
 



1. WPROWADZENIE 

 

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone 

na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2013r. – 

31.12.2013r. zostały zaprezentowane w Tabeli 2, Tabeli 4 i Tabeli 5. Ponieważ dnia 01.08.2008 roku 

LUG Light Factory Sp. z o.o. przejęła działalność operacyjną (projektowanie, produkcja i sprzedaż 

opraw oraz rozwiązań oświetleniowych) oraz działalność z zakresu badań i rozwoju, Zarząd Emitenta 

przekazuje w niniejszym raporcie również wybrane jednostkowe dane finansowe tej spółki w Tabeli 

3. 

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, 

obowiązujący na dzień bilansowy. 

Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną 

średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień 

każdego zakończonego miesiąca czterech kwartałów roku. 

  

Tabela 1 Zastosowane kursy EUR/PLN 

 
Kurs euro na dzień bilansowy 

(31.12.) 
Średni kurs euro w okresie 

od 01.01. do 31.12. 

2012 4,0882 4,1736 

2013 4,1472 4,2110 

 

Źródło: NBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. WYBRANE DANE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 

 

Tabela 2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 rok oraz 

dane porównywalne za 2012 rok  

  

2013  
[tys. PLN] 

2012 
[tys. PLN] 

2013  
[tys. EUR] 

2012  
[tys. EUR] 

Dynamika 
(PLN) 

Przychody ze sprzedaży 102 485 100 032 24 337 23 968 102,45 

Amortyzacja 3 134 3 275 744 785 95,69 

Zysk (strata) ze sprzedaży brutto 28 174 27 957 6 691 6 699 100,78 

Zysk (strata) ze sprzedaży netto 899 2 017 213 483 44,57 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 000 2 628 475 630 76,10 

Zysk z działalności gospodarczej 1 208 2 646 287 634 45,65 

EBITDA 5 134 5 903 1 219 1 414 86,97 

Zysk (strata) brutto 1 208 2 646 287 634 45,65 

Zysk (strata) netto 1 425 2 682 338 643 53,13 

  

31.12 31.12 31.12 31.12 Dynamika 
(PLN) 2013  

[tys. PLN] 
2012  

[tys. PLN] 
2013  

[tys. EUR] 
2012  

[tys. EUR] 

Aktywa razem, w tym: 85 779 79 304 20 684 19 398 108,16 

Aktywa trwałe 34 366 32 031 8 287 7 835 107,29 

Aktywa obrotowe 51 413 47 273 12 397 11 563 108,76 

Zapasy 27 338 23 945 6 592 5 857 114,17 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 785 1 324 913 324 285,88 

Należności razem, w tym: 20 753 22 474 5 004 5 497 92,34 

Należności krótkoterminowe 20 218 22 004 4 875 5 382 91,88 

Należności  długoterminowe 535 470 129 115 113,83 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 47 415 41 949 11 433 10 261 113,03 

Zobowiązania długoterminowe 5 194 4 937 1 252 1 208 105,21 

Zobowiązania krótkoterminowe 42 221 37 012 10 181 9 053 114,07 

Kapitał własny, w tym: 38 364 37 355 9 251 9 137 102,70 

Kapitał podstawowy 1 800 1 800 434 440 100,00 
1) 

Zysk (strata) na sprzedaży = Przychody ze sprzedaży - Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów. 

Źródło: Emitent 

 

 

 

 

 



3. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 

 

Tabela 3 Skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej LUG S.A. w MSR/MSSF za 2013 rok 

oraz dane porównywalne za 2012 rok  

  2013  
[tys. PLN] 

2012  
[tys. PLN] 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 834 3 845 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 328 -2 090 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -45 -1 536 

Przepływy pieniężne netto 2 461 220 

Źródło: Emitent 

 

4. ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

 

Tabela 4 Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 rok oraz 

wskaźniki porównywalne za 2012 rok 

  
2013 2012 

Wskaźnik rentowności operacyjnej 1,95% 2,63% 

Wskaźnik rentowności EBITDA 5,01% 5,90% 

Wskaźnik rentowności netto 1,39% 2,68% 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 3,71% 7,18% 

