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Snrawozdanie z dzialalnosci Instal-Lublin S.A. za okres od I st.vczniq do 31 grudnia 2009 roku

LWPROWADZENIE

1. Forma prawna

Przedsigbiorstwo Instalacji Przemyslowych "INSTAL - LUBLIN" Sp6lka Akcyjna jest spolk4
prawa handlowego posiadajqc4 osobowodd prawnq i dziatajqc?- na podstawie przepis6w prawa

polskiego. Sp6lka zostata zarejestrowana na mocy postanowienia S4du Rejonowego VIII Wydzial-Corpoa."ry 
w Lublinie dnia 16 grudnia 1991 r. W dniu 28.06.2001 r. Sp6lka zostaia

zarejestrowana w Krajowyrn Rejestrze Sadowym w S4dzie Rejonowym w Lublinie XI Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod nr 0000023958.

2. Wladze Sp6lki

Sklad Zarz4du na dziei 31.12.2009 r.:
Prezes Zarzqdu - Jan Makowski
Czlonek ZarzqdvWiceprezes - Piotr Ciompa

Sklad Zarzqdu na dzieft 21.04.2010 r.:
Prezes Zarzqdtt ' Jan Makowski
Czlonek Zar zqdu-Wiceprezes - Piotr Ciompa

Rada Nadzorcza na dziei 31.12.2009 r.z
Wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczej - Jan Duda
Seketarz Rady N adzorczsj - Grzegorz Kubica
Czlonek Rady Nadznrczej - Adam Stolarz

Zmianv w skladzie Rady Nadzorczej w trakcie 2009 roku.

Dnia 29.05.2009 r. Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwolalo ze skladu Rady

nadzorczel Pana Adama Konopkg. Rezygna cjg ztoiryli Pan Grzegorz Golec i_Pan Piotr Karmelita'

iii poioWo do skladu naaj, NaAzoiczej Fana Adama Stolarza, Pana Michala StEpniewskiego,

Pana Jana DudE.

NastEpnie w listopadzie 2009 r. rczygnacie z\oiryt Pan Michal stgpniewski, w grudniu Pan Dawid

Sukacz.

Zmiany od dnia 0l .01.20 l0 r.

Uchwalami Nadzvry czajnego Walnego Zgtomadzenia podjptymi ati" 1l tPgt: 2010 r' odwolano

," ,tf"A" n aV Nairo.czei fana Adama Stolarza oraz powolano do skladu Rady Nadzorczej Pana

Rafala Abratarlskiego, Pana Jacka Klimczaka, Pana Jaroslawa widniewskiego, Pana Arkadiusza

Mqczkg.
Nu.tgprri" ."tygnacjp z czlonkostwa w Radzie Nadzorczei zlo2ylPan Jan Duda'
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Rada Nadzorcza na dziefi 21.04.201O t.z

Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej - Jacek Klirnczak

Wiceprzewodnicz4cy Rady Nadzorczej - Jaroslaw WiSniewski

Sekretarz Rady N adzorczsj - Grzegorz Kubica

Czlonek Rady Nadzorczej - Rafal Abratariski

Czlonek Rady Nadzorczej - Arkadiusz M4czka

3. Struktura wlasno5ci

LD. Kapital podstawowY - struktura Stan na 31.12.2009Stan na 31.12.2008
I Seria A - 650 000 sztuk 650 000 650 000

2. Ser iaB-  1300000s2tuk 1 300 000 I 300 000

J . Ser iaC-  1300000sz tuk l 300 000 I 300 000

^ Ser iaD-1625000sz tuk 1 625 000 1 625 000

5. Seria E - 1200 000 szuk l 200 000 I 200 000

6.
-SeriaF-4421 

157 sztuk 4 42t 157 0

7. Ser iaG-5000000s2nrk 5 000 000 0
-Razem 

- liczba akcji 15 496 157 sztuk po

lzl

t5 496157 6 075 000

Notowania cen akcji na koniec miesi4ca za okresy styczeh-gudzieh 2009 przedstawia poniasza

tabela:

data
notowania

cena
1 z t 1

data
notowania

cena
I zll

29-01 2,27 30-07 3,06

26-02 2,00 28-08 3,02

30-03 2, t r 29-09 ) 1 q

29-04 ) 1 1 30-10 2,60
29-05 2,98 27-11 ,  1 5

29-06 , q ? 30-12 r,96
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Sprqw ozdanie z dzialaln$d

31.-01 29{2 31"03 30'04 30-05 30-06 3r-Q7 29-08 30-09 31-10 28'11 30-12

Data notowania -c€na {zl}

Kapiral zakladowy Spolki na dzieri 01.01.2009r. wynosil 6 075 000,00 zl, w okresie od 01.01.2009r.

do 31.12.2009r. ulegl zmianie.
Na dzieri 31.12.20b9r. ilo36 akcji wynosi 15 496 15':. sztuk po 1 z1 kazda, akcje sq akcjami

zwyklymi na okaziciela.
w iniu 27 lutego 2009r. Komisja Nadzoru Finansowego zatutierdziLaProspekt Emisyjny zwiryany

z ofert4 publioir4 6 075 000 alcj i zr,ryktyoh na okaziciela serii F z zachowaniem prawa poboru

przysluguj4cego dotychczasowym akcjonariuszom, posiadajqcym akcje Spolki wedlug stanu na

dzieri 10 czerwca 2008r. (dzieri prawa poboru).
w ramach wykonania prawa poboru akcji serii F zostaly zloaone 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 lcwietnia 2009r. Zarz4d Spolki dokonal przydzialu 4421 157 akcji serii F, kt6re zostaly

prawidlowo objpte i oPlacone.
bokonano przyd ziaht 4 421 157 akcji w nastEpuj4cy spos6b:.
ll 3 9g6 5;5 akcji serii F emitowanych * oferCie publicznej osobom, kt6re objEty akcje w wyniku

przysfuguj Qcego im Prawa Poboru;
zt i sS\ atcji serii r emitowanych w ofercie publicznej osobom, kt6rym przyslugiwalo prawo

pom*, f,,tOt" zloZyly doda&owy zapis na akcje zgodnie z art'436 par'2 Kodeksu spolek

handlowych;
It qzz ool akcji serii F emitowanych w ofercie publicznej osobom, k16re zloLyly zapisy na

zaproszenie Zaizqdu, zgodnie z art .436 par .4 Kodeksu spolek handlowych'



Sprawozdanie z dzialalnosci Instal-Lubh S.A. za olqes od I s$cznia do 3l grudnia 2009 roku

Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie ze Sp6lkA RELPOL 5 Sp. z o.o. w Poznaniu zawarl umowg
kompensacyjn4 z ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. w Lublinie, kt6rej przedmiotem bylo umowte
potrqcenie wierzytelno6ci w kwocie 5 371 825,50 zl. W dniu 18.03.2009r. Sp6lka RELPOL 5 Sp.
z o.o., w Pozraniu zloLryla zapis na akcje w ramach publiczrej subskrypcji i objqla 1 989 565 akcji.
RELPOL 5 Sp. z o.o. w Poznaniu zobowiqzala sig przenie66 akcje na Dom Maklerski IDM S.A.
w terminie odrEbnie okreSlonym przez obie strony.
W dniu 02.04.2009r. Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie na podstawie umowy kompensacyjnej,
kt6rej przedmiotem bylo umowne potr4cenie wierzytelnoSci w kwocie 782 241,30 zl, zloZyl zapis na
akcje w nviq,zku z publiczn4 subskrypcja i objd 289 719 akcji. L4cznie zosta\y objete 2 279 284
akcje Sp6lki,,INSTAL-LUBLIN" S.A.

Sp6lka BBI CAPITAL NFI S.A. na podstawie zawartych um6w kompensacyjnych, kt6rych
przedmiotem bylo umowne potrqcenie wierzytelno6ci w kwocie 5 599 381,50 zl, zloLyla w dniach
18.03.2009r. i 02.04.2009r. zapisy na akcje w ramach publicznej subskrypcji i objEla 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 podwy2szenia wysoko6ci kapitalu
zakladowego Sp6lki. Wysoko66 kapitalu zakladowego, po zarejestrowaniu zmiany, wyniosla
10.496.157.00 A.

Dnia 3 wrzeSnia 2009 r. odbylo sig Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ,,Instal-
Lublin" S.A., kt6re uchwalq rc 3/2O09 postanowilo o warunkowym podwy2szeniu kapitalu
zakladowego Sp6lki w wyniku emisji akcji serii G. Celem warunkowego podwyzszenia kapitalu
zakladowego bylo przyznanie praw do objgcia akcji przez posiadaczy wanant6w subslaypcyjnych
serii A emitowanych przez Sp6lkg. Uchwala okre5lila, ze waffanty subskrypcyjne w liczbie
5 000 000 zostan4 zaoferowane bezplatnie udzialowcom sp6lki Geoclima Sp. z o.o. z siedzibq
w Warszawie. Postanowiono o emisji 5 000 000 akcji serii G i ustalono cenq emisyjn4na3,00 A za
akcjE. W wlnriku przeprowadzonej subskrypcji prywatnej dnia 29 patldziernika 2009 r. 5 000 000
akcj i serii G zostalo objgtych przez posiadaczy warrant6w subskypcyjnych serii A. Dokumenty
akcji zostaly wydane w dniu 9 listopada 2O09 r., co bylo r6wnoznacme z podwy2szeniem kapitalu
zakladowego Sp6lki o kwotg 5 000 000,00 zl.

15 stycznia 2010 r. wznowione po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
zwolane na dzief l8 grudnia 2009 r. postanowilo uchwalq nr 8/2010 o warunkowym podwyzszeniu
kapitalu zakladowego w drodze emisji 30 950 000 akcj i serii H, obejmowanych przez posiadaczy
warrant6w subskrypcyjnych serii B. Emitent szczeg owo poinformowal o tre6ci podjgtych uchwal
w raporcie biezAcym nr 4/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.

Dnia 4 marca 2010 r. odbylo sig Nadzrvyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kt6re uchwal4
nr 8/2010 zmienilo dotyohozasowqtredi uchwaly NWZ nr 3/2010 z dnia 15 stycznia2}l0 r. poprzez
zmianE wartodci nominalnej warunkowego podwyzszenia kapitalu - na kwotQ 13 345 076,00 zl,
poprzez emisjg 13345076 akcji serii H, obejmowanych ptzez posiadaczy warrant6w
subskrypcyjnych serii B (raport bi eilapy nr 28/2010).

Dnia 9 lcarietnia 2010 r. Sqd Rejonowy w Lublinie XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
S4dowego wydal postanowienie w sprawie zarejestrowania warunkowego podwy2szenia kapitafu
zakladowego o wartoici nominalnej 13 345 07 6,00 zl.

(-:'**'11-



Sprqtaozdanie z dzialalno$ci Instal-Lublin S.A. zq ol{res od I sl,)cznia do 31 grudnia 2009 rok

Na dzief 30 kwietnia 2010 r. nikt z organ6w nadzoruj4cych i zarz4rlzaiqsysll nie posiadal akcji
Instalu-Lublin.

4, Zakres dzialalno5ci

Instal-Lublin S.A. oferuje nastgpuj4cy zakres uslug i produkt6w:

- uslugi budowlano-montaZowe
instalacje sanitame (wentylacja, klimatyzacja, centralne ogrzewanie, wodooiQgi, kanalizacja);
obiekty technologiczne (kotlownie, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie 5ciek6w, spre2arkownie,
pompownie, chlodnie, stacje redukcyjne gazu);
instalacje technologiczne dla r62nych galgzi przemyslu tj.:

o przemysl spo2ywczy (cukrownie, mleczamie, browary, zaktady zbozowe, itp.),
o przemysl hutniczy,
o przemyslenergetyczny,
o przemysl maszynolvy,
o przemysl chemiczny,

- wyroby

Zaklad Produkcji Wentylacyjnej Spolki oferuje wyroby i prefabrykaty wchodz4ce w sklad r6inych
instalacji. Wyroby te obejmuj4:
- prefabrykaty wentylacyjne (kanaty, ksaaltki, galanteria wentylacyjna);
- wyroby z tworzyw sztucznych (prefabrykaty wentylacyjne, zbiorniki);

Sp6tka kieruje swoje ofertQ do klient6w w takich sektorach gospodarki jak: przemysl (chemicmy,
tekstylny, motoryzacyjny, energetyczny, cukowniczy, obronny, metalurgiczny, meblarski), uslugi
(obiekty handlowe, biurowe, hotelowe, sluZby zdrowi4 gospodarka komunalna, infrastruktura,
o6wiata) oraz budowniotwo og6lne.

W strukturze dzialalnoici Sp6lki mieSci sig r6wnie2 handel. Instal-Lublin S.A. zajmuje sig obrotem
handlowym towar6w instalacyjnych w oparciu o hurtownie zlokalizowanq w Lublinie - SANITA 1.
Oferta handlowa skierowana jest gl6wnie do malych firm instalacyjnych, sfuZb utrzymania ruchu,
zaklad6w oraz os6b fizycznych.

