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Executive summary

▪ Rekordowe przychody I kw. w historii spółki.

▪ Zwiększone zapasy komponentów zabezpieczają ciągłość działań

w kolejnych okresach.

▪ Przywrócona rentowność na wszystkich poziomach rachunku wyników.

▪ Dynamiczny wzrost przychodów z eksportu.

▪ Nowa linia produktów PurelightLUG do sterylizacji światłem UV-C dla branży

HoReCa, biur, edukacji, usług oraz ochrony zdrowia.

I kwartał 2020 r. upłynął pod znakiem turbulencji wywołanych

przez pandemię koronawirusa. Choć identyfikujemy jej wpływ

na poziom zamówień w kolejnych miesiącach, to początek roku

pozwolił nam zwiększyć przychody i uzyskać dodatnią rentowność

na każdym poziomie rachunku wyników.

„

45,39
mln zł

Przychody

+7,9% r/r

72,5
%

Udział eksportu 

w przychodach

+5,8pp r/r

18,28
mln zł

zysk brutto

na sprzedaży

+6,0% r/r

1,91
mln zł

zysk netto*

+46,9% r/r
Ryszard Wtorkowski,

Prezes Zarządu LUG S.A.

* dla akcjonariuszy jednostki dominującej



• Nagrody i wyróżnienia
Realizacje LUG Najlepszymi inwestycjami

oświetleniowymi roku 2019:

▪ Najlepsza inwestycja oświetleniowa 2019 –

Hotel Europejski w Warszawie

▪ II miejsce w kategorii oświetlenie

wewnętrzne: Hub Hub Nowogrodzka

Square

▪ II nagroda w kategorii Oświetlenie dróg

i terenów publicznych: droga krajowa nr 5,

europejska trasa E261 (odcinek

w Komornikach)

• Targi branżowe 

16

I
Polska Wystawa Gospodarcza w 

Stalowej Woli

5-7

II
LUG na wystawie Sähkö Valo 

Tele AV w Finlandii

Nagrody i wyróżnienia / Targi branżowe 

Najważniejsze wydarzenia 2020Q1



Zagranica

Główne zrealizowane projekty

▪ Kompleksowe oświetlenie biura ambasady belgijskiej Chancellerie

de Belgique, Maroko 

▪ Szkoła podstawowa Tärnan, Vänersborg Szwecja 

▪ Centrala Electrolux, Alphen aan den Rijn, Holandia

▪ Oświetlenie uliczne częściowe na terenie gminy Kibbutz, Megido, 

Izrael

▪ Kompleksowe oświetlenie budynków Ministerstwa Ministry

Building Facades, Kair, Egipt 

▪ Oświetlenie uliczne Raglamyr, Haugesund, Norwegia

▪ Oświetlenie kładki Princes Quay Footbridge Hull, UK

▪ Magazyn i hala produkcyjna firmy RISE Facade illumination, 

Goteborg, Szwecja

▪ Wymiana oświetlenia ulicznego Nuhnenstraße, Frankfurt nad 

Odrą, Niemcy

▪ Oświetlenie parkingu dla biur Loxton Developments, Redditch, UK

▪ Szkoła Silsand Skole, Silsand, Norwegia

▪ Oświetlenie zewnętrzne terenu centrum handlowego Rehab City 

Mall, Kair, Egipt 

▪ Magazyn głównej hurtowni COLLIN Hustechnik, Duisburg, Niemcy

▪ Oświetlenie wnętrza obiektu przemysłowego Sider Engineering, 

Maroko 

▪ Market Hema, Sassenheim, Holandia

więcej: www.lug.com.pl/pl/produkty/realizacje

Skøyen Atrium, Oslo, Norwegia

http://www.lug.com.pl/pl/produkty/realizacje


Polska

Główne zrealizowane projekty

▪ Kompleksowe oświetlenie zakładu LUMEL,  Zielona Góra

▪ Fabryka Ruland Engineering & Consulting, Tychy

▪ Oświetlenie wnętrza przestrzeni biurowej BIDROOM, Kraków

▪ Nowoczesna hurtownia budowlana Bricoman Warszawa 

Wilanów, Warszawie

▪ Ogólnokształcąca Szkoła muzyczna I stopnia im. 

