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INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ 30.09.2005 R. 
 
1. Zasady rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu raportu okresowego za trzeci kwartał 
2005 roku kończący się 30.09.2005.  
 
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 trzeci kwartał 2005r. nie uległy zmianom w stosunku do zasad wg. których 
sporządzone zostało półroczne sprawozdanie za I półrocze 2005r. 
 
2. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz odpisach aktualizujących wartość składników 
aktywów. 

 
Na dzień 30 września 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 

30.06.2005 
Zmiany w  

3-cim kwartale 
Stan na 

30.09.2005 
1. aktualizacja innych papierów wartościowych 1 

 
6 7 

2. niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 7 (7)                       0 
3. pozostałe 0 0 0 
Razem rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

8 (1) 7 

 
 
− aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

 dane w tys. zł. 
Tytuł  Stan na 

30.06.2005 
Zmiany w  

3-cim kwartale 
Stan na 

30.09.2005 
1. podatek od utworzonych rezerw na koszty 53 (53) 0 
2. podatek od niewypłaconych wynagrodzeń 99 (28) 71 
3. podatek od świadczeń emerytalnych i 

rentowych 3 0 3 

4. podatek od niezrealizowanych ujemnych 
różnic kursowych 21 11 32 

5. podatek od utworzonych rezerw na 
niewykorzystane urlopy 12 (8) 4 

6. aktualizacja aktywów  48 (6) 42 
7. inne tytuły - 0 0 
Razem aktywa tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

236 (84) 152 

 
 
 
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów w okresie 3-go kwartału 2005 roku 
przedstawiały się następująco: 

 
 dane w tys. zł. 

Tytuł odpisu: Stan na 
30.06.2005 

Zmiany w  
3-cim kwartale 

Stan na 
30.09.2005 

1. aktualizacja wartości należności (137) 112 (25) 
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2. aktualizacja wartości aktywów finansowych 5 32 37 
3. aktualizacja wartości zapasów (97) (46) (143) 
Razem odpisy aktualizujące aktywa (229) 98 (131) 

 
 
Utworzone pozostałe rezerwy na dzień 30.09.2005r.: 

 dane w tys. zł. 
Tytuł odpisu: Stan na 

30.06.2005 
Zmiany w  

3-cim kwartale 
Stan na 

30.09.2005 
1.rezerwa z tyt. świadczeń emerytalnych i 
rentowych 

15 0 15 

2. rezerwa na niewykorzystane urlopy 63 (31) 22 
Razem rezerwy 78 (31) 47 

 
 
 
Dla celów przedstawienia wybranych danych finansowych, poszczególne pozycje aktywów i pasywów 
bilansu przeliczone zostały na EURO według średniego kursu ogłoszonego na dzień bilansowy (30 
września 2005 roku) przez Narodowy Bank Polski tj. 3,9166. 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 września 2005 roku odpowiednio: 4,0503; 3,9119; 4,0837; 4,2756; 4,1212; 4,0401; 4,0758; 
4,0495; 3,9166 dla okresu sprawozdawczego za trzeci kwartał 2005 roku kurs 4,0583.  

 
  Średni kurs Kurs na ostatni 
                    w okresie   dzień okresu 
                     styczeń-wrzesień     30 września  
  
 2004 rok  4,6214  4,3832 
 2005 rok  4,0583  3,9166 

 
3. Informacja dotycząca zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nastąpiły od czasu zakończenia roku obrotowego. 
 
Zobowiązania warunkowe spółki na dzień 31.12.2004r wynosiły 1.505 tys. złotych, dotyczyły hipoteki na 
rzecz Skarbu Państwa w wysokości 5 tys. złotych oraz zastawu rejestrowego na zapasach na rzecz banku 
celem zabezpieczenia kredytu. Na dzień 30.09.2005r. zobowiązanie warunkowe zmieniły się i wynosiły 
7.500 tys. i dotyczyły zastawu rejestrowego na zapasach na rzecz banku. 
 
4. 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.   
Trzeci kwartał co roku charakteryzuje się jedną z najwyższych sprzedaży realizowaną przez Spółkę. 
 
5. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na 
jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 
 
Spółka w 2005r. nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty dywidendy. 
 
6. Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w trzecim 
kwartale kończącym się 30.09.2005r. 
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Czynnikiem mającym wpływ na wynik finansowy w trzecim kwartale 2005r był kurs Euro, który był niższy 
niż w ubiegłym roku w porównywalnym kwartale oraz koniunktura w budownictwie. 
 
7. Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansu 
 
Po dacie bilansu (30.09.2005) nie wystąpiły ważne wydarzenia. 
 
8. Realizacja wcześniej publikowanej prognozy wyników na dany rok 
 
W opinii zarządu skorygowana prognoza dnia 04.11.2005r. na rok 2005 zostanie zrealizowana. 
 
9. Akcjonariusze Lena Lighting S.A. posiadający co najmniej 5% akcji /głosów na WZA- stan 
aktualny  
 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Wartość 

nominalna 
akcji 

Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów 
Udział w 

ogólnej liczbie 
głosów (%) 

Włodzimierz Lesiński 14.551.980 727.599,00 59,22 % 14.551.980 59,22 % 

Jerzy Nadwórny 3.638.000 181.900,00 14,81 % 3.638.000 14,81 % 

ING Nationale 
Nederlandem OFE 
Polska 

1.620.000 81.000,00 6,59 % 1.620.000 6,59 % 

Pozostali Akcjonariusze 4.763.220 238.161,00 19,38 % 4.763.220 19,38 % 
Suma 24.573.200 1.228.660,00 100,00 % 24.573.200 100,00 % 
 
Wartość nominalna 1 akcji wynosi 0,05 złotych. 
 