,/.o-/ -
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Sprawozdanie z dzialalno1ci Instal-Lublin S.A- za olrres od I sUcznia do 3l grudnia 2009 roku 9

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W strukturze organizacyjnej "INSTAL-LUBLIN" S.A. wyodrQbniono organizacyjnie jednostki
produkcyjne, uslugowe oraz adminisfacyjne. Jednostki produkcyjne i uslugowe nie posiadaj4c
osobowo5ci prawnej, sq wydzielonymi cenhami zysk6w, z wyodrqbnionym maj4tkiem oraz
ewidencjq koszt6w, przychod6w oraz wyniku na poziomie dzialalno5ci operacyjnej. Pozostale
jednostki, kt6re nie generujq pnychod6w wyodrgbnione zostaty jako tzw. centra koszt6w.
KsiggowoS6 jest prowadzona dla calej Sp6lki co orbcza.Ze sprawozdania finansowe obejmuj4
wszystkie jednostki organizacyjne Sp6lki.

1. Zaklady produkcyjno-uslugowe i ich lokalizacja

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

2. Punkt handlowy

SANITA I - Lublin, ul. L. Herc 9

w okesie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. nie zaniechano produkcji zadnej z gnrp wyrob6w, ani teZ
nie ograniczono dzialalno6ci handlowej. Nie przewiduje siE teZ tego w nastgpnym okesie.

3. Zarzqd - podzial zadafi
prezes zarz4llu kieruje pracq zatzqdtt i sprawuje og6lny nadz6r nad dzialalnosciq Spolki.
Podlegaj4 mu wszystkie kom6rki organizacyjne ze szczeg6lnym uwzglpdnieniem nastqpujqoych
dzia\6vt: pionu DyTektora ds. Marketingu, pionu Dyrektora ds. Sprzedazy Usfug Budowlano-
Montazowych, Biura Logistyki, Sekretariatu, Dziatru organizacyjno-Prawnego, Dzialu Kadr, Bhp
i Pelnomocnika ds. Systemu Jako6ci.

Wiceprezes - Czlonek Z*z4dn sprawuje nadzar i bezpoSrednio koordynuje caloksztah
dzialalno$ci operacyjnej Sp6lki. Podlegaja mu wszystkie kom6rki organizacyjne, a w szczeg6lno5ci
nastgpuj4ce dzialy: pion Gl6wnego Ksiggowego, controllingu, Dzial Zakup6w, Dzial lnformatyki,
Dzial Kontroli Wewnqtrznej, pion Dyrektora ds. Komponent6w.



Sprawozdanie z dzialalna1ci IM- 10

rrr. PRZEGLAD DZIALALNOSCT W OKRESIE OD 1 STYCZIIrA DO 31 GRUDNTA
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 przyti6sl znaczny vmost
produkcji budowlanej o 8%io, a po I I miesiqpach o 4%'. Dodi dobra sytuacja w budownictwie pod
koniec roku byla bezpo5rednim rezultatem wzrostu realizacji rob6t infrastrukturalnych. Specjali3ci
przewidujq i2 brania ta bgdzie sig rozwijad nadal w bardzo intensywnym tempie, czego gl6wnym
powodem se fundusze unijne.

Pierwsze p6hocze 2009 roku, jak podal Gl6wny Urzqd Nadzoru Budowlanego, przynioslo
intensyrvny spadek liczby wydawanych pozwoleri na budowQ, zt rlxzczz mieszkari. Pigtno kryzysu
nie odcisnglo sie jedynie tam, gdzie czynne bylo wsparcie Unii Europejskiej czyli w budownictwie
drogowym.

Widoczne zmiany natomiast nastqpily w drugim p6hoczu, gdy znacz4co wzrosla liczba
pozwoleri budowlanych, tak2e na budowg dom6w jednorodzinnych i blok6w.

Nadal silq napedowq budownictwa pozostaly jednak wszelkiego rodzaju inwestycje
infrastrukturalne. W drugim p6hoczu 2009 roku Gl6wny Urzqd Nadzoru Budowlanego wydal
rekordow4 liczbq pozwolef na budowE ruroci4g6w, linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych, jak r6wnie2 obiekt6w wodnych tj. zap6r, zbiomik6w retencyjnych, wal6w
przeciwpowodziowych. Wigcej bylo r6wnie2 pozwoleri na obiekty infrastruktury transportu (tj.
drogi i mosty) a tak2e budynki u2yteczroSoi publicznej (tj. stadiony, hale sportowe, biurowce,
dworce). Wzrost pozwolef odnotowano r6wnie2 na budowq obiekt6w przemyslowych i magazyn6w
oraz gospodarczo-inwentarskich. Bylo ich jednak mniej ni2 rok wczedniej.

Pewien niepok6j w obliczu organizowanych przez Polskg mistzostw Europy w 2012 roku
moie budzi6 brak wzrostu liczby pozwoleri na budynki zamieszkania zbiorowego. Specjali6ci
uspokaj aj 4jednak , i2baza noclegowa w Polsce jest wystarczaj 4ca.

Analizuj4c wyniki finansowe, kt6re uzyskaly firmy budowlane moina wysnui wnioski, i2
brania budowlana odczula kryzys w bardzo malym stopniu. Wyra,ny spadek odczulo jedynie

budownictwo kubaturowe, a gl6wnie mieszkaniowe. Przyczynil sig do tego r6wnie2 wzrost
konkurencji, spowodowany wigksza liczb4 firm zagranicznych na rynku. Zwigkszeniu ulegl jednak

tak2e rynek. Szybszego tempa zaczynajq nabierai inwestycje w energetyce, ochronie Srodowiska
i hydrotechnice.

w miarg uptywu 2009 roku, nashoje w bran2y budowlanej charakteryzowaly sig stopniowq
poprawfu kt6ra oczywidcie r6inila sig w poszczeg6lnych sekloraoh rynku. lnaczej prezentowala siQ
iytu*;u je5li chodzi o budownictwo infrastrukturalne, kt6re finansowane jest ze 6rodk6w
zzam6wieri publicznych, a inaczej je5li ohodzi o budownictwo mieszkaniowe, kt6re zale2ne jest od
kredyt6w hipotecznych. Kryzys finansowy byl bowiem gl6wnym powodem zaostrzenia polityki
kredyowej bank6w wobec firm deweloperskich i klient6w indyvddualnych'

I Dane przedstawione podczas spotkania zorganizowanego przez Fundacjg Wszecbnicy Budowlanej oraz Krajowq IzbE

Gospodarczq
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2. Prognozy rozwoju rynku budowlanego na najbliisze lata

Niemacznego ozylvienia gospodarczego specjalisci spodziewaj4 sig juz w.2010 roku,

a poprawy koniunktury na rynku budowlanym - w 2011 roku. w najbliZszyoh miesiacach 2010 roku

a,iality"y prre*iaujA ihba dynarnikg rynk6w inwestycyjnych, ale korzystn4 rynku indywidualnego'
ponai to w 2010 roku do etapu t"uii"acii wejdzie bardzo dtaa liczba przetarg6w na budowg dr6g

rozstrzygnigtych w 2009 roku. Wedlug specjalist6w z branZy oglomna ilo56 realizowanych rob6t

moZ" priwad"ie do sytuacji, w kt6rej na rynku budownictwa drogowego warunki bpd4 dyktowane

przez podwykonawc6w, a generalni wykonawcy znajd4 siE na gorszej pozycji' .. .'WeOtug 
prognoz ao4itytO* w 2010 roku wzro6nie liczba inwestycji budowlanych. JuZ

w okesie od Jtyczni do lutego 2010 roku w Polsce informowano o nowych inwestycjach z btanzy

budowlanej tj.: inwestycjJ dotyczgce obiekt6w budowlanych, konstrukcji, drogownictw4

termomdernizacji, rob6t geodezyjnych, wodno-kanalizacyjncyh, energoelektrycznych otaz

cieplownictwa i 
' 
gazu. w 

-ciqgu'dw6ch 
pierwryy_ch miesiqcy 2010 roku najwigcej plan6w

o cirarakterze inweistycyjnym oflor"otto w wojew6dztwach mamoeickim (117o), wielkopolskim

(9%) i pomorski ^ <i"lii. najmniej - Swigtokzyskim (3%). Jeili.chodzi o drogownictwo najwiqcej

inwestycji zaplanowano w wojew6dztwie Sl4skim oraz mazowieckim i malopolskrm-.'i 
prripro*ud"onych, dla raportu "sektor budowlany w polsce I polowa 2009. Progloza na

lata zo0gi01i,,, badan wynika, iz iame firmy budowlane za najbudziel ahakcyjle sementy rynku

budowlanego na przyszly iok uznaly budownictwo drogowe, obiekt6w sportowych i rekreacyjncyh,

budownictwo energetyczne i ocirrony drodowiska; za najmniej - budownictwo biurowe

i magazynowe.
Wroku2010oczekiwanyjestdalszyspadekprodukcjiwbudownictwiekubaturowym,kt6ry

r6rvnowazonybg&iedynamiczrrymro"*o.1"-budowniotwainzynieryjnego.Wedlug-przowidywari
analityk6w d-o trwalego wzrosttl w sektorze budowlanym Polska powr6ci po ustabilizowaniu sig

,ytuu"li ,w b,rdo*nictrvie komercyjnym, co najwc"€6niej. nastqri w polowie 2010 roku'

Rok 2010 bgdzie obfitow;l m.in. w spadek liczby kontrakt6w i zaostrzon4 konkurencjp na

polu budownictwa kubaturowego, mieszkari, biurowc6w i centr6w handlowych. ostrzejszej

ionkurencji moina sig r6wniei spodziewa6 w segmencie budownictwa dotycz4cego ochrony

srodowiska, a tak2e segmencie che.rnicznym, w kt6rym ku koricowi zl'rieruai4 rozlegle programy

inwestycyjne.' 
liirdziej optymistyczne sq natomiast prognory dla budownictwa infrastrukturalne go, czego

gwarantem ta fi-i*r" uniin e przeznaczone aa sfinansowanie tych obiekt6w' .-
sektor budownictwu #polr"" bedzie siQ nadal rozwijal, chodz dynamika tego_rozwoju nie

bgdzie miala juz tak intensl'wnego charakteru jak 
1 lagctr 2006-2007. Lata 2010-2011 przynios4

nito.iurt weksze oZywienie, ipowodowane' rcalizacj4 obszernyoh projekt6w in2ynieryjnych'

iiu"rq"" wzrosty powinny mie6 iie;sce w wojew6dzrwach lubuskim i kujawsko-pomorskim, co

spowodowane bgdzie projektami drogowymi.-'- - 
et.p"."i przewiduja U duzJ frnny budowlane nadal b9d4 mialy najwiEtsze powodzenie

u inwestor6w, w-szczeg6lno5ci te, kt6re rializuj* kontratly finansowane ze Srodk6w publiczrych'

iesli choclzi o frmy mniejsze, czeste beda waiki o kontrakty oraz wojny cenowe, czego efektem

bgdzie spadek marZ.

ffiwPolsceI-llw20l0opracowanegoprzezGrupeMaIketingow4TAISp.zo'o.



Sorowozdanie z dzialalnoici Instal-Lublin S.A. za okres od I stycznia do 31 grudniq 2009 roku

Nadal aktualnym czynnikiem wspomagajqcym polska branze budowlan4 bqdzie organizacja
Euro 2012, a co za Iym idzie rozpoczgcie wielu inwestycji budowlanych. Pozwolq one w znacznym
stopniu zniwelowai skutki kryzysu w pozostalych segmentach.
Lata 2010-2011 przynios4 realizacjg przetarg6w z.'iryanych bezpodrednio z mistrzostwami.
Inwestycje te obejmowai bgd4 szczeg6lnie infrastrukturg transportowfu sportow4, hotelow4
i telekomunikacyjnq. Polowa tych przedsiqwziqi obejmuje projekty drogowe, a prawie jedna
tr zecia- doty czy tr ansportu szynowe go.
Inwestycje zwiqzane z EURO 2012 poshzegane s4 jako ogromna szansa dla polskiego
budownictwa. Nabierajq one szczeg6lnego znaczenia wobec odplywu z gospodarki kapitalu
prywatnego oraz slabnqcego sektora deweloperskiego.

3. Rynki zbytu Instal - Lublin S.A.

Gt6wnymi rynkami zbytu dla Spolki sa nowo budowane lub modemizowane zakJady
przemyslowe, hale magazynowe, obiekty u2ytecaoSci publicznej (obiekty biurowe i handlowe,
szkoly, szpitale), obiekty infrastruktury (kanalizacje sanitarne, kolektory).
Podstawowym rynkiem geograficznym dzialalnoSci firmy jest rynek krajowy, na kt6rym Sp6lka
uzyskala w 2009 roku 98,6 Yo przychod6w ze sprzedafi produkt6w. Sp6lka znacznie powigkszyla
swq sprzedaz w wojew6dztwie malopolskim.
Spueda2 usfug budowlano-monta:zowych zostala zrealizov,tana w nastepujqpych wojew6dztwach:
malopolskim (28,5%), mazowieckim (I9,8%), lubelskim (13,4o/o), Slqskim (11,2%), dolno3lq,skim
(8,0%), l6dzktm (6,6%), zachodniopomorskim (4,5%), podkarpackim (3,4%), wielkopolskim
(2,7%o), krfiawsko-pomorskim (l,6%) i warmifsko-mazurskim (0,3%). Udzial rynku eksportowego
wyni6sl okolo l,4Yo sprzeduff produkt6w ogolem. Rynek eksportowy byl zrealizowany na Ukainie
(44,8%o sprzedaff produkt6w - export) i w Danii (55,2%).