I.J.Paderewskiego w Krakowie

▪ Oświetlenie wewnętrzne Lewiatan Częstochowa, Czarny las

▪ Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra

▪ Modernizacja oświetlenia drogowego Strefy Ekonomicznej w Ełku

▪ Oświetlenie hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół 

Rolniczych, Białystok

▪ Przestrzeń administracyjno-biurowa siedziby Prezydenta miasta 

Sosnowca

▪ Biurowiec EXALO Drilling S.A., Zielona Góra

▪ Oświetlenie kompleksowe parkingu i centrum handlowego w 

Świętoszowicach

▪ Modernizacja oświetlenia zakładów centrum zaopatrzenia 

meblowego Drew Trans, Chojnice

▪ Kompleksowe oświetlenie Kieleckiego Centrum Kształcenia 

Zawodowego, Kielce

▪ Oświetlenie Innowacyjnego Dworca Systemowego w Oświęcimiu
więcej: www.lug.com.pl/pl/produkty/realizacje

Bank Spółdzielczy Pałuk w Żninie

http://www.lug.com.pl/pl/produkty/realizacje


Rynek oświetlenia LED
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Samochody hybrydowe i elektryczne

Odnawialne źródła energii

Oświetlenie LED

Oświetlenie LED to technologia o najwyższym tempie penetracji 

rynku wśród rozwiązań przyjaznych środowisku

Czynniki wzrostu rynku LED

OSZCZĘDNOŚCI

REGULACJE

IoT

Zastosowanie LED wiąże się 

z oszczędnością kosztów energii 

elektrycznej rzędu 60-65% 

i z redukcją pośrednich emisji 

gazów cieplarnianych

Wymogi UE dot. efektywności 

energetycznej oświetlenia 

wymuszają stosowanie rozwiązań 

opartych o LED

Rozwój inteligentnego oświetlenia zarówno 

wewnętrznego, jak i zewnętrznego jest możliwy tylko przy 

zastosowaniu LED. Skutkuje to dynamicznie rosnący 

popytem na rozwiązania IoT i Smart City.



13,4

30,6

Rynek oświetleniowy

Wpływ pandemii koronawirusa na branżę

▪ Prognozy na 2025 rok są niższe o 21%

w zestawieniu do prognoz sprzed

pandemii koronawirusa.

▪ Głównymi czynnikami napędzającymi

rozwój rynku inteligentnego oświetlenia

są:

▪ rosnące zapotrzebowanie  

na specjalistyczne oświetlenie, 

takie jak ogrodnictwo i oświetlenie 

dezynfekujące UV, 

▪ potrzeba dużej liczby placówek 

opieki zdrowotnej w celu leczenia 

rosnącej liczby pacjentów 

▪ rosnące zapotrzebowanie 

na sterylną produkcję obszary 

w branży farmaceutycznej.

18,0%
CAGR

Prognozowane tempo wzrostu 

inteligentnego rynku 

oświetlenia LED w latach 

2020-2025

mld USD

2020-e 2025-p

Wpływ pandemii koronawirusa na rynek oświetlenia smart
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Aktualna koniunktura i perspektywy

Rynek budowlany

• Wskaźnik GUS koniunktury w budownictwie*

po zanotowaniu głębokiego spadku w kwietniu 2020 r.

(do poziomu -48,7 pkt) odnotował w maju wzrost

do poziomu -38,8 pkt)

• Badani przez GUS przedsiębiorcy (próba 3000+)

prognozują nieznacznie bardziej negatywne portfele

zamówień niż przed miesiącem.

• Utrzymują się obawy odnośnie niepewności ogólnej

sytuacji gospodarczej (70,5% w maju br., 28,1%

w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz opóźnień płatności

za usługi.

• Wyraźne oczekiwania wzrostu cen w branży budowlanej

zgłaszane przez badane przedsiębiorstwa

+2,6
%

Dynamika cen opraw 

oświetleniowych 

III 2019 – III 2020**

* źródło: GUS, Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, handlu i usługach 2000-2020 (kwiecień 2020 r.) i

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, handlu i usługach – maj 2020 r.

