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INFORMACJA DODATKOWA  
 
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. 
U. Nr 33, poz. 259)  
 
I. Zgodnie z § 87 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 
33 poz. 259), „INSTAL-LUBLIN” S.A.  przedstawia następujące informacje: 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR/MSFF w rozumieniu art. 2 ust. 3 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
  
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu: 
 
Raport za I kwartał 2009 r. został sporządzony w oparciu o przepisy: 

� Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej; 
� Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; 
� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 

bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259); 

� w zakresie nieuregulowanym powyŜszymi standardami zgodnie z wymogami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 
694 z późniejszymi zmianami). 

 
Prezentowane sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację finansową Spółki, wyniki 
finansowe z działalności i przepływy środków pienięŜnych. 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2009 roku spółka nie dokonała zmian w stosowanych 
zasadach rachunkowości. 
 

1. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego,  
 z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, aktywów finansowych, które są wyceniane  
 według wartości godziwej. 

 
2. Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finansowego 

jest PLN. Sprawozdanie finansowe i wszystkie dane objaśniające podawane są w PLN. 
Transakcje wyraŜone w walutach obcych przeliczane są na złote polskie przy zastosowaniu 
kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. W przypadku konieczności 
zastosowania zaokrągleń zostały one wykonane według zasad ogólnych. 

 
3. Szacunki księgowe 

 
Sporządzenie sprawozdań finansowych wymaga od Zarządu uŜycia pewnych szacunków 
i przyjęcia załoŜeń, co do przyszłych zdarzeń, które mogą wywierać wpływ na wartość 
aktywów i zobowiązań w bieŜących i przyszłych sprawozdaniach finansowych. Szacunki 
i załoŜenia podlegają ciągłej ocenie, oparte są na najlepszej wiedzy Zarządu, 
doświadczeniach historycznych i oczekiwaniach, co do przyszłych zdarzeń, które w danej 
sytuacji wydają się uzasadnione. Niemniej jednak mogą one zawierać pewien margines 
błędu i rzeczywiste wyniki mogą się róŜnić od przewidywanych. 
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4. Sprawozdawczość dotycząca segmentów 
 

Segment branŜowy to dający się wyodrębnić obszar jednostki gospodarczej, w ramach, 
którego następuje dystrybucja towarów lub świadczenie usług, który podlega ryzykom 
i charakteryzuje się zwrotom z poniesionych nakładów innym niŜ pozostałe segmenty 
branŜowe.  
Podstawowym podziałem na segmenty jest podział na segmenty branŜowe. Segmentem 
branŜowym jest segment usług budowlanych. Przychody segmentów są przychodami od 
klientów zewnętrznych dającymi się przyporządkować do danego segmentu. 
Do przychodów nie zaliczono: przychodów finansowych oraz zysków ze sprzedaŜy 
inwestycji. 
Koszty segmentu są kosztami sprzedaŜy klientom zewnętrznym, które wynikają 
z działalności operacyjnej danego segmentu w określonym środowisku ekonomicznym 
przy określonym poziomie ryzyka. Do kosztów segmentu nie zalicza się: strat na sprzedaŜy 
inwestycji oraz obciąŜeń z tytułu podatku dochodowego. Wynik operacyjny jest róŜnicą  
między przychodami a kosztami segmentu.  
Segment geograficzny to dający się wyodrębnić obszar jednostki gospodarczej, w ramach, 
którego następuje dystrybucja towarów lub świadczenie usług w określonym środowisku 
geograficznym, który podlega ryzykom i charakteryzuje się zwrotom z poniesionych 
nakładów odmiennych od tych, które są właściwe dla innych obszarów działających 
w róŜnych środowiskach gospodarczych. Dla Spółki podział na segmenty geograficzne jest 
podziałem pomocniczym.  
Wyodrębniono trzy obszary: 

1) Kraj 
2) Unia Europejska  
3) Kraje spoza Unii 

 
5. Środki pienięŜne 
 
Środki pienięŜne wykazywane są na dzień bilansowy według ich wartości nominalnej, 
i obejmują środki pienięŜne w kasie, na rachunkach bankowych oraz depozyty 
krótkoterminowe. 
 

6. Inwestycje długoterminowe 
 
Długoterminowe aktywa finansowe – udziały w innych jednostkach wyceniane po cenie 
nabycia pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości. Odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości obciąŜają koszty finansowe. 

