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Treść raportu:  

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

dzisiejszym informacji o wartości wybranych szacunkowych danych finansowych Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał oraz narastająco za trzy kwartały 2019 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 III kwartał oraz narastająco za trzy kwartały 2019 roku wraz  

z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat obrotowych 2016-2018. 

 

Sprzedaż w ujęciu narastającym za trzy kwartały 2019 roku osiągnęła poziom 120,15 mln zł, 

co jest wynikiem zbliżonym do roku 2018 (wzrost o +0,5% r/r). Przychody ze sprzedaży 

w III kwartale 2019 roku wyniosły 37,34 mln zł, co jest poziomem o 13,0% niższym niż 

w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na ujemną dynamikę przychodów w III kwartale 

bieżącego roku wpłynęła bardzo słaba koniunktura gospodarcza na rynku polskim, która 

zablokowała pozytywny wpływ sezonowości branży oświetleniowej na wyniki Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. Emitent doświadczył w III kwartale dalszych, nawarstwiających się 

przesunięć realizacji projektów, a także nieustannego zmniejszanie liczby przetargów 

publicznych na roboty budowlane w Polsce.  

 

Po trzech kwartałach 2019 roku zysk brutto na sprzedaży wyniósł 46,96 mln zł spadając o 9,6% 

r/r z poziomu 51,92 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku. W ujęciu narastającym 

za dziewięć miesięcy bieżącego roku, marża brutto na sprzedaży spadła o 4,3pp r/r i osiągnęła 

poziom 39,1%. Zysk brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG w samym III kwartale roku 

osiągnął poziom 14,43 mln zł względem 20,21 mln zł w 2018 roku (-28,6% r/r). Marża brutto 

na sprzedaży w samym III kwartale spadła r/r o 8,5pp i osiągnęła poziom 38,6%, wobec 

poziomu 47,1% w III kwartale 2018. Słaba dynamika przychodów i obniżenie marży brutto 

na sprzedaży to wynik silnej presji cenowej odczuwanej w branży oświetleniowej, wobec której 

- Emitent realizując strategie wyróżniania się - zmuszony był bronić realizowanych poziomów 

marż kosztem wolumenu sprzedaży. Dzięki temu Emitent odnotował w III kwartale 2019 roku 



          
        
poprawę marży brutto na sprzedaży do poziomu 38,6% względem poziomu marży brutto 

na sprzedaży zrealizowanej kwartał wcześniej tj. 31%.  

 

W III kwartale roku Grupa Kapitałowa LUG wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA 

w wysokości 1,79 mln zł (-58,8% r/r), natomiast w okresie 9 miesięcy 2019 roku wynik EBITDA 

spadł o 45,4% i wyniósł 5,54 mln zł. Na poziomie wyniku operacyjnego w samym III kwartale 

2019 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. częściowo zniwelowała stratę z II kwartału bieżącego 

roku, która zmniejszyła się do poziomu 0,38 mln zł, co znalazło odzwierciedlenie w zysku 

operacyjnym za trzy kwartały 2019 roku, który wyniósł -0,69 mln zł. W okresie lipiec - wrzesień 

bieżącego roku Emitent odnotował stratę netto w wysokości 0,73 mln zł, natomiast wynik 

netto w ujęciu narastającym za 9 miesięcy bieżącego roku wyniósł -1,48 mln zł.  

 

W omawianym okresie nie miały miejsca żadne zdarzenia o charakterze jednorazowym, które 

w sposób nadzwyczajny oddziaływałyby na przedstawione wyniki. Rozwój spółek Grupy LUG 

ma charakter organiczny i polega na opracowywaniu i realizacji projektów oświetleniowych 

oraz kontraktów długoterminowych. Strategicznym kierunkiem rozwoju Grupy Kapitałowej 

LUG S.A. jest internacjonalizacja biznesu i rozwój na rynkach międzynarodowych. Dodatkowym 

czynnikiem wspierającym decyzję o rozwoju na rynkach zagranicznych jest niezmiennie 

pogarszająca się koniunktura w krajowym przemyśle i bardzo słabe odczyty istotnych 

wskaźników ekonomicznych, w tym polski PMI na najniższym poziomie od 2009 roku. 

W obliczu niniejszej sytuacji oraz narastającej presji cenowej Emitent podjął na przestrzeni 

II i III kwartału br. zwiększoną aktywność w zakresie rozwoju rynków eksportowych, zmierzając 

w kierunku większej niezależności od lokalnej koniunktury. W efekcie podjętych działań 

struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG w ujęciu narastającym 

za 9 miesięcy 2019 roku uległa zmianie na rzecz przychodów realizowanych na rynkach 

zagranicznych, które stanowią 62% całkowitych przychodów ze sprzedaży, wobec poziomu 38% 

przychodów realizowanych na rynku polskim. Rok wcześniej, tj. w pierwszych trzech kwartałach 

2018 roku przychody zagraniczne stanowiły mniejszość (49,5% przychodów ogółem). Udział 

przychodów realizowanych za granicą wzrósł więc w ujęciu r/r o 12,5pp, co jest zgodne 

z jednym z celów wskazanych w Strategicznych Kierunkach Rozwoju (osiągnięcie 75-

procentowego udziału przychodów eksportowych w perspektywie do 2021 roku). Równolegle 

Zarząd Emitenta pracuje nad wdrożeniem programu optymalizacji procesów wewnętrznych, 

który zwiększy efektywność organizacji w kolejnych kwartałach. 

 

Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie zostaną 

opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2019 roku w dniu 14 listopada 2019 roku. 
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