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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 szacunkowych wybranych danych finansowych Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał oraz narastająco za cztery kwartały 2019 roku oraz 

ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych w analogicznych 

okresach lat poprzednich, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szacunkowe 

skonsolidowane wybrane dane finansowe za IV kwartał oraz narastająco za cztery kwartały 

2019 roku wraz  

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

 

W IV kwartale 2019 r. Grupa Kapitałowa LUG S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży 

na poziomie 47,25 mln zł, co oznacza spadek o 7,7% w stosunku do IV kw. 2018 roku. 

Przychody ze sprzedaży zrealizowane w IV kw. 2019 roku były drugą najwyższą kwartalną 

sprzedażą w historii firmy. Wyższy poziom sprzedaży Grupa LUG zanotowała tylko w IV kw. 

2018 roku. Kwartalny wynik sprzedażowy przyniósł stabilizację przychodów ze sprzedaży 

w całym 2019 roku na poziomie niemal identycznym jak przed rokiem tj. 170,65 mln zł (wobec 

170,79 mln zł w 2018 roku, dynamika r/r -0,1%). Na skonsolidowany wynik po 12 miesiącach 

2019 roku składa się dwucyfrowy rozwój Grupy LUG na rynkach zagranicznych, na których 

przychody ze sprzedaży osiągnęły około 15-procentową dynamikę, przy równoczesnym 17-

procentowym spadku przychodów ze sprzedaży na rynku polskim. Wskazana struktura 

przychodów potwierdza realizację przez Emitenta przyjętej strategii intensywnej 

internacjonalizacji i tym samym zwiększenia udziału przychodów z eksportu do poziomu 

przekraczającego 60% w całym 2019 roku. Realizując ekspansję na rynkach zagranicznych LUG 

ponosi wyższe koszty rozwoju, co przekłada się na inne poziomy rachunku zysków i strat. Na 

ujemną dynamikę przychodów realizowanych w kraju w IV kwartale 2019 roku wpłynęła przede 

wszystkim słaba kondycja gospodarcza na rynku polskim. Ostatni kwartał 2019 roku 

charakteryzował się wyhamowaniem aktywności inwestycyjnej na rynku polskim, o czym 

świadczą: wyraźne spowolnienie produkcji budowlanej (inwestycje w budownictwo stanowią 

około połowy łącznych inwestycji), obniżenie stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, 



          
        
spadek popytu na kredyty inwestycyjne, spadek wartości leasingów oraz mocny spadek 

wartości przetargów GDDKiA (ich łączna wartość do grudnia 2019 roku była o ponad 80% niższa 

niż w 2018 roku). Ponadto Emitent doświadczył w ostatnim kwartale 2019 roku kolejnych 

przesunięć istotnych projektów zagranicznych, których realizacja została potwierdzona na I kw. 

2020 roku.  

 

Po czterech kwartałach 2019 roku zysk brutto na sprzedaży wyniósł 65,43 mln zł, spadając 

o 7,5% r/r z poziomu 70,72 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku. W ujęciu narastającym 

za dwanaście miesięcy 2019 roku, marża brutto na sprzedaży spadła o 3,1pp r/r i osiągnęła 

poziom 38,3%. Obniżenie marży brutto na sprzedaży i zejście poniżej poziomu 40% nie jest 

satysfakcjonujące dla krótkookresowych wyników Grupy LUG, lecz było podyktowane potrzebą 

zwiększenia wolumenów sprzedażowych w celu umocnienia pozycji negocjacyjnej względem 

dostawców kluczowych komponentów. Pozytywnego efektu tych działań Zarząd Emitenta 

spodziewa się na przełomie I i II kw. 2020 roku, gdy struktura zapasów w całości odzwierciedli 

efekt negocjacji. Dodatkowym elementem podnoszącym efektywność organizacji będzie 

długookresowy plan poprawy efektywności, obejmujący optymalizację procesów 

produkcyjnych i przygotowania produkcji, racjonalizację zasobów oraz kontynuację 

internacjonalizacji. 

 

Zysk brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG w samym IV kwartale roku osiągnął poziom 

16,60 mln zł względem 18,80 mln zł w IV kw. 2018 roku (-11,7% r/r). Marża brutto na sprzedaży 

w samym IV kwartale osiągnęła poziom 35,1%, wobec poziomu 36,7% w IV kwartale 2018.  

 

W IV kwartale roku Grupa Kapitałowa LUG wypracowała ujemny skonsolidowany wynik EBITDA 

w wysokości -1,39 mln zł, natomiast w okresie całego 2019 roku wyniósł on 4,88 mln zł (-69,2% 

r/r). Na poziomie wyniku operacyjnego w samym IV kwartale 2019 roku Emitent zanotował 

stratę w wysokości -3,65 mln zł wobec 3,65 mln zł zysku przed rokiem. Wynik operacyjny 

czterech kwartałów 2019 roku wyniósł natomiast -3,43 mln zł wobec 9,01 mln zł przed rokiem. 

Na poziomie wyniku netto, IV kw. 2019 roku zamknął się stratą w wysokości 5,10 mln zł, wobec 

-857 tys. zł przed rokiem. W ujęciu narastającym za cały 2019 roku Emitent odnotował stratę 

netto w wysokości -4,69 mln zł, wobec 4,15 mln zł zysku netto w 2018 roku. 

 

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.  

 



          
        
Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie zostaną 

opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2019 roku. 

 

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

 

Załącznik: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za IV kwartał oraz 

narastająco za cztery kwartały 2019.pdf 
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