UDZ,IAL POSZCZEGOLI.IYCH WOJEWODZTW W SPRZED{ZY PRODTJKCJI BTJDOWLAIIO-
MONTAZOWEJ NA TERENIE KRAJU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2OO9 ROKU:

LP. woJEwoDzTwo SPRZEDAZ
ltys. zll

Udzial
w sprzedaiy

l%l

' :ii::11;6 ;
lazowieckie l0 498,9 19,8o/o

3 7 089,8

4 ilq.skie 5  q ? 4  I t1,2%

5 lolnoslSsKe

6 6dzkie 3  518,0 6,6%

8 rodkarpackie 1 814,6 3,4o/o

9

r0 <qlawsko-pomorskie 8s0,2 1,6%

K
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Informacja o gl6wnych klientach za okre's od 01'01'2009r' do 31'12'2009r'

Udzial pozostalych odbiorc6w w przychodach ze sprzeda2y ogolem w 2009 roku nie przekoczyl

10%.
i zudnyo, t do"taw"6w Sp6lka nie osiqgngla obrot6w powy 2ei l0o/o zaopatlrzeniu.og9"P' 

,
W 

"r''*f*V* 
okesie nie *Vrtqpi# iadne formitne powiqpania dostawc6w lub odbiorc6w

z emitentem.

4. Wielko66 sPrzedairy

WponiZszejtabelizaprezentowanowartoSciowoiprocentowostrukturQprzychod6wzesprzedairy
w 2008 i 2009 roku.

Rodzaj sprzedaiY 2008 2009

Ws, zl Vo tvs. d Yo

Sprzedaz produkcji i uslug
n rrimvl enn-montai.ornrych

54 589,2 88,1% 53 768,4 91,0%

Sprzedaz w1'rob6w 3 335,0 5,4% 2 462,7 4,2%

Sprzeda2 towar6w 2 986,9 4,8o/o z 034,9 3,4%

Fzostala sprzedaZ 1025,s r,'lyo 813,3 1.,4%

Obroty og6lem 61 936,5 100,0% 59 079,3 10OYo

Korekta obrot6w wewnQtrznych r 940,6 1 t q 4 5

Sprzedat og6lem 63 871,0 62373,8

Dominuj4ce pod wzglgdem wartosci obrotu s4 usfugi budowlano-montazowe' kt6rych udzial

;:;.;;;;t Jg;I". Silki * *vz"j *v-i"1o"y:F."1':200e roku odnotowal jednak spadek w

oor6wnaniu z rokiem uui"grv.'J i,6 pli x i *vniorr 91,0%o. Na kolejnych ngzvcjalh. ]gslsprzedaz
fi."bil';-s;;;; 6;*;;i-;;"ri"l6; ztdziarami odpowiednio 4,2% i 3,4%' Pozostale

1,4% stanowila pozostala sprzedaz'

5. KosztY

Koszty wedlug rodzaju, koszt wytworzenia - sprzedanych produkt6w i usfug oraz ioh stnrktur?

w ZOOS i 2008ioku przedstawia poniZsza tabela:

l 8  210

,4
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I4

--a1
- ' l
? I

--)
4 . 1

Usfugi obce
Wynagrodzenia
Skladki ZUS
Swiadczenia na rzecz Pracow Kow

r0 671 18,5 10 43r 18,6

12 995 22,5 i3  s81 24,2
. r  a 1 A 3,8 2316 4,1

5 . 80 0,1 80 0,1

AmofiyzacJa

Podatki

Pozostale
--'-=---.------.
Razem koszfy Porueslone
Tmiana stanu wvr. i produkcii w toku

toz 730
o.

7 . 590 1 ,0 608 1 , 1

4 536
' 7 Q 4 0848.

57 720 100,0 5 6  1 1 1 100,0
9.

-822 x 1 2 7 710.
Fyroby przekazane do skleP6w -165 aa

1 1 .
12. Koszty wlasne, w tYm:

- koszt wytworzenia sprzedanej produkcji

- koszty sprzedazT

kosay og6lnego zarz4du

) O  / J J

50 881
r 253
4 599

100,0
R q 7

2,2

8,1

57 366
51 420

1388
4 558

100,0
89,6

) l

1 0

W strukturze koszt6w produkcji w przeci4gu 2009 roku najwigkszy y{z1al ry kosztlh poniesionych

stanowi4koszry ,,tzyciamateliatoi-.l 
"n.lgii 

- 43,3o/o, kt6rych udzial w.ko.sztTlrJ^,porownaniu

z rokiem ubieglym spadt o t,S fkt %"; k;d" pozycia to koszty wynagrodzeh - 2.4'2./o' ich udzial

;;;;;;.h;ft; o r,z pti "i itrl..'u*iv u'tug oucv"t' - 18'6%' kt6rych udzial wzr6sl o0'1

pkt Yo.
ilu ort"rt r"ni analizowanego okesu koszty stale Spolki - koszty sprzeda?y i kosay. og6lnego

;ff;*;il" Go*i"Jnio rl88tvs' zi i 4558 tvs' zl' co stanowi 2'4% i 7'9% koszt6w

wlasnych SPolki.
il;;-Git"g" zarzqAtt w 2009 roku w por6wnaniu- z okesem roku ubieglego spadly o 4l tys' zl'

a w strukturze koszt6w wlasnyJ spaJ+y o'o,z ptt x. wzrosly natomiast koszty spfzedazy o 135 tys.

zl. a w strukturze koszt6w wzrosly o 0,2 pkto/o'

6. Kadry i Place

6.1 Zatrudnienie

Stan zatrudnienia pracownik6w Sp6lki na dzieri 31 grudnia 2008 i na 31 grudnia 2009 roku

przedstawia Ponizsza tabela:

Stan zatrudnieni a na dzieit 31 grudnia 200g ulegl zwiEkszeniu o 1 I os6b w por6wnaniu ze stanem

na dzief 3l grudnia 2008 roku. kt6ry wynosil 322 osoby'

K
3'--,-t-J-NYO
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6.2 Fluktuacja personelu

Ruch zalogi w okresie od I stycznia do 31 grudnia 2009 roku przedstawia siQ nastQpujqco:

Przyjgto

w tym:

- powr6t z urlop6w wychowawczych i bezplatnych
- pozostali

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

1 5

4 osoby
72 osoby

76 os6b

72 osoby

5 os6b
0 os6b
9 os6b

25 os6b
3 osoby
I osoba
l osoba

25 os6b
3 osoby

Wsp6lczynnik fluktuacji (przeptywu zalogi) w wyZej wymienionym okresie 2009 roku wynosi
47,6%.

6.3 Wynagrodzenia

Srednioroczne miesigczne wynagrodzenie pracownik6w (w zl) w okresie od 1 stycznia do 31
stycznia2}O9 roku i od I stycznia do 31 grudnia 2008 roku przedstawia tabela:

Wyszczeg6lnienie 2008 2009
Srednia placa og6lem w Sp6lce 3 488 3 29s
Srednia placa w przemySle kajowym bez wylat
nasr6d z zysku 3174 3 320

W polityce placowej Zanqd kieruje sig przede wszystkim relacj4 waostu wydajnoSci pracy orcz
rynkowym poziomem cen pracy na obszarach dzialania Sp6lki.
Srednia placa w przedsiQbiorstwie wynosi 3 295 A i jest nizsza od przeciEtnej miesiqczrej placy
kajowej w sektorze przedsigbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku o 0,75o/o, ld6ra w 2009 roku
wyniosla 3 319,88 zl.
W okresie od I stycznia do 3l gnrdnia 2009 roku wyplacono i naliczono wynagrodzenia:

a) czlonkom zarz4du - lqcmie 681 841,70 zl:

Jan Makowski - ruzem 295 486,00 z1:
- z tytulu wynagrodzenia:245 700 zN,
- z tytulu premii: 30 000 zl,
- w naturze: 19 786-00 zl-

' c,r--r\ JVk"



Sprawozdanie z dzialalnoici Instal-Lublin S.A. za okres od 1 stlczniq do 31 grudnia 2009 roku

Piotr Ciompa - rzem 386 355,70 zl:
- z tytulu wynagrodzenia:366 686,25 zl,
- w naturze: 19 669,45 z\.

b) radzie nadzorczej - lqczrie 212 745,09 zl:

- od 01.01.2009 do 31.12.2009r.

Dawid Sukacz - 48 490,81 zl

GrzegorzKubica - 41 563,57 zl

- od 01.01.2009 do 29.05.2009r.

Grzegorz Golec - 23 563,57 zl

Piotr Karmelita - 23 563,57 zl

Adam Konopka - 23 563,57 zl

- od 29.05.2009 do31.12.2009r.

Jan Duda - 18 000,00 zl

Michal Stgpniewski - 16 000,00 zl

Adam Stolarz - 18 000,00 zl

Sp6lka w okesie od I styczria do 31 grudnia 2009 roku nie udzielrta poiyczek zar6wno czlonkom
zuzqdu, jaki czlonkom organ6w nadzorujqcych.

7. Informacje o umowach zawarffch migdry emitentem a osobami zarzqdzajqcymi

Emitent zawarl umowe o pracQ na czas okre6lony z Prezesem Zarz4du oraz umowg o Swiadczenie
uslug na czas nieolae6lony z Wiceprezesem Zarz4du. Brzrnienie obu um6wjest podobne. Stosownie
do postanowieri zawartych um6w, w wlpadku wypowiedzenia umowy przez Emitenta czlonkowi
zarzqdru przyshtguje odszkodowanie w wysokoSci lz-krotnego wynagtodzenia miesigcznego.
Czlonkowi zarz&u przysluguje r6wnie2 odszkodowanie w wysoko5ci sze5ciokotrego lqcz:rego
wynagrodzenia miesipcznego w wypadku nieprzedl,uZenia umowy o pracg na kolejny okres.
Sp6lka moZe roari4ga6 umowE ze skutkiem natychmiastowym i bez wyplaty odszkodowania, jeZeli
odwolanie pracownika z funkcji czlor'ka Zaruqdu spowodowane jest dopuszczeniem sig przez niego
raiz1cego naruszenia prawa, istotnego naruszenia postanowief umowy, razQcego niedbalstwa, na
skutek kt6rych Sp6lka poniosla szkodg.
Zgodnie ze zloian;w;l oiwiadczeniem, nie istniejq inne umowy o Swiadczenie uslug, zawarte
z Emitentem lub podmiotem zale2nym, kt6re okre6lalyby Swiadczenia wlplacane czlonkom Zarzqdu
lub Rady Nadzorczej, przezEmitenta lub podmiot zaleiny, w chwili rozwiqzania stosunku pracy'

8. Informacje o zawarfch znaczqcych umowach

DziaLajqc na podstawie art.l4 par.4 kodeksu sp6lek handlowych, emitent zawarl z BBI Capital NFI
S.A. z siedzib4w Poznaniu umowg kompensacyjnq.

1 6
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Przedmiotem umowy jest umowne potrecenie kwoty 3.875.785,40 PLN powigkszonej o odsetki na
dzief 10.03.2009 r, tj. og6lem 6.566.877,92 PLN, kt6rq,,Instal-Lublin" jest zobowiqzany do zaplaty
na rzecz BBI Capital (Wierzytelnodi INSTAL) z kwot4 5.371.828,20 PLN stanowi4c4
wierzytelnoS6 ,,Instal-Lublin" z tytulu wniesienia przez BBI Capital oplaty w zrviqTku z zapisem na
1.989.566 akcji serii F w ramach publicznej subskypcji tych akcji (Wierzyelno5d Z Tfiuht
PodwyZszenia Kapitalu).
Wskutek dokonanej kompensaty umownej, z dniem dokonania zapisu na akcje przez BBI Capital,
Wierzytelnodi INSTAL zostaje umorzona o kwote 5.371.828,20 PLN, natomiast Wierzyelnodi
Z Ty.tutu Podwy2szenia Kapitalu zostaje umorzona w calodci.

