
  

 

 

Komentarz Zarządu LUG S.A. 

 

Zarząd Emitenta wypełniając obowiązki informacyjne spółek notowanych na rynku 

NewConnect publikuje jednostkowe wyniki finansowe LUG S.A. Dane te nie obrazują jednak 

rzeczywistej sytuacji Spółki, będącej podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej LUG S.A. Brak 

porównywalności danych i możliwości ich dogłębnej analizy wynika ze zmian organizacyjnych, które 

nastąpiły w 2008 roku. Dnia 01.08.2008 roku działalność operacyjna Emitenta została w całości 

przekazana do spółki zależnej LUG Light Factory Sp. z o.o. w wyniku czego jednostkowe wyniki LUG 

S.A. uległy znaczącym zmianom i nie mogą stanowić podstawy do analizy kondycji finansowej 

Emitenta.   

W ramach transparentności prowadzonej polityki informacyjnej Zarząd LUG S.A. przedstawia 

wyjaśnienie najważniejszych pozycji wyników finansowych: 

• W okresie 01.01.2009 r. – 30.09.2009 r. Emitent zanotował stratę na działalności operacyjnej  

w wysokości -652,29 tys. zł. Wynik ten został skorygowany w dół do poziomu straty netto w 

wysokości -1 344,14 tys. zł przez koszty finansowe wynikające ze spłaty i obsługi kredytów 

krótko- oraz długoterminowych. W efekcie tego spółka LUG S.A. na dzień 30.09.2009 roku nie 

posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, a jej wskaźnik ogólnego zadłużenia uległ 

znaczącemu obniżeniu z poziomu 33,97% w okresie 01.01.2008 r. – 30.09.2008 r. do 2,33%  

w okresie 01.01.2009 r. – 30.09.2009 r. Obecnie jedyne zobowiązania finansowe spółki 

stanowi leasing, który zostanie rozliczony w 2010 roku. Wartość leasingu jest refakturowana 

na spółkę zależną LUG Light Factory Sp. z o.o. 

• Obok kosztów obsługi i spłaty kredytów na wynik netto LUG S.A. w okresie 01.01.2009 r. –

30.09.2009 r. wpłynęły ujemnie koszty wynagrodzeń oraz amortyzacja. Na koszty 

wynagrodzeń w wysokości 216 tys. zł. składają się koszty wynagrodzenia Zarządu, Rady 

Nadzorczej oraz 5 pracowników. Natomiast amortyzacja w wysokości 310,7 tys. zł dotyczy 

działalności LUG S.A. w I półroczu 2009 roku, a ponadto jej częścią składową jest amortyzacja 

środków leasingowych, które w księgach ujęte są jako leasing finansowy. 

 

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

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

w „Skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej LUG S.A. za trzeci kwartał 2009 roku”. 

 

 

 


