
3.4.5. Realizacja prognozy na 2013 rok 

 

Zarząd LUG S.A. w raporcie bieżącym EBI 14/2013 przekazał do publicznej wiadomości prognozę 

Skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 

Prognoza uwzględniała sytuację gospodarczą oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych w 

kraju i na rynkach działania Grupy Kapitałowej LUG S.A. na 2013 rok.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 29 Prognoza podstawowych pozycji Skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 

 

Pozycja 
Prognoza za okres  

01.01.2013 – 31.12.2013 (tys. zł) 

Dynamika 

r/r 

Przychody ze sprzedaży 110 046 8% 

EBIT  5 307 69% 

EBITDA  8 887 38% 

Zysk netto 3 637 19% 

Źródło: LUG S.A. 

 

Prognoza została sporządzona przy założeniu, że w prognozowanym okresie Grupa Kapitałowa LUG 

będzie obejmowała wszystkie spółki zależne. Przy sporządzaniu prognozy Zarząd Emitenta opierał się 

na budżetach kontraktów pozyskanych oraz planowanych do pozyskania przez Grupę  

i przewidywanych do realizacji w 2013 roku, jak również danych historycznych za lata poprzednie. 

Prognozowane zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz kosztów jest wynikową wzrostu wartości 

sprzedanych wyrobów i towarów. W prognozie uwzględniono także sytuację gospodarczą oraz 

prognozy wskaźników makroekonomicznych w kraju i na rynkach działania Grupy Kapitałowej LUG 

S.A. 

Przyjęto następujące założenia do prognozy: 

• wartościowy wzrost przychodów ze sprzedaży w 2012 roku na poziomie 8% (przyjęto na 

podstawie konserwatywnej prognozy rozwoju rynku krajowego i rynków zagranicznych); 

• przyjęto proporcjonalny do wzrostu przychodów ze sprzedaży wzrost kosztów, 

uwzględniono planowany wzrost płac, a w kosztach sprzedaży uwzględniono wydatki na 

promocję nowych wyrobów i usług oraz towarów, w tym uczestnictwo  

w międzynarodowych imprezach targowych oraz planowane inwestycje; 

• wartość amortyzacji ustalono na podstawie danych historycznych z uwzględnieniem 

nakładów inwestycyjnych na 2013 rok; 

• podatek w spółkach Grupy Kapitałowej został obliczony według efektywnej stawki 

podatkowej, obliczonej na podstawie danych historycznych dla każdej spółki; 

• otoczenie rynkowe, prawne i podatkowe oraz koniunktura ekonomiczna będą zbliżone 

do roku 2012 z uwzględnienie pozytywnych symptomów spodziewanych w II połowie 

roku; 



• nie wystąpią zdarzenia nadzwyczajne, które miałyby wpływ na sytuację ekonomiczną 

Grupy Kapitałowej LUG S.A.; 

• średnioroczny kurs EUR/PLN będzie kształtował się w 2013 roku na poziomie 4,10 zł. 
 

Niniejsza prognoza została sporządzona zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez 

Emitenta począwszy od 2011 roku, tj.  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR) oraz związanymi z nimi 

interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.  

 

W I i II kwartale 2013 roku dynamika realizacji prognozy na poziomie przychodów odpowiadała 

dynamice budowania wyników obserwowanej w latach poprzednich, a żadna z prognozowanych 

pozycji nie wykazywała odchylenia, które zagrażałoby realizacji prognozy. Niestety słabe tempo 

poprawy koniunktury w III kwartale roku oraz dynamika produkcji budowlano – montażowej  

w okresie styczeń – wrzesień br. na poziomie o 15,6 proc. niższym niż przed rokiem sprawiły, że  

w otoczeniu makroekonomicznym zabrakło bodźców, które pobudziłyby inwestycje budowlane,  

a w konsekwencji branżę profesjonalnej techniki świetlnej tak, jak prognozowano na początku 2013 

roku. Czynniki te spowodowały, iż tempo realizacji prognozy skonsolidowanych wyników finansowych 

Grupy Kapitałowej LUG S.A. w III kwartale 2013 roku znacząco słabło, w szczególności na poziomie 

zysku netto oraz zysku operacyjnego. 

 

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu korekty prognoz 

skonsolidowanych wyników finansowych na 2013 rok, która została przedstawiona w raporcie 

bieżącym RB EBI 41/2013 z dnia 13.11.2013 roku. 

Uwzględniając uwarunkowania makroekonomiczne, sytuację w branży budowlanej, portfel zamówień 

oraz skonsolidowane wyniki finansowe w okresie I – III kwartał 2013 roku, Zarząd LUG S.A. 

skorygował w niniejszej korekcie pozycje wyników finansowych w 2013 roku do następujących 

poziomów: 

• Przychody ze sprzedaży na poziomie 103 095 tys. zł 

• Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie 2 586 tys. zł 

• Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) na poziomie 5 756 tys. zł 

• Zysk netto na poziomie 1 400 tys. zł 

 

Tabela 30 Korekta prognozy wskazanych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 przekazana do publicznej 

wiadomości w dniu 13.11.2013 roku 

Pozycja 

Pierwotna prognoza za okres  

01.01.2013 – 31.12.2013 

(tys. zł) 

Korekta prognozy za okres  

01.01.2013 – 31.12.2013  

z dn. 13.11.2013 r. 

