
INFORMACJA DODATKOWA ZA DRUGI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ 30.06.2005 R. 
 
1. Zasady rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu raportu okresowego za drugi kwartał 2005 
roku kończący się 30.06.2005.  
 
Raport kwartalny Spółki Lena Lighting S.A. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości, z zastosowaniem wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto 
określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw. Zasady sporządzania  sprawozdań 
finansowych za drugi kwartał 2005r. nie uległy zmianom w stosunku do zasad wg. których sporządzone zostało 
sprawozdanie roczne za 2004r. opisanych w Prospekcie. 
 
2. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. 

 
Na dzień 30 czerwca 2005 r. rezerwa oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego kształtowały się 

następująco: 
 
 

− rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 
 dane w tys. zł. 

Tytuł 
Stan na 

31.03.2005 
Zmiany w  

2-gim kwartale 
Stan na 

30.06.2005 

1. aktualizacja innych papierów 
wartościowych 

8 (7) 1 

2. niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 0 7                           7 

3. pozostałe 16 (16) 0 

Razem rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

24 (16) 8 

 
 

− aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 
 dane w tys. zł. 

Tytuł  Stan na 
31.03.2005 

Zmiany w  
2-gim kwartale 

Stan na 
30.06.2005 

1. podatek od utworzonych rezerw na koszty 0 53 53 

2. podatek od niewypłaconych wynagrodzeń 0 99 99 

3. podatek od świadczeń emerytalnych i 
rentowych 

1 2 3 

4. podatek od niezrealizowanych ujemnych 
różnic kursowych 

0 21 21 

5. podatek od utworzonych rezerw na 
niewykorzystane urlopy 

19 (7) 12 

6. aktualizacja aktywów  18 30 48 

7. inne tytuły - - - 

Razem aktywa tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

38 198 236 

 
 
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów w okresie 2-go kwartału 2005 roku 
przedstawiały się następująco: 

 dane w tys. zł. 
Tytuł odpisu: Stan na 

31.03.2005 
Zmiany w  

2-gim kwartale 
Stan na 

30.06.2005 

1. aktualizacja wartości należności (47) (90) (137) 

2. aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 5 5 



3. aktualizacja wartości zapasów (35) (62) (97) 

Razem odpisy aktualizujące aktywa (82) (147) (229) 

 
 
Utworzone pozostałe rezerwy na dzień 30.06.2005r.: 

 dane w tys. zł. 
Tytuł odpisu: Stan na 

31.03.2005 
Zmiany w  

2-gim kwartale 
Stan na 

30.06.2005 

1.rezerwa z tyt. świadczeń emerytalnych i 
rentowych 

5 10 15 

2. rezerwa na niewykorzystane urlopy 98 (35) 63 

Razem rezerwy 103 (25) 78 

 
 
 
Dla celów przedstawienia wybranych danych finansowych, poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu 
przeliczone zostały na EURO według średniego kursu ogłoszonego na dzień bilansowy (30 czerwca 2005 roku) 
przez Narodowy Bank Polski tj. 4,0401. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczone zostały na 
EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank 
Polski dla EURO na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. od stycznia do czerwca 2005 roku 
odpowiednio: 4,0503, 3,9119,  4,0837, 4,2756, 4,1212, 4,0401 dla okresu sprawozdawczego za drugi kwartał 
2005 roku kurs 4,0805.  

 
  Średni kurs Kurs na ostatni 
                    w okresie   dzień okresu 
                     styczeń-czerwiec     30 czerwca  
  
 2004 rok  4,7311  4,5422 
 2005 rok  4,0805  4,0401 

 
 
3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki w prezentowanym okresie. 
 
Sprzedaż spółki charakteryzuje się sezonowością. Szczyt sezonu przypada w IV kwartale. Wzrosty sprzedaży 
właśnie w tym kwartale są specyficzne dla branży sprzętu oświetleniowego, co jest wynikiem oddawania do 
końca roku inwestycji budowlanych i koniecznością ich wykończenia. Spółce udało się przyspieszyć 
występowanie wzrostu sprzedaży w IV na III kwartał odpowiednimi promocjami.   
Drugi kwartał co roku charakteryzuje się najniższą sprzedażą realizowaną przez Spółkę. 
 
4. Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w drugim kwartale 
kończącym się 30.06.2005r. 
 
Poza kursem Euro, który był niższy niż w ubiegłym roku w porównywalnym kwartale nie wystąpiły żadne czynniki 
i zdarzenia mające znaczący wpływ na wyniki finansowe w drugim kwartale 2005r. 
 
5. Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansu 
 
Po dacie bilansu (30.06.2005) nastąpiło zarejestrowanie w dniu 19 lipca 2005r. podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki w związku z emisja akcji serii C. Inne ważne wydarzenia po dacie bilansu nie wystąpiły.  
 
6. Realizacja wcześniej publikowanej prognozy wyników na dany rok 
 
W opinii zarządu zostaną zrealizowane wcześniej opublikowane prognozy na 2005 rok. 
 



