
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport miesięczny LUG S.A.  

za maj 2012 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,  

które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej  

oraz wyników finansowych emitenta 

 

 

Na podstawie RB 60/2010 Emitent wstrzymał publikację miesięcznych informacji na temat 

dynamiki przychodów ze sprzedaży krajowej i zagranicznej oraz struktury geograficznej 

przychodów w ujęciu narastającym. Dane w tym zakresie Emitent publikuje  

w skonsolidowanych raportach kwartalnych. Ostatni raport okresowy za I kwartał 2012 

roku Emitent opublikował 9 maja 2012 roku. Planowany termin publikacji kolejnego 

raportu kwartalnego, tj. za II kwartał 2012 roku, to 7 sierpnia br. 

 

Na koniec maja 2012 roku kurs EUR/PLN osiągnął poziom 4,3889. Poziom ten został 

uwzględniony w zmianie prognozy wyników finansowych na 2012 rok, którą Zarząd 

Emitenta opublikował w RB 26/2012 w dniu 15 maja 2012 roku. Zarząd LUG S.A. dokonał 

zmiany prognozy wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres 

01.01.2012 – 31.12.2012 (pozycje EBIT i EBITDA) w efekcie przeprowadzonej analizy 

wyników finansowych za I kwartał 2012 roku, analizy sytuacji gospodarczej na świecie oraz 

na rynku walutowym, a także w konsekwencji poprawy wyników za 2011 rok. 

 

Zmiana prognozy na 2012 rok zakłada: 

- niezmienną wartość przychodów w 2012 roku względem pierwotnej prognozy tj. 106 544 

tys. zł;  

- wzrost zysku operacyjnego do poziomu 6 204 tys. zł – jako wynik realizowania wyższych 

marż na sprzedaży eksportowej;  

- wzrost EBITDA do poziomu 9 684 tys. zł – jako konsekwencja wzrostu zysku 

operacyjnego;  

- niezmienną wartość zysku netto względem pierwotnej prognozy tj. 4 617 tys. zł – jako 

efekt zmian kursu EUR/PLN oddziałujących na wycenę bilansową zadłużenia walutowego 

Grupy Kapitałowej LUG S.A.  

Ponadto zmiana prognozy uwzględnia wzrost kursu EUR/PLN do poziomu 4,4 zł. 

 

Zmienność kursu EUR/PLN w maju 2012 roku nie wywierała negatywnego wpływu na 

wyniki Emitenta. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A.  

w maju 2012 roku wykazywały dodatnią dynamikę w stosunku do przychodów w kwietniu 

2012 roku. Na wynik ten wpływ miała przede wszystkim dodatnia dynamika przychodów  

z eksportu.  

 

Zdaniem Zarządu Emitenta koniunktura branżowa w analizowanym okresie była 

ustabilizowana i adekwatna do sezonowej zależności branży. 



 

 

 

 

Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w okresie objętym raportem 

 

09.05.2012 – RB 21/2012 Temat: Uchwała Zarządu w sprawie proponowanego podziału 

zysku netto za 2011 rok; 

09.05.2012 – RB 22/2012 Temat: Uchwała Rady Nadzorczej LUG S.A. w sprawie oceny 

wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2011 

rok; 

10.05.2012 – RB 23/2012 Temat: Raport miesięczny Emitenta za kwiecień 2012 r.; 

15.05.2012 – RB 26/2012 Temat: Zmiana prognozy wyników finansowych Grupy 

Kapitałowej Emitenta na 2012 rok; 

 

Zestawienie raportów okresowych opublikowanych w okresie objętym raportem 

 

09.05.2012 – RB 19/2012 Temat: Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I 

kwartał 2012 roku; 

09.05.2012 – RB 20/2012 Temat: Jednostkowy raport LUG S.A. za I kwartał 2012 roku; 

15.05.2012 – RB 24/2012 Temat: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LUG 

S.A. za 2011 rok; 

15.05.2012 – RB 25/2012 Temat: Jednostkowy raport roczny LUG S.A. za 2011 rok. 

 

 

Informacje na temat realizacji celów emisji 

 

O przebiegu procesu realizacji celów emisyjnych sformułowanych w odniesieniu do emisji 

akcji serii C Zarząd Spółki informował w następujących raportach bieżących: RB 35/2010, 

RB 39/2010, 59/2010.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Kalendarz inwestora w nadchodzącym okresie – czerwiec / lipiec 2012 

 

29.06.2012 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A.; 

11.07.2012 – Publikacja raportu miesięcznego Emitenta za czerwiec 2012 roku. 

 

 

 

 

   

 
Zielona Góra, 11.06.2012 r. 