Dzialajqc na podstawie art.14 par.4 kodeksu spolek handlowych, emitent zav.tarl z Domem
Maklerskim IDM S.A. z siedzib4w Krakowie i z Relpol 5 Sp. z o.o. z siedzib4 w Pozraniu umowe
kompensacyjnq.
Przedmiotem umowy jest umowne potrqcenie nastgpujqpych wierzytelnodci;

l. ,,Instal-Lublin" jest zobowiqgany do zaplaty ia necz Domu Maklerskiego, kwoty
3.818.000,85 zl powigkszonej o odsetki do dnia zawarcia umowy w wysokodci 2.310.230,47
zl, tj. ogolem 6.128.231,32 zl, (Swiadczenie INSTAL),

2. Relpol 5 zloiryl w dniu 13 marca 2009 r zapisy na 1.989.565 akcji serii F ,,Instal-Lublin"
w ramach publicznej subskrypcji tych akcji i z tego tltulru bgdzie zobowiqpany do wniesienia
wplaty na akcje w wysoko5ci 5.371.825,50 zl (Wierzytelno3d Z Tytulu PodwyZszenia
Kapitatu),

3. Dom Maklerski przekazuje sp6lce Relpol 5 Swiadczenie INSTAL w taki spos6b,2e wygasa
zobowiq,zanie ,,Instal-Lublin" wzglqdem Domu Maklerskiego w wysokoSci 5.371.825,50 zl,

4. W wyniku w/w przekazania oraz dokonania przez Relpol 5 zapisu na akcje, wygasa
WierzytelnoS6 z Tytulu Podwy2szenia Kapitatu do wysokoSci 5.371.825,50 zl,

5. Relpol 5 zobowiq3uje sig przenie56 akcje, o l16rych mowa w pkt. 2 na Dom Maklerski
w terminie odrgbnie okrcSlonym.

Umowy nabycia udzial6w Geoclima Sp. z o.o, z podmiotami powiazanymi:
Umowa z BBI Capital NFI S.A. z siedzib4 w Warszawie - przedmiotem umowy bylo nabycie 219
udzial6w sp6lki Geoclima Sp. z o.o. za l1czn1ceng 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 l4cmq ceng 6762709,52 zN. Podmiot jest
akcjonariuszem Emitenta.

Pozostale udzialy Emitent nabyl odjednej osoby prawnej i czterech os6b fizycznych.

Zaplata c.eny za ldzialy ilw spolki nast4pila w wyniku zawarcia przez Emitenta dnia
29 patiAziemika 2009 r. um6w umownego potr4cenia wierzytelnodci. Emitent potrqcil swoj4
wierzytelno66 przysluguj4c4 mu z tytufu wniesienia wkladu na akcje serii G wyemitowane na
podstawie uchwaly nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgtomadzenia Akcjonariuszy z dnia
3 wrze6nia 2009 r., z wierzltelnoSciami nabywc6w akcji serii G z ftulu ceny nabycia udzial6w
w sp6lce Geoclima Sp. z o.o.

W dniu 4 lutego 2010 emitent roku zawarl umowg inwestycyjnq z Panem Andrzejem Wuczyfskim;
Panie MalgonaA Wuczynsk4; Panem Michalem Wuczytlskim; Panem Tomaszem Wuczytiskim
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(zwani dalej l4cznie "przejmujqcymi"). Przejmuj4cy kontroluj4 obecnie Sp6lki AWBUD Sp6lka
z o.o. (zrvanej dalej "AWBUD DB) oraz PWB AWBUD S.A. (zwanej dalej "PWB AWBUD").
Umowa okresla wzajemne zobowiq,zania stron w zwiqTku z zannievnnym przez przejmuj4cych
i emitentem stworzeniem zdywersyfikowanej grupy budowlanej, Swiadcz4cej uslugi generalnego
wykonawstwa inwestycji, uzupelnionych o uslugi o wiodqcym udziale rynkowym w Polsce
w zakresie rcalizaili instalacji przemyslowych, konstrukcji Zelbetowych oraz wiodqcym udziale
regionalnym w zakesie produkcji wyrob6w betonowych, w drodze objgcia akcji Instal w docelowej
wysokodci gwarantujqcej przejmujAcym osi4gniqcie pozycji dominuj4cej w stosunku do INSTAL
(ponad 60% glos6w na walnym zgromadzeniu). Jednocze6nie po zakorlczeniu procesu emitent
zostanie podmiotem dominujqcym wobec AWBUD DB oraz PWB AWBUD. Przejmujqcy
zamierzaj4wykona6 swoje dzialania za posredniotwem powolanej w tym celu sp6lki, w kt6rej to
sp6lce umieszcz4wszystkie swoje akcje i udziatry w AWBUD DB oraz PWB AWBUD. Na potrzeby
transakcji przyjgto, 2e godziwa warto66 jednej akcji INSTAL wynosi 3 pln (trzy zlotQ a godziwa
wartoS6 calej spolki PWB AWBUD i calej spolki AWBUD DB wynosi l4czrie 200.500.000 pln
(dwiegcie milion6w pigdset tysigcy zlotych). Wartosci te dodatkowo zostanq poddane badaniu przez
bieglego rewidenta w celu potwierdzenia ich prawdziwoSci. Transakcja przeprowadzona bgdzie w 2
(dw6ch) etapaah. Szczeg6lowy opis istotnych warunk6w umowy zostal przekazany do publiczrej
wiadomodci w dniu 4lutego 2010 r. raportem bieZ4cym nr 16/2010.

lnne znaczqce dla dzialalno5ci emitenta umowy w tym zawarte pomiQdzy akcjonariuszami nie s4
znane emitentowi.

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

Emitent posiadal sp6lkg zale2n4 Przedsigbiorstwo Usfug Transportowo-Sprzqtowych ,'INTRANS"
Sp. z o.o. w Lublinie, ktora rozpocz$a dzialalnoS6 w lutym 2000 roku. Spolka INTRANS Swiadczy
na rzecz INSTAL-LUBLIN uslugi transportowo-sprzgtowe. Kapital udziatowy INSTAL-LUBLIN
na dzieh 13.04.2009r. wynosil 49,5 tys. zl co stanowi 99Yo udzial6w.
W dniu 14 kwietnia2}}9r. zawarto umowQ sryzedazy 98 udzial6w w ',INTRANS" Sp. z o.o.
w Lublinie ul. L. Herc 9.
Umowa zostala zawarta pod warunkiem zawieszajqcym uzyskania zgody Rady Nadzorczej
,,INSTAL-LUBLIN" S.A. na zbycie dw udzial6w.
Uchwalq nr 2 z dnia 21 kwietnia 2009 roku Rada Nadzorcza,,lnst,'l-Lublin" S.A. wyrazila zgodg na
sprzedaZ 98 udzial6w w dw sp6lce zaleinej.
Po transakcji ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. posiada I udzial w Sp6lce,,INTRANS" Sp. z o.o.
w Lublinie.

Dnia 29 puldziemika 2009 r. Emitent nabyl 590 udzial6w w sp6lce GEOCLIMA Sp. z o.o.
z siedzibq w Warszawie. Nabyte udzialy stanowiq 100 % kapitafu zakladowego Sp6lki Geoclima
Sp. z o.o., kt6ry wynosi 295 000,00 zl.

10. Prace badawczo-rozwojowe i wdroieniowe

Sp6lka zajmuje siQ wdraz"niem nowych jak teZ udoskonalaniem istniejqpych wyrob6w we wlasnym
zakresie lub z wykorzystaniem zewnEtrznych osrodk6w badawczo-rozwojowych i projektowych.
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11. Inwestycje

Naklady inwestycyjne w olresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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 niezawodnodci pracy masryn i bezpieczeristwo obstugi.

12. Ochrona Srodowiska

Sp6lka korzysta ze Srodowiska naturalnego na podstawie zezwolef wydanych przez uprawnione do
tego jednostki. Dzialalnoii prowadzona przez Przedsigbiorstwo nie jest uci4iliwa dla Srodowiska
naturalnego. W zrviqpku z tokiem produkcyjnym Sp6lka w okresie od 1 stycznia do 3l grudnia 2009
roku poniosla 2 525,4 zl ryulem oplat Srodowiskowych.

13. Informacja o transakcjach emitenta z podmiotami powiqzanymi

Sp6lka nie nale2y do iadnej grupy kapitalowej w zrryi@ku ztyrrln,2e gl6wni akcjonariusze Emitenta
posiadaj4: BBI CAPITAL NFI S.A. - 32,93% oraz Dom Maklerski IDM S.A. - 32,66% akcji Sp6lki.
Sp6lka nie podlega r6wnieZ konsolidacji.

BBI CAPITAL NFI S.A. w Warszawie

1l rczliczenie um6w kompensacyjnych w aniqzku z subskrypcje akcji serii F - 5 599 tys. zl
2l rozliczenie um6w kompensacyjnych w zwiqzku z subskrypcj4 akcji serii G i nabyciem
udzial6w w Geoclima Sp. z o.o. z siedzib4 w Warszawie - 5 568 tys. zl
3/ naliczone odsetki od zobowiqgan w okresie IV kwartal6w 2009r. - 183 tys. zl

Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie

1/ zakup uslug - 48 tys. zl
2/ rozliczenie um6w kompensacyjnych w zwiqzku z subskrypcjq akcji serii F - 6 154 tys. A
3l rozliczenie um6w kompensacyjnych w avi4Tku z subskrypcjq akcji serii G i nabyciem
udzial6w w Geoclima Sp. z o.o. z siedzib4 w Warczawie - 6 763 tys. zl
4/ naliczone odsetki od zobowiq,zan w okesie IV kwartal6w 2009r. - 104 tys. zl.

Geoclima Sn. z o.o. w Warszawie

W okresie od 29.10.2009 do31.l2.2009r.INSTAL-LUBLIN S.A. dokonal:
1/ zakupu towar6w i material6w - 96 tys. zl

Na dzieh 31.12.2009 r. ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. w Lublinie posiada nastgpuj4ce zobowiqTania z
podmiotami powiq,zanymi :

1/ BBI CAPITAL NFI S.A. - 7 044 tys. zl
2/ Dom Maklerski IDM S.A. -23 tys. zl
3/ Geoclima Sp. z o.o. - 129 tys. z\

n
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14. Sprawozdania finansowe

14,1 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacii linansowej' jego struktura i dynamika

A
l. AktFda trwale 14 818 31211. 35,87o/o s2s3o/. 210,640/0

l. Wartosci niematerialne i Drawne 274 0,02. 0,4604 1938,70%

2. Rzeczowe akq.wa trwale 3 144 6 050 1,610 1020o 1n,48%

3. Naleznosci dlugotelminowe 0 0

4. lnwestycje dlugoterminowe 9  7 t l 22 57',7 23,510 38,0',7% 232,480

- nieruchomo3ci 9701 7 39',1 23,4801 12,47% 762so
- dlugoterminowe aktywa finansowe l 0 t 5  18C 092o/" 25,600/0 151799,950l"

5. Aktywa z q/tulu odroczonego podalku dochodowego r 956 2 311 4,74o/o 3,90% I t8,t3%

lI. Akq.wa obrotowe 26 495 28 094 64,13y6 4737Vo r06,030/"

1. Zapa.sy 4 582 | 9r7 tt,09% 3,230 4l,82Vo

2. Naleznosci kr6tkoterminowe z tttulu dostaw i ustug 19 361 l9  153 46,860,4 32,300/a 98,93./"

3. Inwestycje k6tkoterrninowe 49 0 0,12%

4. Pozostale naleznosQi 523 3t1 |,27% 0,56% 63,270/"

5. Srodki pieni@te i ich ekwiwal€nty 208 14 0s0% 02s% 70,2904

6. Akqrra trwale przeznaczole do sprz€dary 0 909 |,53.1

7. Pozostale akty.wa 1 772 4,2901 9,stot 318,09%

A k t y w a ,  r a z e m 41313 59 306 r00,00 r 00,00o/. 143,55%

ASYWA

[. Kapital wlasny l0 534 38 466 25,500/. 64860/0 365,160/o

1. Kapital podstawowy 6 075 t5 496 14;tIo/o 26,L3% 255,080/a

2. Kapital zapasowy t7 212 2992./a

3. Kapital z aktualizacji wyceny 9 4E9 t0136 22,97'/. 17,43.4 108p2%

4. Zysk (strala) z lat ubiegtych -7 090 -5195 -t1,160 -8:76. '13,27./"

5. Zysk (strata) n€tto 2 060 617 4,9901 |,0401 29,9'to,4

lI. Zobowiezaoia i re"arry na zobowiqzaDia 30179 20 840 14,50o/a 35,14o/a 67,71./.

l. Rezerwy na zobowiazania 6 030 6 825 14,600/o 11,sto/. I 13 ,18%

Rezerwa z b,tuhr odroczonego podatln dochodowego 2239 3 25C 5,42oto 5,480/a l 45 , l lo / l

Rezerwa na Swiadczgnia emerytalne i podobne 479 603 | ,16% 1,02% r25,7t%
- dlugoterminowe 251 0,610 0,64% 149,940/"

- k6tkoterminow€ 228 0,550/" 0,180,4 99,00%

Pozostale r€zerwy 3 3t2 29't2 8,020/, 5,01o 89,',77%

- dlugoteninowa 20 35 0,0502 096% 180,90%
- kr6tkoterminowe 3 292 2 931 7,9701 4,9501 89,230

2. ZobowiAzania dlugoterminowe 0
3. Zobowiazania lc6tkoterqrinowe 24 749 14015 59,900/0 23,63Vo s6,63%

Zobowiqpania z t14ulu dostaw i uslug 2t 178 l l 8 2 l 51,750/. 19,930/a s5,3001

Zobowi%ania z tltuhl wynagrodzei I 506 674 3,64o/o | ,14% 44.74Vr

Pozostale zobowi4zania l 865 r 52C 4,5toA 2,56% 8t,46%

P a s y w a ,  r a z e  m 41 313 s9 306 r00,00% 100,000/" 143,55%



WartoSf ksitgowa l0 534 38 466

Liczba akcji 6 0?5 000 15 496 157

tryartosd ksiegowa Dajednq skcjQ (w zl) tJ3 2,4E

Dzialtlnoit lcontvnuow ma

Pt l,"h"dy *tto 
"" "p.t"d"zy 

plodukt6w, towar6w i material6w 6t 931 59079 10/',84o/o

-oszty sprzedanych produkt6w, towadw i mate al6w 53  514 53 123 100,14'/"

Zysk (strata) brutto ze sprzedaZy I423 s 956 14t,40n/.

