
          
        

 

 

Korekta prognozy podstawowych pozycji  

Skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A.  

za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 

 
 

Pozycja 

Niezaudytowane wyniki 

 finansowe za 2012  

(tys. zł) 

Prognoza na  

2012 rok 

(tys. zł) 

Poziom realizacji  

prognozy 

Przychody ze sprzedaży 102 009,98 106 544 95,74% 

EBIT  3 148,06 5 804 50,74% 

EBITDA  6 442,21 9 284 66,52% 

Zysk netto 3 067,89 4 617 66,45% 

 

1
 EBIT - zysk na działalności operacyjnej 

2
 EBITDA - zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 

 
 
 
 

Komentarz Zarządu LUG S.A. do korekty prognozy wskazanych pozycji skonsolidowanego rachunku 

zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 

 

Na podstawie niezaudytowanych wyników zaprezentowanych w Raporcie okresowym Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2012 roku Zarząd Emitenta szacuje następujące poziomy 

realizacji prognoz za 2012 rok: 

 Przychody ze sprzedaży wygenerowany w 2012 roku wynoszą 102 009,98 tys. zł, co stanowi 

95,74% opublikowanej prognozy; 

 Zysk operacyjny wygenerowany w 2012 roku wynosi 3 148,06 tys. zł co stanowi 50,74% 

opublikowanej prognozy; 

 Zysk operacyjny powiększony o amortyzację wygenerowany w 2012 roku wynosi 6 442,21 tys. 

zł, co stanowi 66,52% opublikowanej prognozy; 

 Zysk netto wygenerowany w 2012 roku wynosi 3 067,89 tys. zł, co stanowi 66,45% 

opublikowanej prognozy. 

 
 
 
 



          
        

 

Negatywny wpływ na realizację prognozy wyników finansowych w 2012 roku oraz konieczność 

ich korekty miały następujące czynniki: 

 Drastyczne pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce w grudniu 2012 roku; 

 Znaczące zmniejszenie zakupów w ostatnich tygodniach roku przez hurtowy rynek 

elektrotechniczny, który uległ presji kryzysu gospodarczego. Rynek ten jest jednym  

z podstawowych kanałów dystrybucji Grupy Kapitałowej LUG S.A. w Polsce; 

 Wysokie koszty utrzymywania wysokich zasobów produkcyjnych w IV kwartale 2012 roku oraz 

wzrost kosztów związanych z rozwojem na rynkach zagranicznych w stosunku do 2011 roku. 

 
Zarząd Emitenta pragnie zwrócić uwagę, iż wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za cztery 

kwartały 2012 roku nie podlegały badaniu biegłego rewidenta. Wyniki audytu rocznych sprawozdań 

finansowych spółek Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz opinie biegłego rewidenta z badań zostaną 

przekazane do publicznej wiadomości w raportach rocznych Emitenta za 2012 roku.  

 


