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Sprqwozdanie z dzialalnosci iednostki domindqcej Gru4y Kqpitqlowej PIP ..INSTAL-LUBLIN" S.A. 4
za obes od I s4tcznia do 3I grudnia 2009 rolw

I.WPROWADZENIE

1. Forma prawna jednostki dominujqcej

Przedsipbiorstwo Instalacji Przemyslowych "INSTAL - LLJBLIN" S.A. jest sp6lk4 prawa
handlowego posiadaj4cq osobowo66 prawn4 i dzialaj1cqna podstawie przepis6w prawa polskiego.
Sp6lka zostala zarejestrowana na mocy postanowienia Sqdu Rejonowego VIII Wydzial
Gospodarczy w Lublinie dnia 16 grudnia 1991 r. W dniu 28.06.2007 r. Sp6lka zostala
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S4dowym w S4dzie Rejonowym w Lublinie XI Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod nr 0000023958.

Przedsigbiorstwo Instalacji Przemyslowych ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. na dzief 31.12.2009 roku
stanowila grupQ kapitalowe ze sp6lke Geoclima Spolka z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq (zwana
w dalszym ciqgu r6wnieZ Geoclima Sp. z o.o.) i sporz4dza sprawozdanie skonsolidowane.

Dane identyfikujqce Geoclima Sp. z o.o.

Geoclima Sp. z o.o. z siedzib4w Warszawie, ul, Ks. J. Popieluszki l4ll74, utworzona zostala
na czas nieoznaczony w dniu 7 slycmia 2000 r. - akt notarialny Rep. A Nr 183/2000 sporzqdzony
przez notariusz DanutQ Kosim-Kruszewskq prowadzqc4 Kancelariq Notarialn4 w Warszawie.

W dniu 03.12.2002 r. Geoclima Sp. z o.o. zostala wpisana pod numerem OO00141627 do
Rejestru Przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla
miasta stoleczrego Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS.

2. Wadze Sp6lki jednostki dominujqcej

Sklad Zarz4du na dziei 31.12.2009 r.:
Prezes Zatza2du - Jan Makowski
Czlonek Zarzqdt-Wiceprezes - Piotr Ciompa

Sklad Zarzqdu na dtiefl27.04.2010 r.:
Prezes Zarzqdu - Jan Makowski
Czlonek Zarzqdt-Wiceprezes - Piotr Ciompa

Rada Nadzorcza na dzief 31.12.2009 r.:
Wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczej - Jan Duda
Sekretarz Rady Nadzorczej - Grzegorz Kubica
Czlonek Rady Nadzorczej - Adam Stolarz

Zmiany w skladzie Radv Nadzorczej w trakcie 2009 roku.

Dnia 29.05.2009 r. zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwolalo ze skladu Rady
nadzorczej Pana Adama Konopkg. Rezygnacjg ztoiryli Pan Grzsgorz Golec i Pan Pioh Karmelita.
ZWZ powolalo do skladu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza" Pana Michala Stgpniewskiego,
Pana Jana Dudq.



Sprawozdanie z dzialalnolcijednos*i dominujacej Gru4v W 5
za okres od I stvcznia do 3l srudnia 2009 rolw

Nastgpnie w listopadzie 2009 r. rezygnacj 9 zNozyl Pan Michal Stgpniewski, w grudniu Pan Dawid
Sukacz.

Zmianv od dnia 01.01.2010 r.

Uchwalami Nadzwyczajnego Walnego Zgomadzsnia podjetymi dnia 15 stycaria 2010 r. odwolano
ze skladu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza oraz powolano do skladu Rady Nadzorczej Pana
Rafala Abratarlskiego, Pana Jacka Klimczaka, Pana Jaroslawa WiSniewskiego, Pana Arkadiusza
Mqczkg.
Nastgpnie rezygnacjQ z czlonkostwa w Radzie Nadzorczei zloirylPan lan Duda.

Rada Nadzorcza na dzief 27.04.2010 r.:

Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej - Jacek Klimczak
Wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczej - Jaroslaw Wi5niewski
Sekretarz Rady Nadzorczej - Grzegorz Kubica
Czlonek Rady Nadzorczej - Rafal Abratafski
Czlonek Rady Nadzorczel - Arkadiusz M4czka

3. Struktura wlasnoSci jednostki dominujqcej

Lp. Kapital oodstawowy - struktura Stan na 31.12.2009Stan na 31.12.2008
1 . Seria A - 650 000 sztuk 650 000 6s0 000
2. SeriaB- 1300000sztuk 1 300 000 1 300 000
J . SeriaC - I 300 000 sztuk l 300 000 1 300 000
+- Ser iaD- l625000sz tuk I 625 000 1 625 000
5. Seria E - 1200 000 sztuk I 200 000 I 200 000
6. SeriaF-4421 157 sztuk 4 42t 157 0
7. Ser iaG-5000000s2tuk 5 000 000 0

Razem - liczba akcji 15 496 157 sztuk po
lzl

t5 496157 6 07s 000

Notowania cen akcji na koniec miesiqca za okesy styczeri-grudzief 2009 przedstawia poni2sza
tabela:

data
notowania

cena
I zl1

data
notowanla

cena

I  z l l
29-0r 2,27 30-07 3,06
26-02 2,O0 28-08 3,02
30-03 2 , t1 29-09 , 1 0

29-04 2,72 30-10 2,60
29-05 2,98 27-11 ?  ? 5

29-06 t o ? 30-12 1,96



Spraw ozdanie z dzialalnnci ie
za olqes od I stvcznia do 3I grudnia 2009 roku

31-01 29-02 3143 30-04 30-05 30-06 3147 29'AA

Data notowania

30-09 31-10 28-11 30-12

_cena (zt)

Kapital zakladowy sp6lki na dzieri 01.01.2009r. wlnosil 6 075 000,00 zl, w okresie od 01.01.2009r.

do 3l . | 2.2009r. ulegl znianie.
Na dzieri 3I.l2.Zi}gr. iloS6 akcji qmosi 15 496 157 sztuk po 1 z1 kazda, akcje s4 akcjami

zwyklym i na okaziciela.
W iniu 27 lutego 2009r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwietdzila Prospekt Emisyjny zwiqzany

z ofertqpublicirq 6 075 000 akcji zwyktych na okaziciela serii F z zachowaniem prawa poboru

przysluguj4cego dotychczasowym akcjonaxiuszom, posiadajqcym akcje Sp6tki wedfug stanu na

dzieri i0 czerwca 2008r. (dzieri prawa poboru).
w ramach wykonania prawa poboru akcji serii F zostaly zLoanne 32 zapisy podstawowe na

3 986 555 akcji oraz 3 zapisy dodatkowe na 2 595 akcji'
W dniach Oi.O+.ZOOS do 02.04.2009r. przyjmowane byly na zaproszenie Zarzqdu zapisy na

2 085 850 akcji nieobjgtych w ramach wykonywania prawa poboru i zapis6w dodatkowych.

W dniu 3 kwietnia iOOgr. Zarzqd Sp6lki dokonal przydzialu 4 421 157 akcji serii F, kt6re zostaly

prawidlowo objEte i oPlacone.
bokonano przydzialu 4 421 157 akcji w nastgpujAcy spos6b:
11 3 986 5a5 akcii serii F emitowanych w ofercie publiczrej osobom, kt6re objgly akcje w wyniku

przystuguj 4cego im Prawa Poboru;
21 2595 akcji serii F emitowanych w ofercie
poboru, kt6re zloZyly dodatkowy zapis na

publicznej osobom, kt6rym przyslugiwalo prawo
akcje zgodnie z aft.436 par.2 Kodeksu sp6lek

handlowychl
31 432 007 akcji serii F emitowanych w ofercie publicznej osobom, lcr6te ztoL"yly zapisy na

zaproszenie ZarzLdu, zgodnie z art.436 par.4 Kodeksu sp6lek handlowych'
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Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie ze Sp6lk4 RELPOL 5 Sp. z o.o. w Poznaniu zawarl umowg
kompensacyjn4 z PIP ,,INSTAL - LIIBLIN" S.A. w Lublinie, kt6rej przedmiotem bylo umowne
potr4cenie wierzytelnodci w kwocie 5 371825,50 zl. W dniu 18.03.2009r. Spolka RELPOL 5 Sp.
z o.o., w Poznaniu zlolyla zapis na akcje w ramaoh publicznej subskrypcji i objgla I 989 565 akcji.
RELPOL 5 Sp. z o.o. w Poznaniu zobowiq,zala sig przenieS6 akcje na Dom Maklerski IDM S.A.
w terminie odrgbnie okredlonym przez obie strony.
W dniu 02.04.2009r. Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie na podstawie umowy kompensacyjnej,
kt6rej przedmiotem bylo umowne potrqcenie wierzytelnoici w kwocie 782 241,30 zl, zloiryl zapis na
akcje w zrviq,zku z publiczn4 subskypcjq iobjf2897l9 akcji.N.qcznie zostalyobjgte 2279284
akcje Sp6lki PIP,,INSTAL - LUBLIN" S.A.

Sp6lka BBI CAPITAL NFI S.A. na podstawie zawarlych um6w kompensacyjnych, kt6rych
przedmiotem bylo umowne pohqcenie wierzytelnodci w kwocie 5 599 381,50 zl, Aoiyla w dniach
18.03.2009r. i 02.04.2009r. zapisy na akcje w ramach publicznej subskrypcji i objqla 2 073 845
akcji.

W dniu 27 maja 2009 r. Sqd Rejonowy w Lublinie XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
S4dowego wydal postanowienie w sprawie zarejestrowania podwyZszenia wysoko5ci kapitalu
zakladowego Sp6lki. Wysoko5d kapitalu zakladowego, po zarejestrowaniu zmiany, wyniosla
10.496.157,00 zl.

Dnia 3 wrzedni a 2009 r. odbylo sig Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PIP
,,INSTAL - LUBLIN" S.A., kt6re uchwal4 nr 312009 postanowilo o warunkowym podwyZszeniu
kapitalu zakladowego Sp6lki w wyniku emisji akcji serii G. Celem walunkowego podwy2szenia
kapitafu zakladowego bylo przyznanie praw do objpcia akcji przez posiadaczy warrant6w
subskrlpcyjnych serii A emitowanych przez Sp6tk9. Uchwala okreilila, ze warranty subskrypcyjne
w liczbie 5 000 000 zostan4 zaoferowane bezplatnie udzialowcom sp6lki Geoclima Sp. z o.o.
z siedzib4 w Warszawie. Postanowiono o emisji 5 000 000 akcji serii G i ustalono ceng emisyjn4 na
3,00 zl za akcjq. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji prywatnej dnia 29 puldziennika 2009 r.
5 000 000 akcji serii G zostalo objgtych ptzez posiadaczy warrant6w subskrypcyjnych serii A.
Dokumenty akcji zostaty wydane w dniu 9 listopada 2009 r., co bylo r6wnomaczne
z podwy2szeniem kapitafu zakladowego Sp6lki o kwote 5 000 000,00 zl.

15 stycznia 2010 r. wmowione po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
zwolane na dzieti 18 grudnia 2009 r. postanowilo uchwal4 nr 8/2010 o warunkowym podwyZszeniu
kapitalu zakladowego w drodze emisji 30 950 000 akcji serii H, obejmowanych przez posiadaczy
warrant6w subskrypcyjnych serii B. Emitent szczegodowo poinformowal o tredci podjgtych uchwal
w raporcie biei4pym nr 412010 zdnia 15 stycznia 2010 r.

Dnia 4 marca 2O10 r. odbylo siq Nadzi;vyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kt6re uchwal4
nr 8/2010 zmienilo dotychczasow4tre5C uchwaly NWZ nr 3/2010 z dnia 15 styczlia 20L0 t. poprzez
zmiang wartodci nominalnej warunkowego podwyzszenia kapitalu - na kwote 13 345 076,00 zl,
poprzez emisjE 13345 0'16 akcji serii H, obejmowanych przez posiadaczy warrant6w
subskrypcyjnych serii B (raport biei4cy nr 2812010).

Dnia 9 kwietnia 2010 r. Sqd Rejonowy w Lublinie XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
S4dowego wydal postanowienie w sprawie zarejestrowania warunkowego podwy2szenia kapitafu
zakladowego o warto6ci nominalnej 13 345 076,00 zt.
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Na dzierl 30 kwietnia 2010 r. nikt z organ6w nadzorujqcych i zarz4dzaj4cych nie posiadal akcji PIP
'INSTAL - LUBLIN" S.A.

4. Zakres dzialalnoSci jednostki dominuj4cej

PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. oferuje nastgrujqcy zakres uslug i produkt6w:

- uslugi budowlano-montaiowe
instalacje sanitame (wentylacja, klimatyzacja, centralne ogrzewanie, wodoci4gi, kanalizacja);
obiekty technologicme (kotlownie, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie 5ciek6w, sprp2arkownie,
pompownie, chlodnie, stacje redukcyjne gazu);
instalaoje technologiczne dla r62nych galpzi przemyslu tj.:

o przemysl spo2ywczy (cukrownie, mleczamie, browary, zaklady zboZowe, itp.),
r przemysl hutniczy,
o przemyslenergetyczrry,
o przemysl maszynowy,
o przemysl chemiczny.

- nyroby

Zaklad Produkcji Wentylacyjnej Sp6lki oferuje wyroby i prefabrykaty wchodzAce w sklad r62nych
instalacji. Wyroby te obejmuj4
- prefabrykaty wentylacyjne (kanaly, ksztaltki, galanteria wontylacyjna);
- wyroby z tworzyw sztucznych (prefabrykaty wentylacyjne, zbiomiki);

Sp6lka kieruje swojq ofertg do klient6w w takich sektomch gospodaxki jak: pnemysl (chemicmy,
tekstylny, motoryzacyjny, energetyczny, cukowniczy, obronny, metalurgiczny, meblarski), uslugi
(obiekty handlowe, biurowe, hotelowe, slu2by zdrowia" gospodarka komunaln4 infrastruktura,
o6wiata) oraz budownictwo og6lne.