7. Akcjonariusze Lena Lighting S.A. posiadający co najmniej 5% akcji /głosów na WZ- stan aktualny  
 
 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Włodzimierz 
Lesiński 

14.551.980 59,22 % 14.551.980 59,22 % 

Jerzy Nadwórny 3.638.000 14,81 % 3.638.000 14,81 % 

ING Nationale 
Nederlandem OFE 
Polska 

1.620.000 6,59 % 1.620.000 6,59 % 

 
 
W okresie od opublikowania prospektu wystąpiły następujące zdarzenia: 
- Sprzedaż przez p. Włodzimierza Lesińskiego 3.920.000 akcji spółki, zmniejszenie udziału w kapitale 
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów z 79,20 % do 59,22 % (po uwzględnieniu podwyższenia kapitału 
zakładowego w wyniku emisji akcji serii C), 
- Sprzedaż przez p. Jerzego Nadwórnego 980.000 akcji spółki, zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz 
w ogólnej liczbie głosów z 19,80 % do 14,81 % (po uwzględnieniu podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku 
emisji akcji serii C), 
- Nabycie przez ING Nationale Nederlandem OFE Polska 1.620.000 akcji spółki, dających 6,59 % udziału w 
kapitale zakładowym spółki oraz 6,59 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 
 
Nastąpiła zmiana w zakresie ilości posiadanych akcji przez osoby zarządzające spółką w okresie od publikacji 
prospektu emisyjnego. Spółka otrzymała informacje od członka zarządu o nabyciu przez niego akcji w ramach 
zapisów na akcje w dniach 17-19 maja 2005r w liczbie: 8.917 akcji. Osoba nabywająca posiadała wcześniej 
62.200 akcji firmy Lena Lighting S.A. (raport bieżący nr 23/2005 z dnia 08-06-2005). 
 
8. Postępowania toczące się przed sądem organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej wg. stanu na dzień 30.06.2005 roku. 
 
W prezentowanym kwartale, spółka  nie wszczynała i nie prowadziła przed sądem lub organem administracji 
publicznej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość przekraczałaby 10% 
kapitałów własnych spółki 
 
9. Informacje o zawarciu przez Lena Lighting S.A., jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, 
nie będących transakcjami typowymi i rutynowymi. 
 
Spółka nie zawarła żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi, które nie byłyby transakcjami typowymi i 
rutynowymi. 
 
10. Informacja o udzieleniu przez Lena Lighting S.A., poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu 
gwarancji  
 
Na dzień 30.06.2005 Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji. 
 

11. Inne istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej, wyniku finansowego i ich 
zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę. 

 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i 
finansowej Lena Lighting S.A., ani informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Lena 
Lighting S.A. 
 
 



12. Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki w perspektywie najbliższego kwartału: 
 
W trzecim kwartale br. na wyniki Spółki może mieć wpływ kurs Euro oraz sytuacja w sektorze budowlanym. 
 
Komentarz Zarządu do wyników za II kwartał 
 
Wyniki finansowe zaprezentowane za II kwartał wskazują na realizację przyjętych założeń do prognozy. Spółka 
zrealizowała przychody na poziomie 39,608 mln zł co stanowi 41,69% zaplanowanych przychodów.  Zważywszy, 
iż na drugie półrocze przypada okres najwyższej sprzedaży – uzyskany wynik jest dobry. Porównując przychody 
ze sprzedaży z roku 2005 za dwa pierwsze kwartały, można zauważyć wzrost o 22,34% w stosunku do 
przychodów skonsolidowanych w porównywalnym okresie pamiętając, że kurs Euro w porównywanym okresie był 
wyższy (średni kurs Euro w 2004r -4,7311, a w 2005r- 4,0805). Przychody ze sprzedaży w Polsce narastająco za 
dwa pierwsze kwartały 2005r były równe osiągniętym przychodom w ubiegłym roku i były niższe niż zakładała 
prognoza. Natomiast przychody realizowane w eksporcie wyniosły 4,36 mln Euro (18,054 mln zł) i były o 31,46% 
wyższe niż w 2004r. (wyższe o 15,43% w przychodach wyrażonych w zł). Świadczy to o bardziej dynamicznym 
rozwoju sprzedaży eksportowej niż zakładana na rok 2005 w planach. W II kwartale Spółka pozyskała nowe rynki 
tj.: Albania, Australia, Malta. Obecnie Spółka eksportuje swoje wyroby do 37 krajów świata. 
Spółka w II kwartale rozszerzyła gamę produktów w poszczególnych grupach asortymentowych (oprawy biurowe 
– 6 nowych produktów, oprawy przenośne – 6, plafoniery techniczne – 5).  
Powyższe wyniki i działania są pozytywną przesłanką realizacji przyjętej prognozy i potwierdzają właściwość 
przyjętej przez Spółkę strategii.  
 

13. Inne istotne informacje 
 
W dniu 01 czerwca 2005r. odbyło się pierwsze notowanie Akcji i PDA spółki Lena Lighting S.A. na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. 

 
 
Środa Wlkp., dnia 23-09-2005r 
 
Za Zarząd Lena Lighting S.A. 
 
 
Maciej Rychlewski    Piotr Gorgolewski   Cezary Filipiński 
Prezes Zarządu     Członek Zarządu    Członek Zarządu 
 
 