(tys. zł) 

Przychody ze sprzedaży 110 046 103 095 

EBIT  5 307 2 586 

EBITDA  8 887 5 756 

Zysk netto 3 637 1 400 

Źródło: LUG S.A. 

 



Decyzja Zarządu LUG S.A. o dokonaniu korekty prognoz podyktowana jest następującymi 

uwarunkowaniami: 

• Przesunięcie terminów realizacji inwestycji, a w konsekwencji przesunięcie terminów 

realizacji kontraktów na dostawę opraw oświetleniowych o szacunkowej wartości około  

5 mln zł.  

• Konieczność poniesienia już w 2013 roku kosztów o charakterze operacyjnym, w tym 

zaangażowania środków i zasobów ludzkich w celu zakupu komponentów i rozpoczęcia 

procesu customizacji opraw związanych z pozyskaniem i realizacją niniejszych kontraktów, 

które uległy przesunięciu.  

• Słabe wyniki hurtowni elektrotechnicznych na rynku krajowym w I połowie roku oraz słaba 

prognoza wyników za II połowę 2013 roku, co skłania Zarząd Emitenta do weryfikacji w dół 

szacunkowych przychodów ze sprzedaży opraw na rynku krajowym. 

• Słaba dynamika poprawy wskaźników makroekonomicznych oraz specyfika branży 

oświetleniowej, które sprawiają, że firmy oświetleniowe jako jedne z ostatnich odczuwają 

poprawę koniunktury gospodarczej. 

 

W świetle Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 rok, 

zaudytowane wyniki zrealizowane w 2013 roku w odniesieniu do prognozowanych pozycji 

finansowych kształtują się następująco: 

• Przychody ze sprzedaży wygenerowane w 2013 roku wynoszą 102 485 tys. zł, co stanowi 

99,41 proc. opublikowanej prognozy; 

• Zysk operacyjny wygenerowany w 2013 roku wynosi 2 000 tys. zł co stanowi 77,34 proc. 

opublikowanej prognozy; 

• Zysk operacyjny powiększony o amortyzację wygenerowany w 2013 roku wynosi 5 134 tys. zł, 

co stanowi 100,03 proc. opublikowanej prognozy; 

• Zysk netto wygenerowany w 2013 roku wynosi 1 425 tys. zł, co stanowi 101,79 proc. 

opublikowanej prognozy. 

 

Tabela 31 Poziom realizacji prognozy skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 

2013 rok  

Pozycja 

Wyniki finansowe  

za 2013 rok  

(tys. zł) 

Skorygowana 

prognoza na 2013 rok  

z dn. 13.11.2013 r. 

(tys. zł) 

Poziom realizacji  

prognozy 

Przychody ze sprzedaży 102 485 103 095 99,41% 

EBIT  2 000 2 586 77,34% 

EBITDA  5 134 5 756 100,03% 

Zysk netto 1 425 1 400 101,79% 

Źródło: Emitent 

W związku z odchyleniem jednej z prognozowanych pozycji (zysku z działalności operacyjnej EBIT)  

o ponad 20%, Zarząd Emitenta podjął decyzję o korekcie prognozy skonsolidowanych wyników 

finansowych na 2013 rok. Niniejsza korekta została przedstawiona w raporcie bieżącym RB EBI 

14/2014. 



 

Tabela 32 Historia korekt prognozy za skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 

2013 rok  

Pozycja 

Pierwotna prognoza  

za 2013 rok 

(tys. zł) 

Korekta prognozy za 

2013 rok  

z dn. 13.11.2013 r. 

(tys. zł) 

Korekta prognozy za 

2013 rok 

z dn. 12.06.2014 r. 

(tys. zł) 

Przychody ze sprzedaży 110 046 103 095 102 485 

EBIT  5 307 2 586 2 000 

EBITDA  8 887 5 756 5 134 

Zysk netto 3 637 1 400 1 425 

Źródło: Emitent 

Korekta prognozy przedstawiona w RB EBI 14/2014, wynika z faktu powzięcia w dniu 12.06.2014 roku  

przez Zarząd Emitenta ostatecznych informacji o wynikach audytu zawartych w raporcie i opinii 

biegłego rewidenta oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

za 2013 rok. W szczególności korekta jest podyktowana następującymi czynnikami: 

- Wdrożenie zaleceń audytora dotyczących zmiany sposobu księgowania i przesunięcia niektórych 

przychodów w ramach grupy kapitałowej na kolejne okresy wynikowe. W wyniku niniejszych zaleceń 

niektóre faktury uległy przesunięciu i zostały ujęte w kolejnych okresach sprawozdawczych. Wartość 

korekt z tytułu przesunięć przychodów ze sprzedaży w latach 2012 i 2013 na rok 2014 wynosi 146 tys. 

zł. 

- Zmiana zakresu konsolidacji spółek zależnych. 

 

Wskazane zmiany zostaną jednak uwzględnione również w przyszłych sprawozdaniach finansowych, 

zapewniając przejrzystość wyników Grupy.  

 

Zarząd Emitenta ocenia, że skorygowane prognozy wyników finansowych za okres 01.01.2013 – 

31.12.2013 roku zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi w korekcie założeniami. 


