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Executive summary

▪ Ponad 10-proc. tempo wzrostu przychodów r/r

▪ Marża brutto na sprzedaży powróciła do strategicznie oczekiwanych 

poziomów pow. 40%

▪ Istotne obniżenie kosztów ogólnego zarządu

▪ Stopniowe obniżanie zadłużenia dzięki dodatnim przepływom 

z działalności operacyjnej

▪ Nowa linia produktów PurelightLUG do sterylizacji światłem UV-C 

dla branży HoReCa, biur, edukacji, usług oraz ochrony zdrowia

W II kwartale 2020 r. stopniowe otwieranie gospodarek

poszczególnych krajów pozwoliło nam wzrosnąć i wypracować

dodatnie wyniki finansowe. Dalsza dyscyplina kosztowa,

operacyjne działania prewencyjne wynikające z rozwoju pandemii

COVID-19 oraz aktualny poziom zamówień pozwalają nam uznać,

że sytuacja Grupy LUG jest stabilna.

„

45,12
mln zł

Przychody

+10,7% r/r

19,44
mln zł

Zysk brutto 

na sprzedaży

+27,1% r/r

5,36
mln zł

EBITDA

+57,2% q/q

2,70
mln zł

zysk netto*

+41,4% r/r

Ryszard Wtorkowski,

Prezes Zarządu LUG S.A.

* dla akcjonariuszy jednostki dominującej



Zagranica

Główne zrealizowane projekty

• Oświetlenie uliczne Bazy NATO, Litwa

• Szkoła podstawowa Collège Galilée, Strasbourg, Francja

• Centralny Bank Rezerw Banco Central de Reserva del Perú, Lima, Peru 

• Biurowiec sieci handlowej Vinted, Litwa

• Zakład CIECH soda Deutschland, Staßfurt, Niemcy

• Oświetlenie Centrum Handlowego Real Plaza, Chiclayo, Peru

• Hala Sportowa Valkeakoski Sports Hall, Valkeakoski, Finlandia

• Biurowiec Guyancourt Sky View, Guyancourt, Francja

• Kompleksowe oświetlenie Gardenia Residence, Dubai Hills, Dubaj, 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

• Oświetlenie uliczne, Khorfakkan, Zjednoczone Emiraty Arabskie

• Oświetlenie powierzchni czystych CEPHA pharmaceutical industry, 

Jordan

• Oświetlenie drogowe portu lotniczego Dubai International Airport, Dubaj, 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

• Oświetlenie uliczne Prijedor Municipality, Bośnia i Hercegowina

• Kompleksowe oświetlenie zakładu König GmbH & Co KG, Moringen, 

Niemcy

• Middleton Business Park, Morecamble, Wielka Brytania

• Oświetlenie przemysłowe centrum logistycznego Inditex-Zara, 

Barcelona, Hiszpania

• Szkoła podstawowa Escola Sophia Mello Breyner, Arcozelo, Portugalia

• Szpital i klinika w Heerenveen, Holandia oraz w Maella, Hiszpania

• Modernizacja oświetlenia centrum logistycznego DC Ahold Bleiswijk, 

Holandia

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

Szkoła, Novi Sad, Serbia

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


Polska

Główne zrealizowane projekty

• Oświetlenie przemysłowe zakładu produkcyjnego 

międzynarodowej firmy Schattdecor, Głuchołazy

• Oświetlenie medyczne oraz wewnętrzne pracowni 

Hemodynamiki Szpitala Uniwersyteckiego im. K. 

Marcinkowskiego, Zielona Góra

• Oświetlenie wewnętrzne Rozlewni Wód Mineralnych 

Staropolanka, Polanica Zdrój

• Park logistyczny globajnej firmy Hillwood z branży 

nieruchomości komercyjnych, Oleśnica

• Oświetlenie wewnętrzne Zespołu Akademików Uniwersytetu 

Wrocławskiego „Labirynt”, Wrocław

• Oświetlenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera, 

Szczecin

• Kompleksowe oświetlenie biurowca i hali produkcyjnej firmy 

PAX PHU, Dołuje

• Iluminacja zewnętrzna Hotelu Focus, Szczecin

• Oświetlenie wewnętrzne Centrum Badawczo-Rozwojowego 

w Modlnicy, gm. Wielka Wieś 

• Oświetlenie zewnętrzne Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA, Kielce 

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

Oświetlenie uliczne, Karpacz

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.