W strukturze dzialalnofci Sp6lki mieSci siE r6wnie2 handel. PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. zajmuje
sig obrotem handlowym towar6w instalacyjnych w oparciu o hurtownie zlokalizowan4 w Lublinie -

SANITA 1 . Oferta handlowa skierowana j est gl6wnie do malych firm instalacyjnych, sluZb
utrzymania ruchu, zaklad6w oraz os6b fizycznych.
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II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI DOMINUJACEJ

W strukturze organizacyjnej PIP,,INSTAL - LIJBLIN" S.A. wyodrgbniono organizacyjnie jednostki
produkcyjne, usfugowe oraz administracyjne. Jednostki produkcyjne i uslugowe nie posiadajqc
osobowo6ci prawnej, sq wydzielon)'mi centrami zysk6w, z wyodrqbnionym majqtkiem oraz
ewidencj4 koszt6w, przychod6w oraz wyniku na poziomie dzialalnodci operacyjnej. Pozostale
jednostki, kt6re nie generuj 4 przychod6w wyodrgbnione zostaly jako tzw. centra koszt6w.
Ksiggowo6i jest prowadzona dla calej Spolki co omacza,Ze sprawozdania finansowe obejmuj4
wszystkie jednostki organizacyjne Sp6lki.

L. T,aklaily produkcyjno-uslugowe i ich lokalizacja

Zaklad Produkcji ,,Wentylacja" w Lublinie, ul. Lucyny Herc 9,
Zaklad Produkcyjny w Pulawach, Al. Tysi4clecia 13 bezpo6rednio podlegly Kierownictwu Regionu
w Pulawach.

2. Punkt handlowy

SANITA 1 - Lublin, ul. L. Herc 9

W okesie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. nie zaniechano produkcji ladnej z grup wyrob6w, ani tez
nie ograniczono dzialalno6ci handlowej. Nie przewiduje sig teZ tego w nastQpnym okresie.

3. Zarzqd - podzial zadait

Prezes Za'rz4dn kieruje pracq zarz4du i sprawuje og6lny nadz6r nad dzialalnodcia Sp6lki.
Podlegaj4 mu wszystkie kom6rki organizacyjne ze szszegllnym uwzglgdnieniem nastgpuj4cych
dzial6w: pionu Dyrektora ds. Marketingu, pionu Dyrektora ds. SprzedaZy Uslug Budowlano-
Monta2owych, Biura Logistyki, Sekretariatu, Dzialu Organizacyjno-Prawnego, Dzialu Kadr, Bhp
i Pelnomocnika ds. Systemu Jakodci.

Wiceprezes - Czlonek Zarzqdru sprawuje nadz6r i bezpofrednio koordynuje caloksztaft
dzialalno5ci operacyjnej Sp6lki. Podlegajq mu wszystkie kom6rki organizacyjne, a w szczeg6lno5ci
nastppuj4ce dziaty: pion Gl6wnego Ksiggowego, Conhollingu, Dzial Zakup6w, Dzial Informatyki,
Dzial Kontroli WewnEfiznej, pion Dyrektora ds. Komponent6w.



III. IRZEGL4D DZTALALNoScT w orc'nslE oD 1 srYczr{rA Do 3L cRUDNIA
2009 ROKU

1. Og6lna charakterystyka braniry budowlano-monta2owej w Polsce

Poczqtek roku 2009 w ocenie analityk6w byl do56 slaby dla budownictwa i w pierwszym
p6hoczu produkcja budowlana wzrosla zaledwie o l,4Vo. Trzeci kwartal przyni6sl zlaczny wzrost
produkcjibudowianej o S%, a po 11 miesi4cach o 4%ot. DoSi dobra sytuacja w budownictwie pod
koniec roku byla bezpo6rednim rezultatem wzrostu realizacji rob6t infrastrukturalnych. Specjali6oi
przewidujq i2 brania ta bpdzie sig ronvija6 nadal w bardzo intensywnym tempie, czego gl6wnym
powodem sq fundusze unijne.

Pierwsze p6hocze 2009 roku, jak podal Gl6wny Urz4d Nadzoru Budowlanego' przynioslo
intensyvvny spadek liczby wydawanych pozwoleri na budowg, zwlaszcza mieszkari. Piqtno kryzysu
nie odcisnglo sig jedynie tam, gdzie czynne bylo wsparcie Unii Europejskiej czyli w budownictwie
drogowym.

Widoczne zmiany natomiast nast4pity w drugim p6hoczu, gdy maczqco wzrosla liczba
pozwolerl budowlanych, talcZe na budowg dom6w jednorodzinnych i blok6w.

Nadal sil4 napgdow4 budownictwa pozostaty jednak wszelkiego rodzaju inwestycje
infrastrukturalne. w drugim p6hoczu 2009 roku Gl6wny Urzqd Nadzoru Budowlanego wydal
rekordowq liczbq pozwolef na budowq ruroci4g6w, linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych, jak r6wnie2 obiekt6w wodnych tj. zap6r, zbiomik6w retencyjnych, wal6w
przeciwpowodziowych. Wiqcej bylo r6wnie2 pozwoleri na obiekty infrastruktury transportu (tj.

drogi i mosty) a takze budynki u2yteczrosci publicznej (tj. stadiony, hale sportowe, biurowce,
dworce). wzrost pozwolef odnotowano r6wnie2 na budowg obiekt6w przemyslowych i magazyn6w
oraz gospodarczo-inwentarskich. Bylo ich jednak mniej ni2 rok wcze6niej.- 

pewien niepok6j w obliczu organizowanych przez Polskg mistrzostw Europy w 2012 roku
mo2e budzi6 brak wzrostu liczby pozwoleri na budynki zamieszkania zbiorowego. Specjalidci
uspokajaj4jednak, i2 baza noclegowa w Polsce jest wystaxczajqca.- 

Analizujac wyniki finansowe, kt6re uzyskaly firmy budowlane mo2na wysnu6 wnioski, i2

branza budowlana odczula kyzys w bardzo malym stopniu. wyra:zny spadek odczulo jedynie

budownictwo kubaturowe, a gl6wnie mieszkaniowe. Przyczynil sig do tego r6wnie2 wzrost
konkurencji, spowodowany wigksza liczbq fitm zagranicmych na rynku. Zwigkszeniu ulegl jednak

takze rynek. Szybszego tempa zaczynajl nabierai inwestycje w energetyce, ochronie $rodowiska
i hydrotechnice.

w miarg uptywu 2009 roku, nastroje w bran2y budowlanej charakleryzowaly sig stopniowq
popraw% kt6ra ociywi5cie r6inila sig w poszczeg6lnych sektorach rynku. Inaczej prezentowala sig

sltuac;a je6li chodzi o budownictwo infrastrukturalne, k16re finansowane jest ze irodk6w

z zam|wien publicznych, a inaczej jeSli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, kt6re zalezne jest od

ked1,t6w hipotecznyth. Kryzys finansowy byl bowiem gl6wnym powodem zaostrzenia polityki

kedytowej bank6w wobec firm deweloperskich i klient6w indywidualnych'
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1 Dane przedstawione podczas spotkada zorgutizowanego przez Fundacjg Wszeohnicy Budowlanej oraz Krajow4lzbq

Gospodarczq
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2.Prognozy rozwoju rynku budowlanego na najbliisze lata

Nieznacznego o2ywienia gospodarczego specjali5ci spo&iewajq sig juZ w 2010 roku,
a poprawy koniunktury na rynku budowlanym - w 2011 roku. W najblizszych miesi4cach 2010 roku
analitycy przewidujq slabq dynamikg rynk6w inwestycyjnych, ale korzystnq rynku indywidualnego.
Ponad to w 2010 roku do etapu realizacji wejdzie bardzo dtza liczba przetarg6w na budowg dr6g
rozstrzygnigtych w 2009 roku. Wedfug specjalist6w z branZy ogrcmna ilo56 realizowanych rob6t
moze prowadzii do sytuacji, w kt6rej na rynku budownictwa drogowego warunki bqd4 dyktowane
przez podwykonawc6w, a generalni wykonawcy znajdq siE na gorszej pozycii.

Wedlug prognoz analityk6w w 2010 roku wzroSnie liczba inwestycji budowlanych. JuZ
w okrcsie od stycmi do lutego 2010 roku w Polsce informowano o nowych inwestycjach z btanZy
budowlanej tj.: inwestycje dotycz4ce obiekt6w budowlanych, konstrukcji, drogownictwa,
termomdernizacji, rob6t geodezyjnych, wodno-kanalizacyjncyh, energoelektrycznych o(^z
cieplownictwa i gazu. w ci4gu dw6ch pierwszych miesi4cy 2010 roku najwigcej plan6w
o charakterze inwestycyjnym ogloszono w wojew6dztwach mazwoeickim (11%), wielkopolskim
(9%) i pomorskim (7%), najmniej - Swigtolrzyskim (3%o). Jesli chodzi o drogownictwo najwigcej
inwestycji zaplanowano w wojew6dztwie 6l4skim oraz mazowieckim i malopolskirni.

Z przeprowadzonych, dla raportu "sektor budowlany w Polsce I polowa 2009. Prognoza na
lala 2009-2011", badari wynika, i2 same firmy budowlane za niJb^rdzie: atrakcyjne sementy rynku
budowlanego na przyszly rok uznab budownictwo drogowe, obiekt6w sportowych i rekreacyjncyh,
budownictwo energetyczne i ochrony Srodowiska; za najmniej - budownictwo biurowe
i magazynowe.

W roku 2010 oczekiwany jest dalszy spadek produkcji w budownictwie kubaturowym, kt6ry
r6wnowazony bgdzie dynamicznym rozwojem budownictwa in2ynieryjnego. Wedlug przewidywan

analityk6w do trwalego wzrostu w sektorze budowlanym Polska powr6ci po ustabilizowaniu siQ
sytuacji w budownictwie komercyjnym, co najwczgdniej nast4pi w polowie 2010 roku.

Rok 2010 bgdzie obfitowal m.in. w spadek liczby kontrakt6w i zaosuzonQ konkurencjE na
polu budownictwa kubaturowego, mieszkari, biurowc6w i centr6w handlowych. Ostrzejszej
tonkurencji mo2na sig r6wnie2 spodziewad w segmencie budownictwa dotycz4cego ochrony
Srodowisk4 a takze segmencie chemicznym, w kt6rym ku koricowi zmierzajq rozlegle progtamy

inwestycyjne.- 
eardziel optymistyczne se natomiast prognozy dla budownictwa infrastrukturalnego, czego

gwarantem sq fundusze unijne przemaczone na sfinansowanie tych obiekl6w'
Sektor budownictwa w Polsce bgdzie siq nadal rozwijal, chod'z dynamika tego rozwoju nie

bgdzie miala ju2 tak intensywnego charakteru jak w latach 2006-2007 . Lata 2010-2011 przynios4

natomiast wigksze oZywienie, spowodowane realizacj4 obszemych projekt6w inzynieryjnych.
Znaczqce wzrosty powinny mie6 miejsce w wojew6dztwach lubuskim i kujawsko-pomorskim, co

spowodowane bgdzie projektami drogowymi.' 
Eksperci przewiduj4 i2 duze firmy budowlane nadal b9d4 mialy najwigksze powodzenie

u inwestor6w, w szczeg6lnosci te, kt6re realizuj4 kontrakty finansowane ze Srodk6w publicznych'

Jesli chodzi o firmy mniejsze, czQste bed4 walki o konfakty oraz wojny cenowe' czego efektem

bgdzie spadek marZ.- 
Nadal aktualnym czynnikiem wspomagajqcym polskQ bran'Ze budowlan4.bqdzie organizacja

Euro 2012, a co za tym idzie rozpoczpcie wielu inwestycji budowlanych. Pozwol4 one w znacznym

stopniu zniwelowa6 skutki kryzysu w pozostalych segmentach.

2 Dane z raportu Inwestycje budowlane w Polsce I-II w 2010 opracowanego przez Grupg Marketingow4TAl Sp. z o'o'
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Lata 2010-2011 prz)4riosq realizacjQ przetarg6w zwiryanych bezpo6rednio z mistrzostwami.
Inwestycje te obejmowac bgd4 szczeg6lnie infrastrukturE transportow% sportowfo hotelow4
i telekomunikacyjne. Potrowa tych przedsigwzigi obejmuje projekty drogowe, a prawie jedna
tzecia-doty czy tr ansportu szynowego.
Inwestycje zwiapane z EURO 2012 postzegane s4 jako ogrornna szansa dla polskiego
budownictwa. Nabieraj4 one szczeg6lnego ntaczenia wobec odplywu z gospodarki kapitalu
prywatnego oraz slabnqcego sektora deweloperskiego.

3. Rynki zbytu PIP 
"INSTAL 

- LUBLIN" S.A.