Wskaźnik rentowności majątku (ROA) 1,66% 3,38% 

Wskaźnik ogólnej płynności 121,77% 127,72% 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,28% 52,90% 

Źródło: Emitent 

Objaśnienia: 
1. Wskaźnik rentowności operacyjnej 
Formuła: wynik na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży 

Opis: określa, ile zysku netto (po opodatkowaniu) przypada na 1 złoty przychodów firmy  

2. Wskaźnik rentowności EBITDA 

Formuła: (wynika na działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży  

Opis: mierzy efektywność konwersji przychodów na zysk z działalności ciągłej przed odsetkami od zaciągniętych 

kredytów, podatkami, deprecjacją i amortyzacją oraz przed pozycjami wyjątkowymi 

3. Wskaźnik rentowności netto 

Formuła: Wynik netto / Przychody ze sprzedaży  

Opis: informuje inwestorów ile procent przychodów ze sprzedaży stanowi zysk netto 

4. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 
Formuła: Wynik netto / Kapitał własny, gdzie: Kapitał własny = Aktywa ogółem - Zobowiązania (krótko  

i długoterminowe) 

Opis: określa stopę zyskowności zainwestowanych w firmie kapitałów własnych 

5. Wskaźnik rentowności majątku (ROA) 
Formuła: Wynik netto / aktywa  ogółem 



Opis: informuje o tym jaka jest rentowność wszystkich aktywów firmy w stosunku do wypracowanych przez nią 

zysków, czy innymi słowy ile zysku netto  przynosi każda złotówka zaangażowana w finansowanie majątku 

6. Wskaźnik ogólnej płynności 
Formuła: aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  

Opis: informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu o wszystkie aktywa 

obrotowe 

7. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 

Formuła: zobowiązania ogółem / aktywa razem  

Opis: mówi o tym jaki udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług 

 

5. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW  

 

Tabela 5 Struktura aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 roku oraz dane 

porównywalne za 2012 rok 

Bilans 
Bilans na 

31.12.2013       
[tys. zł] 

 
Struktura  

[%]  

Bilans na 
31.12.2012       

[tys. zł] 

 
Struktura  

[%]  

Dynamika 
r/r [%]  

AKTYWA           

Aktywa trwałe 34 366          40,06    32 031         40,39    107,29 

Rzeczowe aktywa trwałe 28 389          33,10    27 472         34,64    103,34 

Wartości niematerialne  2 267            2,64    1 499           1,89    151,23 

Nieruchomości inwestycyjne 1 064            1,24    1 087           1,37    97,88 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 112 
                

2,46    1 503           1,90    140,52 

Należności długoterminowe 535            0,62    470           0,59    113,83 

Aktywa obrotowe 51 413          59,94    47 273         59,61    108,76 

Zapasy 27 338        31,87    23 945         30,19    114,17 

Należności handlowe 16 120          18,79    19 512         24,60    82,62 

Pozostałe należności  4 098            4,78    2 492           3,14    164,45 

Pozostałe aktywa finansowe 71            0,08    0               -      - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 785            4,41    1 324           1,67    285,88 

AKTYWA  RAZEM 85 779        100,00    79 304       100,00    108,16 

PASYWA         
 

Kapitał własny 38 364          44,72    37 355         47,10    102,70 

Kapitał zakładowy 1 800            2,10    1 800           2,27    100,00 

Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości 
nominalnej 23 815          27,76    23 815         30,03    100,00 

Pozostałe kapitały 10 435          12,16    7 386           9,31    141,28 

Różnice kursowe z konsolidacji 19            0,02    19           0,02    100,00 

Zyski zatrzymane 2 508            2,92    4 328           5,46    57,95 

Udziały niesprawujące kontroli -213           -0,25    7           0,01    - 3 042,86 

Zobowi ązanie długoterminowe 5 194           6,06    4 937           6,23    105,21 

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych 
instrumentów dłużnych 3 232            3,77    2 911           3,67    111,03 



Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 82            0,10    74           0,09    110,81 

Dotacje 552            0,64    747           0,94    73,90 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 278            0,32    155           0,20    179,35 

