
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport miesięczny LUG S.A.  

za grudzień 2013 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 koniec grudnia 2013 roku kurs EUR/PLN osiągnął poziom 4,1472. Niniejszy poziom kursu 

miał neutralny wpływ na wyniki Emitenta ze względu na wzajemną kompensatę 

przychodów i kosztów w walucie. 
 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. odnotowała w grudniu 2013 roku spadek przychodów ze 

sprzedaży w kraju r/r. Wynik ten został zrównoważony przez znaczący wzrost przychodów 

ze sprzedaży generowanych na rynkach zagranicznych r/r. Dynamika całkowitych 

przychodów ze sprzedaży była minimalnie słabsza niż w grudniu 2012 roku. 
 

Pełne dane w zakresie dynamiki przychodów ze sprzedaży krajowej i zagranicznej oraz 

struktury geograficznej przychodów w ujęciu narastającym Emitent publikuje  

w skonsolidowanych raportach okresowych. Publikację kolejnego raportu okresowego za IV 

kwartał 2013 roku zaplanowano na 13 lutego br. 
 

W grudniu 2013 roku udział przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych wynosił 

66,49 proc., podczas gdy udział przychodów zrealizowanych na rynku krajowym stanowił 

33,51 proc. całkowitych przychodów. Takie ukształtowanie geograficznej struktury 

przychodów odpowiada realizowanej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. 
 

Zdaniem Zarządu Emitenta sytuacja w branży oświetleniowej podlega silnym wpływom 

koniunktury gospodarczej, a także charakteryzuje się dużym uzależnieniem od cyklu 

inwestycji. W związku z tym w grudniu 2013 roku  Grupa Kapitałowa LUG S.A. odnotowała 

kontynuację ożywienia na rynkach zagranicznych, natomiast na wynik na rynku krajowym 

wpływ miał cykl inwestycji tj. zakończenie wielu inwestycji w listopadzie 2013 roku 

(odnotowano wówczas dużą dynamikę przychodów ze sprzedaży krajowej) oraz 

przesunięcie rozpoczęcia kolejnych inwestycji na 2014 rok. Na rynku krajowym wciąż 

utrzymuje się duża zmienność otoczenia, a sytuacja na rynkach zagranicznych jest stabilna. 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. należy do sektora spółek cyklicznych, co w obliczu pozytywnych 

prognoz analityków na 2014 rok pozwala Zarządowi na wyważony optymizm w odniesieniu 

do przyszłych wyników. Dobra kondycja koniunktura będzie uzależniona w dużej mierze od 

eksportu polskich produktów, który w kolejnych kwartałach pozostanie motorem 

napędowym rodzimej gospodarki. Odzwierciedlenia tej sytuacji Zarząd spodziewa się na 

poziomie wyników ze sprzedaży w 2014 roku. 

 

Zarząd Emitenta systematycznie monitoruje otoczenie, w tym sytuację w branży 

budowlanej i jej pokrewnych, a także niezmiennie kontroluje ryzyko związane  

z działalnością firmy w celu ograniczenia ich niepożądanego wpływu. Jednocześnie ścisłej 

kontroli podlegają także koszty działalności. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nagrody / wyróżnienia 

 

W grudniu 2013 roku LUG S.A. został wyróżniony tytułem „Rekin Biznesu Roku 2013” przez 

Miesięcznik Kapitałowy. Tytuł ten otrzymały spółki, które w 2013 roku wyróżniły się na tle 

rynku, danej branży lub sektora. Do zestawienia włączone zostały podmioty wytypowane 

przez reprezentatywną grupę: analityków, domy maklerskie, Stowarzyszenie 

Emitentów Giełdowych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

 

Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w okresie objętym raportem 

 

12.12.2013 – RB 44/2013 Temat: Raport miesięczny Emitenta za listopad 2013 roku 

 
Informacje na temat realizacji celów emisji 

 

W raportowanym okresie Emitent nie podejmował działań służących realizacji celów 

emisyjnych. Ostatnia emisja akcji LUG S.A. miała miejsce w 2010 roku, a cele emisyjne 

zostały zrealizowane. 

 

 

Kalendarz inwestora w nadchodzącym okresie –  styczeń/luty 2014 

 

Zarząd Emitenta nie przewiduje w okresie najbliższego miesiąca zdarzeń  

o charakterze planowanej komunikacji z inwestorami, za wyjątkiem raportu miesięcznego 

za styczeń 2014 roku, który zostanie opublikowany w terminie 14 dni od zakończenia 

miesiąca.  
 

 

 

 

Zielona Góra, 13.01.2014 r. 