Gl6wnymi rynkami zbytu dla Spolki s4 nowo budowane lub modemizowane zaklady
przemyslowe, hale magazlmowe, obiekty u2ytecznoSci publicznej (obiekty biurowe i handlowe,
szkoly, szpitale), obiekty infrastruktury ftanalizacje sanitame, kolektory).
Podstawowym rynkiem geograficznym dzialalnoSci firmy jest rynek krajowy, na kt6rym Sp6lka
uzyskala w 2009 roku 98,6 o/o przychod6w ze sprzeda:iry produkt6w. Sp6lka zracznie powigkszyla
swq sprzeda2 w wojew6dztwie malopolskim.
SprzedaZ uslug budowlano-montazowych zo*ala nealizoutana w nastqpujqpych wojew6dztwach:
malopolskim Q8,5%), mazowieckim (19,8%), lubelskim (13,4%),dlqskim (11,2%), dolnodlq.skim
(8,0%), l6dzkim (6,67d, zachodniopomorskim (4,5%), podkarpackim (3,4%), wielkopolskim
(2,7%), kujawsko-pomorskim (l,6yo) i warmifsko-mazurskim (0,3%). Udzial rynku eksportowego
wyni6sl okolo 1,4%o sprzedaL'y produkt6w og6lem. R1'nek eksportowy byl zrealizowany na Ukrainie
(44,8% spnedai:y produkt6w - export) i w Danii (55,2o/o).

]J/DZTAL POSZCZEG6LNYCH WOJEW6DZTW W SPRZED{ZY PRODIJKCJI BIJDOWLANO-
MONT.{ZOWEJ NA TERENIE KRAJU W OKRESTE OD 1 STYCZMA DO 31 GRUDNIA 2OO9 ROKU:
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Informacja o gl6wnych klientach za okrqs od 01.01.2009r. do 31.12'2009r'

Lp.
Nazwa odbiorcy

2009
sprzedu2 w
Es. zl

udzial
(w Yo)

Sprzedarz produkt6w, towar6w i mate@@y1L1ryq'3!- 58 079 100
1 . Klient A - segment ushrg budowlano-mlntarjo\rrych 18  210 30,8

Udzial pozostalych odbiorc6w w przychodach ze sprzaddZ'y ogolem w 2009 roku nie pnekroczyl

10%.
z Zadnym z dostawc6w sp6lka nie osi4gngla obrot6w p owzei I0% nopatfzenia ogolem. .
w omawianym okresie nie wyst4pity 2adne formalne powiqTania dostawc6w lub odbiorc6w

z emitentem.

4. Wielko3d sprzedairy jednostki dominujqcej

w poni2szej tabeli zaprezentowano wartosciowo i procentowo strukturQ przychod6w ze sprzedaLry

w 2008 i 2009 roku.

Rodzaj sprzedairy 2008 2009
tvs. zI o/o tvs. zl oh

Sprzedaz produkcji i ushrg
rudowlano-montaZowych

s4 589,2 88,r% 53 768,4 9l,0vo

Sprzedaz wyrob6w 3 335,0 5,4% 2 462,7 4,2Yo

SorzedaZ towar6w 2986,9 4,8% 2 034,9 3,4y"

Pozostala sorzpdaZ | 025,5 1 ,7Yo 813 ,3 1,4%

Obroty ogolem 61936,5 100,0% s9 079,3 100Y"
Korekta obrot6w wewnetrzlych t 940,6 ?, )qt \

Sprzedaz ogolem 63 877,O 62373,8

Dominujqpe pod wzglgdem wartosci obrotu sq uslugi budowlano-montazowe, kt6rych udzial

* 
"prr"diiry 

ogohm spofti w wyzej wymienion),rn okresie 2009 roku odnotowal jednak spadek

* p'o.o*n*iu 
-, 

rokiem ubieglym o zB ptt % i wyni6sl 91,0%. Na kolejnych pozycjach jest

spizeda;it wyrob6w or* tpt 
"drt 

towar6w i material6w ztdzialmi odpowiednio 4'2% i 3,4%.

Pozostale 1,4% stanowila pozostala sprzedarZ.

5. Koszty jednostki dominujQcei

Kosay wedlug rodzaju, koszt wytworzonia sprzedanych produkt6w i uslug oraz ich strukturQ

w 2009 i 2008 roku przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Tre66 2008 .h 2009 v,
1 .Zuirycie material6w i energii 25 872 44,8 24281 +J ,J

2. Usfugi obce t0 67r 18,5 10  431 18,6

3 . Wynagrodzenia 12 995 )') \ 13  581 ) a )

4. Skladki ZUS 2 214 3,8 2 316 L 1
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W strukturze koszt6w produkcji w przeci4gu 2009 roku najwigkszy udzial w kosztach poniesionych
stanowie koszty wlycia material6w i energii - 43,3 o/o, kt6rych udzial w kosztach w por6wnaniu
z rokiem ubieglym spadl o 1,5 pkt %, kolejna p ozycia to koszty wynagrodze^ - 24,2 o/o, ich ldziaN
w kosztach wzr6sl o 1.,7 pkt % oraz koszty usfug obcych - 18,6%, kt6rych udzial wzr6sl o 0,1
pl<t o/o.

Na przestrzeni analizowanego okesu koszty stale Sp6lki - koszty sprzeduiry i koszty og6lnego
zarzqdu wynosily odpowiednio 1388 tys. zt i 4 558 tys. zl, co stanowi 2,4 V:o i '7,9 %o koszt6w
wlasnych Sp6lki.
Koszty og6lnego zarz4du w 2009 roku w por6wnaniu z okresem roku ubieglego spadly o 41 tys. zl,
a w strukturze koszt6w wlasnych spadly o 0,2 pkt%. Wzrosly natomiast koszty sprzedaZy o 135 tys.
zl, a w strukturze koszt6w wzrosly o 0,2 pkto/o.

6. Kadry i place w jednostce dominujqcej

6.1 Zatrudnienie

Stan zatrudnienia pracownik6w Sp6lki na dzieri 31 grudnia 2008 i na 31 grudnia 2009 roku
przedstawia pon i2sza tabela:

Wyszczeg6lnienie 2008 % 2009 Yo

Pracownicy bezpo5rednio produkcyjni 222 7r,4% 72,4Yo

Pracownicy poSrednio produkcyj ni 63 20,2% 59 18,3%

Pracownicy zarz4du i administracj i zo 8,4% 30 93%
O96lem 3lr 100,0% 322 100,0%

Stan zatrudnieni a na dzief 3l gnrdnia 2009 ulegl zrvigkszeniu o 11 os6b w por6wnaniu ze stanem
na dzieh 3l grudnia 2008 roku, kt6ry wynosil 322 osoby.

1 4

5. Swiadczenia na rzecz oracolvnik6w 80 0,1 80 0,1
6. Amoftyzacja toz 730 t 3

7. Podatki 590 i,0 608 1 , 1

8. Pozostale 4 536 1 A 4 084
9. Razem koszty poniesione 57 720 100,0 5 6  l l l 100,0

10 .Zmiana stanu wyr. i produkcji w toku -822 1 2 7 7 X

1 l Wyroby pnekazane do sklep6w - 16s
t2. Koszty wlasne, w 6m:

- koszt wytworzenia sprzedanej produkcji
- kosdy sprzedai:y
- koszty og6lnego zarz4du

) O  / J J

50 881
1253
4 s99

100,0
89,7
2,2
8,1

57 366
51 420

1388
4  f ) 6

100,0
89,6

) A

1 q
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6.2 Fluktuacja personelu

Ruch zalogi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku przedstawia sig nastQpujqco:

l 5

Przyjgto

w tym:

- powr6t z urlop6w wychowawczych i bezplatnych
- pozostali

Zwolniono
w tym:
- przejscia na renty i emerytury
- rcdukcja zprzyczyn ekonomicznych
- bez wypowiedzenia (art. 52 KP)
- porozumienie stron
- wlpowiedzenie zakladu
- wypowiedzenie przez pracownika
- zgon
- z upLywem czasu, na kt6ry zostala za.wafia
- inne

76 os6b

4 osoby
72 osoby

72 osoby

5 os6b
0 os6b
9 os6b

zf osoD
3 osoby
l osoba
l osoba

25 os6b
3 osoby

Wsp6lczynnik fluktuacji (przeptywu zalogi) w wyzej wymienionym okesie 2009 roku wynosi

47 ,6 Yo.

6.3 Wynagrodzenia

Srednioroczne miesigczne wynagodzenie pracownik6w (w zl) w okresie od I styczria do 31

stycznial}}9 roku i od I stycznia do 3l grudnia 2008 roku przedstawia tabela:

wvszezggql4&nig- 2008 2009

Srednia placa og6lem w Sp6lce 3 488 3 295
Fre<tnia placa w przemy6le kajowym bez wyplat
nag6d z zysku

3174 )  JZV

w polityce placowej Zarzqd kieruje sig przede wszystkim-_relacja waostu wydajno6ci pracy or.v

rynkowym poziomem cen pracy na obszarach dzialania Spolki'
S"rednia-placa w przedsiEbiorst'wie wynosi 3 295 zl i jest ni2sza od przeciEtnej miesigcznej placy

kajowej w sektorze priedsigbiorstw bez wyplat nag6d z zysku o 0,7 5Vo, l<t6ra w 2009 roku

wyniosla 3 319,88 zl.
w okresie od i stycznia do 31 gmdnia 2009 roku wyplacono i naliozono wynagrodzenia:

a) czlonkom zarz4du - lqcznie 681841,70 zl:.

Jan Makowski - nzem295 486,00 zl:
- z tltulu wynago dzenia: 245 '700 zl,
- z tytulu Premii: 30 000 zl,
- w naturze: 19 786"00 ^,
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Piotr Ciompa - r azem 386 355,'10 z\:
- z tytufu wynagro dzenia; 366 686,25 zl,
- w naturze: 19 669,45 zl.

b) radzie nadzorczej - lqcmie 212 7 45,09 zl:

- od 01.01.2009 do37.12.2009r.

Dawid Sukacz - 48 490,81 zl

Grzegorz Kubica - 41 563,51 zt

- od 01.01.2009 do 29.05.2009r.

Grzegorz Golec - 23 563,57 ̂

Piotr Karmelita - 23 563,57 zl

Adam Konopka - 23 563,57 zN

- od 29.05.2009 do 31.12.2009r.

Jan Duda - 18 000,00 zl

Michal Stgpniewski - 16 000,00 zl

Adam Stolarz - 18 000,00 zl

Sp6lka w okesie od 1 stycznia do 3l grudnia 2009 roku nie udzielila po2yczek zar6wno czlonkom
zarzedu, jak i czlonkom organ6w nadzorujqcych.

7. Informacje o umowach zawartych miedzy emitentem (iednostk4 dominujqcq) a osobami

z rzqdzaj4cYmi

Emitent zawarl umowe o prace na czas okeslony z Prezesem Zarz$u oraz umowQ o Swiadczenie

usfug na czas nieokreSlony z Wiceprezesem Zarz4du. Brzmienie obu um6w jest podobne. Stosownie

do p"ostanowieri -*urty"h um6q w wypadku wlpowiedzenia umowy przez Emitenta czlonkowi

zar)qfuJ prrysl,rguje odszkodowanie w wysokosci l2-krotnego wynagrodzenia miesigcznego.

Czlonkowi ,arzqau przysfuguje r6wnie2 odszkodowanie w wysokoSci sze6cio}rotnego lqcznego

wynagrodzenia miesiqcznego w wypadku nieprzedluZenia umowy o praca na kolejny okres'

Sp6lk-a moZe rozwi@a6 urnowe ze ikutkiem natychmiastowym i bez wyplaty odszkodowaniq je2eli

odwolanie pracownika z funkcji czlonka zarzqdu spowodowane jest dopuszczeniem sig,przez niego

ra?!jlf'igo naruszenia prawa, istotnego naruszenia postanowieri umowy, raZ4cego niedbalstwa, na

skutek kt6rych Sp6lka poniosla szkodg.
Zgodnie 

"" "loir,ny 
odwiadczeniem, nie istniejq inne umowy o Swiadczenie_ uslug' zawarte

z Emitentem lub podmiotem zale2nym, kt6re okleSlalyby Swiadczenia wyplacane c*ortkom Zarua2du

lub Rady Nadzorizej, przezEmitenta lub podmiot zaleiny, w ohwili rozrryiqzania stosunku pracy.
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8. Informacje o zawartych przez jednostke dominuj4c4 znaczecych umowach

Dzialaj4c na podstawie art.14 par.4 kodeksu sp6lek handlowych, emitent zz'vtarl z BBI Capital NFI
S.A. z siedzibqw Poznaniu umowg kompensacyjn4.
Przedmiotem umowy jest umowne potr4cenie kwoty 3.875.785,40 PLN powipkszonej o odsetki na
dzieri 10.03.2009 r, tj. og6lem 6.566.877,92 PLN, kt6r4 PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. jest
zobowiAzany do zaptaty rra tzecz BBI Capital (Wierzytelnodi PIP ',INSTAL - LUBLIN" S.A.)
z kwot4 5.371.828,20 PLN stanowiqcq wierzytelnodi PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. z tytulu
wniesienia przez BBI Capital oplaty w zwiqgku z zzpisem na 1.989.566 akcji serii F w ramach
publicmej subskypcji tych akcji (Wierzytelno5i Z Tytufu PodwyZszenia Kapitalu).
Wskutek dokonanej kompensaty umownej, z dniem dokonania zapisu na akcje przez BBI Capital,
Wierz].telnoSi PIP ,,INSTAL - LIJBLIN" S.A. zostaje umorzona o kwotg 5.371.828,20 PLN,
natomiast Wierzytelno66 Z Tytulu Podwy2szenia Kapitalu zostaje umorzona w caloSci.

