
Zarząd Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podaje do publicznej wiadomości 
szacunkowe wybrane dane finansowe Lena Lighting S.A. za I kwartał 2020 roku.  
 

SZACUNKOWE WYBRANE DANE 

FINANSOWE 

w tys. zł. w tys. zł. Dynamika 

31.03.2020 31.03.2019 
za 2020 rok do 

2019 roku 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 
28 682  29 318  -2,17% 

II. Zysk brutto na sprzedaży  10 235 9 724 5,26% 

III. Zysk  na sprzedaży  2 227 2 220 0,32% 

IV. Zysk z działalności operacyjnej 2 217 2 207 0,45% 

V. Zysk  brutto 3 085 2 355 31,00% 

VI. Zysk  netto 2 457 1 863 31,88% 

 
Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2020 
roku w porównaniu z danymi finansowymi za I kwartał 2019 rok.  
 
Szacowany wynik w 2020 roku jest wyższy niż w 2019 roku w głównej mierze ze względu na wzrost kursu 

Euro w miesiącu marcu i wycenę na tej podstawie należności i zobowiązań z tytułu różnic kursowych Spółka 

uzyskała wyższy wynik za pierwszy kwartał 2020 roku o 739 tys. zł. Po wyeliminowaniu tego wpływu wynik 

osiągnięty w pierwszym kwartale 2020 roku jest podobny do wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale 

2019 roku.  

Pandemia wirusa Covid-19 nie miała negatywnego wpływu na wyniki Spółki w pierwszym kwartale 

bieżącego roku. Jednakże nie należy wykluczyć, że w kolejnych kwartałach sytuacja ta w Spółce ulegnie 

zmianie. W chwili obecnej portfel zamówień posiadanych przez Spółkę nie odbiega znacząco od sytuacji w 

roku ubiegłym. Następują przesunięcia dat dostawy do poszczególnych klientów związane z np. 

kwarantanną, innymi godzinami realizacji dostaw, przepisami miejscowymi w zakresie ograniczenia ruchu w 

poszczególnych krajach. Spółka funkcjonuje w chwili obecnej bez zakłóceń, przyjęte zostały zasady 

bezpieczeństwa i ograniczenia w zakresie ilości osób przebywających w firmie w zakresie pracowników 

administracji i pracowników działów handlowych. Produkcja w Spółce odbywa się bez zakłóceń – 

zmieniono zasady dostaw materiałów i komponentów do produkcji oraz zasady realizacji wysyłek poprzez 

ograniczenie kontaktu osób z zewnątrz z pracownikami spółki, wprowadzono dodatkowe środki ochronny 

osobistej pracowników. 

Zarząd Spółki mając świadomość zmienności otoczenia i nakładanych ograniczeń w związku z 

zwalczaniem pandemii wirusa COVID-19 przez rządy poszczególnych krajów na świecie na bieżąco 

analizuje sytuacje i w przypadku gdy zmieni się ona w sposób mogący mieć wpływ na bieżącą działalność 

gospodarczą Spółki, na jej wyniki, sytuację ekonomiczną, bądź bieżące lub przyszłe funkcjonowanie 

opublikuje niezwłocznie w tym zakresie raport z informacją poufną -  dotyczącą czasu trwania takiego 

zdarzenia jak i szacowanego wpływu na wyniki finansowe Spółki. 

 
Zgodnie z przyjętymi w Spółce Indywidualnymi Standardami Raportowania w przypadku, gdy wybrane dane 
finansowe, które zwyczajowo są elementem raportu okresowego, odbiegają od powszechnego szacowania 
rynku – powinny zostać niezwłocznie przekazane przez spółkę w trybie raportu bieżącego. Odniesienie się 
do „powszechnego szacowania rynku” dotyczyć może prezentowanych prognoz przez analityków, historii 
osiągnieć Spółki na podstawie, której inwestor podejmuje decyzje zakładając kontynuacje tendencji. Ze 
względu na różnorodność zdarzeń, które mogą mieć miejsce i trudność z ich jednolitą kwantyfikacją, Zarząd 



spółki analizuje każdorazowo zaistniała sytuacje pod kątem oceny - czy jest ona cenotwórcza i czy wymaga 
opublikowania w formie komunikatu bieżącego.  
 
Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR 
jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy 
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