
  

 

Komentarz do wyników

 

I półrocze 2009 w stosunku do roku poprzedniego było spe

W związku z przekazaniem dnia 01.08.2008 roku działalności operacyjnej (projektowanie, produkcja 

i sprzedaż opraw oświetleniowych) do spółki zależnej LUG Light Factory Sp. z o.o., przychody LUG S.A. 

w pierwszych 6 miesiącach 2009 roku uległy istotnemu obniżeniu do poziomu 583,46 tys. zł. Spółka 

nie prowadząc działalności operacyjnej ponosiła m.in. koszty amortyzacji, wynagrodzeń i świadczeń 

i usług obcych co obniżyło wynik na działalności operacyjnej do poziomu 

strata netto LUG S.A. w I połowie 2009 roku wyniosła 

obniżenie miały ujemne różnice kursowe

W wyniku przekazania działalności 

zapasów oraz należności. Zapasy z poziomu 10

poziomu 58,18 tys. zł w I półroczu 2009 roku. Natomiast należności osiągnęły poziom 2

w I półroczu 2009 roku w stosunku do 11

W odniesieniu do analizy wskaźnikowej zaobserwować możemy, iż spłata długo

zobowiązań oraz przekazanie zobowiązań krótkoterminowych do spółki zależnej 

drastyczny spadek wskaźnika ogólnego zadłużenia 

41,41% w I półroczu 2008 roku.

1000,68% w I półroczu 2009 roku w 

 Zarząd Emitenta pragnie zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż obrazem rzeczywistej kondycji 

finansowej spółki są skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. prezentowane 

w „Skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I półrocze 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz do wyników 

I półrocze 2009 w stosunku do roku poprzedniego było specyficzne dla spółki LUG S.A. 

W związku z przekazaniem dnia 01.08.2008 roku działalności operacyjnej (projektowanie, produkcja 

i sprzedaż opraw oświetleniowych) do spółki zależnej LUG Light Factory Sp. z o.o., przychody LUG S.A. 

2009 roku uległy istotnemu obniżeniu do poziomu 583,46 tys. zł. Spółka 

nie prowadząc działalności operacyjnej ponosiła m.in. koszty amortyzacji, wynagrodzeń i świadczeń 

i usług obcych co obniżyło wynik na działalności operacyjnej do poziomu -533, 11

strata netto LUG S.A. w I połowie 2009 roku wyniosła -1 233, 84 tys. zł. Istotny wpływ na jego 

obniżenie miały ujemne różnice kursowe, które skorygowały wynik w dół o 700,73 tys. zł.

W wyniku przekazania działalności operacyjnej do spółki zależnej znacząco obniżył się poziom 

zapasów oraz należności. Zapasy z poziomu 10 363,05 tys. zł w I półroczu 2008 roku spadły do 

poziomu 58,18 tys. zł w I półroczu 2009 roku. Natomiast należności osiągnęły poziom 2

tosunku do 11 145,02 tys. zł w analogicznym okresie rok wstecz.

W odniesieniu do analizy wskaźnikowej zaobserwować możemy, iż spłata długo

oraz przekazanie zobowiązań krótkoterminowych do spółki zależnej 

wskaźnika ogólnego zadłużenia do 3,00% w I półroczu 2009 roku w stosunku do 

 Natomiast wskaźnik ogólnej płynności ukształtował się na poziomie 

% w I półroczu 2009 roku w porównaniu do 165,61% analogicznego okresu przed

Zarząd Emitenta pragnie zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż obrazem rzeczywistej kondycji 

finansowej spółki są skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. prezentowane 

w „Skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I półrocze 2009 roku”.

 

cyficzne dla spółki LUG S.A.  

W związku z przekazaniem dnia 01.08.2008 roku działalności operacyjnej (projektowanie, produkcja  

i sprzedaż opraw oświetleniowych) do spółki zależnej LUG Light Factory Sp. z o.o., przychody LUG S.A. 

2009 roku uległy istotnemu obniżeniu do poziomu 583,46 tys. zł. Spółka 

nie prowadząc działalności operacyjnej ponosiła m.in. koszty amortyzacji, wynagrodzeń i świadczeń  

1 tys. zł. Jednostkowa 

Istotny wpływ na jego 

które skorygowały wynik w dół o 700,73 tys. zł. 

ależnej znacząco obniżył się poziom 

363,05 tys. zł w I półroczu 2008 roku spadły do 

poziomu 58,18 tys. zł w I półroczu 2009 roku. Natomiast należności osiągnęły poziom 2 180,57 tys. zł 

145,02 tys. zł w analogicznym okresie rok wstecz. 

W odniesieniu do analizy wskaźnikowej zaobserwować możemy, iż spłata długoterminowych  

oraz przekazanie zobowiązań krótkoterminowych do spółki zależnej wpłynęła na 

3,00% w I półroczu 2009 roku w stosunku do 

Natomiast wskaźnik ogólnej płynności ukształtował się na poziomie 

analogicznego okresu przed rokiem. 

Zarząd Emitenta pragnie zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż obrazem rzeczywistej kondycji 

finansowej spółki są skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. prezentowane  

09 roku”. 