Dzialaj1c na podstawie art.14 par.4 kodeksu spolek handlowych, emitent zawarl z Domem
Maklerskim IDM S.A. z siedzibew Krakowie i z Relpol 5 Sp. z o.o. z siedzib4 w Poznaniu umowg
kompensacyjn4.
Przedmiotem umowy jest umowne potrqcenie nastgrujqcych wierzytelnodci;

1. PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. jest zobowiqzany do zaplaty na tzecz Domu Maklerskiego,
kwoty 3.818.000,85 zl powiEkszonej o odletki do dnia zawarcia umowy w wysokoSoi
2.310.230,47 zl, tj. og6lem 6.128.231,32 21, (Swiadczenie PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A.),

2. Relpol 5 zloiryl w dniu 13 marca 2009 r zapisy na 1.989'565 akcj i serii F PIP ,'INSTAL -

LUBLIN" S.A. w ramach publicznej subskypcji tych akcji i z tego tytulu bgdzie zobowiqTany
do wniesienia wplaty na akcje w wysokodci 5.371.825,50 zl (WierzytelnoS6 Z Tytutu
Podwy2szenia Kapitalu),

3. Dom Maklerski przekazuje spolce Relpol 5 Swiadczenie PIP ,'INSTAL - LUBLIN" S.A.
w taki spos6b, ze wygasa zobowi4zanie PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. wzglgdem Domu
Maklerskiego w wysoko6ci 5.371.825,50 zN,

4. W wyniku wlw przekazania oraz dokonania przez Relpol 5 zapisu na akcje, wygasa
Wierzytelnod6 z Tytufu Podwyzszenia Kapitafu do wysokodci 5.371-825,50 A,

5. Relpol 5 zobowiqzuje siE przenieS6 akcje, o k16rych mowa w pkt. 2 na Dom Maklerski
w terminie odrqbnie okedlonym.

u-o*u 
" 

BBI Capital NFI S.A. z siedzibaw warszawie - przedmiotem umowy bylo nabycie 219
udzial6w spolki Geoclima Sp. z o.o. za lqcznq ceng 5 567 794,68 zl. Podmiot jest akcjonariuszem

Emitenta.
umowa z Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzib4 w Krakowie - przedmiotem umowy bylo
nabycie 266 udzial6w sp6lki Geoclima sp. z o.o. za lqcmq cenq 6762709,52 A. Podmiot jest

akcjonariuszem Emitenta.

Pozostale udzialy Emitent nabyl odjednej osoby prawnej i czterech os6b ftzycznych'

zapNala ceny za udzialy w/w spolki nast4pila w wyniku zawarcia przez Emitenta dnia
29^ puldziemika 2009 r. um6w umownego potrqcenia wierrytelnosci. Emitent potr4cil swojq
wiei4telnos6 przysluguj4c4 mu z tytulu wniesienia wkladu na akcje serii G wyemitowane na
podstawie uchwaty tr 312009 Nadzwyczajnego walnego zgtomadzenia Akcjonariuszy z dnia
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3 wrzeSnia 2009 r., z wierzytelno5ciami nabywc6w akcji serii G z tytutu ceny nabycia udzial6w
w sp6lce Geoclima Sp. z o.o.

W dniu 4 lutego 2010 emitent roku zawarl umowg inwestyoyjn4 z Panem Andrzejem Wuczyrlskim;
Pani4 Malgorzat4 Wuczyisk4; Panem Michalem Wuczyriskim; Panem Tomaszem Wuczyriskim
(zwani dalej lqcznie "przejmujScymi"). Przejmuj4cy kontroluj4 obecnie Sp6lki AWBUD Sp6lka
z o.o. (avanej dalej "AWBUD DB) oraz PWB AWBUD S.A. (aranej dalej "PWB AWBUD").
Umowa okreila wzajemne zobowi4Tania stron w zwi@ku z zunierzonp przez przejmuj4cych
i emitentem stworzeniem zdywersyfikowanej grupy budowlanej, Swiadcz4cej uslugi generalnego
wykonawstwa inwestycji, uzupelnionych o uslugi o wiod4cym udziale rynkowym w Polsce
w zakesie rcalizacii instalacji przemyslowych, konstrukcji 2elbetowych oraz wiodqcym udziale
regionalnym w zakesie produkcji wyrob6w betonowych, w drodze objgcia akcji PIP ,,INSTAL -
LUBLIN" S.A. w docelowej wysokoSci gwarantujqcej przejmuj4oym osiqgniEcie pozycj i
dominuj4cej w stosunku do PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. (ponad 60% glos6w na walnym
zgromadzeniu). Jednocze6nie po zakoriczeniu procesu emitent zostanie podmiotem dominuj4cym
wobec AWBUD DB oraz PWB AWBUD. Przejmuj4cy zarllrieruajq wykona6 swoje dzialania za
poSrednictwem powolanej w tym celu sp6lki, w kt6rej to sp6lce umieszczq wszystkie swoje akcje
i udzialy w AWBUD DB oraz PWB AWBllD. Na potrzeby transakcji przyjEto, 2e godziwa wartodi
jednej akcji PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. w1'nosi 3 pln (trzy AoIe) a godziwa wartodi calej sp6lki
PWB AWBUD i calej spolki AWBIJD DB wynosi lqcznie 200.500.000 pln (dwie6cie milion6w
piqiset tysiEcy zlotych). WartoSci te dodatkowo zostanq poddane badaniu przez bieglego rewidenta
w celu potwierdzenia ich prawdziwodoi. Transakcja przeprowadzona bEdzie w 2 (dw6ch) etapach.
Szczeg6lowy opis istotnych warunk6w umowy zostal pvekazanry do publicznej wiadomoSci w dniu
4 lutego 2010 r. raportem biei4cym nr 1612010.

lnne znaczqce dla dzialalnodci emitenta umowy w t ym zawafte pomigdzy akcjonariuszami nie s4
znane emitentowi.

9. Informacje o powiqzaniach organizacyjnych lub kapitalowych emitenta fiednostki
dominujqcej) z innymi podmiotami

Emitent posiadal sp6lk9 zaleinq PrzedsiQbiorstwo Uslug Transportowo-Sprzgtowych ,,INTRANS"
Sp. z o.o. w Lublinie, kt6ra rozpoczgla dzialalnoS6 w lutym 2000 roku. Spolka INTRANS Swiadczy
na rzecz PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. uslugi transportowo-sprzQtowe. Kapital udzialowy PIP
,,INSTAL - LUBLIN" S.A. na dzierl 13.04.2009r. wynosil 49,5 tys. zl co stanowi 99% udzial6w.
W dniu 14 kwietnia 2009r. zawarto umowg sprzedzrZy 98 udzial6w w ,,INTRANS" Sp. zo.o.
w Lublinie ul. L. Herc 9.
Umowa zostala zawaxta pod warunkiem zawieszajqcym uzyskania zgody Rady Nadzorczej PIP
,,INSTAL - LUBLIN" S.A. na zbycie dw udzial6w.
UchwaQ nr 2 z dnia 21 kwietnia 2009 roku Rada Nadzorcza PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A.
wyrazila zgodq na sprzedaz 98 udzial6w w w/w sp6lce zaleimej.
Po transakcji PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. posiada I udzial w Sp6lce ,,INTRANS" Sp. z o.o.
w Lublinie.

Dnia 29 pafldziemika 2009 r. Emitent nabyl 590 udzial6w w sp6lce GEOCLIMA Sp. z o.o.
z siedzibq w Warszawie. Nabye udziaty stanowi4 100 % kapitafu zakladowego Spolki Geoclima
Sp. z o.o., kt6ry wynosi 295 000,00 d.
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10. Prace badawczo-rozwojowe i wdroieniowe jednostki dominujQcei

Sp6lka zajmuje sie wdraianiem nowych jak te2 udoskonalaniem istniej4cych wyrob6w we wlasnym
zakresie lub z wykorzystaniem zewnQtznych oSrodk6w badawczo-romojowych i projektowych.

11. Inwestycje jednostki dominajqcej

Naklady inwestycyjne w okesie od 1 stycznia do 31 gmdnia 2009 roku wyniosly 16 018,0 tys. zl.
Celem w/w naklad6w byla inwestycja w aktywa finansowe oraz utrzymanie i poprawa poziomu
technicznego parku maszynowego, poprawa niezawodno6ci pracy maszyn ibezpieczefistwo obsfugi.

12. Ochrona Srodowiska - jednostka doninujqca

Sp6lka korzysta ze Srodowiska naturalnego na podstawie zezwolerl wydanych przez uprawnione do
tego jednostki. Dzialalno66 prowadzona przez Przedsigbiorstwo nie jest uciqZliwa dla Srodowiska
naturalnego. W nviq_zku z tokiem produkcyjnym Sp6lka w okresie od I stycznia do 31 gntdnia 2009
roku poniosla 2 525,4 zltl'n;/rem oplat drodowiskowych.

13. Informacja o transakcjach emitenta (iednostki dominujQcej) z podmiotami powi4zanymi

Sp6lka nie nale2ry do Zadnej grupy kapitalowej w zwiqzku z tW Ze gl6wni akcjonariusze Emitenta
posiadajq BBI CAPITAL NFI S.A. - 32,93yo oraz Dom Maklerski IDM S.A. - 32,66% akcji Sp6lki.
Sp6lka nie podlega r6wnie2 konsolidacji.

BBI CAPITAL NFI S.A. w Warszawie
Il rczliczenie um6w kompensacyjnych w zwi4zku z subskrypcjq akcji serii F - 5 599 tys. zt
2l rozliczenie um6w kompensacyjnych w zwi@ku z subskrypcjq akcji serii G i nabyciem
udzial6w w Geoclima Sp. z o.o. z siedzib4 w Warszawie - 5 568 tys. zl
3/ naliczone odsetki od zobowiqgari w okresie IV kwartal6w 2009r. - 183 tys. zl

Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie
ll zakup uslug - 48 tys. zl
2l rozliczenie um6w kompensacyjnych w zwiqz.ku z subskrypcjq akcji serii F - 6 154 tys. zl
3/ rozliczenie um6w kompensacyjnych w zrviqTku z subskrypcjQ akcji serii G i nabyciem
udzial6w w Geoclima Sp. z o.o. z siedzibQw Warszawie - 6 763 tys- z\
4l naliczone odsetki od zobowiq,zari w okresie IV kwartal6w 2009r. - 104 tys' zl'

Geoclima Sp. z o.o. w Warszawie
W okresie od 29.10.2009 do 31'12.2009r. PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A' dokonal:

1/ zakupu towar6w i material6w - 96 tys. zl

Na dzief 31.12.2009 r. PIP ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. w Lublinie posiada nastqpujqce zobowiqTania
z podmiotami powi4zanymi:

1/ BBI CAPITAL NFI S.A. - | 044 tys. zl
2/ Dom Maklerski IDM S.A. - 23 tys' zl
3/ Geoclima SP. z o.o. - 129 tYs. zl
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14. Sprawozdania finansowe - jednostka dominuj4ca

14.1 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, jego struktura i dynamika

20

I. Akt'rya trwale 14 818 3t 212 35,81V. 52,630/. 21O,640/0

L Wartosci nicmatedalDe i Drawne '7 214 0,0201 0,460 3938,700

2. Rzeczowe akgrya trwale 3144 6 05C 1,6tot 10,200t 192,480/"

3. Nale?noSci dfugoterm inowe 0
4. Inwestycje dlugoterminowe 9711 22 51i 23,5to/o 38,07o/o 232,480

- nieruchomo{ci 9 701 7 39i 23,48% 12,410/o 762so
- dlugoterminowe akt,$a finansowe 1C l5  180 o,o20A 25,60% t5l'799,950/.

5. Aktlra z !/tulu odroczonego podatku dochodowego I 956 23t r 4,740/r 3,900/r | 18,1301

lI. Ak4raa obrotowa 26 495 28 094 64,r30/. 4137o/. 106,030/"

l. Zapasy 4 581 1911 t1,090 3 23o 41,820/"

2. Naleznosci kr6tkoterminowe z tytulu dostaw i uslug l 9  361 l9  153 46,86% 32,3004 98,93%

3. Inwesfycje krdtkoterminowe 49 0,1201

4. Pozostale naleznosci 524 331 | 27.1 0,56.1 6327.4

5. Srcdki pieniqrne i ich ekviiwalenty 208 t4(. 0,50% 02so/a 7029o

6. Akq'\ra tlwale przeznaczone do sprzedazy 909 r,53%

7. Pozostale akt).wa 1't72 5 638 4,290/a 9,51% 318,09%

A  k t y  w a ,  r a z e m 41 3r3 59306 100,00 100,00% l4l;5o/<

ASYWA

l. Kapital wlasny 10 s34 38 466 25,50o/o 64,86/. 36s,16Yo

l. Kapital podstawowy 6 0't5 t5 496 14,7001 26,130 255,08%

2. Kapital zapasowy 0 17 2t2 2992%

3. Kapital z aktuatizacji vyceny 9 489 10 336 22,970/a 17,430/" t08,92.

4. Zysk (strata) z lat ubiegtych -1 094 -11,16% -8:76o/a 73,2701

5. Zysk (strata) netto 2 060 6t'| 4,99. t,04.4 299'1o/"

tr. Z,obowi{zani! i rezerwy ra zobowiqzania 30 779 20 840 74,50o/o 35,14'/. 61,1to/o

1. Rezerwy na zobowi{iania 6 03t 6 825 't4,600/. 11,510/n r13,18o/o

Rezerwa z tltulu odroczonego podatku dochodowego 2244 3 254 5,4201 sASot t45,11.

Rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne 479 603 |,160/o 1,0201 l2sJro
- dlugoterminowe 251 0,6t% 0s4o/a t49,9404

- kr6tkotermino\ /e 228 226 0,550,4 0,380/o 99,0001

Pozostale rezenry 3 312 2 972 8,02. s,0lo 89:7't%

- dtugoterminovta 20 35 0,0s" 0960 180,90%

- k6tkoterminowe 3 292 2931 7,9'1./, 4,95% 89,230

2. Zobowiq&ania dlugot€rminowe 0

3. Zobowiqzania kx6tkoteminowe 24't48 14  015 s9,90% 23,63% s6,6301

Zobowie?ania z q/htu dostaw i uslug 2t 3'78 | 822 5t,75. 19,930/a 55,30.1

Zobowiqzania z tyhtu i,vynagodzef I 505 673 3,640/" 1,t4. 44J4o/o

Pozostale zobowi{zania I 865 I 520 4,st% 2s6% 81,46o/a

P a g y w a ,  r a z e  m 41 313 s9 306 r00,00% 100o0ot t43.5504

artoS6 ksiegowa najedtrq skcjF (w zl)
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Kapital wlasny Sp6lki na dzieft 3l grudnia 2009 roku wyni6sl 38 466 tys. zl, co stanowi
wzrost o 39,36 pl<Io/o w stosunku do 2008 roku. Aktywa obrotowe spadly o 16,76 pkto/o. Przy
spadku nale2noici kr6tkoterminowych z qtulu dostaw i uslug o 14,56 pkto/o, zobowiqzania
k6tkoterminowe spadty aZ o 10 733 tys. zl co starcwi 36,27 pkt %. Stan zapas6w r6wnie2 ulegl
spadkowi o7,86 pkto/o z4 581tys. zl w2008 roku do 1 917 tys. zl w roku 2009. Aktywa trwale
wzrosly o 16,76 pld%. Sp6lka utrzymala dodatni4 warto66 kapitalu obrotowego w 2009 roku, jest to
syuacja korzystna. Struktura majqtku i fo6del finansowania w2009 roku te2 sig zmienila
w por6wnaniu z rokiem 2008, aktywa trwale stanowiA 52,63 % aktyw6w og6lem, a aktywa
obrotov\te 47,37yo; kapital wlasny stanowi 64,86 %o kapital6w og6lem, a kapital obcy okolo 35,14%o.

14.2 Jednostkowe sprawozdanie z calkowitych dochod6w za okres od 01.01.2009r. do
31.12.2009r.

Dz iatalnoS6 kontvnbwana

Przychody netto ze sprzedazy produkt6% towar6w i material6w 61 93',7 59 079 104,84%

Koszty sprzedanych produkt6w, towadw i matedal6w 53 514 53 123 100,'140/o

Zysk (strata) brutto ze sprzedairy 8 423 5 956 t4t,40o/o

Koszty sprzedazf r 253 I  388 90,240/"

Koszty og6lnego zatz 4du 4 599 4 556 r00,89%
Zysk (strata) ze sprzedaiy 2 S1l l 0 25605,53yo

Pozostale pr4ychody opencyjne l 3 1 5 2 686 48,960/"

Pozostale koszty operacyjne | 201 1 614 74,40o/a

Zysk (strata) z dzialalnoSci oper8cyjnej 2 685 I 082 248,r5o/o

PEychody finansowe 53'7 402 133,39.
Koszty finansows | 242 43Q 288,810

Zysk (strata) przed opodatkowaniem I 980 I 054 r87J1./o
Podalek dochodowy -80 431 -18,240,4

podalek dochodowy biezqgy
Dodatek dochodowv odroczonv -80 43',1 -14,24%

Zysk (strat ) netto z dzialaltrosci kodtynuowanej 2 060 611 333,63ol.

D zi ala lnol d zani ech an a

Zysk (strata) netto na dzialalnogci zani€chanej

Zysk (strata) netto 2 060 611 333,63olo

Inne calkowite dochodv 1 1 5 9

. skutki wyceny aktyw6w finansowych dostQpnych do sprzedaly

. skutki aktualizacji majetku trwalego I  159

Podatek od innych calkowitych dochod6w 220

lnne calkowite dochody (netto)

Calkowite dochody og6lem 2 060 132i7./o

Zysk (strata) netto (z! badany okres) 2 060 611 2987%

Srednia wa2ona liczba akcji zwyklych 6 075 000 9 070 160 14930"/.

Zysk (strata) na jednq akcjg zwyklq (w zl) 0,34 0,0? 20,08o/a
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W 2009 roku Sp6lka osiegniQla zysk brutto na sprzedaZy w wysoko5ci 5 956tys. zl,
natomiast w ubieglym roku ten zysk wynosil 8 423 tys. zl, zysk na sprzedazy wyni6sl 10 tys. zl,
a zysk brutto wyni6sl 1 054 tys. zl, natomiast zysk netto wyni6sl 617 tys.21.

14.3 Jednostkowe sprawozdanie z przeplyw6w pieniginych za okres od 01.01.2009r. do
31.12.2009r.

PrzeDhryv Srodk6w Dietrieinvch z dzirlalno5ci oDencvitrei

Zysk (strata) przed oDodatkowaniem I 980 1 054
Korekty razem :2 476 -t 572
Amortyzacia 762 730

Zvski (shafv) z h,tuln r62nic kursowvch
Odsetki i udzialv w zvskach (d\.widendv)

Zvsk (strata) z dzialalnoSci inwsstycyinei -128 I  861

Zmiana stanu rezerw -873 478

Zmiana stanu zaoas6w -2 089 2 666
Zmiana s nlr nale2nosci -3 979 400
Zmiana stanu zobowi{zari kr6tkoterminowych, z $yj{tkiem pozyczek
i kedyt6w 6222 590

Zmiana stanu pozostalych aktyw6w -2 391 -4 5'15

Zaplacony podatek dochodowy
PrzeDhs"y Dienicine netto z dzialalnoici opcracvinei -496 -518

PrzeDh'r'y Srodk6w Dieoigrnvch z dzialalnosci inwestvcvinei
wphrr. 200 1 424

Zbycie wartosci niematerialnych oraz veczowych akww6w trwalych 200 1 3 7 5

Zbycie aktyw6w finanso\ rych 49

Wydatki 673 848

Nabvcie wartoici niematerialnvch omz zeczowvch aktvw6w trwatvch 673 641

Inne wvdatki inwestvcvine 0 20'7

PrzeDlywv Dieniezre netto z dzialalno$ci inwcstvcvinei 473 576

Przeplyw Srodk6w oieoigroycb z dzialahosci finansowej
WDlvwv 0 0
-wDh$n/ netto z emisii akcii i irmvch instrument6w kaDitalowvch

wvdatki 106 120
- plamolci zobowiazarl z btulu um6w leasinzu finansowego 106 120

Przeplywv oienisine netto z dzialalnoSci fmalsowei -106 -120

PrzeDlywY Dienieztre netto, ruzem -1 075 -62

Bilansowa zmiana stanu Srodk6w pienieinych, w tym: -1 075 -62

Smdki pienie,ne na poczqtek okreru I 283 208

Srodki oienietne na koniec okiesu ( F+/-D). w tvm: 208 r46
- o oeraniczonei mozliwoSci dvsDonowania

Rachunek przeplyw6w pieniQznych jest narzQdziem ukazujecym przepw Srodk6w
pienieinych w ujgciu dynamicznym, tak wigc co za tym idzie przedstawia ir6dlo finansowania
Srodk6w pienig2nych i ich wykorzystanie
Przeptywy pieni qine z dnalalnoici operacyjnej spadly w por6wnaniu z rokiem ubieglym i wyniosly
-518 tys. zl.
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WartoSd dodatnia przeplyw6w pieniQZnych z dzialalnoici inwestycyjnej, kt6ra wyniosla w 2009
roku 576 tys- zl, jest wynikiem nadwy2ki wptyw6w ze zhycia warto6ci niematerialnych oraz
rzeczorych aktyw6w trwafuch nad wydatkami na ich nabycie.
Przedsigbiorstwo nie korzysta z zewnetrzrtych zr6del finansowaniq mimo to posiada ujemn4
warto66 przeplyw6w pienip2nych z dzialalnoSci finansowej, kt6ra jest wyrikiem wydatk6w na
zobovria&aria z tyfilu um6w leasingu. WartoSi ta wynosi -120 tys. zl.

15. Wa2niejsze zdarzenia w jednostce dominujecej

XXII Zv,ryczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2009 roku zatwierdzilo
sprawozdanie Zarz4dtt z dzialalnoSci Sp6lki za okes od 1 styczlia do 31 grudnia 2008 roku,
zatwierdzi\o sprawozdanie finansowe Sp6lki za olaes od I styczni do 31 grudnia 2008 roku,
udzielilo absolutorium z wykonania obowiAzk6w w roku 2008 Prezesowi Zarzqdu, udzielilo
absolutorium z wykonania obowiqgk6w w 2008 roku Czlonkowi Zav4du, udzielilo absolutorium
czlonkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiqpk6w w 2008 roku. Podjglo uchwaly o podziale
zyskt za okres od I stycznia do 31 grudnia 2008 roku w kwocie 2059 565,9421 na kapital
zapasowy oraz na pokrycie strat z lat ubiegtrych.

Dnia 3 wrze6nia 2009 r. odbylo sig Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PIP
,,INSTAL - LUBLIN" S.A., kt6re uchwalq nr 3/2009 postanowilo o warunkowym podwyZszeniu
kapitalu zakladowego Sp6lki w wyniku emisji akcji serii G. Celem warunkowego podwyZszenia
kapitalu zakladowego bylo przyznanie praw do objgcia akcji przez posiadaczy wanant6w
subskypcyjnych serii A emitowanych przez Sp6lk9. Uchwala okreSlila ze wananty subskrypcyjne
w liczbie 5 000 000 zostanq zaoferowane bezplatnie udzialowcom sp6lki Geoclima Sp. z o.o.
z siedzib4 w Warszawie. Postanowiono o emisji 5 000 000 akcji serii G i ustalono ceng emisyjnqna
3,00 zl za akcjg. W wlmiku przeprowadzonej subskrypcji prywatnej dnia 29 puidziemika 2009 r.
5 000 000 akcji serii G zostalo objetych przez posiadaczy warrant6w subskrypcyjnych serii A.
Dokumenty akcji zostaty wydane w dniu 9 listopada 2009 r., co bylo r6wnoznaczne
z podwyZszeniem kapitalu zakladowego Sp6tki o kwotg 5 000 000,00 zl.

15 stycznia 2010 r. wznowione po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
zwolane na dziefi 18 grudnia 2009 r. postanowilo uchwalq nr 8/2010 o podwyzszeniu
kapitalu zakladowego w dro&e emisji 30 950 000 akcji serii H, obejmowanych przez posiadaczy
warrant6w subskrypcyjnych serii B. Emitent szczegolowo poinformowal o heSci podjgtych uchwal
w raporcie bieZqpym nr 4/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.
Uchwalami Nadz-xyczajnego Walnego Zgromadzenia podigtymi dnia 15 stycznia2Dl0 r. odwolano
ze skladu Rady Nadzarczej Pana Adama Stolarza oraz powolano do skladu Rady Nadzorczej Pana
Rafala Abratariskiego, Pana Jacka Klimczak4 Pana Jaroslawa WiSniewskiego, Pana Arkadiusza
Mqczkg.

W dniu 4 marca 2010 r. odbylo sig Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kl6rego
przedmiotem obrad byla m. in. zrniana uchwaly nr 8/2010 NWZ z dnia 15 stycznia 2010 r.
o warunkowS.tn podwyZszeniu kapitalu zakladowego Sp6lki.
NWZ postanowilo znieni6 kwotg warunkowego podwyiszenia kapitalu zakladowy na
podwy2szenie o kwotq 13 345 076 zl.
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Zmiany organrzacyjne w jednostce dominuj4cej

W roku 2009 w spolce nie bylo zmian w strukturze jednostki gospodarczej.

Znaczqce kontrakty j ednostki dominuj qcej

W roku 2009 roku warto66 zakontraktowanych rob6t budowlano-montaz owych w)'niosla okoto 52,8
mln zl, w tym znacz4ce kontrakty o warto5ci powyzej 10% kapital6w Spolki byly nastgpuj4ce:
1,1 mln PLN + VAT z ERBUD S.A. z siedzibqw Warszawie (RB l9l2009 z dnia21.04.2009r.),
17,6 mln PLN + VAT z POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. z siedzib4w Warszawie (RB 28/2009
z dnia 25.05.2009r.).
2,3 mln PLN + VAT z AWBUD Sp. z o.o. z siedzibqw Fugas6wce @B 4612009 z dnia
21.08.2009r.),
13,0 mln PLN + VAT z POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. z siedzib4w Warszawie (RB 5212009
z dnia 10.09.2009r.).

16. Informacja o umowie i wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdah
finansowych

W dniu 3 lipca 2009r. Rada Nadzorcza PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. dokonala wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdari finansowych, Sp6lki Mazars Audy't Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Piqkna 18, wpisanego na listQ podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdari finansowych
w Krajowej Izbie Bieglych Rewident6w pod numerem 186. Audytor zostal wybrany w celu
dokonania przeglqdu sprawozdania finansowego zal p6trocze 2009r. omz badania sprawozdania
finansowego za rok 2009.
Z wybrnym podmiotem w dniu 6 lipca 2009r. zostala podpisana umowa na przeprowadzenie
przegl4du sprawozdania finansowego za I p(thocze 2009r. i na przeptowadzenie badania
sprawozdania finansowego za rok 2009 r. Wysoko66 wynagrodzenia za przeprowadzenie przegl4du
sprawozdania finansowego za I p6hocze 2009r zostaNa ustalona na kwotQ 13 tys. zl neIro, a za
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowe go 2a2009 rok w wysokodci 23 tys. zl netto.

