
          
        

 

 
Typ raportu Raport kwartalny  
Numer  12/2021 
Podmiot LUG S.A. 
 
Temat: Korekta raportów Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I i II kwartał 2021 roku 
 
Treść raportu: 
Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("Spółka")  informuje, że z powodu błędnej alokacji 
kosztów związanych z rozwojem nowych produktów w raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej 
LUG S.A. za I kwartał 2021 roku, który został opublikowany raportem nr 4/2021, znalazły się 
nieprawidłowe wartości wybranych pozycji rachunku zysków i strat. Konsekwencją błędnej 
alokacji kosztów rozwoju nowych produktów w I kwartale 2021 roku była błędna alokacja 
kosztów w II kwartale 2021 roku, w następstwie czego w raporcie kwartalnym  
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2021 roku opublikowanym raportem nr 10/2021  
i w korekcie raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2021 roku 
opublikowanej raportem nr 11/2021 pojawiły się nieprawidłowe wartości analogicznych pozycji 
rachunku zysków i strat. Niewłaściwa alokacja wspomnianych księgowań nie miała wpływu  
na prezentowany wynik netto Grupy Kapitałowej LUG S.A. w I i II kwartale 2021 roku, a także 
nie wpływała na pozycje rachunku zysków i strat w ujęciu narastającym  
za I półrocze 2021 roku. 
 
Pozostałe informacja opublikowane w raportach Grupy Kapitałowej LUG S.A.  
za I i II kwartał 2021 roku pozostają bez zmian. 
 
W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przekazuje 
dokument zawierający szczegółowy opis zmian dokonanych w raportach 
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I i II kwartał 2021 roku wraz z wyjaśnieniem przyczyn  
ich dokonania oraz ponownie przekazuje pełną treść raportów kwartalnych uwzględniającą 
powyższe zmiany. 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu  
na rynku NewConnect" 
 
Załącznik: 
Opis korekt w Raporcie Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I i II kw. 2021.pdf 
Skorygowany Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kw. 2021.pdf 
Skorygowany Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kw. 2021.pdf 
 
Osoby reprezentujące spółkę: 
Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu 