 
7. NaleŜności krótkoterminowe 

 
NaleŜności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie 
z odsetkami przypadającymi na dzień bilansowy z zachowaniem ostroŜnej wyceny oraz 
wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu od odpisy aktualizujące). NaleŜności 
wyraŜone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia po średnim kursie waluty 
funkcjonalnej (PLN) obowiązującym na ten dzień.  
Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość naleŜności w chwili, gdy istnieją obiektywne 
dowody na to, Ŝe Spółka nie będzie w stanie otrzymać wszystkich naleŜnych kwot 
wynikających z pierwotnych warunków naleŜności. 
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Kierownik jednostki podejmuje decyzję, o wysokości odpisu aktualizującego wartość 
naleŜności po zapoznaniu się ze stanem spraw i moŜliwością płatniczą dłuŜnika. Dokonuje 
się odpisów aktualizujących naleŜności od dłuŜników postawionych w stan likwidacji lub 
upadłości oraz na naleŜności zasądzone wyrokiem sądowym. 

 
8. Zapasy 

 
Zapasy wykazywane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i moŜliwej do 
uzyskania wartości netto, pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość. Wartością 
netto moŜliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaŜy dokonywana w toku zwykłej 
działalności gospodarczej pomniejszona o szacowane koszty niezbędne do 
doprowadzenia sprzedaŜy do skutku. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia ustala się 
metodą „pierwsze weszło pierwsze wyszło”. Wyroby gotowe i produkcję w toku wycenia 
się wg kosztu wytworzenia, z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich 
poniesionych w celu doprowadzenia zapasów do ich obecnego stanu i miejsca oraz 
aktualnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, pomniejszone o odpisy 
aktualizujące ich wartość. Odpisy aktualizujące wartość zapasów obciąŜają pozostałe 
koszty operacyjne. 
 

9. Rzeczowe aktywa trwałe 
 
Rzeczowe aktywa trwałe to składniki majątku trwałego kontrolowane przez jednostkę, 
powstałe w wyniku zdarzeń w przeszłości, z których oczekiwań jednostka osiągnie 
korzyści ekonomiczne i które są utrzymywane przez jednostkę gospodarczą w celu 
wykorzystania ich w procesie produkcyjnym lub dostawach towarów i świadczeniu usług 
o przewidywanym okresie uŜyteczności powyŜej jednego roku, kompletne, zdatne do 
uŜytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Składniki rzeczowych aktywów trwałych 
ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych 
o odpisy amortyzacyjne z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty 
wartości. 
Rzeczowe aktywa trwałe – w pozycji budynki są przeszacowywane do wartości godziwej 
na podstawie wyceny wykonanej przez rzeczoznawców majątkowych.  
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową zgodnie z planem amortyzacji ustalanym 
corocznie według ekonomicznego okresu uŜytkowania. Spółka zakłada następujące 
okresy uŜytkowania dla poszczególnych kategorii środków trwałych: 
 Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 11 – 40 lat 
 Urządzenia techniczne i maszyny      3 – 16 lat 
 Środki transportu        3  -  6 lat 
 Pozostałe środki trwałe       4  - 10 lat 
Dla ustalenia wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych, za wyjątkiem 
nieruchomości, Spółka nie korzysta z usług niezaleŜnego rzeczoznawcy. 
Poprawność stosowanych okresów uŜytkowania, metod amortyzacji oraz wartości 
rezydualnych środków trwałych jest weryfikowana nie rzadziej niŜ raz w roku. 
UŜytkowane aktywa trwałe w spółce mają charakter typowych aktywów, dla których 
istnieje aktywny rynek. W testach na utratę wartości spółka odnosi się więc do wartości 
rynkowej testowanych składników majątku. Wartość godziwa jest ustalana w odniesieniu 
do wartości rynkowej aktualizowanego aktywu. 
Dla ustalenia wartości rynkowej aktywów informacje uzyskuje się z ostatnio zawartych 
transakcji zakupu. Ujawniony odpis z tytułu utraty wartości aktywu ujmuje się 
w momencie ujawnienia w cięŜar pozostałych kosztów operacyjnych i prezentuje 
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w rachunku zysków i strat w pozycji aktualizacja niefinansowych aktywów trwałych dla 
aktywów niefinansowych. Odwrócenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości 
rozpoznaje się odpowiednio w pozostałych przychodach operacyjnych. 
 