Pozostałe rezerwy 1 050           1,22    1 050           1,32    100,00 

Zobowi ązania krótkoterminowe 42 221          49,22    37 012         46,67    114,07 

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych 
instrumentów dłużnych 

15 219          17,74    13 569         17,11    112,16 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 837            3,31    2 951           3,72    96,14 

Dotacje 195            0,23    226           0,28    86,28 

Zobowiązania handlowe 22 486          26,21    19 336         24,38    116,29 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 470            0,55    0               -      - 

Pozostałe zobowiązania 69            0,08    45           0,06    153,33 

Pozostałe rezerwy 944            1,10    885           1,12    106,67 

PASYWA  RAZEM 85 779        100,00    79 304       100,00    108,16 

Źródło: Emitent 

Bilans Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 roku zamknął się sumą 85 779 tys. zł i jest to poziom  

o 8,16 proc. wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim. Blisko 60 proc. w strukturze aktywów 

stanowią aktywa obrotowe, które wykazały się blisko 9 proc. dynamiką r/r. Zapasy stanowiły na dzień 

bilansowy około 32 proc. aktywów i wykazały dodatnią dynamikę na poziomie ponad 14 proc. Wyższy 

poziom zapasów wynika z przygotowania Grupy pod koniec 2013 roku do realizacji ważnych 

kontraktów, które uległy przesunięciu na początek 2014 roku. W strukturze aktywów trwałych 

największą dynamikę, ponad 51 proc., odnotowano na poziomie wartości niematerialnych  

i prawnych, co było wynikiem aktywowania w 2013 roku kosztów zakończonych prac rozwojowych.  

W przypadku pasywów największą zmianę r/r zanotowano na poziomie rezerw z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego (+79,35 proc.). Zobowiązania długoterminowe wzrosły o ponad 5 proc. w 

wyniku zwiększenia zobowiązań z tytułu kredytów oraz leasingów. Przyczyną wzrostu zobowiązań 

krótkoterminowych z poziomu 37 012 tys. zł w 2012 do poziomu 42 221 tys. zł był wyższy poziom 

zobowiązań handlowych oraz zobowiązań z tytułu kredytów i leasingów.   

W 2013 roku kapitał własny stanowił ponad 44 proc. pasywów spółki i nie wykazywał znaczącej 

zmienności w stosunku do lat poprzednich. 

 

6. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH 
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH  

 

W 2013 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. korzystała z lokat kapitałowych typu overnight, a także  

z lokat terminowych nie dłuższych niż dwutygodniowe. 

 

Spółki nie dokonywały żadnych lokat ani inwestycji kapitałowych poza wskazanymi, zarówno  

w obrębie samej grupy kapitałowej, jak również w jednostkach zewnętrznych. 

 



7. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, 
PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM 

 

Opis istotnych pozycji pozabilansowych, w tym opis zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych 

gwarancji i poręczeń podano w nocie nr 22 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. za 2013 rok. 

W opinii Zarządu istnieje znikome prawdopodobieństwo wypływu środków finansowych wykazanych 

w zobowiązaniach pozabilansowych / warunkowych w 2013 roku. 

 

 

8. OPIS ISTOTNYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI  
 

Spółka dominująca i jednostki od niej zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na 

innych warunkach niż rynkowe.  
 

 
 

9. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM 

POŻYCZKACH 
 

W roku obrotowym 2013 Grupa Kapitałowa LUG S.A. nie udzieliła żadnych pożyczek. Wyjątek 

stanowią wskazane w Jednostkowym sprawozdaniu Zarządu z działalności za 2013 rok pożyczki 

udzielone przez LUG S.A. spółce zależne LUG do Brazil Ltda. 

 

10. INFORMACJE O UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK 
 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. posiada umowy kredytów inwestycyjnych długoterminowych, umowy 

kredytów krótkoterminowych oraz umowy kredytów w rachunkach bieżących, zawarte w złotówkach 

oraz w euro o oprocentowaniu zmiennym. Szczegółowe informacje o umowach dotyczących 

kredytów podano w nocie nr 19 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

LUG S.A. za 2013 rok. 