Koszty sprzedatl r 253 1 3 8 8 90,24%

Koszty og6lnego zarzadu 4 s99 4 558 100,89%

Zysk (strata) ze sprzeda4 2 511 l0 25605F3%

Pozostale przychody operacrne l  3 1 5 2 686 48,960

Pozostal€ koszty operacyjne l 2 0 l 1 6 1 4
'7440%

Zysk (strata) z dziatolnosci operacyitrci 2 685 1 082 248,15o/o

Przychody finansowe 517 4m r33,390/.

Koszty finansowe | 242 430 288,87%

Zysk (strata) przed opodatkowaniem I 980 I 054 147,770/0

Podatek dochodo}y -80 431 -t8,2401

. podatek dochodowy bieZqPY

. podatek dochodowy odroczony -80 43',7 -t8,240/"

Zysk (strats) netto z dzialaltrosci kontynuowanei 2 060 333,630/.

Dzialolno'e zoniechana
Zy"k Gt"t") n"tt" * dtt"l"l"o6i zaniechanej

Zysk (strata) netto 2 060 611 333,630/o

lnoe c.lkowite dochody I 159

.sG[r *yceny aLly*d* itnatsowych dostepnych do sprzedairy

.kutki aktualizacj i maj4tku trwalego 1 1 5 9

Podatek od innych calkowitych dochoddw 220

tnne calkowite dochody (netto) 939

Calkowite dochody og6lem 2 060 I 556 132,37'/o

Zysk (strata) netto (za bsdany okies) 2 060 617 29,97o/o

Frcdnia waiona liczbs akcji zwyklych 6 075 000 9 070 160 M9AOo/o

Zysk (strata) na jednq akcjQ zwykle O zl) 0,34 0,0? 20,08"/o
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Kapital wlasny Spolki na dzierl 31 gudnia 2009 roku wyni6sl 38 466 tys. zl, co stanowi

wzrost o ie,ZA pWN w stosunku do 2008 roku. Aktywa obrotowe spadty o 16,76 pkt%o. Przy

spadku naleinosci kr6tkoterminowych z tytulu dostaw i uslug o 14,56 pkt %, zobowi4zania

k6tkote.mino*e spadly az o 10 73i tys. zl co stanowi 36,27 pkt %. Stan zapas6w rowniez ulegl

spadkowi o 7,86 pk% z 4 581 tys. zl w 2008 roku do 1 9.17 tys. zl w roku 2009. Akt'va trwale

nizrosly o 16,76 pkt%. sp6lka ufizymala dodafiri4 wartod6 kapitalu obrotowego w 2009 roku, jest to

Gu"ju f.orrysina. Struktura djqtku i zr6del finansowania w 2009 roku tez si. zmienila

* po.6*nuniu' z rokiem 2008, aktywa tfwale slanowiq .52,63 % akty"w6w og6lem'_ a akt]'wa

oiotowe 47 ,37Vo; kapital wlasny stanowi 64,86 Vokapital6w ogolem, a kapital obcy okato 35'14 %o.

14.2 Jednostkowe sprawozdanie z calkowitych dochod6w za okres od 01,01.2009r. do

31.12.2009r.

"e"-wQ
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W 2009 roku Sp6lka osiQgniQla zysk brutto na sprzedazy w wysokosci 5 956 tys. zl'

natomiast w ubieglym roku ten zysk wynosil 8 423 tys. zl, zysk na svzedfiry wyni6sl l0 tys. zl,

a zysk brutto wyni6sl 1 054 tys. zl, natomiast zysk netto wyni6sl 61 7 tys- A.

14.3 Jednostkowe sprawozdanie z przeptyw6w pienipinych za okres od 01.01.2009r. do
31.12.2009r.

PrzeDlvwv Srodk6w Dieniernycb z dzialalnosci oDeracyinej

zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 980 I 054

Kor€ktv razem -2 476 -t 572

Amortyzacia 762 730

Zvski I stratv I z Mulu r6znic kursowvch

Odsetki i udzialv w zyskach (drryidendy)

Zysk (strata) z dzialalnosci inwestycyinei -128 l  861

Zmiana stanu rezerw -873 4't8

Zmiana stanu zapas6w -2 089 2 666

Zmiana stanu naleznosci -3 979 400

Zmiana stanu zobowiqzai lx6tkoterminowych, z wyj{kiern porryczek
i ked\46w

6 222 590

Zmiana stanu pozostalych akt '\,v6w -2 391 -4 575

Zaplacony podatek dochodowy

PrzeDhsr Dieniettre netto z dzialalnosci operacvinei -496 -518

Przeplywy Srodkdw pierigznych z dzialalnosci in]I@h4$lqi

\vDlywv 200 | 424

Zbvcie wartosci niemalerialnvch oraz rzeczo\dvch akt''\d6w trwalych 200 1 3 7 5

Zbycie aktyw6w fi nansowych 49

wydatki 848

Nabycie wartoSci niematerialnych oraz Eeczowych aktyw6w l[44b4\ 673 641

Inne wYdatki inweswcyine 0 20'l

PrzeDhwy Dienigtne netto z dzialalnosci inwestycyjrcj -473 5/ar

Przeoh.wv Srodkdw oienietnvch z dzialaltrosci litransowei

Wolvwv 0 0
-wokwv netto z emisii akcii i innvch instrunent6w kapita.lowych

Wydatki 106 120

- DlatnoSci zobowiazai z tr4uhr um6w leasingu finansowego 106 120

PrzeDhwy Dieni9zne netto z dzialalnosci limlrsqllqi -106 -120

Prz€Dlywy Dienigine netto, mzem -1 075 -62

Bilansowa zmiana stanu Srodk6w Dieniginych, w tym: -1 075

Srodki pienieine na ooczstek okresu 1 283 208

Srodki oienieiue na koniec olo'€su ( F+/-D), w tvm: 208 t46

- o ograniczonei mozliwoSci dysponowania

Rachunek przeptytv6w pienig2nych jest
pieniginych w ujQciu dynamiczrym, tak wiEc oo
Srodk6w pieniEinych i ich wykorzystanie

nar:zedziem ukazujqcym przeplyw Srodk6w
za tym idzie przedstawia ir6dlo finansowania

,fut/ L>c,*
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Przeplywy pieniq?ne z dzialalnoSci operacyjnej spadly w por6wnaniu z rokiem ubiegtS'rn i wyniosly
-518 tys. zl.
Wartodi dodatnia przeplyw6w pieniqinych z dzialalnofci inwestycyjnej, kt6ra wyniosla w 2009
roku 576 tys. zl, jest wynikiem nadwyZki wptyw6w ze zbycia warto$ci niematerialnych oraz
rzeczowych aktyw6w trwalych nad urydatkami na ich nabycie.
Przedsigbiorstwo nie korzysta z zewngtrznych zr6del finansowania, mimo to posiada ujemn4
warto6d przeplyw6w pienigznych z dzialalnoSci finansowej, kt6ra jest wynikiem wydatk6w na
zobowiryuia z tytufu um6w leasingu. Wartodi ta wynosi - 120 tys. zl.

15. Wainiejsze zdarzenia

XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2009 roku zatwierdzilo
sprawozdanie Zarz4du z dzialalnoi;ci Sp6lki za okes od I stycmia do 31 grudnia 2008 roku,
zatwierdzilo sprawozdanie finansowe Sp6lki za okres od 1 styczni do 31 grudnia 2008 roku,
udzielilo absolutorium z wykonania obowiqgk6w w roku 2008 Prezesowi Zarzqda, udzielilo
absolutorium z wykonania obowiqzk6w w 2008 roku Czlonkowi Zarz4dn, udzielilo absolutorium
czlonkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiqzk6w w 2008 roku. Podjglo uchwaly o podziale
zyskt za okes od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku w kwocie 2059 565,9421 na kapital
zapaso\\y oriz na pokycie strat z lat ubieglych.

Dnia 3 wrzeSnia 2009 r. odbylo sig Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ,,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 warrant6w subskrypcyjnych
serii A emitow anych przez Sp6lkE. Uchwala okredlila, 2e warranty subskrypcyjne w liczbie
5 000 000 zostan4 zaoferowane bezplatnie udzialowcom sp6lki Geoclima Sp. z o.o. z siedzibq
w Warszawie. Postanowiono o emisji 5 000 000 akcji serii G i ustalono ceng emisyjnq na 3,00 zl za
akcjg. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji prywatrej dnia 29 pu2dziemika 2009 r. 5 000 000
akcj i serii G zostalo objefch przez posiadaczy warrant6w subskypcyjnych serii A. Dokumenty
akcj i zostaly wydane w dniu 9 listopada 2009 r., co bylo r6wnoanaczne z podwyZszeniem kapitalu
zakladowego Spolki o kwotg 5 000 000,00 zl.

15 stycznia 2010 r. wznowione 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 subskrlpcyjnych serii B. Emitent szczeg6lovlo poinformowal o tredci podjptych uchwal
w raporcie biezqpym nr 4/2010 z dnia l5 stycznia 2010 r.
Uchwalami Nad z-xyczajnego Walnego Zgromadzenia podi gtymi dnia 1 5 stycznia 20 I 0 r. odwolano
ze skladu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza oraz powolano do skladu Rady Nadzorczej Pana
Rafala Abratarlskiego, Pana Jacka Klimczak4 Pana Jaroslawa WiSniewskiego, Pana Arkadiusza
M4czkg.

W dniu 4 marca 2010 r. odbylo sig Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kt6rego
przedmiotem obrad byla m. in. zrniana uchwaly nr 8/2010 NWZ z dnia 15 stycznia 2010 r.
o warunkowym podwy2szeniu kapitalu zakladowego Sp6lki.
NWZ postanowilo zmieni6 hwotg warunkowego podwyzszenia kapitalu zakladowy na
podwyzszenie o kwotg 13 345 076 zl.

a-,,<-)_*-"-Ta
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Zmiany organizacyj ne

W roku 2009 w sp6lce nie bylo znian w struktutze jednostki gospodarczej.

Znacz1ce kontrakty

W roku 2009 roku warto${ zakontraktowanych rob6t budowlano-montaZowych wyniosla okolo 52,8
mln zl, w tym znaczqce kontrakty o wartoSci powyZej l0% kapital6w Spolki byty nastepujace:
1,1 mln PLN + VAT z ERBUD S.A. z siedzibqw Warszawie (RB l9l2009 zdnia2l.04.2009r.)'
17,6 mln PLN + vAT z POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. z siedzib4w Warszawie @B 28/2009
z dnia25.05.2009r.),
2,3 mln PLN + VAT z AWBUD Sp. z o.o. z siedzib4 w Fugas6wce (RB 46/2009 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 *ynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdai
finansowych

W dniu 3 lipca 2009r. Rada Nadzorcza ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. dokonala wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdari finansowych, Sp6lki Mazars Audlt Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Pigkna 18, wpisanego na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdari finansowych
w Krajowej Izbie Bieglych Rewident6w pod numerem 186. Audytor zostal wybrany w celu
dokonania przegl4du sprawozdania finansowego zal p6booze 2009r. orcz badania sprawozdania
finansowego za rok 2009.
Z wybranym podmiotem w dniu 6 lipca 2009r. zostala podpisana umowa na przeprowadzenie
przegl{u sprawozdania furansowego za I pofuocze 2009r. i na przeprowadzenie badania
sprawozdania finansowego za rok 2009 r. Wysoko36 wynagrodzenia za przeprowadzenie przegl4du
sprawozdania finansowego za I p6hocze 2009r zostala ustalona na krvotg 13 tys. zl nelto, a za
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2009 rok w wysoko6ci 23 tys. zl netto.
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IV. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ

Ocena sytuacji finansowej Sp6lki dokonana zostala na podstawie czterech kryteri6w:
o wskaznik6wzyskownojci,
. wskafirik6wplynnodci,
o wskaZnik6w struktury finansowania majqtku omz stopnia zadfuZenia,
o wskaZnik6w rotacji skladnik6w kapitalu obrotowego.

