
Grupa Kapitałowa LUG S.A.: 
-wyniki za 1Q 2012 roku 

- rekomendacja w sprawie podziału  
zysku netto za 2011 rok 
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ZYSK NETTO 

• Skonsolidowany zysk netto  
w I kwartale 2012 roku wyniósł 
301,86 tys. zł (w stosunku do 
zysku netto 200,31 tys. zł w I 
kwartale 2011 roku). Dynamika 
zysku netto ukształtowała się 
na poziomie 50,70 proc.   

Porównanie I kwartału w latach 2010 - 2012 [TYS. PLN] 

• Do tak dynamicznego wzrostu 
zysku netto przyczynił się kurs 
EURO, który wpłynął na 
obniżenie kosztów obsługi 
kredytów walutowych, a także 
pozytywnie oddziaływał na 
bilans zakupu komponentów i 
sprzedaży produktów marki 
LUG . 

• Dynamika odnotowana na poziomie zysku netto w I kwartale 2012 roku pokrywa się z założeniami prognozy 
skonsolidowanego zysku netto w całym 2012 roku, która zakłada wzrost o 40,98 proc. w stosunku do 
skonsolidowanego zysku netto w 2011 roku.  



EBIT i EBITDA 

• W I kwartale 2012 roku spółki 
Grupy Kapitałowej LUG S.A. 
efektywniej wykorzystywały 
swoje aktywa niż w I kwartale 
2011 roku. 

Porównanie I kwartału w latach 2010 - 2012 [TYS. PLN] 

• Dzięki temu skonsolidowany 
zysk z działalności operacyjnej 
(EBIT) oraz zysk z działalności 
operacyjnej powiększony o 
amortyzację (EBITDA) 
ukształtowały się w I kwartale 
2012 roku na poziomie 
odpowiednio 502,33 tys. zł 
oraz 1 365,23 tys. zł co 
oznacza wzrost o 9,72 proc. 
oraz 5,16 proc. r/r.  



DYNAMIKA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W UJĘCIU KWARTALNYM 

Porównanie I kwartału w latach 2010 - 2012 [mln PLN] 

• Dynamika przychodów ze 
sprzedaży w I kwartale 2012 roku 
osiągnęła poziom -7,99 proc. w 
stosunku do analogicznego 
okresu w 2011 roku.  

• Za spadek ogólnej dynamiki 
przychodów  
w I kwartale 2012 roku 
odpowiada jednorazowe 
zmniejszenie sprzedaży w 
styczniu br. związane z 
wdrażaniem nowego systemu 
zarządzania, który ma przyczynić 
się do poprawy efektywności 
firmy na wielu płaszczyznach.  

• Intensywny rozwój organiczny w oparciu o strategię dywersyfikacji rynków działania, a w szczególności ekspansję 
na rynkach zagranicznych oraz dynamiczny rozwój asortymentu w oparciu o oprawy oświetleniowe na źródła LED, 
a także koszyk potencjalnych zamówień pozwalają spodziewać się istotnej poprawy przychodów ze sprzedaży 
exportowej w kolejnych kwartałach roku. 



GEOGRAFICZNA STRUKTURA SPRZEDAŻY 
Stan na 31.03.2012 roku [mln PLN] 

• w wyniku jednorazowego spadku przychodów ze sprzedaży na 
rynkach zagranicznych w styczniu 2012 roku oraz dynamicznego 

wzrostu przychodów na rynku krajowym w stosunku do  
I kwartału 2011 roku, struktura geograficzna przychodów ze 
sprzedaży w I kwartale 2012 roku przeważyła na rzecz rynku 

krajowego; 

• dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży 
na rynku krajowym wyniosła +15,51 proc.; 

• przychody na rynkach 
zagranicznych spadły w I kwartale 

2012 roku o -26,68 proc. 

• całkowita dynamika 
przychodów  

w I kwartale 2012 roku 
wyniosła -7,99 proc. 



UDZIAŁ PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W CAŁKOWITYCH 
ROCZNYCH PRZYCHODACH 
Porównanie lat 2010-2012 

• Poziom przychodów 
zrealizowanych w I kwartale nie 
odbiega jednak od poziomów 
realizowanych w latach 
poprzednich. 

• Przychody ze sprzedaży 
wygenerowane w I kwartale 
stanowiły odpowiednio:  
w 2010 roku – 19,39 proc. 
całkowitych przychodów w 2010 
roku,  
w 2011 – 22,14 proc. całkowitych 
przychodów w 2011 roku  
oraz w 2012 – 18,03 proc. 
prognozy całkowitych przychodów  
w 2012 roku. 



UDZIAŁ ZYSKÓW W CAŁKOWITYCH ROCZNYCH WYNIKACH 

Porównanie lat 2010-2012 

• Zysk operacyjny 
wygenerowany w I kwartale 
2012 roku stanowi 8,65 proc. 
prognozy całkowitego EBIT  
w 2012 roku. 

• EBITDA wygenerowany  
w I kwartale 2012 roku stanowi 
14,71 proc. prognozy 
całkowitego EBITDA w 2012 
roku. 

• Zysk netto wygenerowany  
w I kwartale 2012 roku stanowi 
6,54 proc. prognozy całkowitego 
zysku netto w 2012 roku. 
 



POZIOM ZATRUDNIENIA 
Ujęcie kwar talne, lata 2010-2012 

• Poziom zatrudnienia jest skorelowany z momentem cyklu koniunkturalnego – II połowa roku 
charakteryzuje się wyższym poziom zatrudnienia. 

•W I kwartale 2012 roku Grupa Kapitaowa LUG S.A. zatrudniała o 27 pracowników więcej niż wprzed 
rokiem. Jest to efekt nieustannego rozwoju firmy, ze szczególnym uwzględnieniem działów R&D. 



REKOMENDACJA ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU  
ZYSKU NETTO ZA 2011 ROK 

• W dniu 9 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu LUG S.A. 
w sprawie podziału zysku netto.  

dzień ustalenia prawa do dywidendy 28.09.2012 

dzień wypłaty dywidendy 11.10.2012 

wartość dywidendy 1 799 642,50 

procent zyzku 49,1%* 

dywidenda na 1 akcję 0,01 zł 

stopa dywidendy (na dzień 15.05.2012) 6,7% 

Dywidenda LUG S.A. za 2011 rok 

• Po uwzględnieniu skonsolidowanego zysku netto za 2011 rok  oraz bardzo dobrej kondycji finansowej 
firmy, LUG S.A. po raz pierwszy w swej giełdowej historii wypłaci dywidendę akcjonariuszom.  

• Dywidenda ma charakter pieniężny i obejmie 179 964 250 akcji LUG S.A. 
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