  

10. Wartości niematerialne i prawne 
 

Wartości niematerialne i prawne obejmują takie prawa majątkowe, jak: koncesje, patenty, 
licencje, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how i oprogramowanie komputerowe. 
Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia, 
pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości. 
Wartości niematerialne  amortyzowane są metodą liniową biorąc pod uwagę okres ich 
uŜytkowania chyba, Ŝe nie jest on określony. Wartości niematerialne z nieokreślonym 
okresem uŜytkowania podlegają testom ze względu na utratę wartości na kaŜdy dzień 
bilansowy. Inne wartości niematerialne są amortyzowane od dnia, kiedy są dostępne do 
uŜytkowania. Szacunkowy okres uŜytkowania jest następujący: 
 Licencje       5 lat 
 Oprogramowanie komputerowe oraz prawa autorskie 5 – 8 lat 
W Spółce nie występują wartości niematerialne o nieokreślonym okresie uŜytkowania. 

 
11. Nieruchomości inwestycyjne 

 
Nieruchomości inwestycyjne wykazywane są w wartości godziwej weryfikowanej  
corocznie. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnej ustalana jest przez 
rzeczoznawcę majątkowego. Wszelkie zmiany będącej wynikiem zmiany wartości 
godziwej rozpoznawane są w rachunku zysków i strat. 
Dokonano podziału nieruchomości połoŜonej w Lublinie przy ul. L. Herc 9 i wydzielono 
z niej: nieruchomość uŜytkowaną na potrzeby Spółki (właściciela) oraz nieruchomość 
inwestycyjną. Przy podziale nieruchomości kierowano się pojęciem nieruchomości 
uŜytkowanej na potrzeby właściciela i nieruchomości inwestycyjnej wynikającej z par.5 
MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”.  
 

12. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 
 

Spółka klasyfikuje aktywa trwałe do zbycia (lub grupę aktywów do zbycia) jako 
przeznaczone do sprzedaŜy, jeŜeli uzna, Ŝe ich wartość bilansowa zostanie odzyskana 
w drodze transakcji sprzedaŜy, a nie poprzez jego dalsze wykorzystanie w prowadzonej 
działalności gospodarczej. Warunek ten uznaje się za spełniony wówczas, gdy 
wystąpienie transakcji sprzedaŜy jest wysoce prawdopodobne, a składnik aktywów 
(grupa aktywów) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowego zbycia. 

 
13. Rezerwy 

 
Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne. Spółka 
tworzy rezerwy, gdy istnieje aktualny, prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek, 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i prawdopodobne jest, Ŝe spełnienie obowiązku 
spowoduje konieczność wypływu środków w celu wywiązania się z tego obowiązku, oraz 
moŜna dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. Wysokość utworzonych 
rezerw jest weryfikowana na dzień bilansowy w celu skorygowania szacunków do 
zgodnych ze stanem wiedzy na ten dzień. 
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Spółka tworzy rezerwy na: 
• Naprawy gwarancyjne – rezerwa jest ujmowana, gdy produkty i usługi, na które 

gwarancja została udzielona zostały sprzedane. Wysokość rezerwy oparta jest na 
danych historycznych dotyczących udzielonych gwarancji, oraz średniej waŜonej 
wszystkich moŜliwych wyników związanych z jej wykonaniem. 

• Umowy rodzące obciąŜenia – rezerwa jest ujmowana w przypadku, gdy 
spodziewane przez Spółkę korzyści ekonomiczne z umowy są niŜsze niŜ 
nieuniknione koszty wypełnienia obowiązków umownych. 

 
14. Świadczenia pracownicze 

 
Pracownicy Spółki nabywają prawo do pewnych świadczeń, które zostaną wypłacone po 
nabyciu określonych uprawnień.  
Spółka zobowiązana jest na podstawie obowiązujących przepisów do wypłaty odpraw 
emerytalno-rentowych. W związku z tym Spółka tworzy rezerwy na odprawy 
emerytalno-rentowe oraz na zaległe urlopy wypoczynkowe pracowników fizycznych. 
Kalkulacja przeprowadzana jest przy zastosowaniu metody prognozowanych uprawnień 
jednostkowych. 
 

15. Odroczony podatek dochodowy 
 
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieŜącą 
i odroczoną. Podatek bieŜący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania 
dochodu za dany rok, ustalone przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących 
na dzień bilansowy.  
Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, 
w oparciu o róŜnice przejściowe pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań szacowaną 
dla celów księgowych, a ich wartością szacowaną dla celów podatkowych.  Rezerwy na 
podatek odroczony są to kwoty podatku dochodowego podlegającego zapłacie 
w przyszłych okresach od dodatnich róŜnic przejściowych. Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego są to kwoty podatku dochodowego podlegającego zwrotowi 
w przyszłych okresach od ujemnych róŜnic przejściowych.  
Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest 
prawdopodobne, iŜ osiągnięty dochód do opodatkowania pozwoli na realizację aktywa 
z tytułu podatku odroczonego. 
Zobowiązanie lub aktywa z tytułu podatku odroczonego w bilansie jest wykazywane 
odpowiednio jako zobowiązanie lub aktywa długoterminowe. 