Rada Nadzorcza PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. uchwalq podjEt4 w dniu 16 marca 2010 r.,
postanowila zleci,6 ptzeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sp6lki
za rok obrotowy 2009 sp6lce pod firmq: MW RAFIN Marian Wcislo Sp6lka Komandytowa
z siedzib4 w Sosnowcu, Aleja Zwycigstwa 3. Audytor zostal wpisany na liste podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdali finansowych, prowadzonQ przez Krajowq Radq Bieglych
Rewident6w pod numerem 3076 rejestru.
W dniu 23 marca 2010 r. zawarta zostala umowa z MW RAFIN Marian Wcislo Sp6lka
Komandltowa z siedzib4 w Sosnowcu w przedmiocie przeprowadzenia badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rck2009.
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rv. ocENA SYTUACJT FINANSOWEJ JEDNOSTKI DOMINUJACEJ

Ocena sytuacji finansowej Spolki dokonana zostala na podstawie czterech krlteri6w:
o wskaftrik6wzyskownoSci,
r wskaznik6wplynnosci,
o wskaznik6w stnrktury finansowania majAtku oraz stopnia zadlu2enia,
o wskaznik6w rotacji skladnik6w kapitalu obrotowego.

1. Ocena zyskowno5ci Sp6lki

W poniZszej tabeli zaprezentowane zostaly wskariniki rentownodci osiqgniqte w 2008 i 2009 roku:

Wyszcz€96loietrie 2008 2009

Mari:a zysku brutto na sprzedazf 13,60% 10,08%

Maria zysku na sprzedazy 4,150/o 0,020/o

Marin zysku operacinego 4,340/0 1,83o/o

Marza zysku brutto 3,2OYo 1,780/o

Maria zysku netto 3,330/o I,O4o/o

Stopa z\4rotu z aktyw6w (ROA) 5,44Yo 1,23Vo

Stopa zwrotu z kapitalu wlasnego (ROE) 20,51o/o 2,52o/o

W przeciqgu roku 2009 wprawdzie wszystkie wskazniki obrazujqce zyskowno66 Spolki
ulrzymary siE na dodatnim poziomie 0.: maria zysku brutto na sprzadaf wyniosla 10,08 o/o' marZa
zysku na sprzedazy w).niosla 0,02 %o, maria zysku operacyjnego wyniosla 1,83 %o, marta zysktt
brutto wyniosla | ,78 o/o i marla zysku netto wyniosl a | ,04 %, chod rok do roku wszystkie wskainiki
zanotowaly spadek.
W 2009 roku podobnie jak w roku poprzednim Sp6lka osi4gnqla dodatri efekt dZwigni finansowej:
rentownosd kapitalu wlasnego utz].rnala sig na poziomie waszym ni2 rentownodi aktw6w
og6lem (RODROA), choi wskaznik ten ulegl obnii:eniu w por6wnaniu z rokiem 2008.
Dqzenie Sp6lki do stalego wzrostu rentownosci kapitalu wlasnego skutkuje tym, 2e czg56 maj4tku
(aktyw6*) pokywana jest zobowiqganiami. Dzieki odpowiedniemu sposobowi zaangaaowmia
kapital6w obcych, kt6rych koszt uzyskania jest nizszy od zyskownodci majqtku, Sp6lka osi4ga
dodatkowe korzydci, kt6rych konsekwencjq z kolei jest zyskownos6 kapital6w wlasnych. R6tnica
pomiQdzy wyZsz4 zyskownodci4 kapital6w wlasnych a zyskownosci4 majatku odzwierciedla
pozytywny efekt dZwigni finansowej.

2. Ocena plynno5ci finansowei Sp6lki

W celu oceny plynnodci finansowej Sp6lki w analizowanym okresie roku obrotowym oraz w roku

ubieglym obliczone zostaly nastQpujQce wskaZniki:
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Wyszczeg6lnienie 2008 2009

Kapital obrotowy netto (tys. zl) | 747 14 079

Bie2qpa ptynno56 1,0'1 2,00

Podwyiszona ptynno5d 0,89 1,87

Plynno66 got6wkowa 0,08 0,48

Sp6lka utrzymal4 zapoczqtkowan4 w ubieglym roku tendencjQ wzrostowe dotyczqcq
kapitalu obrotowego netto, kt6rego wartodi oznacza poprawiaj4c4 sig piymo66 finansowq
przedsigbiorstwa.
Stosunek aktyw6w obrotowych do zobowiqgaf kr6tkoterminowych w 2009 roku w)'ni6sl 2,00
i omacza, i2 zobowiq7ania te znajduj4 pokrycie w kr6tkoterminowych skladnikach majqtku Spolki.
W analizowanym roku wskalnik podwyZszonej plynnodci wzr6sl z 0,89 do 1,87, co r6wnie2 naleZy
okeslii tendencjq pozytywn4. WartoSd Ia ozrracza, ze najbardziej ptynne czgSci maj4tku
obrotowego tj.: suma nale2no6ci i roszczefi, kr6tkoterminowych papier6w wartodciowych a takze
Srodk6w pienig2nych prawie dwukrotnie przektacm waftoi6 zobowiQzaf bie24cych.
Wskalnik obrazuj4cy ptynnoS6 got6wkowq Spolki odnotowal wnost w pol6wnaniu z rokiem 2008
i osiqgn4l warto5d 0,48. Wskaznik ten ukazuje, jaka czQSC zobowi1zah bie24cych (w tym przypadku
48%o) moze zosta' bezrwlocztrie uregulowana, gdyby zaistniala taka potrzeba (pod warunkiem,
i2 ir6dhem zaspokojenia tych zobowiqTari sq posiadane zasoby got6wkowe).

3. Ocena struktury finansowania majqtku Sp6lki oraz stopnia zadluienia

Do oceny struktury majqtkowej Spolki posluZono siQ nastQpujqcymi wska:Znikami:

Wyszczeg6lnienie 2008 2009

Wskazrik pokryoia maj4tku kapitalani wlasnymi 25,49o/o 64,860/o

Wsk. pokrycia maj4tku trwat. kapitalami wlasnymi 7 t,o80/o 123,24Yo

wskaznik og6lnego zadful:enia 7 4,5r% 35,14%

wskazrik zadfurenia kapitdu wlasnego 292,260/o s4,t8vo

Kapitaly wlasne pokrywajq majqtek og6lem firmy w 64,86%, a majqtek trwaly w 123'24%.

Zobowiq,zania kr6tko- i dfugoterminowe s4prawie dwukotnie ni2sze niZ kapitaly wlasne.

4. Ocena rotacji gl6wnych skladnik6w kapitalu obrotowego

Analizg zmian dokonujqcych sip w cyklach obrotu zapasami, Sci4gania naleinoici, a takze

regulowania wlasnych zobowiqzaf, wptywajqcych na poziom got6wki zaangazowanej w biezQcq

dzialalno66 Spolki dokonano na podstawie poniZszych wskainik6w:
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Wyszczeg6lnienie 2008 2009

Rotacja zapas6w [dni] 24 22

Rotacja nalernoSci [dni] 105 122

Rotacja zobowiq,zari handlowych [dni] 148 133

Cykl konwersji got6wki [dni] -19 1 l

W okresie objgtym analiz4 rotacja zapas6w zfi:rl'iejszyla sie o 2 dni w por6wnaniu z rokiem
ubiegtym i wynosi 22 dni, kedytowanie sprzedazy waoslo o l7 dni do poziomu 122 dni.
Zobowiryarria handlowe wobec kontrahent6w Sp6lka reguluje szybciej niz w 2008 roku o 15 dni,
boju2 po uplywie 133 dni. W wyniku tego cykl rotacji 6rodk6w pienigZnych wynosi +11 dni,
co oznacza, 2e w 2009 roku to Spolka finansowala swoich kontrahent6w.
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V. OSWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD LADU KORPORACYJIVEGO
PRZEZ JEDNOSTKQ DOmNUJACA

Niniejsze oswiadczenie sporz4dzono zgodfie z wymogami Rozporz@zenia Ministra
Finans6w z dnia 19 lutego 2009 r. w spfawie informacji bie24cych i okesowych przekazywanych
przez emitent6w papier6w wartosciowych oraz warunk6w uznawania za r6wnowa'2ne informacji
wymaganych przepisami prawa paristwa nieb€d4cego paristwem czlonkowskim'

l. Zbi6r zasad ladu korporacyjnego, ktriremu podlega emitent

w 2009 roku Sp6lka przestrzegala w znacmei wipkszosci zasad ladu korporacyjnego

za\Nartych w ,,Dobrych praktykach spolek notowanych na GPW', kt6re zawarte zostaly

w zal cznikl do Uchwaly nr l2/1170t2007 Rady Nadzorczej Gieldy Papier6w Wartosciowych S.A.
z dnii 4 lipca 2007 r. Dokument ten jest dostqpny na stronie internetowej Gieldy Papier6w
Warto6ciowych w Warszawie S.A. pod adresem: www.corp-gov-spw'pl'

2, Wskazanie zasad ladu korporacyjnego' kt6re nie byly stosowane przez Spt6'lk9

Informujemy, 2e Spolce w 2009 r. byly stosowane zasady ladu korporacyjnego opisane

w dokumencie: ,,Dobre Praktyki Spolek Notowanych na GPW', za wyjatkiem nastgpujqpych zasad:

intemeto\ta i zamieszcza na niej:

pkt. 1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczeg6lnosci statut i regulaminy organ6w
sp6lki,

wviainienie

Regulamin zarzqdrt zostanie zamieszczorly na stronie intemetowej Sp6lki
niezwloczrie po jego uaktualnieniu.

pkt. 7. "py'tania akcjonariusry dotyczqce spraw objgtych porz4dkiem obrad, zadawane przed
- 

i * t ut"ie walnego zgtomadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane p)tania.'

wvJasmenle

zasada nie jest i nie bgdzie stosowana. w Sp6lce nie jest prowadzony szczeg6lowy

zapis przebiegu obrad Walnego zgtomadzeniq zawieraj4cy wszystkie -wypowiedzi
i pytania. O umieszczeniu poszczeg6lnych kwestii . w protokolach Walnego

igromadzenia decyduje ich przewodniczqcy, kieruj4c,-s5 przepisami prawa. ortv

uzasadnion),rni zqdaniaml akcjonariuszy. Uczestnicy WZ, zgodnie z przepisami

kodeksu spolek handlowych, maj4 prawo skladad oswiadczenia na pidmie, kt6re s4

zal4cz.flte do protokol6w. sp6lka uznaje, 2e t*ie zasady w wystarczaj4cy spos6b

zapewniaj4przejrzystodd obrad walnych zgromadzeri'

A. Zasadv numer I pkt. 1. 7. 11 ozesci II. zatltulowanej ..Dobre praktvki realizowane przez
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pkt. 1 l. "powziEte przez zarz$, na podstawie oSwiadczenia czlonka rady nadzorczej,
informacje o powiqganiach czlonka rady tadzorcToj z akcjonariuszem dysponujqcym
akcjami reprezentujqcymi nie mniej niz 5%;o og6lnej liczby glos6w na walnl'rn
zgromadzeniu sp6lki".

wyjainienie

Przestrzeganie tej zasady uwarunkowane jest zloZeniem przez czlonka Rady
Nadzorczej o5wiadczenia o powiq,zaniach czlonka Rady z akcjonariuszem
dysponujqcym akcjami reprezentuj4cymi nie mniej ni2 5% og6lnej liczby glos6w na
walnym Zgromadzeniu Sp6lki. Czlot*a mdy nadzorczej sp6lki akcyjnej obowiqguje
zasada lojalno6ci wobec sp6lki, a nie wobec akcjonariusza. W swych dzialaniach
w spolce, czlonek rady naAzarczej powinien kierowac sig wylqczrie interesem sp6lki.
Sp6lka zamiedci informacje o powiryariach Czlonka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem
dysponujqcym akcjami reprezentuj4cymi nie mniej niZ 5% og6lnej liczby glos6w na
Walnym Zgromadzeniu Sp6lki, o ile otzyma takie oiwiadczenie od Czlonka Rady
Zdaniem Sp6lki brak jest podstaw prawnych do 24dania od Czlonka Rady zloZenia
takiego odwiadczenia.

B. Zasady nr 2 czeSci II. doWczacej funkcjonowania shony intemetowej w jez.vku angielskim.
orzvnajmniej w zakesie wskazanvm w czedci II okt. 1
wviadnienie:
Sp6lka tylko czg6ciowo nie stosuje tej zasady. Strona intemetowa w zalaesie dotycz4cym
relacji inwestorskich (raporty bie24ce, dane finansowe raport6w okesowych, informacje
dotyczqce walnych zgromadznfy akcjonariatu, akcji notowanych na GPW) jest tlumaczona na
jqzyk angielski. Sp6lka w caloSci nie prowadzi strony w j€zyku angielskim ze wzglgdu na brak
wigkszego zainteresowania ze strony zagraniczrych inwestor6w.