** źródło: GUS, Ceny robót budowlano-montażowych w obiektów budowlanych (marzec 2020 r.)

Wskaźnik GUS koniunktury w budownictwie
[wartość wskaźnika od -100 do +100]



Wpływ pandemii koronawirusa na LUG

▪ Rezygnacja z podróży służbowych 

▪ Brak podróży zagranicznych

▪ Podróże w PL za zgodą dwóch Członków Zarządu

▪ Wstrzymanie organizacji spotkań zewnętrznych i wewnętrznych

▪ Zastąpienie spotkań bezpośrednich komunikacją online

▪ Rezygnacja z zewnętrznych cateringów, automatów vendingowych itp.

▪ Zakaz przyjmowania korespondencji prywatnej

▪ Ograniczenia dla kurierów oraz gości zewnątrznych

▪ Podział zespołów biurowych i praca zdalna dla części pracowników biurowo-

administracyjnych

▪ Praca zdalna ok. 155 osób

▪ Powrót do firmy tylko za zgodą

▪ Wprowadzenie dodatkowych zmian na produkcji oraz organizacja pracy w taki

sposób, aby pracownicy nie mieli ze sobą kontaktu między zmianami

▪ Dedykowane wejścia i wyjścia

▪ Ograniczenie korzystania z szatni

▪ Wprowadzenie dodatkowych „odległości” pozwalających na zwiększenie dystansu

pomiędzy brygadami

▪ Specjalny harmonogram przerw dla pracowników produkcji

▪ Dedykowanie dodatkowych miejsc na posiłki oraz umożliwienie spożywania

posiłku na stanowisku pracy

Zmiana organizacji pracy



Wpływ pandemii koronawirusa na LUG
Profilaktyka, środki bezpieczeństwa i higieny

Wdrożone środki bezpieczeństwa i higieny

▪ Zalecenie dezynfekcji rąk co min. 2h

▪ Zainstalowano 60 dozowników płynów dezynfekcyjnych

▪ Zakupiono 1425l. płynu do dezynfekcji rąk

▪ Codzienna dezynfekcja stanowisk pracy oraz klamek

▪ Dodatkowe wytyczne dla firmy sprzątającej

▪ Wyposażenie stanowisk produkcyjnych w spryskiwacze ze środkami

do dezynfekcji powierzchni

▪ Cykliczny pomiar temperatury ciała

▪ Wyposażenie organizacji w 12 termometrów bezdotykowych

▪ Dystrybucja przyłbic, maseczek ochronnych oraz rękawiczek

▪ Zakupiono maseczki – 15 500 jednorazowych i 2550 wielorazowych

▪ Zakupiono przyłbice – 2 000 szt.

▪ Zakupiono rękawiczki – 1 066 pudełek

▪ Pomiar temperatury kamerą termowizyjną

▪ Zakupiono 3 kamery termowizyjne

▪ Wytyczne związane z dystansem społecznym (1,5m), rezygnacją z witania

się poprzez podanie ręki.



Wpływ pandemii koronawirusa na LUG
Inne

▪ Plan oszczędnościowy oparty o następujące działania:

▪ Rewizja budżetowa polegająca na ograniczeniu planu

realizacji kosztów we wszystkich obszarach organizacji,

a następnie pełna dyscyplina budżetowa.

▪ Czasowe ograniczenia wynagrodzeń na podstawie

porozumień zmieniających warunki umowy o pracę oraz

aneksów do umów z podmiotami współpracującymi ze

spółką.

▪ Projekt optymalizacji kosztów biur regionalnych w ramach

polskiej organizacji handlowej.

▪ Odwołanie przez organizatorów tegorocznej edycji

największych branżowych targów Light & Building we

Frankfurcie nad Menem.

▪ Objęcie pracowników specjalną ochroną ubezpieczeniową od

skutków koronawirusa (odszkodowanie, świadczenia

szpitalne, transport medyczny, opieka psychologiczna)

▪ Pomoc dla Województwa Lubuskiego w zakupie i transporcie

do Polski 50 ton środków ochrony osobistej.



Nowa rodzina opraw

Oprawy UV-C do sterylizacji pomieszczeń PURELIGHT LUG

Wpływ pandemii koronawirusa na LUG

Światowy rynek UV-LED

▪ wyceniany na 268 mln USD w 2020 r.,

▪ do końca 2026 roku ma osiągnąć 1 044 mln USD,

przy wzroście CAGR na poziomie 21,2% w latach

2021-2026.