 
16. Transakcje w walutach obcych i róŜnice kursowe 

 
WyraŜone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w walucie funkcjonalnej 
Spółki – PLN według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Dodatnie i ujemne 
róŜnice kursowe z tytułu rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny 
bilansowej aktywów i zobowiązań pienięŜnych ujmuje się w rachunku zysków i strat. 
RóŜnice kursowe prezentowane są saldem. 

 
17. Koszty finansowania zewnętrznego 

 
Koszty finansowania zewnętrznego zaciągniętego na nabycie lub wytworzenie majątku 
trwałego ponoszone do czasu oddania składnika majątku trwałego do uŜywania są 
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kapitalizowane jako składnik nabycia bądź wytworzenia aktywów. W pozostałych 
przypadkach koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio do rachunku 
zysków i strat. 
 
 

18. Przychody ze sprzedaŜy towarów i usług 
 
Przychody ze sprzedaŜy towarów i wyrobów gotowych są ujmowane w rachunku zysków 
i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały przeniesione 
na kupującego. Przychody ze świadczenia usług ujmowane są w rachunku zysków i strat 
w proporcji do stopnia realizacji transakcji na dzień bilansowy.  
Umowy o usługę budowlaną ujmowane są, gdy wynik umowy moŜe zostać wiarygodnie 
oszacowany, przychody i koszty związane z umową wykazywane są w rachunku zysków 
i strat - dla umów o okresie realizacji poniŜej 6 miesięcy wycena opiera  się na wartości 
kosztorysowej, natomiast dla umów powyŜej 6 miesięcy metodą stopnia zaawansowania 
realizacji kontraktu – od strony wsadu. 

 
19. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 

 
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeŜeli poniesione 
wydatki dotyczą okresów następujących po okresie, w którym te wydatki poniesiono. 

 
20. Płatności z tytułu leasingu  

 
Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą 
zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na 
leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu traktowane są jako leasing 
operacyjny. Aktywa uŜytkowane na podstawie leasingu finansowego są traktowane jako 
środki trwałe, podlegające umorzeniu i amortyzacji według stawki ustalonej na podstawie 
okresu trwania umowy leasingowej. Opłaty z tytułu umowy leasingu dzieli się na koszty 
finansowe i raty spłaty kapitału, zmniejszające zobowiązanie z tytułu przejęcia obiektu 
leasingu.  

 
 
Prezentowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2009 roku obejmuje 
dane na dzień 31.03.2009r. oraz dane za I kwartał 2008 roku, które zostały sporządzone 
w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie. 
 

1. W I kwartale 2009 roku rozwiązano rezerwę na niewykorzystane urlopy w wysokości  
16,1 tys. zł i rozwiązano na odprawy emerytalne w kwocie 20,9 tys. zł. Rozwiązano 
rezerwę na koszty kontraktów w wysokości 467,1 tys. zł oraz utworzono rezerwę na 
koszty kontraktów w wysokości 109,1 tys. zł. Utworzono równieŜ rezerwę na koszty 
napraw gwarancyjnych w wysokości 1 tys. zł, a takŜe rozwiązano rezerwę na 
wynagrodzenie Rady Nadzorczej w wysokości 19,7 tys. zł i rozwiązano rezerwę na 
wynagrodzenie Członka Zarządu-Wiceprezesa w wysokości 62,6 tys. zł. 
Rozwiązano równieŜ rezerwę na zobowiązania nie zgłoszone w postępowaniu 
upadłościowym w kwocie 5,4 tys. zł. 
W okresie I kwartału 2009 roku rozwiązano odpis aktualizujący naleŜności w kwocie 
22,9 tys. zł. 
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2. Rachunek przepływu środków pienięŜnych został sporządzony metodą pośrednią. 
 

3. Wybrane dane finansowe raportu zostały przeliczone kursem EURO w następujący 
sposób: 
a) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat, poz. I-VIII, zostały przeliczone wg kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP 
obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca objętego raportem kwartalnym. 
Kurs ten za okres od 1 stycznia do 31 marca 2009 r. wynosi 4,5994 zł. 

 
30.01.2009 r. – 4,4392 tabela   21/A/NBP/2009 
27.02.2009 r. – 4,6578 tabela   41/A/NBP/2009 
31.03.2009 r. – 4,7013 tabela   63/A/NBP/2009 
 
b) poszczególne pozycje aktywów i pasywów, poz. IX-XIV, zostały przeliczone wg 
średniego kursu obowiązującego w dniu 31.03.2009 r. ogłoszonego przez NBP. 
Kurs ten wynosi 4,7013 zł, tabela 63/A/NBP/2009. 