 

 

 

 



11. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU 
OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH 

 

W roku obrotowym 2013 roku wartość gwarancji udzielonych przez LUG S.A. na rzecz Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. wynosiła 235 550,00 zł. W niniejszym okresie nie występowały poręczenia na 

rzecz Grupy. 

 

W roku obrotowym 2013 roku wartość poręczeń udzielonych przez LUG S.A. na rzecz LUG Light 

Factory sp. z o.o. wynosiła 14 738 000,00 zł. 

 



3.1. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LUG S.A 

 

3.1.1. Tło makroekonomiczne 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. w 2013 roku funkcjonowała w otoczeniu charakteryzującym się 

następującymi wskaźnikami gospodarczymi: 

• W I kwartale 2013 roku polska gospodarka osiągnęła dno obecnego cyklu koniunkturalnego - 

0,5% wzrostu PKB w ujęciu r/r w I kwartale. W kolejnych miesiącach nastąpiła poprawa 

koniunktury, która sprawiła, że po trudnej pierwszej połowie roku, w IV kwartale dynamika 

wzrostu PKB osiągnęła poziom 2,7% r/r. W całym 2013 roku wzrost PKB w Polsce wyniósł 

1,6% w stosunku do 1,9% w 2012 roku. 

• Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce był eksport netto, któremu sprzyjała 

poprawa koniunktury w strefie euro. 

• PKB w strefie euro w 2013 roku wykazał dodatnią dynamikę na poziomie 0,5%. To pierwszy 

dodatni wynik począwszy od IV kw. 2011 roku. Wzrost PKB strefy euro w IB kw. 2013 roku był 

prawdopodobnie ograniczany przez spadek produkcji budowlanej. 

• Według szacunków z raportu firmy Deloitte w 2013 roku poziom inwestycji w UE zmniejszy 

się o 2,2 proc., a w Polsce spadek wyniesie 5,6 proc. 

• Produkcja budowlano-montażowa była w grudniu 2013 r. o 5,8% wyższa niż przed rokiem 

(kiedy notowano spadek o 24,9%) i o 21,5% w porównaniu z listopadem 2013 r. Po 

wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-

montażowa ukształtowała się na poziomie o 0,4% wyższym niż w grudniu 2012 r. i o 4,1% 

niższym w porównaniu z listopadem 2013 r. W całym 2013 r. produkcja budowlano-

montażowa była o 12,0% niższa niż w analogicznym okresie 2012 r. 

 

Na silną korelację globalnej koniunktury gospodarczej z sytuacją w branży oświetleniowej wskazuje 

m.in. raport firmy McKinsey & Company
1
, który podkreśla, iż rynek opraw oświetleniowych, rynek 

źródeł światła oraz rynek systemów sterowania oświetleniem są napędzane głównie przez nowe 

instalacje, które są bezpośrednio uzależnione od aktywności inwestycyjnej. Ta zaś jest wprost 

skorelowana z dynamiką PKB. Jak potwierdza niniejszy raport, kondycja gospodarki globalnej  

w ostatnim dwóch latach była gorsza niż prognozowano w II połowie 2011 roku i doprowadziła do 

obniżenia prognoz dynamiki globalnego PKB do 2016 roku o około 2 proc. Przy czym największa 

deprecjacja prognoz wystąpiła na rynku europejskim, gdzie prognoza dynamiki PKB uległa obniżeniu 

o 3 proc. 

 

3.1.2. Sytuacja finansowa 

 

Wyniki zaprezentowane w niniejszym Skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej LUG 

S.A. za 2013 rok różnią się od wyników przedstawionych w Raporcie okresowym Grupy Kapitałowej 

LUG S.A. za IV kwartał 2013 roku. Różnice te wynikają z wdrożeniem zaleceń audytora dotyczących 

zmiany sposobu księgowania i przesunięcia niektórych przychodów w ramach grupy kapitałowej na 

kolejne okresy wynikowe, a także z powodu zmiany zakresu konsolidacji spółek zależnych. 