1. Ocena ryskownoSci Sp6lki

W ponizszej tabeli zaprezentowane zostaly wskalniki rentownodci osi4gnigte w 2008 i 2009 roku:

Wyszczeg6lnienie 2008 2009

Mariia zysku brutto na sprzedairy 13,600/o 10,06%

MarA zysku na sprzeda'Zy 4,15% 0,02%

Marza zysku operacyj nego 4,340/o 1,830/o

Maria zysku brutto 3,200/0 1,'78%

Marija zysku netto 3,33% |,04o/o

Stopa zwrotu z akyr,v6w (ROA) 5,44Yo 1,230/0

Stopa zwrotu z kapitalu wlasnego (ROE) 20,51o/o Zjz%o

W przeci4gu roku 2009 wprawdzie wszystkie wskainiki obrazujqce zyskownoS6 Sp6lki
utrzymaty sig na dodatnim poziomie tj.: marza zysku brutto na sprzedaZy wyniosla 10,08 Vo, matZa
zysku na spfleddZy wyniosla 0,02 %o, matia zysku operacyjnego wyniosla 1,83 %o, marta zysku
brutto wyniosla 1,78 Yo i maria zysku netto wyniosla 1,04 %, choi rok do roku wszystkie wskazniki
zanoto\ryaly spadek.
W 2009 roku podobnie jak w roku poprzednim Sp6lka osiqgngla dodatni efekt dZwigni finansowej:
rentownos6 kapitalu wlasnego utrzymala siE na poziomie .|gdllaszym ni2 rentownodi aktlv6w
og6lem @OE>ROA), cho6 wskaZnik ten ulegl obni2eniu w por6wnaniu z rokiem 2008.
D4Zenie Spolki do stalego wzrostu rentownosci kapitalu wlasnego skutkuje tym, 2e c2956 majqtku
(aktyw6w) pokry'\rana jest zobowiqSaniami. Dzigki odpowiedniemu sposobowi zaanga2owania
kapiial6w obcych, kt6rych koszt uzyskania jest nizszy od zyskowno6ci majqtku, sp6lka osi4ga
dodatkowe korzyjci, k:t6rych konsekwencj4 z kolei jest zyskowno6i kapital6w wlasnych. R6inica
pomigdzy wyzszQ zyskownosciq kapital6w wlasnych a zyskownodciq majqtku odmierciedla
pozytywny efekt dZwigni fi nansowej.

=-=^^Yk\
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2. Ocena plynnoSci finansowej Sp6lki

W celu oceny plynnodci finansowej Sp6lki w analizowanym okesie roku obrotowym oraz w roku
ubiegtym obliczone zostaly nastQpujece wskainiki:

Wyszczeg6lnienie 2008 2009

Kapital obrotowy netto (tys. zl) | 747 t4 079

Bieraca plyrmose |,07 2,00

Podwy2szona plynnoS6 0,89 1,87

Plynno66 got6wkowa 0,08 0,48

Wyszcz€g6lnienie 2008 2009

WskaZnik pokrycia majetku kapitalami wlasnymi 25,49% 64,860/o

Wsk. pokrycia maj4tku trwal. kapitalami wlasnlmi 71,08o/o 123,24%

Wska.arik og6lnego zadhfienia 74,5lYo 35,l4o/o

Wskaznik zadlu2Bnia kapitalu wlasnego 292,260/o s4,18%

Sp6lka utrzymal4 zapocz4tkowanQ w ubieglym roku tendencjQ wzrostowA dotycz4c4
kapitafu obrotowego netto, kt6rego warto66 ozEcza poprawiajaca sig ptynnos6 finansowq
przedsiQbiorstwa.
stosunek akryw6w obrotowych do zobowiq,zari k6tkoterminowych w 2009 roku wyni6sl 2,00
i omacza, i2 zobowiqzmia temaj dujQ pokrycie w h6tkoterminowych skladnikach maj 4tku spolki.
W analizowanym roku wskaZnik podwy2szonej plynnodci vtzr6sl z 0,89 do 1,87' co r6wnie2 naleZy
oke6li6 tendencje pozytywne. Wartodi ta om^cza, Ze najbardziej plynne czQsci majqtku
obrotowego tj.: suma naleznosci i roszczefi, kr6tkoterminowych papier6w wartoSciowych a takze
Srodk6w pienig2nych prawie dwukrotnie przekracza warto56 zobowiq,zan bieZ4cych.
Wskamik obrazuj4cy ptynno66 got6wkowq Spolki odnotowal wzrost w por6wnaniu z rokiem 2008
i osiqgnal wartosi 0,48. Wskaznik ten ukazuje, jaka czQse zobowirya1il bie24cych (w tym przypadku
4g%ol mole zostai bezz\N\oczrie uregulowana, gdyby zaistniala taka pottzeba (pod warunkiem,
i2 irbdlem zaspokojenia tych zobowiqzai sQposiadane zasoby got6wkowe).

3. Ocena struktury finansowania majqtku Sp6lki oraz stopnia zadluienia

Do oceny struldury majqtkowej Spolki posluZono sig nastqpuj4cymi wskaznikami:

Kapitaty wlasne pokrywajQ majatek og6lem ftmy w 64,86 o/o, a maj4tek trwaly w 123,24"/o.
Zobowiqzania kr6tko- i dlugoterminowe sqprawie dwukrotnie niZsze niz kapitaly wlasne.
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4. Ocena rotacji gl6wnych skladnik6w kapitalu obrotowego

Analizg zmian dokonujqcych sig w cyklach obrotu zapasami, Sci4gania naleinosci, a tak2e
regulowania wlasnych zobowiqzan, wptywajqcych na poziom got6wki zaangaZowanej w biezqcQ
dzialalno66 Spolki dokonano na podstawie poni2szych wskafnik6w:
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Wyszczeg6lnienie 2008 2009

Rotacja zapas6w [dni] 22

Rotacja nale2no6ci [dni] 105 122

Rotacja zobowiq.zai handlowych [dni] 148 133

Cykl konwersji got6wki [dni]
-19 1 l

W okesie objgtym analiz4rotacja zapas6w zmniejszyla siQ o 2 dni w por6wnaniu z rokiem
ubiegtym i wynosi 12 dni, kedyowanie sprzedar2y wzroslo o 17 dni do poziomu 122 dni.
zouowiq?ania handlowe wobec kontrahent6w Sp6lka reguluje szybciej niz w 2008 roku o 15 dni,
bojuz po uptywie 133 dni. w wyniku tego cykl rotacji Srodk6w pieniE2nych wynosi +11 dni,
co oznacza, ze w 2009 roku to Sp6lka finansowala swoich kontrahent6w.

%
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V. OSWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD LADU KORPORACYJNEGO

Niniejsze o6wiadczenie sporzqdzono zgodnie z wymogami Rozporz4dzenia Ministra
Finans6w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biei4cych i okesowych przekazl'wanych
przez emitent6w papier6w warto6ciowych oraz warunk6w uznawania za r6wnowaine informacji
wymaganych przepisami prawa parlstwa niebEdqcego paristwem czlonkowskim.

l. Zbi6r zasad ladu korporacyjnego, kt6remu podlega emitent

W 2009 roku Sp6lka przestzegala w macmej wigkszodci zasad ladu korporacyjnego
zawartych w ,,Dobrych praktykach sp6lek notowanych na GPW", ll6re zawarte zostaly
w zalqcznik:; do Uchwaly nr l2lll70l2007 Rady Nadzorczej Gieldy Papier6w Warto6ciowych S.A.
z dnia 4 lipca 2007 r. Dokument ten jest dostqpny na stronie intemetowej Gieldy Papier6w
Warto6ciowych w Warszawie S.A. pod adresem: www.corp-gov.gpw.pl.

2. Wskazanie zasad ladu korporacyjnego, kt6re nie byly stosowane przez Sp6lkg

Informujemy, 2e Sp6lce w 2009 r. byty stosowtrc zasady ladu korporacyjnego opisane
w dokumencie: ,,Dobre Praktyki Sp6rlek Notowanych na GPW' za wyjatkiem nastgpujqcych zasad:

A. Zasadv numer 1 pkt. 1. 7. I I czeici II. zattulowanej ,.Dobre praktyki realizowane przez
zarzady sp6lek gieldowych". zgodnie z kt6rymi ..Spolka orowadzi komoracyjna strone
intemetowa i zamieszcza na niei:

pkt. 1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczeg6lnoSci statut i regulaminy organ6w
sp6lki,

wyiainienie

Regulamin Zarzqdu zostanie zarnieszczony na stronie intemetowej Sp6tki
nieanloczrie po jego uaktualnieniu.

pkt. 7. "pltania akcjonariuszy dotycz4ce spraw objptych porzqdkiem obrad, zadawane przed
i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania."

wvia5nienie

Zasada nie jest i nie bgdzie stosowana. W Sp6lce nie jest prowadzony szczeg6lowy
zapis przebiegu obrad Walnego zgromadzenia, zawietajryy wszystkie wlpowiedzi
i pytania. O umieszczeniu poszczeg6lnych lcwestii w protokolach Walnego
Zgromalzenia decyduje ich przewodnicz4cy, kieruj4c sig przepisami prawa oraz
uzasadnionyni 24daniami akcjonariuszy. Uczesfiricy WZ, zgodnie z przepisami
kodeksu sp6lek handlowych, maj4 prawo skladai ofwiadczenia na pi3mie' kt6re s4
zalqczane do protokol6w. Sp6tka uznaje, ze tayjre zasady w wystarczajQcy spos6b
zapewniajqprzejrzysto 6 obrad walnych zgromadzef .

tu
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pkt. 11. "powzigte pnez zav4{ na podstawie o5wiadczenia czlonka rady nadzotczei,
informacje o powiq3aniach czlonka rady nadzarczej z akcjonariuszem dysponujqcym
akcjami reprezentujqcymi nie mniej niz 5% og6lnej liczby glos6w na walnym
zgromadzeniu sp6lki".

wyja6nienie

Przestrzeganie tej zasady uwarunkowane jest zloZeniem przez czlonka Rady
Nadzorczej odwiadczenia o powiq-zaniach czlonka Rady z akcjonariuszem
dysponujqcym akcjami reprezentujqcymi nie mniej niZ 5% og6lnej liczbY 81os6w na
wainym Zgromadzeniu Sp6lki. Czlonka rady nadzorczej sp61ki akcyjnej obowiqguje
zasada lojalnosci wobec sp6lki, a nie wobec akcjonariusza. w swych dzialaniach
w spolce, czlonek rady nadzorczej powinien kierowa6 siQ wylqczrie interesem sp6lki.
Sp6lka zamiedci informacje o powiqpaniach Czlonka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem
dysponuj4cym akcjami reprezentujqpymi nie mniej ni2 5% og6lnej liczby glos6w na
Walnym Zgomadzeniu Spolki, o ile ofizyma takie odwiadczenie od Cztonka Rady'
zdaniem sp6lki brak jest podstaw prawnych do 24dania od czlonka Rady zlo2enia
takiego o6wiadczenia.

B. Zasadv nr 2 czesci II, dotvczacej funkcjonowania strony intemetowej w jezvku ansielskim.
przynaimniej w zakresie wskazanym w czedci II pkt. I
wyia6nienie:
Sp6lka tylko czEsciowo nie stosuje tej zasady. Strona intemetowa w zakresie dotycz4cym
relacji inwestorskich (raporty bieZqce, dane finansowe raport6w okresowych, informacje
dotyizqce walnych zgomadzei, akcjonariatu, akcji notowanych na GPW) jest tlumaczona na
jezik angielski. Sp6lka w calo5ci nie prowadzi strony w jpzyku angielskim ze wzglqdu na brak
wigkszego zainteresowania ze strony zagranicznych inwestor6w.

c. zasadv numer 2 czgsci III. zaqttowanej "Dobre pral*\'ki stosowane przez czlonk6w rad
nadzorczych". zsodnie z kt6ra:

"Czlonek rady nadzorczej powinien przekazat zarzqdowi informacjg na temat swoich powiq,zaf
z akcjonariuizem dysponuj4cym akcjami reprezentujqpymi nie mniej ni2 5% og6lnej liczby
glos6w na walnym zgromadzeniu. Powyzszy obowiqTek dotyczy powiq,zaf natury
Jkonomicznej, rodzinnej lub innej, mogqcych mie6 wptyw na stanowisko czlonka rady
nadzorczej w sprawie rozstrzygnej przez tadg."

wvja6nienie

Zasada nie jest i nie bgdzie stosowana. Prawidlowym i wystarczaj4cym wobec obowi4Tuj4cego
prawa jest dzialanie dla dobra Sp6lki i akcjonariuszy oraz odpowiedzialnoitd za ewentualne
dzialania na szkode sp6lki badZ akcjonariuszy.
Czlonka mdy nadzorclej sp6&i akcyjnej obowiq,zuje zasada lojalnoSci wgbec sp6lki, 1 nie wobec
akcjonariusia. W swych dzialaniach w spolce, czlonek rady nadzarczej powinien kierowac sig
-yi4czrie interesem sp6lki. Poniewa2 czlonk6w rady na&orczej wybiera walne zgr. omadzenie,
u ni. .u systemu nominacji czlonk6w rady nad zorczej przez akcjonariusza, stosowanie tej zasady

nie majduje uzasadnienia.
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D. Zasadv numer I czeici IV. zagtulowanej "Dobre praktyki stosowane przez akcionariuszv".
zsodnie zkt5ra:
"Przedstawicielom medi6w powinno sig umo2liwia6 obecno66 na walnych zgromadzeniach."

wyja6nienie

Zasada nie jest i nie bgdzie stosowana. W walnych zgromadzeniach Spolki udzial biorq osoby
uprawnione i obsluguj4ce Walne Zgromadzenie. Sp6lka nie widzi potrzeby wprowadzania
dodatkowych zobowi@af dla akcjonariuszy dotyczeoych szczeg6lnego umo2liwiania obecnoSci
na walnych zgromadzeniach przedstawicielom medi6w. ObowiTujqce przepisy praw4 w tym
Rozporz4dzenie Ministra Finans6w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie raport6w bie?4cych
i okresowych przekazywanych przez emitent6w papier6w wartoiciowych, w wystarczaj4cy
spos6b, regulujq wykonanie naloZonych na sp6lki publiczne obowiqlk6w informacyjnych
w zakesie jawnodci i przejrzystodci spraw bgdqcych przedmiotem obrad WZ. W przypadku
pltari dotycz4cych Walnych Zgomadze{, kierowanych do Sp6lki ze strony przedstawicieli
medi6w, Sp6lka udziela bezzv,tlocnie stosownych odpowiedzi. Ponadto w zakresie tej zasady
decydujq akcjonariusze obecni na walnym zgromadzeniu, w szczeg6lnodci zad Przewo dniczqcy.