Globalny rynek sprzętu do dezynfekcji UV został

wyceniony na 1,1 mld USD w 2018 r., a według

prognoz ma osiągnąć 3,4 mld USD do 2026 r., przy

wzroście CAGR wynoszącym 15% od 2019 do 2026 r.

Wpływ rosnącej świadomości zagrożenia 

epidemicznego na rynek opraw UV-C

https://luglightfactory.eu/uv-c/



Harmonogram publikacji raportów okresowych 

13 maja 2020 r.

Skonsolidowany raport GK LUG S.A. za Q1’2020

27 maja 2020 r.

Jednostkowy raportu LUG S.A. za 2019 r.

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2019 r.

oraz sprawozdanie niefinansowe Grupy za 2019 r.

17 czerwca 2020 r.

26 czerwca 2020 r.

Zmiana terminów

Bez zmian:

6 sierpnia 2020 r.
Skonsolidowany raport GK LUG S.A. 

za Q2’2020

10 listopada 2020 r.
Skonsolidowany raport GK LUG S.A. 

za Q3’2020
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17,7%
20,0%

-0,1% -2,2%

CEL:
10,0%

2017 2018 2019 2020Q1

Stan realizacji 2019Q1

Strategiczne kierunki rozwoju

Globalizacja MarżeWzrost

CEL GŁÓWNY

Osiągnięcie tempa wzrostu na 

poziomie 10% CAGR przychodów 

w najbliższych 5 latach

WIZJA

Międzynarodowy lider 

innowacyjnych rozwiązań 

oświetleniowych

CELE WSPIERAJĄCE:

Wzrost eksportu do poziomu 75% przychodów 

grupy kapitałowej w perspektywie do 2021 roku

Zwiększenie i trwałe utrzymanie w perspektywie 

kilku lat marży brutto na sprzedaży na poziomie 

przekraczającym 40%

Udział zrealizowanych projektów o wartości 

powyżej 1 mln euro w przychodach na poziomie 

10% w perspektywie do 2021 roku



Rachunek wyników

Wyniki finansowe 2020Q1

mln zł 2019Q1 2020Q1 r/r

Przychody ze sprzedaży 42,05 45,39 +7,9%

Zysk brutto na sprzedaży 17,25 18,28 +6,0%

Rentowność brutto na sprzedaży 41,0% 40,3% -0,7pp

EBITDA 3,46 3,41 -1,4%

Rentowność EBITDA 8,2% 7,5% -0,7pp

Zysk operacyjny 1,48 1,11 -25,0%

Rentowność operacyjna 3,5% 2,4% -1,1pp

Zysk netto* 1,30 1,91 +46,9%

Rentowność netto* 3,1% 4,2% +1,1pp

▪ Wzrost sprzedaży dzięki istotnemu

zwiększeniu eksportu (odpowiadał

za 72,5% przychodów) i spowolnienia

na rynku budowlanym i w inwestycjach

w Polsce.

▪ Poprawa rentowności na wszystkich

poziomach rachunku wyników.

▪ Powrót marży brutto na sprzedaży

do oczekiwanego w strategicznych

kierunkach rozwoju celu powyżej 40%.

▪ Blisko półtorakrotny wzrost zysku netto

dzięki poprawie wyniku operacyjnego

i korzystnym różnicom kursowym

w rozliczeniach z Argentyną.

* dla akcjonariuszy jednostki dominującej



mln zł 31.03.2019. 31.03.2020. r/r

Suma bilansowa 140,92 157,68 +11,9%

Aktywa trwałe 67,98 69,12 +1,7%

Wartości niematerialne 13,82 16,23 +17,4%

Aktywa obrotowe 72,94 88,56 +21,4%

Zapasy 36,67 45,77 +24,8%

Gotówka i ekwiwalenty 7,09 4,85 -31,6%

Kapitał własny 54,75 48,53 -11,4%

Zobowiązania długoterminowe 18,25 12,94 -29,1%

Długoterminowe kredyty i pożyczki 3,59 2,35 -34,5%

Zobowiązania krótkoterminowe 67,92 96,21 +41,7%

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 27,47 37,00 +34,7%

Bilans

Wyniki finansowe 2020Q1

▪ Dalsza spłata zadłużenia

długoterminowego i zwiększenie

wykorzystania kredytu w rachunku

bieżącym.