                                                           
1
 McKinsey&Company, „Lighting the way: Perspectives on the global lighting market”, second edition, 2012. 



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2013 roku wyniosły 102 485 tys. zł, w porównaniu do 100 

032 tys. zł w 2012 roku, co oznacza wzrost o 2,45 proc. r/r. Zgodnie z założeniami strategii rozwoju 

firmy, ponad 55,70 proc. wartości przychodów w 2013 roku zostało wypracowanych na rynkach 

zagranicznych, potwierdzając tym samym przewagę konkurencyjną Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 

eksporcie. W 2013 roku wyniki generowane na rynkach zagranicznych poprawiły się o 16,95 proc. r/r. 

Niestety w tym samym czasie sprzedaż w kraju pogorszyła się r/r o 11,36 proc. Łącznie w 2013 roku 

dynamika przychodów ze sprzedaży wyniosła 2,45 proc. Struktura przychodów ze sprzedaży w 2013 

roku ukształtowała się następująco: 55,70 proc. – eksport, 44,30 proc. – kraj. Na poziom sprzedaży na 

rynku polskim negatywnie wpłynęły przesunięcia na 2014 rok realizacji inwestycji o szacunkowej 

wartości około 5 mln zł. Fakt ten dodatkowo znalazł negatywne odbicie na poziomie wyniku 

operacyjnego, gdyż dotychczasowa praca nad kontraktami wymagała zaangażowania środków  

i pracowników, a także uruchomienia procesu customizacji wybranych opraw oświetleniowych, co 

generowało koszty operacyjne. 

Zysk na sprzedaży brutto w 2013 roku wyniósł 28 174 tys. zł i nie wykazywał znaczących odchyleń od 

poziomu zysku na sprzedaży brutto zrealizowanego w 2012 roku (dynamika +0,78 proc.). 

W 2013 roku zysk na działalności operacyjnej wyniósł 2 000 tys. zł i był o 628 tys. zł niższy niż 2012 

roku. Niższy poziom EBIT w ujęciu rocznym wynika ze zwiększonych kosztów sprzedaży  

i ogólnozakładowych w 2013 roku. 

Zysk netto 2013 roku wyniósł 1 425 tys. zł w porównaniu z poziomem 2 682 tys. zł w 2012 roku. Na 

wynik ten wpływ miały m.in. różnice kursowe, które w 2012 roku podwyższyły wynik o netto o 925 

tys. zł, natomiast w 2013 roku obniżyły go o 125 tys. zł. 

Wartość aktywów Grupy Kapitałowej LUG S.A. na dzień 31.12.2013 roku wynosi 85 779 tys. zł  

w stosunku do 79304 tys. zł na dzień 31.12.2012 roku. Ten ponad 8 procentowy wzrost wartości 

aktywów związany jest ze wzrostem wartości aktywów trwałych o 7,29 proc. do poziomu 34 366 tys. 

zł oraz ze wzrostem aktywów obrotowych o 8,76 proc. do poziomu 51 413 tys. zł. Na poziom 

aktywów trwałych wpłynął wzrost wartości niematerialnych i prawnych oraz wyższy poziom aktywów 

z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 2013 roku. 

Aktywa obrotowe wzrosły r/r o 4 140 tys. zł poprzez wzrost poziomu zapasów do wartości 27 338 tys. 

zł (przesunięcie inwestycji z 2013 na 2014 rok oraz zakup komponentów na 2014 rok), wyższy poziom 

pozostałych należności (+64,45 proc.) oraz wyższy poziom środków pieniężnych na koniec 2013 roku 

(+185,55 proc.).  

W wyniku zaciągniętego kredytu inwestycyjnego oraz podpisanych nowych umów leasingowych 

zobowiązania długoterminowe wzrosły o 5,21 proc. z poziomu 4 937 tys. zł na dzień 31.12.2012 roku 

do poziomu 5 194 tys. zł na dzień 31.12.2013 roku. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2013 

roku zanotowały wzrost w 2013 roku tj. wynosiły 42 221 tys. zł w 2013 roku w porównaniu z 37 012 

tys. zł w 2012 roku (+14,07 proc.). W 2013 nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

długoterminowych przy jednoczesnym podwyższeniu zobowiązań krótkoterminowych (kredyty, 

faktoring odwrotny i leasingi). W 2013 roku wzrósł natomiast poziom zobowiązań handlowych jako 

efekt wynegocjowania dłuższych terminów płatności u kluczowych dostawców. 