3. Opis sposobu dzialania walnego zgromadzenia i jego zasadnicrych uprawnieh ora,z praw
akcjonariusry i sposobu ich wykonywanian spos6b zmiany statutu

Spos6b dzialania Walnego Zgromadzenia jest opisany w Statucie Przedsigbiorstwa Instalacji
Przemyslowych ,,Instal-Lublin" S.A. oraz w ,,Regulaminie Walnego Zgromadzenia
przedsigbiorstwa Instalacji Przemyslowych ,,Instal-Lublin" Sp6lki Akcyjnej z dnia 30 maja2003 t.
Powy2sze dokumenty sA udostQpnione na stronie intemetowej Sp6lki.

1. Walne Zgromadzenie jest zwolywane w trybie zwyczajnym i nadzw"yczainym.
2. Walne zgromadzenia odbywajq sig w siedzibie Spolki tj. w Lublinie.
3. Zwyczajne walne Zgromadzenie rwotuje zarz4d raz w roku, najp6lniej w maju kazdego roku.
4. Nadzwyczajne walne Zgromadzenie rwoluje Zarzqd Spolki z wlasnej inicjatywy lub na

pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiaj4cych co najmniej 1/10
(edna dziesi4t4) kapitalu zakladowego.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno byi zwolane w ciQgu 14 dni od daty zgloszenia
zqdania.

6. Rada Nadzorcza zwoluie Walne Zgtomadzenie:
a) gdy Zavqd nie rwolat Zwyczajnego Walnego Zgtomadzenia w przepisowym terminie,
b) jezeli pomimo zloienia przez Radg wniosku o zwolanie Nadzwyczajnego walnego

Zgromadzen\a , Zarzqd nie rwolal go w przepisowym terminie.
7. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny by6 uprzednio przedstawione pruez Zuzqd

do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza moze wprowadzi6 do porzqdku obrad
wlasne propozycje.

g. Sprawy zgio szone pr:zez akcjonariuszy posiadaj4cych nie mniej niZ 10 % kapitalu zakladowego,
musz4 by6 umieszczone na porzQdku obrad najbli2szego Walnego Zgromadzenia'

g. Je2eli z przepis6w prawa lub postanowieri Statutu Spolki nie wynika, co innego, walne
Zgromadienie jest waine, je2eli jego uczestnicy reprezentuj% co najmniej 1/10 (edn4 dziesiqt4)
kapitalu zakladowego.
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10. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgtomadzenit daj4 imienne Swiadectwa depozytowe, jedli
zostan4 Aozone w Spolce co najmniej na tydziei przed terminem zgromadzenia i nie bgdq
odebrane przed jego ukotlczeniem.

11. Akcjonariusze mogq bra6 udzialw Zgomadzeniu osobiScie lub przez pelnomocnik6w.
12. Uchwaly walnego zgromadzenia zapadajq bezrvzglgdn4 wigkszosci4 glos6w oddanych, o ile

przepisy kodeksu sp6lek handlowych lub Statut Sp6lki nie stanowiQ surowszych wymagaf.
13. Uchwaly walnego Zgromadzenia zapadaj4 wigkszoSci4/a (tnech czrvartych) oddanych glos6w

w sprawach:
1) emisji obligacji,
2) zmia'ny Statutu,
3) obniZenia lub podwyzszenia kapitalu zakladowego,
4) zby cia pr zedsi gbiorstwa,
5) rozwitpania, polqczenia lub przeksztalcenia Sp6lki w Sp6tk z ograniczonq

odpowiedzialnodci4
prry 

".y^ 
w sprawach wymienionych w pkt 4 i 5 akcjonariusze glosuj4cy za podjgciem

uchwaty muszqjednoczesnie reprezentowai przynajmniej polowg kapitalu zakladowego.

14. Uchwala o zmianie przedmiotu przedsiEbiorstwa bez obowiqpku wykupienia akcji, o kt6rych
mowa w art.416 $ 4 kodeksu spolek handlowych podejmowana jest wigkszo6ci4 2/3 / dw6ch
trzBcich I oddanych glos6w, przy obecnodci akcjonariuszy reprezentujqcych przynajmniej
polowg kapitalu zakladowego.

15. 
-Glosowanie 

na Walnlnn Zgomadzeni, odbywa sig jawnie. Tajne glosowanie znz4dza sig przy

wyborach oraz nad wnioskami o odwolanie czlonk6w wladz lub likwidator6w Sp6lki, badz
o pociqgniEcie tych os6b do odpowiedzialnoSci, atak:ie w sprawach osobistycl' ,

16. Wahe zgromadzenie otwiera przewodnicz4cy lub wiceprzewodnicz4cy Rady Nadzorczej,
a w przypadku ich nieobecnodci j eden z czlonk6w Rady Nadzorczej .

17 . przewidniczqcy Zgomadzenia wybierany jest niezwlocznie po otwarciu Zgromadzenia spodr6d
os6b uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

W Reeulaminie Walneeo Zsromadzenia funkcjonujacego w Sp6lce zawarto m'in':
1) tryb zwotywania Walnego Zgromadzenia,
2) uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu,
3) przebieg obrad i glosowanie,
4) powolywanie i odwolywanie czlonk6w Rady Nadzorczej,
5) sporzqdzanie Protok6l6w.

Do kompetenoji Walnego Zgrom adzenia naleaqm.in. nastqpujqce sprawy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarzqdl z dzialalnoSci Sp6lki, sprawozdania

finansowego za ubiegty rok obrotowy,
b) decydowanie o podziale zysk6w lub o sposobie pokycia strat,
cj udz'ielanie czlonkom organ6w Spolki absolutorium z wykonania przez nich obowiq,zk6w,

d) zmiana przedmiotu przedsigbiorstwa Sp6lki,
e) zmiana statutu Sp6lki,
f) podwy2szenie lub obni2rnie kapitatu akcyjnego
g) ustalanie skladu liczbowego Rady Nadzorczej oraz powolywanie i odwolywanie jej

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

posiada6 formq udzial6w w zyskach (tantiemy), r6wnie2 czlonk6w Zarz4drt'
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i) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczel,
j) pol4czenie, przeksztalcenie, podzial Spolki,
k) rozwi4Tanie Sp6lki oraz wyb6r likwidator6w,
l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszefstwa i emisja warrant6w

subskypcyjnych, o kl6rych mowaw art.453 g 2 kodeksu sp6lek handlowych,
m)tworzenie i znoszenie kapital6w rezerwowych,
n) umorzenie akcj i i okedlenie warunk6w umorzenia,
o) wyra2enie zgody na zbycie i wydziefiawienie przedsigbiorstwa oraz ustanowienie na nim

prawa u4ltkowania.

Prawa akcjonariuszy sq okredlone w postanowieniach kodeksu sp6lek handlowych oraz w Statucie
Sp6lki. Zgodnie z pov,rylszymi zapisami akcjonariusze Sp6lki posiadajq prawo do uczestnictwa
w Walnych Zgromadzeniach, do wykony'wania na nich prawa glosu, a taliZe prawo pierwszefstwa
objgcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

4. Sklad osobowy i zasady dzialania organ6w zarz4dzzj4cych i nadzorczych Sp6lki oraz
zmiany, ktrlre w nich zasd w ciqgu ostatniego roku obrotowego

Sklad Zarz4du:
Prezes Zarz4du - Jan Makowski
Cdonek Zarz1fit-Wiceprezes - Piotr Ciompa

Zasady dzialaria Zarz4du s4 okredlone w Statucie Sp6lki.

1 . Zarz4d Sp6lki sklada sig z jednej do hzech os6b.
2. Zarzqd Spolki powolywany jest przez Radg Nadzorczq kt6ra okre6la liczbq czlonk6w Zan$tl

Kadencja Zarzqdu trwa frzy lata.
3. Zarzqd Sp6lki pod przewodnictwem Prezesa zanqAzaSpftk4 i reprezentuje j 4na zevrnqrlrz.
4. Do kompetencji Zarzqdu nale2q wszelkie sprawy nie zastzezone przepisami prawa albo

Statutem Sp6lki do kompetencj i Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej .

Rada Nadzorcza Sp6lki

Rada Nadzorcza:

Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej - Jacek Klimczak
Wiceprzewodnicz4cy Rady Nadzorczej - Jaroslaw WiSniewski
Sekretarz Rady Nadzorczej - Grzegorz Kubica
Czlonek Rady Nadzorczej - Rafal Abratariski
Czlonek Rady Nadzorczej - Arkadiusz Mqczka

Zmiany w skladzie Rady Nadzorczej w trakcie 2009 roku.

Dnia 29.05.2009 r. Zv,tyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwolalo ze skladu Rady
nadzorczej Pana Adama Konopkg. Rezygnacjg zloiryli Pan Grzegorz Goleo i Pan Piotr Karmelita.
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ZWZ powolalo do skladu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza, Pana Michala stgpniewskiego,
Pana Jana DudE.

Nastgpnie w listopadzie 2009 r. rezygnacjg aoiryl Pan Michal Stgpniewski, w grudniu pan Dawid
Sukacz.

Zmiany 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 WiSniewskiego, Pana Arkadiusza
Mqczkg.
Nastqpnie rezygnacjg z czlonkostwa w Radzie Nadzorczej zlozyl Pan Jan Duda.

Zasady dzialania Rady Nadzorczej okreSlone sQ w Statucie Sp6lki oraz Regulaminie Rady
Nadzorezej , kt6re to dokumenfy se umieszczone na stronie internetowej Sp6lki

1. Rada Nadzorcza sklada sig z 5 os6b powolanych przez walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Kadencja Rady Nadzorczej truva trzy lata.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodnicz4cego, Wiceprzewodniczqcego oraz
Seketarza. Posiedzenia Rady Nadzorczej avoluje Przewodniczqcy lub Wiceprzewodnicz4cy,
kt6re to osoby przewodniczqposiedzeniom.

3. Do wa'2noici uchwal Rady Nadzorczej wymagana jest obecno56 wigcej ni2 polowy jej
czlonk6w, pod warunkiem, ze wszyscy czlonkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, na co
najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

4. Uchwaty Rady Nadzorczej zapadajq z*yklq wigkszo5ciq glos6w obecnych, a w przypadku
r6wno$ci glos6w decyduje glos przewodnicz4cego posiedzenia.

5. Rada Nadzorcza moZe podejmowai uchwaly w trybie pisemnym jak r6wnie2 przy
wykorzystaniu Srodk6w bezpoSredniego porozumiewania siq na odleglo66.

6. Rada Nadzorcza sprawuje nadz6r nad dzialalno6cia Spolki.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej rn.in. nale?y;

a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy,
b) ocena sprawozdania Zarz$l z dzialalno5ci Spolki oraz wniosk6w Zarzqdt co do podzialu

zysk6w lub pokrycia strat,
c) skladanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania z czynnoSci, o kt6rych mowa

w pkt. I i 2,
d) wyb6r i odwolanie bieglego rewidenta przeprowadzajqcego badanie sprawozdania

finansowego Sp6lki,
e) powotywanie i odwolywanie Zarzqdu Sp6lki,
f) zawieszenie z wa2nych powod6w w czynnodciach czlorka Zelrzqdu lub calego Zav$t oruz

dokonyvanie czyr:rnoSci, o kt6rych mowa w g 14 Statutu Spolki,
g) delegowanie swoich czlonk6w do czasowego wykonywania czynnoSci Zarzqdu sp6lki

w razie odwolania lub zawieszenia calego Zarzqdu, lub gdy Zarz4d z innych powod6w nie
moize dziala6,

h) zatwierdzanie regolaminu Zauqdu Sp6lki oraz regulaminu organizacyjnego Spolki,
i) wyraZenie zgody na nabycie lub zbyoie udzial6w lub akoji w innej spolce oraz na utworzenie

sp6lki lub na przyst4rienie do stowarzyszerl i innych organizacji,
j) decydowanie o nabyciu i zbyciu nieruchomo5ci, prawa u2ykowania wieczystego, udzialu
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w nieruohomoSoi lub udzialu w uZytkowaniu wieczystym atakZe tu'ryratlarie zgody na zbycie
lub wydzierZawienie Srodk6w hwalych o warto5ci przekraczaj4cej 1/5 kapitafu zakladowego,

k) wyraZenie zgody na dokonanie przez Sp6lkQ darowizry,
l) uchwalenie dla Zarzqdtt plan6w przedsiQbiorstwa Sp6lki,

Rada Nadzorcza Sp6lki w dzialajqc na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r.
o bieglych rewidentach i ich samorztdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdari
finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649), podjgla na posiedzeniu
wdniu 3 lutego 2010 roku uchwalg w sprawie wl4czenia zadan komitetu audyhr do zakresu
kompetencyjnego Rady Nadzorczej. Zgodnie z podjEt4 uchwalq Rada Nadzorcza postanowila nie
powolywad wyodrEbnionego komitetu audytu, a zadania komitetu audytu okredlone w art. 86 ust.7
powyzszej ustawy realizowanebpdqpnez cal1RadE Nadzorcz4 Spolki w ramach jej obowiq-zk6w.