W okresie od opublikowania raportu za II kwartał została zarejestrowana przez Sąd w dniu 19 lipca 2005r. 
nowa emisja Akcji serii C. W związku z powyższym nastąpiło podwyższenia kapitału o 62.500,00 złotych 
tj. z 1.166.160,00 złotych na 1.228.660, 00 złotych, pozostała kwota uzyskana ze sprzedaży akcji powyżej 
ich wartości nominalnej (8.812.500, 00 złotych) i po odjęciu kosztów emisji - zwiększyła kapitał zapasowy 
spółki. 
 
10. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby 
zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze 
wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego. 
 

 
Wyszczególnienie posiadanych akcji Spółki 30.06.2005 30.09.2005 
Zarząd 174.717 174.717 
Członek Zarządu 41.400 41.400 
Członek Zarządu 71.117 71.117 
Członek Zarządu 62.200 62.200 
Rada Nadzorcza 18.189.980 18.189.980 
Włodzimierz Lesiński –Przewodniczący Rady Nadzorczej 14.551.980 14.551.980 
Jerzy Nadwórny – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3.638.000 3.638.000 
Andrzej Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej - - 
Mikołaj Guranowski – Członek Rady Nadzorczej - - 
Artur Hibner – Członek Rady Nadzorczej - - 
Razem 18.364.697 18.364.697 

 
 
W związku z programem motywacyjnym Zarząd Spółki posiada prawo do objęcia nie więcej niż 174.925 
akcji serii B w 2006r. 
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Wyszczególnienie posiadanych uprawnień do akcji Spółki. 30.06.2005 30.09.2005 
Zarząd   
Członek Zarządu 69.970 69.970 
Członek Zarządu 58.308 58.308 
Członek Zarządu 46.647 46.647 
Razem 174.925 174.925 

 
 
11. Postępowania toczące się przed sądem organem właściwym dla postępowania arbitrażowego 
lub organem administracji publicznej wg. stanu na dzień 30.09.2005 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 
 
12. 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. 
 
13. Informacja o udzieleniu przez Lena Lighting S.A., poręczeń kredytu lub pożyczki lub 
udzieleniu gwarancji  
 
Na dzień 30.09.2005 Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji. 
 
14. 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. 
 
15. Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki w perspektywie najbliższego kwartału: 
 
W czwartym kwartale br. na wyniki Spółki może mieć wpływ kurs Euro oraz sytuacja w sektorze 
budowlanym. 
 
Komentarz Zarządu do wyników. 
 
Wyniki finansowe zaprezentowane narastająco za III kwartały wskazują na odchylenia od założeń 
pierwotnej prognozy opublikowanej w prospekcie emisyjnym spółki. Spółka zrealizowała przychody na 
poziomie 61.756 mln zł co stanowi 65,01% zaplanowanych pierwotnie rocznych przychodów. Porównując 
przychody ze sprzedaży z roku 2005 za trzy pierwsze kwartały, można zauważyć wzrost o 19,56% w 
stosunku do przychodów skonsolidowanych w porównywalnym okresie pamiętając, że kurs Euro w 
porównywanym okresie był wyższy (średni kurs Euro w 2004r - 4,6214, a w 2005r- 4,0583). Przychody ze 
sprzedaży w Polsce narastająco za trzy pierwsze kwartały 2005r były o 4,49% wyższe od osiągniętych 
przychodów w ubiegłym roku i były niższe niż zakładała prognoza. Natomiast przychody realizowane w 
eksporcie wyrażone w Euro były wyższe o 25,63% niż w 2004r. (wyższe o 11,27% w przychodach 
wyrażonych w zł).  
Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że dokonał korekty prognozy na 2005r. w raporcie bieżącym 
nr 33/2005 z dnia 04.11.2005r. W opinii Zarządu przychody ze sprzedaży wyniosą 87 mln zł., zysk netto 
12,1 mln zł. w stosunku do planowanych 95 mln zł. w przychodach i 14,5 mln zł. w zysku netto.  
Przychody i zysk zostały skorygowane z uwagi na kurs Euro (zakładany w prognozie był 4,1) oraz ze 
względu na niższą sprzedaż w Polsce niż była zakładana. 
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Z publicznej emisji akcji przeprowadzonej w maju bieżącego roku Lena Lighting pozyskała 8 mln zł. 
Dotychczas wykorzystała około połowy tych środków. Spółka sfinansowała nimi głównie inwestycje w 
moce produkcyjne oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego 
zarządzanie.  
 
16. 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.  
W dniu 19 lipca 2005r. zostało zarejestrowane przez Sąd podwyższenie kapitału Spółki o nową emisję 
akcji serii C o wartości 62.500 złotych. W związku z powyższym ostatnie notowanie 1.250.000 praw do 
akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł. odbyło się 17 sierpnia 2005r. 
 
 

Środa Wlkp., dnia 04-11-2005r 
 

 
Za Zarząd Lena Lighting S.A. 

 
 
Cezary Filipiński    Piotr Gogolewski   Maciej Rychlewski 
Członek Zarządu    Członek Zarządu    Prezes Zarządu 
 
 