▪ Zatowarowanie w celu zabezpieczenia

działalności operacyjnej oraz realizacji

przesuniętych kontraktów spowodowało

wzrost zapasów.

▪ Wyższe należności handlowe związane

z wydłużeniem terminów płatności

przez klientów.

▪ Wzrost pozostałych zobowiązań

krótkoterminowych związany

z prolongatą płatności do ZUS

w ramach wykorzystywanej tarczy

antykryzysowej.

* dla akcjonariuszy jednostki dominującej



3,46 3,41

+1,03 -1,86

+0,25 -0,08 +0,29
+0,32

Czynniki wpływające na wyniki 2020Q1

EBITDA 

2018Q1

Wzrost zysku brutto na 

sprzedaży

Wzrost kosztów sprzedaży w wyniku 

zwiększenia skali działalności spółki

Spadek kosztów ogólnego zarządu związany z 

koncentracją prac badawczych na nowej linii produktów

Wzrost amortyzacji

Wzrost pozostałych kosztów 

operacyjnych

Spadek pozostałych przychodów operacyjnych

EBITDA 

2019Q1



Przepływy pieniężne i wskaźniki

Wyniki finansowe 2020Q1

2019Q1 2020Q1 r/r

Dług netto / EBITDA 2,49 11,82 +9,33

ROE 6,9% -5,6% -12,4pp

ROA 2,7% -1,7% -4,4pp

EV/EBITDA* 5,59 14,91 +9,32

* na koniec okresu

2020Q1

Środki pieniężne na początek okresu 3,74

Działalność operacyjna +0,75

Działalność inwestycyjna -1,73

Działalność finansowa +2,09

Środki pieniężne na koniec okresu 4,85

▪ Dodatnie przepływy operacyjne pozwoliły na bezpieczne zwiększenie poziomu gotówki.

▪ Wzrost zadłużenia związany z rozwojem skali biznesu i negatywne wyniki 2019Q2 i 2019Q4 wpływają na wysokość wskaźnika

długu netto / EBITDA.

▪ Spadek zannualizowanych ROE i ROA r/r w wyniku zdarzeń z 2019 r., zanotowana poprawa w ujęciu kw/kw.



Obroty Kurs NCIndex WIG

LUG na rynku kapitałowym

Akcjonariat

37,1%

15,6%
17,6%

29,7% Ryszard Wtorkowski

Iwona Wtorkowska

Opera TFI

Pozostali akcjonariusze

4.1.2016. 16.6.2019.

LUG +6%

3,14 zł

WIG +11%

NCINDEX +47%

Akcje

Liczba akcji 7.198.570

Rynek notowań NewConnect

Debiut 20.11.2007.

Segment NC Focus

Indeks NCIndex (udział 1,331%)

ISIN PLLUG0000010

Ticker LUG

Wskaźniki

Zmiana 1 rok -53,8%

YTD -19,5%

EV/EBITDA* 14,91

* na koniec okresu



Kontakt

Monika Bartoszak

Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji 

+48.510.183.993

relacje@lug.com.pl

mailto:relacje@lug.com.pl


Władze i struktura Grupy LUG LUG S.A.
jednostka dominująca

LUG Light Factory
100%

LUG GmbH
100%

LUG do Brasil Ltda.

65%

LUG UK Ltd.
100%

LUG Argentina SA

50%

BIOT Sp. z o.o.
51%

LUG Turkey  

66,8%

Małgorzata Konys

Członek Zarządu

Dyrektor Finansowy

Mariusz Ejsmont

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Techniczny

Ryszard Wtorkowski

Prezes Zarządu

Iwona Wtorkowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Renata Baczańska

Członek Rady Nadzorczej

Eryk Wtorkowski

Członek Rady Nadzorczej

Zygmunt Ćwik

Członek Rady Nadzorczej

Szymon Zioło

Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD RADA NADZORCZA

ESCOLIGHT

30%

LUG SERVICES

97%

LUG West Africa Ltd.

70%



Grupa LUG na świecie

Posadas Sao Paulo Casablanca Londyn Algier Berlin Zielona Góra, Nowy Kisielin Stambuł Dubaj

70
rynków

Lagos