Na koniec 2013 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. odnotowała wzrost kapitału własnego  

o 2,70 proc. w wyniku przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku na zwiększenie kapitału 

zapasowego. Poziom kapitału własnego wyniósł 38 364 tys. zł na dzień 31.12.2013 roku  

w porównaniu z poziomem 37 355 tys. zł na dzień 31.12.2012 roku. 

 

3.1.3. Analiza wskaźnikowa 

 

Tabela 27 Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 rok 

oraz wskaźniki porównywalne za 2012 rok 

  
2013 2012 

Wskaźnik rentowności operacyjnej 1,95% 2,63% 

Wskaźnik rentowności EBITDA 5,01% 5,90% 

Wskaźnik rentowności netto 1,39% 2,68% 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 3,71% 7,18% 

Wskaźnik rentowności majątku (ROA) 1,66% 3,38% 

Wskaźnik ogólnej płynności 121,77% 127,72% 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,28% 52,90% 

Źródło: Emitent 

 

Wypracowane w 2013 roku skonsolidowane wyniki całej grupy kapitałowej znalazły odzwierciedlenie 

we wskaźnikach, które zostały zaprezentowane w Tabeli 28.  

• Rentowność operacyjna Grupy Kapitałowej w 2013 roku wyniosła 1,95 proc.  

w porównaniu z 2,63 proc. przed rokiem. Wskaźnik ten uległ pogorszeniu r/r w związku  

z niższym poziomem zysku z działalności operacyjnej w 2013 roku o 628 tys. zł. 

• Rentowność EBITDA wyniosła 5,01 proc. w 2013 roku oraz 5,90 proc. w roku 2012. 

Rentowność ta r/r była słabsza w efekcie obniżenia poziomu EBIT oraz amortyzacji w 2013 

roku. 

• Rentowność netto ukształtowała się w 2013 roku na poziomie 1,39 proc. i była niższa niż  

w  2012 roku gdy wynosiła 2,68 proc., na co wpłynął słabszy o 1 257 tys. zł wynik netto r/r. 

• Rentowność majątku i kapitału własnego wyniosły w 2013 roku odpowiednio 1,66 proc. 

(ROA) i 3,71 proc. (ROE), co w obu przypadkach oznacza pogorszenie rentowności. 

• Natomiast wskaźnik ogólnej płynności wyniósł 121,77 proc. a wskaźnik ogólnego zadłużenia 

55,28 proc. na dzień 31.12.2013 roku. Oba te wskaźnik wskazują na niewielkie osłabienie r/r. 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.4. Analiza przepływów pieniężnych  

 

Tabela 28 Skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej LUG S.A. w MSR/MSSF za 2013 

rok oraz dane porównywalne za 2012 rok  

  2013  
[tys. PLN] 

2012  
[tys. PLN] 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 834 3 845 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 328 -2 090 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -45 -1 536 

Przepływy pieniężne netto 2 461 220 

Źródło: Emitent 

Analiza skonsolidowanych przepływów pieniężnych prowadzi do następujących wniosków: 

• Skonsolidowane przepływy z działalności operacyjnej w 2013 roku wyniosły 5 834 tys. zł  

w porównaniu z 3 845 tys. zł. Wyższe przepływy operacyjne r/r wynikają ze zmniejszenia 

poziomu należności oraz zwiększenia zobowiązań. 

• Skonsolidowane przepływy z działalności inwestycyjnej w 2013 roku były ujemne i wyniosły   

-3 328tys. zł w stosunku do -2 090 tys. zł w 2012 roku. Ujemne przepływy z działalności 

inwestycyjnej odzwierciedlają min. wydatki na rozbudowę zakładu oraz zakup maszyny do 

produkcji podzespołów LED. 

