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Numer               9/2021 

Podmiot            LUG S.A. 

 

 

Temat: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

za II kwartał i narastająco za I półrocze 2021 roku  

 

Treść raportu:  

Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("LUG", "Emitent"), w związku z powzięciem w dniu 

dzisiejszym, tj. 05.08.2021 r. informacji o wartości wybranych szacunkowych danych 

finansowych Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał oraz narastająco za I półrocze 2021 roku, 

jak również ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych 

w analogicznych okresach lat poprzednich, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu 

wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za II kwartał oraz narastająco 

za I półrocze 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat obrotowych 

2018-2021 oraz poniższym komentarzem: 

 

• Grupa Kapitałowa LUG S.A. zanotowała w II kwartale 2021 roku 47,39 mln zł przychodów 

ze sprzedaży, co stanowi 5,0% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu przed 

rokiem. Sprzedaż w ujęciu narastającym za I półrocze 2021 osiągnęła poziom 84,92 mln 

zł w porównaniu z poziomem 90,51 mln zł za dwa kwartały 2020 roku. 

• Skonsolidowane przychody operacyjne Grupy LUG w II kwartale b.r. wyniosły 0,46 mln zł 

wobec 1,53 mln zł w II kwartale poprzedniego roku. Różnica w poziomie pozostałych 

przychodów operacyjnych wynika z faktu, że w II kwartale 2020 roku Emitent otrzymał 

świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP w kwocie 935 tys. zł 

stanowiące dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem 

ekonomicznym w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19 w pierwszych tygodniach II kwartału. Całkowita wartość 

niniejszego świadczenia w 2020 roku wyniosła 2,64 mln zł. W ujęciu narastającym 

za 6 miesięcy 2021 roku, pozostałe przychody operacyjne wyniosły 1,00 mln zł i były 

o 46,7% niższe niż przed rokiem.  

• W efekcie zrealizowanej w II kwartale struktury produktowej sprzedaży, Grupa LUG 

wypracowała zysk brutto na sprzedaży w wysokości 25,55 mln zł względem 19,44 mln zł 

w analogicznym okresie 2020 roku (+31,4% r/r), a tym samym w I połowie br. zysk brutto 

wyniósł 36,05 mln zł w porównaniu z poziomem 37,72 mln zł przed rokiem (-4,4% r/r). 



          
        

Marża brutto na sprzedaży wzrosła w II kwartale o 10,8pp r/r osiągając poziom 53,9%, 

wobec poziomu 43,1% w II kwartale 2020 roku. W ujęciu narastającym za dwa kwartały 

osiągnęła poziom 42,5% (+0,8pp r/r) pomimo spadku marży w I kwartale br.  

• Wynik operacyjny Grupy LUG wyniósł w II kwartale br. 2,61 mln zł wobec poziomu 

3,12 mln zł przed rokiem (-16,2% r/r). Różnica r/r jest efektem działań prewencyjnych 

realizowanych w 2020 roku, w ramach których wynagrodzenia pracowników 

nieprodukcyjnych zostały czasowo obniżone, co pozwoliło krótkotrwale zredukować 

koszty wynagrodzeń. Poziom zysku operacyjnego II kwartału br. przełożył się również 

na poziom wyniku operacyjnego za całe I półrocze 2021 roku, który w perspektywie 

sześciu miesięcy wyniósł 3,19 mln zł względem poziomu 4,23 mln zł w I połowie 

2020 roku. Marża operacyjna wyniosła 5,5% w II kw. 2021 r. (-1,44pp r/r) i 3,8% 

za pierwsze 6 miesięcy br. (-0,9pp r/r). 

• W II kwartale 2021 r. Grupa LUG wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA 

w wysokości 5,22 mln zł wobec poziomu 5,36 mln zł w II kwartale 2020 r. W ujęciu 

narastającym za dwa kwartały br. EBITDA wyniósł 8,37 mln zł wobec poziomu 8,77 mln zł 

w analogicznym okresie roku 2020. Marża EBITDA wyniosła odpowiednio 11,0% 

w II kwartale 2021 r. (-0,9pp r/r) oraz 9,9% w okresie I-II kwartał 2021 r. (+0,2pp r/r). 

• Wynik netto Grupy Kapitałowej LUG w I półroczu 2021 roku wyniósł 1,55 mln zł wobec 

poziomu 4,61 mln zł w I półroczu 2020 roku, natomiast w samym II kwartale br. wynik 

netto ukształtował się na poziomie 0,78 mln zł wobec 2,95 mln zł rok wcześniej. 

Marża netto wyniosła odpowiednio 1,8% w I-II kwartale br. oraz 1,7% w II kwartale br. 

 

Na dynamikę wyników Grupy LUG w całym pierwszym półroczu 2021 roku wpływ miała seria 

czynników spośród których, podobnie jak w samym I kwartale br., największy wpływ miały 

globalne zakłócenia łańcucha dostaw. Ograniczona dostępność surowców, w szczególności 

półprzewodników, osprzętu elektrycznego oraz kluczowych metali pozyskiwanych również przez 

głównych producentów elektroniki oraz przez przemysł motoryzacyjny przełożyła się na cenę 

oraz dostępność niemalże wszystkich komponentów używanych w produkcji opraw i elementów 

smart. Ożywienie gospodarcze oraz rosnący sentyment produkcji przemysłowej na całym świecie 

stymulowały dodatkowy popyt na usługi transportowe, co przy aktualnie ograniczonej 

przepustowości przełożyło się na kilkukrotny (niekiedy pięciokrotny) wzrostów kosztów 

transportu. Na początku 2021 roku w ramach GK LUG udało się zwiększyć stany magazynowe 

w zakresie wybranych pozycji komponentowych. Wciąż jednak nie jest to pełna dostępność, 

która pozwalałaby bez zakłóceń realizować wszystkie zlecenia w ramach zwiększonego 

zapotrzebowania i rekordowo wysokiego portfela zamówień. Portfel ten został zbudowany 

na bazie zgłaszanych w poprzednich kwartałach przesunięć w realizacji dużych projektów 

oraz obserwowanej wzmożonej aktywności inwestycyjnej odbiorców. Ponadto rok 2020 

w efekcie realizowanych wówczas działań prewencyjnych związanych z pandemią COVID-19 



          
        

(trzymiesięczna obniżka poziomu wynagrodzeń oraz dotacja ze środków FGŚP) jest wysokim 

poziomem odniesienia dla wyników 2021 roku realizowanych w warunkach ograniczonej 

dostępności komponentów.  

 

Zdaniem Zarządu w II kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. pozostawała pod silnym 

wpływem szoków podażowych na rynku komponentów i mierzyła się z problemami w obszarze 

łańcucha dostaw, jednakże bieżący poziom zamówień pozwala oceniać przyszłą sytuację jako 

stabilną. Jednocześnie Zarząd LUG S.A z uwagą analizuje także inne czynniki ryzyka, spośród 

których jako  najistotniejsze ocenia te związane ze ściągalnością należności, regulowaniem 

zobowiązań oraz rozwojem pandemii COVID-19 w kolejnych miesiącach.  

 

Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie zostaną 

opublikowane w raporcie okresowym za II kwartał 2021 roku w dniu 12 sierpnia br. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Załącznik: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za II kwartał oraz narastająco 

za I półrocze 2021.pdf 
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