C. Zasadv numer 2 czedci III. zatytulowanei "Dobre praktvki stosowane przez czlonk6w rad
nadzorczych". zgodnie z kt6rq:

" Czlonek rady n adzorcznj powinien przekaz ai zan1dowi informacj g na temat swoich powiqzari
z akcjonariuszem dysponujqcym akcjami reprezentuj4cymi nie mniej niz 5% og6lnej liczby
glos6w na walnym zgromadzeniu. Powy2szy obowipek dotyczy powiq-zai natury
ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogacych mie6 wptyw na stanowisko czlonka rady
nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radq."

wyja6nienie

Zasada nie jest i nie bqdzie stosowana. Prawidlowym i wystarczaj4cym wobec obowiqzujqcego
prawa jest dzialanie dla dobra Sp6lki i akcjonariuszy oraz odpowiedzialno$f za ewentualne
dzialania na szkodg sp6lki b4dZ akcjonariuszy.
Czlonka rady nadzorczej sp6lki akcyjnej obowiqTuj e zasaAa lojalnodci wobec sp6lki, a nie wobec
akcjonariusza. W swych dzialaniach w sp6lce, czlonek rady nadzorczpi powinien kierowac sig
wylqcznie interesem sp6lki. Poniewa2 czlonk6w rady nadzorczej wybiera walne zgromadzenie,
anie ma systemu nominacji czlonk6w rady nadzorczej przez akcjonariusza" stosowanie tej zasady
nie znajduje uzasadnienia.
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D. Zasady numer 1 czeici IV, zatvtulowanej "Dobre praktyki stosowane przez akcjonaxiuszy".
zqodnie z kt6ra:
"Przedstawicielom medi6w powinno sig umo2liwia6 obecno66 na walnych zgromadzeniach."

wyj a6nienie

Zasada nie jest i nie bgdzie stosowana. W walnych zgromadzeniach Spolki udzial biorq osoby
uprawnione i obslugujqce Walne Zgromadzenie. Sp6lka nie widzi pohzeby wprowadzania
dodatkowych zobowiq,zan dla akcjonariuszy dotycz4cych szczeg6lnego umoZliwiania obecno6ci
na walnych zgromadzeniach przedstawicielom medi6w. Obowiqguj4ce przepisy prawa, w tym
Rozporz4dzenie Minisfa Finans6w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie raport6w bie24cych
i okresowych przekazywanych przez emitent6w papier6w wartodciowych, w wystarczaj4cy
spos6b, reguluj4 wykonanie nalozonych na spo'lki publiczne obowiqzk6w informacyjnych
w zakesie jawno3ci i przejrzysto5ci spraw bQdAcych przedmiotem obrad WZ. W przypadku
p).tari dotyczecych Walnych Zgromadzei, kierowanych do Sp6lki ze strony przedstawicieli
medi6w, Sp6lka udziela bezzt ocmie stosownych odpowiedzi. Ponadto w zakresie tei zasady
decyduj4 akcjonariusze obecni na walnym z$omadzeniu, w szczeg6lnoSci zaf Przewodniczqcy.

3. Opis sposobu dzialania walnego zgromadzenia i jego zasadnicrych uprawnieh or^tz praw
akcjonariusry i sposobu ich wykonywania, sposrib zmiany statutu

Spos6b dzialania Walnego Zgromadzenia jest opisany w Statucie PIP ,,INSTAL - LUBLIN"
S.A. oraz w,,Regulaminie Walnego Zgromadzenia PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. z dnia 30 maja
2003 r.
Powy2sze dokumenty sq udostQpnione na stronie intemetowej Sp6lki.

1. Walne Zgromadzenie jest zwolywane w trybie zwyczajnym i nadzlvyczajnym.
2. Walne zgromadzenia odbywaj4 sig w siedzibie Spolki tj. w Lublinie.
3 . Zwyczajne Walne Zgromadz enie zwoluje Zan4d raz w roku, najp6zriej w maju kazdego roku.
4. Nadavyczajne Walne Zgromadzenie zwotuje Zarzryd Spolki z wlasnej inicjatywy lub na

pisemny wniosek Rady Na&orczej albo akcjonariuszy przedstawiajqcych co najmniej l/10
(edna dziesiqt{ kapitalu zakladowego.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno by6 zwolane w ci4gu 14 dni od daty zgloszenia
Zqdania.

6. Rada Nadzorcza zwoluje Walne Zgromadzenie:
a) gdy Zarzqd nie zwotal Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie,
b) jezeli pomimo zlo2enia przez Radg wniosku o zwolanie Nadzwyczajnego Walnego

Zgomadzenia , Zarz4d nie ztttolal go w przepisowym terminie.
7, Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny by6 uprzednio przedstawione przez Zarzqd

do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza moZe wprowadzi6 do porz4dku obrad
wlasne propozycje.

8. Sprawy zgloszone przez akcjonariuszy posiadajqcych nie mniej ni2 l0 o/o kapitalu zakladowego,
muszq by6 umieszczone na porz4Cku obrad najblizszego Walnego Zgromadzenia.

9. lezeli z przepis6w prawa lub postanowieri Statutu Sp6lki nie wynika, oo innego, Walne
Zgromadzenie jest waine, je2eli jego uczestnicy reprezentuj4 co najmniej 1/10 (edn4 dziesi4t4)
kapitalu zakladowego.
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10. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu daj4 imienne Swiadectwa depozytowe, jeSli
znstaJnq zlozone w Spolce co najrnniej na tydzieti przed terminem Zgomadzenia i nie bqdq
odebrane przed jego ukoficzeniem.

1 1 . Akcj onariusze mogq brad udzial w Zgrornadzeniu osobi3cie lub przez pelnomocnik6w.
12. Uchwaly Walnego Zgomadzsnia zapadajq bezwzglgdnq wipkszodciq glos6w oddanych, o ile

przepisy kodeksu sp6lek handlowych lub Statut Spolki nie stanowiq surowszych wymagan.
13. Uchwaly Walnego Zgomadzenia zapadajq witkszoficiq/e (tzech czwartych) oddanych glos6w

w sprawach:
1) emisji obligacji,
2) zmiany Statutu,
3) obni2enia lub podwy2szenia kapitafu zakladowego,
4) zby cia pt zedsi gbiorstw4
5) rozwi1zmiq polqozenia lub przeksztalcenia Spolki w Sp6lkq z ogmniczon4

odpowiedzialnoSci4
przy czym w sprawach wymienionych w pkt 4 i 5 akcjonariusze glosujQcy za podjeciem
uchwaly muszqjednoczednie reprezentowai przynajmniej polowq kapitalu zakladowego.

14. Uchwala o zmianie przedmiotu przedsipbiorstwa bez obowi42ku wykupienia akcji, o kt6rych
mowa w art.416 $ 4 kodeksu sp6lek handlowych podejmowana jest wipkszo6ci4 2/3 / dw6ch
trzecich / oddanych glos6w, przy obecnodci akcjonariuszy reprezentuj4cych przynajmtiej
polowg kapitalu zakladowego.

15. Glosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa sig jawnie. Tajne glosowanie zarzqdza siq pny

wyborach oraz nad wnioskami o odwolanie czlonk6w wladz lub likwidator6w Spolki, bqdz
o pociqgnigcie tych os6b do odpowiedzialnoSci, a takze w sprawach osobistych.

16. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczqcy lub wiceprzewodnicz4cy Rady Nadzorczej,
a w przypadku ich nieobecnoSci jeden z czlonk6w Rady Nadzorczej.

17. Przewodniczryy ZgomaAzenia wybierany jest niezwloczrie po otwarciu Zgromadzenia spoSr6d
os6b uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

W Resulaminie Walnego Zsromadzenia funkcjonujacego w Spolce zawarto m.in.:
i) tryb zwotywania Walnego Zgromadzenia,
2) uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu,
3) przebieg obrad i glosowanie,
4) powolywanie i odwotywanie czlonk6w Rady Nadzorczej,
5) sporzqdzanie protokol6w.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalelqm.in. nastgpuj4ce sprawy:
a) rozpatrywanie i zafiierdzanie sprawozdania Zarzqdu z dzialalnodci Spolki, sprawozdania

finansowego za ubiegly rok obrotowy,
b) decydowanie o podziale zysk6w lub o sposobie pokycia strat,
c) udzielanie czlonkom organ6w Sp6lki absolutorium z wykonania przez nich obowiqgk6w,

d) zniana przedmiotu przedsigbiorstwa Sp6lki,
e) zmiana statutu Sp6lki,

I podwyzszenie lub obni2enie kapitalu akcyjnego
g) ustalanie skladu liczbowego Rady Nadzorczej oraz powolywanie i odwotywanie jej

czlonk6w.
h) ustalanie wynagrodzenia czlonk6w Rady Nadzorczej, a w wypadku gdyby mialo ono

posiada6 formE udzial6w w zyskach (tantiemy), r6wnie2 ozlonk6w Zarzqdu,
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i) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
j) polqczenie, przeksztalcenie, podzial Sp6lki,
k) roaviqTanie Sp6lki oraz wyb6r likwidator6w,
l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeistwa i emisja warrant6w

subskrypcyjnych, o kt6rych mowa w art.453 $ 2 kodeksu sp6lek handlowych,
m)tworzenie i znoszenie kapital6w rezerwowych,
n) umorzenie akcji i okre6lenie warunk6w umorzenia,
o) wyrazenie zgody na zbycie i wydzierZawienie przedsiQbiorstwa oftv ustanowienie na nim

prawa uZytkowania.

Prawa akcjonariuszy s4 okredlone w postanowieniach kodeksu spolek handlowych oraz w Statucie
Sp6lki. Zgodnie z powy2szymi zapisami akcjonariusze Sp6lki posiadajq prawo do uczestnictwa
w Walnych Zgromadzeniach, do wykonywania na nich prawa glosu, a takze prawo pierwszeristwa
objgcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

4. Sklad osobowy i zasady dzialania organ6w z rzqdzaiqcych i nadzorcrych Sp6lki oraz
zmiany, kt6re w nich zaszly w ciqgu ostatniego roku obrotowego

Sklad Zarz4du:
Prezes Zarz4du - Jan Makowski
Czlonek Zarz1dl-Wiceprezes - Piotr Ciompa

Zasady dzialania Zarz4du sq okreSlone w Statucie Sp6lki.

l. Zarzqd Sp6lkr sklada sig z jednej do hzech os6b.
2. Zarz4d Sp6lki powolywany jest przez Radg Na&orczq kt6ra okedla liczbE czlonk6w Zanqdt.

Kadencj a Zarz$u tw a W latz,.
3. Zarz4d Spolki pod przewodnictwemPrczesa zanqdza Sp6lkq i reprezenirie iqra zevm4trz.
4. Do kompeten cji Zarzqdt nale24 wszelkie sprawy nie zastzezone przepisami prawa albo

Statutem Sp6lki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Sp6lki

Rada Nadzorcza:

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej - Jacek Klimczak
Wiceprzewodnicz4cy Rady Nadzorczej - Jaroslaw Wi5niewski
Sekretarz Rady Nadzorczej - Grzegorz Kubica
Czlonek Rady Nadzorczej - Rafal Abratariski
Czlonek Rady N adzorczej - Arkadiusz Mqczka

Zmiany w skladzie Rady Nadzorczej w trakcie 2009 roku.

Dnia 29.05.2009 r. zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwolalo ze skladu Rady
nadzorcznj Pana Adama Konopkg. Rezygnacjq z\oiryli Pan Grzegorz Goleo i Pan Piotr Karmelita.
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ZWZ powolalo do skladu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza" Pana Michala Stqpniewskiego'
Pana Jana Dudg.

NastQpnie w listopadzie 2009 t. rezygnacjg z\o2yl Pan Michal Stgpniewski, w grudniu Pan Dawid
Sukacz.

Zmianv od dnia 01.01.2010 r.

Uchwalami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjgtymi dnia 15 stycmia 2010 r. odwolano
ze skladu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza oraz powolano do skladu Rady Nadzorczej Pana
Rafala Abratariskiego, Pana Jacka Klimczaka, Pana Jaroslawa Wi6niewskiego, Pana Arkadiusza
Mqczkg.
Naitppnie rezygnacjg z czlonkostwa w Radzie Nadzorczej zloZyl Pan Jan Duda.

Zasady dzialania Rady Nadzorczej okreSlone sQ w Statucie Sp6lki oraz Regulaminie Rady
Nadzorczej , kt6re to dokumenty s4 umieszczone na stronie internetowej Sp6lki

1. Rada Nadzorcza sklada sig z 5 os6b powolanych przsz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Kadencja Rady N adzorczei tr.vva ttzy lata.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczacego, Wiceprzewodnicz4cego oraz

Sekretarza. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwotuje Przewodniczqcy lub wiceprzewodnicz4cy,
kt6re to osoby przewodniczqposiedzeniom.

3. Do wajnodci uchwal Rady Nadzorczej wymagana jest obecnoSc wigcej niZ polowy jej

czlonk6w, pod warunkiem, Ze wszysoy czlonkowie zostali zaproszeni na posiedzenie' na co

najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia'
4. U;hwaty Rady Nadzorozej zapadaj4 zrvykl4 wigkszo3ciq glos6w obecnych, a w przypadku

r6wnoSci glos6w decyduje glos przewodniczQcego posiedzenia'
5. Rada Nadzorcza mo2:e podejmowa6 uchwaty w trybie pisemnym jak r6wnie2 przy

wykorzystaniu Srodk6w bezpo6redniego porozumiewania sig na odleglo6d'
6. Rada Nadzorcza sprawuje nadz6r nad dzialalnoScia Spolki.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej m.in. naleZy:

a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy,
bi ocena sprawozdania Zarz4dl z dzialalnoici Sp6lki oraz wniosk6w Zarzqdu co do podzialu

zysk6w lub Pokrycia strat,
c; skladanie walnemu Zgtomadzeniu dorocznego sprawozdania z czynnosci, o kt6rych mowa

w pk t .  l i 2 ,
d) wyb6r i odwolanie bieglego rewidenta przeprowa&ajqcego badanie sprawozdania

finansowego SP6trki,
powolywanie i odwotywanie Zarzqdu Sp6lki'
zawieszenie z wanyih powod6w w cz5mnosciach c*ortka Zaruqdu lub calego ZarzTdu oraz

dokonywanie czynno$ci, o kt6rych mowa w $ 14 Statutu Sp6lki'
delegcrwanie swoich czlonk6w do czasowego wykonywania czynnoSci Zarz4du sp6lki

w raiie odwolania lub zawieszenia calego Zarzqdu,l,h gdy Zarz4d z innych powod6w nie

moie dziaNa6,
zat'Nierdzanie regulaminu Zarzqdu Sp6lki oraz regulaminu organizacyjnego Spolki'
wyrazenie zgodfna nabycie lub zbycie udzial6w lub akcji w innej spolce oraz na utworzenie

.polti tr,t nu p.ryst4pienie do stowazyszef i innych organizacj
decydowanie'o nauyciu i zbyciu nieruchomosci, prawa uirytkowania wieczystego, udzialu

r)

o)

h)
D

i)
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w nieruchomo5ci lub udziatu w uZytkowaniu wieczystym atakie wTraZanie zgody na zbycie
lub wydzier2awienie Srodk6w trwalych o wartodci przelraczaj4cej 1/5 kapitalu zakladowego,

k) wyra2enie zgody na dokonanie pruez Sp6lkg darowizly,
l) uchwalenie dla Zarz4du platfw przedsiQbiorstwa Sp6lki,

Rada Nadzorcza Sp6lki w dziatajry, na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r.
o bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotaoh uprawnionych do badania sprawozdaf
finansowych oraz nadzorze publiczrym (Dz. U. 2009 ft 77 poz. 649), podjgla na posiedzeniu
wdniu 3 lutego 2010 roku uchwalg w sprawie wlqczenia zadari komitetu audyhr do zakresu
kompetencyjnego Rady Nadzorczej. Zgodnie z podjgtq uchwalq Rada Nadzorcza postanowila nie
powolywa6 wyodrgbnionego komitetu audytu, a zadania komitetu audytu okre3lone w art. 86 ust.7
powyZszej ustawy realizowane beda przez calq Radg Nadzorcz4 Sp6lki w ramach j ej obowiqTk6w.