5. Opis podstawowych cech stosowanych w Sp6lce system6w kontroli wewngtrznej
i zarz4dzania ryrykiem w odniesieniu do procesu sporz4dzania sprawozdaf finansowych

System kontroli wewnetrznej i zarz4dzania ryzykiem w Spolce wynika z Regulaminu
Organizacyjnego Sp6lki oraz Polityki rachunkowodci opartej m.in. na przepisach
Migdzynarodowych Standard6w Sprawozdawczodci Finansowej, Migdzynarodowych Standard6w
Rachunkowo6ci i ustawy o rachunkowoici.
Za politykg rachunkowo6ci w Sp6lce odpowiada Zarz4d Spolki.
Zarzqd Sp6tki jest odpowiedzialny ponadto za system kontroli wewngtrznej w Sp6lce i jego
skutecmoS6 w procesie sporzqdzania sprawozdari finansowych.
Szczeg6lnq rolg w zalcesie kontroli wewnqtrzrej pelni Gl6wny Ksiggowy Spolki, kt6ry nadzoruje
eliminacjq ryzyk z:sti wrych z procesem sporz4dzaria sprawozdania finansowego przeprowadzan4
przez poszczeg6lne kom6rki organizacyjne Sp6lki.
Zarzqd Sp6lki zalqcza do sprawozdania finansowego oSwiadczenie, w kt6rym uznaje swojq
odpowiedzialnodi za prawidlowod6 i rzetelnodd, bgd4cego przedmiotem badania i opinii
sprawozdania finansowego oraz stanowiqcych jego podstawg ksi4g rachunkowych a ponadto
stwierdza, 2e sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych bl9d6w i przeoczefi, a w ksiggach
rachunkowych zostaly kompletnie ujgte zdarzenia, kt6re mogQ rzutowai na przyszl4 sytuacjg
finansowq Spolki.

Istotnq rolq w systemie kontroli wewnqtrzrej Sp6tki pelni Dzial Controllingu, kt6ry na bieZqco
monitoruje poszczeg6lne procesy produkcyjne oraz identyfikuje zagroircnia powstaj4ce w obszarze
dzialalno6ci operacyjnej.
Dzial Controlingu sporzqm okesowo dla Zarz1du Sp6lki raporty, analizy i zestawienia. Dane
finansowe bgdqce podstaw4 sprawozdari finansowych i raport6w okesowych pochodzq ze
stosowanej przez Sp6lkg miesiqcznej sprawozdawczoSci finansowej i zav4dczej.

Ponadto system kontroli wewngtrzrej w ,,Instaflublin" S.A. opiera sig tzk:2e na podejSciu
funkcjonalnym, gdyz kazda jednostka organizacyjna odpowiada za wlasn4 kontrolg wewnQtrznQ
i sprawnodi dzialania.
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6. Akcjonariusze posiadajgcy bezpoSrednio lub poSrednio znaczne pakiety akcji

Akcjonariusze ,,Instal - Lublin" S.A. posiadajqcy co najmniej 5 o/o og6lnej liczby glos6w na walnym
zgtomadzeniu:

BBI Capital NFI S.A. - 5.103.543 akcji;32,93 %o kapital:u zakladowego, co odpowiada 5.103.543
glosom na walnym zgromadzeniu i 32,93 o/o og6lnej liczby glos6w

Dom Maklerski IDM S.A. 4.455.250 akcji; 28,7 5oh kapitalu zakladowego, co odpowiada
4.455.250 glosom na walnyn zgromadzeniu i 28,7 5%o og6lnej liczby glos6w
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VI. PODSUMOWANIE

1. Og6lna ocena dzialalnoSci Sp6lki w roku sprawozdawczym

Sp6lka w 2009 roku nie dokonala emisji, wykupu i splaty dfuArych papier6w wartoSciowych, jak
r6wnie2 wykupu i slaty kapitalowych papier6w wartoSciowych. Ponad to w przeci4gu 2009 roku
Sp6lka nie zaci4gala kedyt6w i pozyczek.

Sp6lka nie udzielala porEczeri i gwarancji.

Nie wyst4pity czynniki i zdanenia o charakterze nietypowym, maj4ce wpf.w na wyniki finansowe
Sp6lki.

W 2009 roku nie wyplacono ani nie zadeklarowano wyplaty dywidendy.

Nie wystqpily zrlaczqce zdaruenia po dniu, w kt6rym sporz4dzono sprawozdanie, kt6re nie bylyby
ujete w tym sprawozdaniu.

W analizowanym czasie sprzedaZ ogolem wyniosla 59 079 tys. zl, przy kosrtash dzialalno6ci Sp6lki
r6wnych 53 123 tys. zl. Sp6lka osi4gnpla w okesie od I stycznia do 3l grudnia 2009 roku zysk
brutto na dzialalno6ci gospodarczej w wysokodci 1 054 tys. zL oraz zysk netto w wysokodci 617 tys.
zl.
SprzedaZ og6lem w omawianym okresie ubieglego roku byla niZsza od sprzeda2y osi4gnigtej
w 2008 roku o 4,6 %.

W omawianym okresie Spolka aktyvrnie poszukiwala zleceri i kontrakt6w, aby utrzl'rna6 rynki zbytu
w obszarze przemyslu: elekhownia, cukrownie, producenci mebli, a takze z,.vti4zane z obiektami
magazynowymi, budynkami handlowo-uslugowymi oraz instalacjami kanalizacji.

Pomimo ryzyka operacyjnego, sp6lka dzigki duzej ilo6ci zlecef z dodatniq marzq brutto uzyskala
w omawianym okresie 2009 roku dodatnie wyniki finansowe.

2. Perspektywy

Pocz4tek roku 2009 w ocenie analityk6w byl dofi slaby. Szczeg6lniejego pierwsze p6hocze
uwidocznilo to oslabienie w postaci jedynie 1,47o wzrostu produkcji budowlanej. Lepsza sytuacja
ukazala sig dopiero w trzecim kwarlale roku - ponad 8oZ wzrostu, co zdaniem specjalist6w bylo
zaslugqwzrostu realizacji rob6t infrastrukturalnych.

W 2010 roku Polska nadal bgdzie silnie realizowad projekty zvtivane z oryanizacjayBURO 2012,
a szczeg6lnie obejmujqce infrastrukturg transportowfu sportowfu hotelowq i telekomunikacyjn4.
Wszystkie te przedsigwzigcia pozostaj4 w sferze ,Zywego" zainteresowania Sp6lki, zrvlaszcza,
iz finansowane s4 one z funduszy publicznych - przez wyplacalnych zleceniodawc6w.

C_,, -"_-,"**'Ttt



Zarzqd zarierza tafure bra(: i$n:ry{ udziar rv przetargach dotyczqcych budowy obiekt6wrealizowanych z funduszy unijnych, kt6re r6wnie2 
-daiq 

gwarancje termioowy"h .niry*o* -wykonane przez Spdlkp roboty.

Prognozy na pierwszq polowg 2010 roku dla firm budowlanych s4 optymistyczne. Ustabilizowanie
sytuacji w budownictwie komercyjnym, powinno zaowocowai po*.ot"'n sektora budowlanego dotendencji stalego wzrostu.

w przyszlodci gl6wnym zadaniem Spolki nadal bgdzie uzyskiwanie rentownych kontrakt6w
u wyplacalnych zleceniodawc6w> utrzymywanie nale2ytej plyrnodci finansowej i osiqganie
dodatnich wynik6w fi nansowych.

w oparciu o obecny Zaklad Produkcji wrcntylacyjnej, przedsigbiorstwo rozwijai bgdzie produkty
aby unowocze6ni6je, poprawi6 funkcjonalnodi oraz ro zszeruy| ifertq.

Niezaprzeczalnymi atutami Sp6lki s4. uznanie kontrahent6w wyrazane, w postaci referencji,
w odniesieniu do jakosci wykonywanych przez przedsigbiorstwo prac, jak r6wniez zesp6l
skladai4cy sig z dobrze wyksztalconej i wysoko wykwalifikowanej tadry kierownrczei,
in4'nierskiej i pracowniczej.

Sp6lka realizuje bieZ4ce zlecenia" rczpoczyna nowe kontrakty oraz skutecznie pozyskuje kolejne
kontrakty i zlecenia na roboty budowlano-montazowe.

w przyszlosci zarzqd Ptzedsigbiorstwa bgdzie systematycznie deyl do zwigkszania sprzedaZy na
rynku krajowym, pozyskiwania wigkszej ilo6ci kontrakt6w eksportowych, comz wigkszej
partycypacji w zleceniach finansowanych przez fundusze unijne oraz zwigkszenia matzy na
kontraktach poprzez obniianie koszt6w bezpodrednich oraz wzrost tempa realizacji zleceh,
a w rezultacie uzyskania w przyszlych okresach dodatnich wynik6w finansowych oraz generowanie
dodatnich przeplyw6w fi nansowych.
Sp6lka bgdzie nadal umacnia6 swoj4 pozycjg jako wiarygotlny partner biznesowy, wyplacalny
kontrahent oraz przedsigbiorstwo realizuj4ce produkcjg budowlano-montazowq na najwyzszym
jakoSciowo poziomie.

Lublin, dnia 2l kwietnia 2010 roku

lllSTRL ur. L.Herc e
LUSLIS S.R. 20-3 28 Lublin

tel.: 8i/ 744 00 31 , fax:8ll 744 16 07
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Zastosowane formuly wyliczeri wskaZnik6w ekonohicznych:
o mafia. zysku brutto ze sprzedaff - przychody netto ze sprzedazy towar6w i produkt6w

pomniejszone o koszty sprzedanych produkt6w i towar6w do przychoddw ze sprzedazy ogolem,
. mar2a zysku operacyjnego - zysk operacyjny do przychod6w ze sprzeda2y og6lem,
r mar2a zysku brutto - zysk brutto do przychod6w ze sprzedaZ^y ogolem,
o maxia zysku netto - zysk netto do przychod6w ze sprzeda2y og6lem,
. stopa zwrotu z aktyrv6w (RoA) - zysk netto do sredniej wielkodci aktyw6w w roku bilansowym,
o stopa zwrotu z kapitalu wlasnego @OE) - zysk netto do Sredniej wielkosci kapital6w wlasnych

w roku bilansowym.
. kapital obrotowy netto - mai4tek obrotowy pomniejszony o zobowipania kr6tkoterminowe.
o wskaznik biezqcej plynnosci - maiqtek obrotowy do zobowi4Tan k6tkoterminowych,
. yr_k@ik podwyZszonej plynnodci - maj4tek obrotowy pomniejszony o zapasy do zobowi4Tari

kr6tkoterminowych,
e wskaznik ptlnnoSci got6wkowej - maiqtek obrotowy pomniejszony o zapasy i nalezrosci

do zobowigari k6tkoterminowych.
o wskaZnik pokrycia majqtku kapitalami wlasnymi - kapitaly wlasne do aktyw6w,
o wskaznik pokrycia majqtku trwalego kapitalami wlasnymi - kapitaly wlasne do maj4tku trwalego,
o wskainik og6lnego zadlu2enia - zobowiqTania og6lem do aktyw6w,
o wskaznik zadfuzenia kapitalu wlasnego - zobowi4gania og6lem do kapital6w wlasnych.
o rotacja zapas6w - Srednia wartod6 zapas6w w roku bilansowym * 365 /

sprzedanej,
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. rotacja nale2noici - Srednia wartosd naleinosci w ci4gu roku bilansowego * 365 / przychody
netto ze sprzeda2y towar6w i produkt6w,

o rotacja zobowiqTaf handlowych - Sredni stan zobowi4zari handlowych w roku bilansowyrn * 365
/ koszt produkcj i sprzedanej ,

o cykl konwersji got6wki - rotacja zapas6w + rotacja nalezlodci - rotacja zobowi4zari.

kosa produkcji


