w Ws. zl
POW.Wr/12WARTOSC

w Ws. zl
Stan na 30.06.2010r. Stan na 31.12.2009r.

Lfiln dzialka 2112 37 591 801 37 sgl 801
RAZEM 37 591 801 37 591 80r
umowy dotyczqce wieczystego uzytkowania grunt6w ujmowane s% jako umowy leasingu
operacyjnego. oplaty roczne ujmowane s4 iako minimalrc raty leasingowe zgodnie z MSR -.
Oplaty te wykazywane s4 w sprawozdaniu z calkowitych dochod6w w okesie uzltkowania grunt6w.
Warto6d wieczystego uZytkowania grunt6w wykazyrvana jest w ewidencji pozabilansowej * wartosci
historycznej tj- daty utworzenia w grudniu 1991r. Sp6lki,,INSTAL - LUBLIN" s.A., oddane przez
Skarb Panstwa do odplatnego korzystania do dnia 05 grudnia 2089r.,jako wieczysqy uAltkownik.

19. Informacja o transakcjach z jednostkami powi qzan;."rnl zal p6hoczp 20I0r.

BBI CAPITALNFI S.A. wWarszawie

ll naliczone odsetki od zobowiqgaf w I p6hoczu 2010r. - 4l tys. zl

Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie

1/ zakup uslug * 18 tys. ztr

Geociima Sp. z o.o. w Warszawie

1/ zakup towar6w i material6w od ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. - 20 tys. zt
2/ zakup towar6w i uslug - 260 tys. zl
3/ poLyczka - 150 tys. zl
4/ na)iczone odsetki od po2yczki w I p6hoczu 2010r. - 2 tys. zl
5/ dywidenda - nale2n4 niewyplacona - 1 16 tys. zl

W dniu 30 czerwca 2010 r. zostala zawarta umowa o przejEcie dtugu pomiqdzf: Przedsipbiorstwem
Instalacji Przemyslowych ,,Instal - Lublin" S.A. (zwanym Wierrycielem) a Zakladem Produkcyjnym
Instal Sp. z o.o. (zwanym Przejmuj4cym dtug) a Przedsiqbiorstwem Uslug Transportowo-
Sprzgtowych,,INTRANS" Sp. z o.o. (zwanym Dfuznikiem). Na mocy niniejszej umowy Przejmuj4cy
dtug przej4l dlug pieniqzny, jaki powstal w zwiazku z umowq sprzedairy mas4m i vrzqdzeft za\ntart4
w dniu 30.12.2009 r. pomiqdzy Wierzycielem a Dlu2nikiem, wstEpuj4c tym samym na miejsce
Dtuinika.

Zgodne z powyzszq umowq nale2no66 ZP Instal Sp. z o.o. wobec ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. na
d2iei30.06.2010r. wyniosla- 1 139 tys. zt

Transakcje zawarte przez emitenta lub jednostki od niego zaTeime z podmiotami powiq-zanymi istotte
onz zawarte na innych warunkach niz rynkowe nie !vyst4p1ty.

Na dzieri 30.06.2010 r. ,,INSTAL - LUBLIN- S.A. w Lublinie posiada nastgpuj4ce zobowiq-zania
z podmiotami powiq_zanymi :

1/ BBI CAPITAL NFI S.A. - 1 085 tys. zl
wtym:
- przeterminowane zobowiq-zania w zwiqzkl z tmorzeniem postgpowania

./,// / r\
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2/ Dom Maklerski IDM S.A. - 23 tys. zN
w tym:
- z tltufu dostaw i usfug - 23 tys. zl

3/ Geoclima Sp. z o.o. - 577 tys. zl
w tjryn:
- z tytulu dostaw i uslug - 425 tys. zl
- po2yczka - 150 tys. zl
- naliczone odsetki od poZyczkj - 2 fys. zl

4/ ZP INSTAL Sp. z o.o. -33 tys. zL
wtym:
- z t14ulu dostaw i usfug - 33 tys. zl.

Na dzieri 30.06.2010 r. ,,INSTAL - LUBLIN" s.A. w Lublinie posiada nastEpuj4ce naleinoSci
podmiot6w powiq,zanych:

1/ ZP INSTAL Sp. z o.o. - 7 139 tys. zN
wtym:
- z t;rtulu umowy przejgcia dlugu - I 139 tys. zl.
2/ Geoclima Sp. z o.o. - 116 tys. zN
wtym:
- z tytulu nale2nej, niewyplaconej {videndy - 716 tys. zl.

20. Emitent zawarl umowE kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w rachunku
bie24cym w kwocie 2 000 000,00 zl. Stopa procentowa r6wna jest wysoko6ci stawki referencyjnej,
kt6rq stanowi stawka wIBoR, podawana w tabeli kurs6w PKo BP s.A., oznaczajqsa notowanq na
warszawskim rynku miEdzybankowltn stopQ procentowe wIBoR 3M dla miEdzybankowych
depozyt6w 3-miesigcmych wedlug notowani a z dria rozpoczgcia pierwszego, kolejnych
(miesigcznych) i ostatniego okresu obrachunkowego, zajaki naleine odsetki od kredl'tu sq naliczone
i splacane w przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono notowaf odpowiedniej stawki wIBoR,
obowiq-zuje stawka WIBOR z rlnia poqedzaj4cego dziefi w kt6rym bylo prowadzone ostatnie
notowanie danej stawki, powipkszonej o marZE banku.
Okres wykorzystania limitu uplywa z dniem 31.12.2010r.

Emitent zawarl umowp poLryczki ze sp6lkqzaleimqGeoclima Sp. z o.o. z siedzib4 w Warszawie, w
kwocie 150 000,00 zl. Poiryczka zostala oprocentowana w wysokoSci 4 % w skali rocmej
Umowa zawafia jest na czas nieokreSlony. Zwrot poiryczki nast4pi w terminie 2 dni od dnia
wezwania do zaplaty pozyczkodawcy.

Lublin, dnia 19.08.2010r.

/ evLu'L
Czlonek Zarzadu

Wiceprezes
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