UV-C

Potrzeby społeczeństwa wywołane pandemią 

spowodowały istotny wzrost popytu 

na oświetlenie dezynfekujące UV-C



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) odnotowuje w kolejnych miesiącach

stopniowy wzrost (w lipcu do poziomu -16,7 pkt)

• Badani przez GUS przedsiębiorcy (próba 3000+)

prognozują nieznacznie bardziej negatywne portfele

zamówień niż przed miesiącem.

• Utrzymują się obawy odnośnie niepewności ogólnej

sytuacji gospodarczej (69,2% w czerwcu br., 27,0%

w analogicznym miesiącu ub.r.) przy jednoczesnej

relatywnej poprawie nastrojów w odniesieniu do redukcji

opóźnień płatności.

• Wyraźne oczekiwania wzrostu cen w branży budowlanej

zgłaszane przez badane przedsiębiorstwa+2,2
%

Dynamika cen opraw 

oświetleniowych 

V 2019 – V 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 (maj 2020 r.)

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



Wpływ pandemii koronawirusa na LUG

▪ Rezygnacja z podróży służbowych 

▪ Wstrzymanie organizacji spotkań zewnętrznych i wewnętrznych, zastąpienie

spotkań bezpośrednich komunikacją online

▪ Rezygnacja z zewnętrznych cateringów, automatów vendingowych itp.

▪ Ograniczenia i specjalne procedury dla kurierów oraz gości zewnętrznych

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

administracyjnych

▪ Wprowadzenie dodatkowych zmian na produkcji oraz organizacja pracy

pozwalająca na izolację pomiędzy poszczególnymi zmianami

▪ Pomiar temperatury kamerą termowizyjną przed wejściem do zakładów LUG

▪ Wyposażenie pracowników oraz stanowisk pracy w przyłbice, maseczki ochronne,

rękawiczki nitrylowe, środki do dezynfekcji

▪ Kampania informacyjna dla pracowników poświęcona profilaktyce i ochronie

zdrowia

▪ Ochrona ubezpieczeniowa pracowników od skutków koronawirusa

Zmiana organizacji pracy, profilaktyka, środki bezpieczeństwa i higieny



Wpływ pandemii koronawirusa na LUG
Inne

▪ Plan oszczędnościowy oparty o następujące działania:

• Rewizja kosztowa i kontynuacja pełnej dyscypliny budżetowej

• Czasowego ograniczenia wynagrodzeń (3 miesiace) na podstawie

imiennych porozumień zmieniających warunki umowy o pracę oraz

aneksów do umów z podmiotami współpracującymi ze spółką

(-25% dla zarządu w okresie 04-06.2020, -20% dla kadry

dyrektorskiej oraz -10% dla kadry handlowej, administracyjno-

biurowej i przygotowania produkcji w okresie 05- 7.2020).

Obniżkami nie zostali objęci pracownicy bezpośrednio produkcyjni.

• Optymalizacja kosztów organizacji handlowej oraz procesów

produkcyjnych.

• Kontynuacja internacjonalizacji rynków zbytu.

▪ 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/



Oprawy UV-C do sterylizacji pomieszczeń PURELIGHT LUG

Wpływ pandemii koronawirusa na LUG

Oświetlenie dezynfekujące – wybrane realizacje:

• Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli

• Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie

• Restauracja GURU w Warszawie

• Miejskie Przedszkole nr 34 im. "Rozśpiewane Przedszkole"

w Zielonej Górze

• Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie
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Stan realizacji 2019Q2

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 2020Q2

mln zł 2019Q2 2020Q2 r/r

Przychody ze sprzedaży 40,76 45,12 +10,7%

Zysk brutto na sprzedaży 15,29 19,44 +27,1%

Rentowność brutto na sprzedaży 37,5% 43,1% +5,6pp

EBITDA 0,29 5,36 +1748,3%

Rentowność EBITDA 0,7% 11,9% +11,2pp

Zysk operacyjny -1,80 3,11 -

Rentowność operacyjna -4,4% 6,9% +11,3pp

Zysk netto* -2,04 2,70 -

Rentowność netto* -5,0% 6,0% +11,0pp

▪ Wzrost sprzedaży przy zwiększeniu

udziału przychodów krajowych

w wyniku finalizacji projektów

rozpoczętych w poprzednich

kwartałach.