5. Opis podstawowych cech stosowanych w Sp6lce system6w kontroli wewngtrznej
i zarzqdzania ryrykiem w odniesieniu do procesu sporz4dzania sprawozdari finansowych

System kontroli wewngtrznej i zaruqdzania ryzykiem w Spolce wynika z Regulaminu
Organizacyjnego Sp6lki orcz Polityki rachunkowoSci opartej m.in. na przepisach
Migdzynarodowych Standard6w Sprawozdawozodci Finansowej, Migdzynarodowych Standard6w
Rachunkowoici i ustawy o rachunkowo5ci.
Za politykg rachunkowodci w Spolce odpowiaAa Zarzad Spolki.
Zarzqd Spolki jest odpowiedzialny ponadto za system kontroli wewnEtrznej w Sp6lce i jego
skuteczno36 w procesie sporzadzania sprawozdari finansowych.
Szczeg6lnq rolg w zakresie kontroli wewnQtrznej pelni Gl6wny Ksiggowy Sp6lki, kt6ry nadzoruje
eliminacjg ryzyk *tiqzanych z procesem sporz4dzania sprawozdania finansowego przeprowadzanq
przez poszczegdlne kom6rki organizacyjne Sp6lki.
Zuzqd Sp6lk.t zalryza do sprawozdania finansowego o6wiadczenie, w kt6rym uznaje swoj4
odpowiedzialnoSi za prawidlowo56 i rzetelno66, bgd4cego przedmiotem badania i opinii
sprawozdania finansowego oraz stanowi4cych jego podstawg ksi4g rachunkowych a ponadto
stwierdza, 2e sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych blqd6w i ptzeoczefl, a w ksiggach
rachunkowych zostaty kompletnie ujEte zdarzenia, kl6re moge rzutowa6 na przyszl sytuacjg
finansowq Spolki.

Istotn4 rolp w systemie konholi wewnptrznej Spolki pelni Dzial Conhollingu, kt6ry na bie24co
monitoruje poszczeg6lne procesy produkcyjne oraz identyfikuje zagroZenia powstajqce w obszarze
dzialalnodci operacyjnej.
Dzial Conholingu sporzqdza okresowo dla Zarz4du Spolki raporty, analizy i zestawienia. Dane
finansowe bgdqce podstaw4 sprawozdaf finansowych i raport6w okesowych pochodz4 ze
stosovr'anej przez Sp6lk9 miesipcznej sprawozdawczoSoi finansowej i zarz4dczei

Ponadto system kontroli wewngtrznej w PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. opiera siQ takze na
podejSciu funkcjonalnl'rn, gdyz kuiAa jednostka organizacyjna odpowiada za wlasnq kontrolg
wewnetrmq i sprawnoSi dzialania.
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6. Akcjonariusze posiadaj4cy bezpo5rednio lub poSrednio znaczne pakiety akcji

Akcjonariusze PIP ,,INSTAL - LUBLIN" S.A. posiadaj4cy co najmniej 5 % og6lnej liczby glos6w
na walnym zgromadzeniu:

BBI Capital NT'I S.A. - 5.103.543 akcji;32,93 %kapitatu zakladowego, co odpowiada 5.103.543
glosom na walnym zgromadzeniu i 32,93 % og6lnej liczby glos6w

Dom Maklerski IDM S.A. 4.455.250 akcji;28,75%o kapitalu zakladowego, co odpowiada
4 .455 .250 glosom na walnym zgromadzeniu i 2 I ,7 5o/o og6lnej liczby glos6w
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VI. PODSUMOWANIE

1. Og6lna ocena dzialalnoSci Sp6lki (ednostki dominujqcej) w roku sprawozdawczym

Sp6lka w 2009 roku nie dokonala emisji, wykupu i splaty dluinych papier6w wartoSciowyoh, jak
r6wnie2 wykupu i splaty kapitalowych papier6w wartoSciowych. Ponad to w przeciqgu 2009 roku
Sp6lka nie zaci4gala kedyt6w i poZyczek.

Sp6lka nie udzielala porqczeri i gwarancji.

Nie wystqpily czynniki i zdarzenia o charakterze nietypowym, maj4ce wplyw na wyniki finansowe
Sp6lki.

W 2009 roku nie wyplacono ani nie zadeklarowano wyplaty dywidendy.

Nie wyst4pily znaczqce zdarzenia po dniu, w kt6rym sporzqdzono sprawozdanie, kt6re nie bylyby
ujQte w tym sprawozdaniu.

W analizowanym czasie sprzedaZ ogolem wyniosla 59 079 tys. zl, ptzy kosztach dzialalnoSci Spolki
r6wnych 53 123 tys. zl. Sp6lka osi4gnqla w okrosie od 1 stycznia do 31 gnrdnia 2009 roku zysk
brutto na dzialalnoSci gospodalczej w wysokoSci 1 054 tys. zl onz zyskrrctto w wysokoSci 617 tys.
il.
SprzedaZ ogolem w omawianym okresie ubieglego roku byla ni2sza od sptzeda2y osi4gniQtej
w 2008 roku o 4,6 Yo.

W omawianym okresie Spolka aktywnie poszukiwala zlecef i konnakt6w, aby utzymai rynki zbytu
w obszarze przemyslu: elektrownia, cukownie, producenci mebli, a takie ztiqzane z obiektami
magazynowymi, budynkami handlowo-uslugowymi oraz instalacjami kanalizacji.

pomimo ryzyka operacyjnego, sp6lka dzigki du2ej ilodci deceri z dodatniq marZq brutto uzyskala
w omawianl.rn okresie 2009 roku dodatnie wyniki finansowe.

2. Perspektywy - jednostka dominuj4ca

Poczqtek roku 2009 w ocenie analityk6w byl do56 slaby. Szczeg6lnie jego pierwsze p6hocze
uwidocznilo to oslabienie w postaci jedynie 1,4o/o wzrostu produkcji budowlanej. Lepsza sytuacja
ukazala sig dopiero w fzecim kwartale roku - ponad 8% wzrostu, co zdaniem specjalist6w bylo
zaslug4 wzrostu realizacj i rob6t infrastrukturalnych.

W 2010 roku Polska nadal bgdzie silnie realizowa6 plojekty zwiryane z organizaci4BlJRO 2Ol2'
a szczeg6lnie obejmujqce infrastrukturE transpo owtt sportow% hotelowq i telekomunikacyjnQ.
Wszystkie te przedsigwzigcia pozostajq w sferze ,,zywego" zainteresowania Sp6lki, zwlaszrza,
i2 finansowane saone z funduszy publicmych - przezwyplacalnych zleceniodawc6w.
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Zarz4d zannieva takze brac intensywny udzial w przetargach dotyczqcych budowy obiekt6w
realizowanych z funduszy unijnych, kl6re r6wnieZ daj4 gwarancje terminowych wplyw6w za
wykonane przez Sp6lk9 roboty.

Prognozy na pierwsz4 polowg 2010 roku dla firm budowlanych s4 optymistycme. Ustabilizowanie
sytuacji w budownictwie komercyjnym, powinno zaowocowa6 powrotem sektora budowlanego do
tendencji stalego wzrostu.

W przyszlodci gl6wnym zadaniem Sp6lki nadal bgdzie uzyskiwanie rentownych kontrakt6w
u wyplacalnych zleceniodawc6w, utrzymywanie naleLltej ptynnodci finansowej i osiqganie
dodatnich wynik6w fi nansowych.

W oparciu o obecny Zaklad Produkcji Wentylacyjnej, Przedsigbiorstwo rozrtija1 bgdzie produkty
aby unowoczednid je, poprawi6 funkcjonalnoi6 oraz rozszenyt ofertg.

Niezaprzeczalnymi atutami Sp6lki sq: uznanie konfiahent6w wyra]2ane, w postaci referencji,
w odniesieniu do jako6ci wykonywanych przez Przedsigbiorstwo prac, jak r6wnie2 zesp6l
skladajqpy sig z dobrze wyksztalconej i wysoko wykwalifftowanej kadry kierowniczej,
inzynierskiej i pracowniczej.

Sp6lka realizuje bieZ4ce zleceni4 rozpoc4ma nowe kontrakty oraz skuteczrie pozyskuje kolejne
kontrakty i zlecenia na roboty budowlano-montarZowe.

W przyszlo5ci Zarzqd Przedsigbiorstwa bQdzie systematyczde dqpyl do zwiQkszania sprzedairy na
rynku kajowym, pozyskiwania wigkszej ilo5ci kontrakt6w eksportowych, coraz wiqkszej
partyclpacji w zleceniach finansowanych przez fundusze unijne oraz zwigkszenia marzry na
kontraktach poprzez obni2:anie koszt6w bezpo6rednich oraz wzrost tempa realizacji zlecef.,
a w rezultacie uzyskania w przyszlych oloesach dodatnich wynik6w finansowych oraz generowanie
dodatnich przeplyw6w fi nansowych.
Sp6lka bqdzie nadal umacnia6 swojA pozycjg jako wiarygodny partner bizresowy, wyplacalny
kontrahent oraz przedsigbiorstwo realizujQce produkcjq budowlano-monta2owq na najwy2szym
jakodciowo poziomie.

Lublin, dnia 27 kwietnia 2010 roku

InsTfft ur. L.Herc e
LUBtln S.n. 20-3 28 Lubtin

tel.: 8li 744 00 31 , fax: 8l/ 744 t6 0i
NIP 712{15-7618, RECON: 430(}46288

Czl.onekZazVQ

Piotr Ciompa



Sprawozdanie z dzialalno,ici iefuostki dominujacej Grwy Kapitalowej PIP ..INSTALLTJBLIN " S.A- 3 8
za obes od I s|)cznia do 3I qrudnia 2009 roht

Zastosowane formuly wyliczeri wskaznik6w ekonomiczrych:
. marin zysku brutto zE spfledazy - przychody netto ze sprzedazy towar6w i produkt6w

pomniejszone o koszty sprzedanych produkt6w i towar6w do przychod6w ze sprzeda-f og6lem,
. marza zysku operacyjnego - zysk operacyjny do przychod6w ze sprzedaZy og6lem,
o mar2a zysku brutto - zysk brutto do przychod6w ze sprzeddly og6Nem,
o maria zysku netto - zysk netto do przychod6w ze sprzedaZy og6lem,
o stopa zwrotu z akyw6w (ROA) - zysk netto do Sredniej wielkodci aktyw6w w roku bilansowym,
. stopa zwrotv z kapitalu wlasnego (ROE) - zysk netto do Sredniej wielkoSci kapital6w wlasnych

w roku bilansowym.
r kapital obrotowy netto - maiqtek obrotowy pomniejszony o zobowiqzania kr6tkoterminowe,
o wskaZnik bie24cej ptynnoSci - maietek obrotowy do zobowiqgafiL la6tkoterminowych,
. wskalnik podwyzszonej plynnoSci - mai4tek obrotowy pomniejszony o zapasy do zobowiq.zari

k6tkoterminowych,
o wskainik plynno6ci got6wkowej - maietek obrotowy pomniejszony o zapasy i nale2nodci

do zobowiq.zan kr6tkoterminowych.
o wskaznik pokrycia maiqtku kapitalami wlasnl,rni - kapitaly wlasne do aktyw6w,
. wskaznik pokrycia mai4tku trwalego kapitalami wlasnymi - kapitaly wlasne do mai4tku hwalego,
o wskaArik og6lnego zadluZenia - zobowi4zania og6lem do aktpv6w,
o wskaZnik zadlu2:enia kapitalu wlasnego - zobowiq,zania og6lem do kapital6w wlasnych.

o rotacja zapas6w - irednia wartodi zapas6w w roku bilansowym x 365 I koszt produkcji
sprzedanej,

. rotacja nale2noici - drednia warto3d nale2noSci w ci4gu roku bilansowego * 365 / przychody
netTo ze sprzeduzy towar6w i produkt6w,

o rotacja zobowiqzan handlowych - Sredni stan zobowiazaf handlowych w roku bilansowym * 365
/ koszt produkcj i sprzedanej,

. cykl konwersji got6wki - rotacja zapas6w + rotacja naleanoSci - rotacja zobowiqgari.