• Skonsolidowane przepływy z działalności finansowej w 2013 roku wyniosły -45 tys. zł w 

porównaniu z poziomem -1 536 tys. zł przed rokiem. Różnica w przepływach finansowych r/r 

jest efektem wyższych przepływów dotyczących obsługi długu od wartości zaciągnietych 

kredytów. 

• Decydujący wpływ na poziom przepływów pieniężnych netto miały wyższe niż przed rokiem 

przepływy z działalności operacyjnej. W wyniku tego przepływy pieniężne netto były 

zdecydowanie wyższe r/r i wynosiły w 2013 roku 2 461 tys. zł wobec 220 tys. zł w roku 

obrotowym 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.5. Przewidywana sytuacja finansowa  

 

Stabilność operacyjna Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz dobre wyniki finansowe odnotowane  

w pierwszym kwartale 2014 roku pozwalają na pozytywną ocenę perspektyw rozwoju Emitenta.  

W ocenie Zarządu pozytywny wpływ na kondycję finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. będzie miała 

realizacja kontraktów zaplanowanych na 2014 rok, w tym m.in. kontraktu oświetleniowego na 

realizację II nitki warszawskiego metra. Pozytywnym bodźcem jest także wysoka dynamika 

przychodów zanotowana w kwietniu 2014 roku (RB EBI 8/2014). 

 

Zarząd LUG S.A. formułuje pozytywne oczekiwania wobec wyników finansowych za 2014 rok, lecz 

decyzja o publikacji prognoz finansowych za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 zapadnie w drugiej 

połowie 2014 roku. 

 

Oprócz bieżącej kondycji finansowej Grupy Kapitałowej LUG S.A. przyszłe wyniki finansowe są 

uzależnione od czynników zewnętrznych, z których najważniejsze to: 

• Koniunktura gospodarcza i poziom inwestycji w Polsce oraz na wszystkich rynkach działania Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. 

• Największym segmentem globalnej branży oświetleniowej jest oświetlenie ogólne tj. segment 

działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. Segment ten stanowi obecnie ponad 75 proc. rynku,  

a jego wartość przekracza 55 miliardów euro. Według najnowszych prognoz oświetlenie ogólne 

będzie najszybciej rosnącym segmentu branży w kolejnych latach. Jego wartość szacowana jest na 

72 miliardy euro w 2016 roku i 83 miliardy w 2020 roku (ponad 80 proc. rynku).
2
 

• Regulacje prawne w obszarze ograniczenia wpływu przemysłu na środowisko naturalne oraz  

w obszarze zwiększania efektywności energetycznej budynków i obiektów infrastrukturalnych. 

W tej kwestii decydującą rolę odegra technologia LED. Wartość rynku oświetlenia LED będzie 

dynamicznie wzrastać i osiągnie poziom około 37 miliardów euro w 2016 roku (około 41 proc. 

udziału w branży oświetleniowej i ponad 50 proc. udziału w segmencie oświetlenia ogólnego) i 64 

miliardów euro w 2020 roku (około 63 proc. udziału w branży oświetleniowej i około 70 proc. 

udziału w segmencie oświetlenia ogólnego). W 2011 roku oświetlenie LED miało zaledwie 12-

procentowy udział w branży oświetleniowej.
3
 Niestety w latach 2014-2015 polski rynek 

profesjonalnego oświetlenia będzie rósł wolniej niż globalna branża oświetleniowa, a wzrosty te 

nie przekroczą 3-4 proc.  

oraz od czynników wewnętrznych, spośród których na uwagę zasługują:  

• innowacyjność, szerokie możliwości customizacji, rozbudowane moce produkcyjne (rozbudowa 

hali produkcyjnej i nowa fabryka) oraz profil produkcji rozwinięty o komponenty elektroniczne do 

opraw LEDowych, stabilność i bezpieczeństwo finansowe, dynamiczny rozwój na rynkach 

eksportowych, uruchomienie nowych spółek zależnych – LUG do Brazil Ltda. oraz LUG Lighting UK 

Ltd.  

 

Zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne są uwzględniane przez Zarząd LUG S.A. w procesie 

realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A., która została przedstawiona do publicznej 

wiadomości w kwietniu br. 

                                                           
2
 Ibidem 

3
 Ibidem 


