
          
        

 

 

Komentarz do wyników finansowych Grupy Kapitałowej LUG 

za cztery kwartały 2008 roku 

 
 

Przedstawione wybrane dane finansowe są wynikami opublikowanymi przez Zarząd Emitenta  

w RB 6/2009 (Temat: Korekta Raportu Grupy Kapitałowej LUG za cztery kwartały 2008 roku).  

 

Wynik finansowy opublikowany w ramach RB 4/2009 w dniu 27.02.2009r. uległ korekcie  

o 2 558 tys. PLN z powodu nieuwzględnienia w przedstawionym "Raporcie Grupy Kapitałowej 

LUG za cztery kwartały 2008 roku", skonsolidowanym bilansie Grupy i jednostkowym bilansie 

Emitenta, aktualizacji wartości kredytów w walutach obcych na dzień bilansowy,  

tj. 31.12.2008r. Korekta ta obniżyła skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej LUG do 

poziomu: 972,6 tys. PLN oraz jednostkowy wynik netto Emitenta do poziomu: - 925,66 tys. PLN. 

Znacząca zmiana wartości bilansowej kredytów obciążająca skonsolidowany  

i jednostkowy wynik netto została spowodowana istotnym osłabieniem się kursu złotego  

w 2008 roku w stosunku do walut obcych, w których denominowane były zobowiązania Grupy. 

Deprecjacja złotego wpłynęła na powstanie znaczącej różnicy pomiędzy kursem realizacji 

poszczególnych transz kredytów a średnim kursem NBP uwzględnianym przy wycenie 

bilansowej wartości kredytu na dany dzień bilansowy. 

 

Wycena obniżająca zysk netto dotyczy czterech następujących kredytów: 

• kredyt w rachunku bieżącym LUG S.A. o wartości 1 200 tys. EUR; 

• kredyt inwestycyjny LUG S.A. (wartość na dzień bilansowy 31.12.2008 - 383 tys. EUR) 

zaciągnięty w sierpniu 2007 roku; 

• kredyt inwestycyjny LUG S.A. (wartość na dzień bilansowy 31.12.2008 - 97 tys. CHF) 

zaciągnięty w kwietniu 2005 roku; 



          
        

 

• kredyt inwestycyjny LUG Light Factory Sp. z o.o. (wartość na dzień bilansowy 31.12.2008 

- 1 589 tys. EUR) zaciągnięty we wrześniu 2008 roku. 

 

Zarząd Emitenta zapewnia o dobrej kondycji finansowej całej Grupy Kapitałowej LUG. Powyższa 

korekta nie wpłynęła na działalność operacyjną LUG S.A. ani żadnej ze spółek zależnych, o czym 

świadczy wypracowany skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej na poziomie 4 577 tys. 

PLN oraz niezmieniony wysoki poziom EBITDA - 6 099 tys. PLN. Wypracowany zysk operacyjny 

Grupy Kapitałowej LUG z przyczyn niezależnych od Emitenta, tj. z powodu różnic kursowych 

został pomniejszony o koszty obsługi kredytu. Należy mieć na uwadze, że różnice kursowe są 

czynnikiem zmiennym i odwrócenie tendencji kursu złotego będzie skutkowało dla Emitenta  

i Grupy Kapitałowej LUG pozytywnym wpływem na wynik finansowy. 

 
 
 
 
 
 