 
II. Zgodnie z § 87 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   19 lutego 2009 r. 
(Dz. U. Nr 33 poz. 259), „INSTAL-LUBLIN” S.A., przedstawia opis istotnych dokonań lub 
niepowodzeń, w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najwaŜniejszych zdarzeń 
ich dotyczących; 
 
Uchwałą z dnia 05.05.2008 r. nr 13/08 na XX ZWZA podjęto uchwałę w sprawie podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyŜszą niŜ 6 075 000 zł w drodze emisji akcji. 
Dnia 02.09.2008 r. Spółka złoŜyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny na akcje 
serii F. W dniu 27 lutego 2009r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny 
związany z ofertą publiczną 6 075 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F z zachowaniem 
prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, posiadającym akcje Spółki 
według stanu na dzień 10 czerwca 2008r. (dzień prawa poboru). 
W ramach wykonania prawa poboru akcji serii F zostały złoŜone 32 zapisy podstawowe na 
3 986 555 akcji oraz 3 zapisy dodatkowe na 2 595 akcji. W dniach 01.04.2009 do 02.04.2009r. 
przyjmowane były na zaproszenie Zarządu zapisy na 2 085 850 akcji nieobjętych w ramach 
wykonywania prawa poboru i zapisów dodatkowych. 
W dniu 3 kwietnia 2009r. Zarząd Spółki dokonał przydziału 4 421 157 akcji serii F, które zostały 
prawidłowo objęte i opłacone.  
Dokonano przydziału 4 421 157 akcji w następujący sposób: 

1/ 3 986 555 akcji serii F emitowanych w ofercie publicznej osobom, które objęły akcje  
w wyniku przysługującego im  prawa poboru; 

2/ 2 595 akcji serii F emitowanych w ofercie publicznej osobom, którym przysługiwało  
prawo poboru, które złoŜyły dodatkowy zapis na akcje zgodnie z art.436 par.2 
Kodeksu spółek handlowych; 

3/ 432 007 akcji serii F emitowanych w ofercie publicznej osobom, które złoŜyły zapisy  
 na zaproszenie Zarządu, zgodnie z art.436 par.4 Kodeksu spółek handlowych. 

Wpływy z emisji akcji zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań powstałych przed 
ogłoszeniem upadłości wraz z odsetkami. 
 
 
III. Zgodnie z § 87 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. 
(Dz. U. Nr 33 poz. 259), „INSTAL-LUBLIN” S.A.,  informuje, Ŝe nie wystąpiły czynniki i 
zdarzenia, o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 
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IV. Zgodnie z § 87 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. 
(Dz. U. Nr 33 poz. 259), „INSTAL-LUBLIN” S.A.,  informuje, Ŝe działalność Spółki 
w prezentowanym okresie nie podlegała sezonowości lub cykliczności. 
 
V. Zgodnie z § 87 ust. 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. 
U. Nr 33 poz. 259), „INSTAL-LUBLIN” S.A.,  informuje, Ŝe w omawianym okresie nie 
wystąpiła emisja, wykup i spłata  nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 
 
VI. Zgodnie z § 87 ust. 4 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. 
(Dz. U. Nr 33 poz. 259), „INSTAL-LUBLIN” S.A.,  informuje, Ŝe w omawianym okresie nie 
wypłacono ani nie zadeklarowano wypłaty dywidendy. 
 
VII. Zgodnie z § 87 ust. 4 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. 
(Dz. U. Nr 33 poz. 259), „INSTAL-LUBLIN” S.A. , informuje, Ŝe nie wystąpiły znaczące 
zdarzenia po dniu w którym sporządzono sprawozdanie, które nie byłyby ujęte w tym 
sprawozdaniu, a mające wpływ na przyszłe wyniki finansowe spółki. 
 
VIII. Zgodnie z § 87 ust. 4 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. 
(Dz. U. Nr 33 poz. 259), „INSTAL-LUBLIN” S.A. , informuje, Ŝe wystąpiły zmiany 
zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, od czasu zakończenia ostatniego roku 
obrotowego. 
 
Lp. Tytuł zobowiązania Stan na 31.03.2009 Stan na 31.12.2008 
1 Gwarancje 1 891 1 809 
2 Weksle   815   815 
3 Razem 2 706 2 624 

 
 
 
 
 

Zarząd: 
 
 

Członek Zarządu - Wiceprezes    Prezes Zarządu 
 

Piotr Ciompa      Jan Makowski 