▪ Rentowność brutto na sprzedaży na

poziomie przekraczającym cele

określone w strategicznych kierunkach

rozwoju

▪ Dalsza poprawa rentowności na

wszystkich poziomach rachunku

wyników.

▪ Zysk operacyjny zwiększony o 935 tys.

zł w wyniku świadczenia z FGŚP.

▪ Blisko półtorakrotny wzrost zysku netto

dzięki poprawie wyniku operacyjnego

i korzystnym różnicom kursowym

w rozliczeniach z Argentyną.

* dla akcjonariuszy jednostki dominującej



mln zł 30.06.2019. 30.06.2020. r/r

Suma bilansowa 143,09 153,13 +7,0%

Aktywa trwałe 69,57 67,79 -2,6%

Wartości niematerialne 14,76 15,55 +5,4%

Aktywa obrotowe 73,52 85,34 +16,1%

Zapasy 37,88 47,23 +24,7%

Gotówka i ekwiwalenty 3,21 3,69 +15,0%

Kapitał własny 52,61 49,87 -5,2%

Zobowiązania długoterminowe 17,41 13,37 -23,2%

Długoterminowe kredyty i pożyczki 3,22 2,08 -35,4%

Zobowiązania krótkoterminowe 73,07 89,89 +23,0%

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 29,43 33,11 +12,5%

Bilans

Wyniki finansowe 2020Q2

▪ Dalsza spłata zadłużenia

długoterminowego i krótkoterminowego.

▪ Zatowarowanie w celu zabezpieczenia

działalności operacyjnej oraz realizacji

przesuniętych kontraktów spowodowało

wzrost zapasów.

▪ Spadek w stosunku do poprzedniego

kwartału krótkoterminowych należności

handlowych w wyniku poprawy

terminów płatności realizowanych przez

klientów.

▪ Wzrost pozostałych zobowiązań

krótkoterminowych związany

z prolongatą płatności do ZUS

w ramach wykorzystywanej tarczy

antykryzysowej.

* dla akcjonariuszy jednostki dominującej



0,29

5,36

+4,15 -1,23
+1,71

+0,70 -0,43
+0,15

Czynniki wpływające na wyniki 2020Q2

EBITDA 

2019Q2

Wzrost zysku brutto na 

sprzedaży

Wzrost kosztów sprzedaży w wyniku 

zwiększenia skali działalności spółki

Spadek kosztów ogólnego zarządu związany 

z reorganizacją w dobie epidemii COVID-19

Wzrost amortyzacji

Wzrost pozostałych kosztów 

operacyjnych

Wzrost pozostałych przychodów operacyjnych

EBITDA 

2020Q2



Przepływy pieniężne i wskaźniki

Wyniki finansowe 2020Q2

2019Q2 2020Q2 r/r

Dług netto / EBITDA 4,03 6,77 +2,74

ROE 0,6% -3,1% -3,6pp

ROA 0,2% -1,0% -1,2pp

EV/EBITDA* 7,67 10,80 +3,13

* na koniec okresu

2020Q2

Środki pieniężne na początek okresu 4,85

Działalność operacyjna +3,14

Działalność inwestycyjna -1,06

Działalność finansowa -3,24

Środki pieniężne na koniec okresu 3,69

▪ Dodatnie przepływy operacyjne pozwoliły na bezpieczne finansowanie inwestycji i spłatę zadłużenia.

▪ Poprawa wskaźników płynności i zadłużenia ogólnego w stosunku do poprzedniego kwartału, ale pozostają one nadal, podobnie

jak wskaźnik długu netto / EBITDA na poziomie mniej korzystnym niż rok wcześniej z uwagi na negatywne wyniki drugiego i

czwartego kwartału poprzedniego roku..

▪ Wskaźnik EV/EBITDA na poziomie wyższym niż przed rokiem przy jednoczesnej poprawie w stosunku do poprzedniego

kwartału.



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. 7.8.2020.

LUG +122%

6,55 zł

WIG +14%

NCINDEX +117%

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 +87,1%

YTD +67,9%

EV/EBITDA* 10,80

* na koniec okresu

DO AKTUALIZACJI PRZED 

PUBLIKACJĄ WYNIKÓW O 

OSTATNIE KILKA SESJI



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


