
 

 

 

Pismo Prezesa Zarządu Grupy Lubawa S.A.  
 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu Grupy Lubawa S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu 

raport Grupy Kapitałowej, który jest podsumowaniem roku 2013. Rok 2013 był dla 

wszystkich Spółek należących do Grupy Kapitałowej jak i dla gospodarki okresem dość 

trudnym. 

Rok ten zapisze się na kartach historii jako rok dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej 

Lubawa S.A. Mamy nadzieje, że działania, które zostały przez nas wykonane, przyniosą 

efekty w przyszłości i dostarczą korzyści zarówno dla Spółki, Odbiorców jak 

i Akcjonariuszy.  

Jako Grupa Kapitałowa osiągnęliśmy skonsolidowane przychody ze sprzedaży 

w kwocie 210.801 tys. zł, co pozwoliło osiągnąć rentowność na sprzedaży ok. 19%, oraz 

zysk netto w kwocie 2.779 tys. zł, przy rentowności na poziomie 1,3%. 

Przyczyny pogorszenia wyników na poziomie Spółki Lubawa S.A. wskazane zostały w 

piśmie Prezesa Zarządu Lubawa S.A.. Po stronie spółek zależnych spółki Litex Promo oraz 

Effect System odnotowały poprawę wyników i umocnienie się na rynku. W przypadku 

spółki Miranda wyniki generalnie również uległy poprawie. Niektóre wskaźniki osiągnięte 

w roku 2013 są co prawda gorsze, ale jest to li tylko np. wynikiem zwiększonej sprzedaży 

i związanego z nią zwiększania stanów magazynowych utrzymywanych jako bufor dla 

kluczowych Klientów zgodnie z zawartymi umowami (np. sieć handlowa Ikea). 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku największymi podmiotami zależnymi wchodzącymi 

w skład Grupy  były: 

• Effect - System S.A., 

• Litex - Promo Sp. z o.o., 

• Miranda Sp. z o.o.. 

Nadto, w 2013 r., do Grupy Kapitałowej Lubawa dołączyły: 

• Lubawa Armenia – jako spółka zależna, 

• Isabella PL – jako spółka stowarzyszona. 

Współpraca w ramach grupy firm skupionych pod logiem LUBAWA S.A. nadal pozwala 

czerpać z wieloletniego doświadczenia i wiedzy ekspertów, a co za tym idzie,  

zapewnienia obecnym i przyszłym Klientom kompleksowy pakiet rozwiązań w zakresie 

produkcji tekstyliów, tkanin technicznych, gotowych wyrobów promocyjnych i 

specjalistycznych dedykowanych do szerokiego grona odbiorców. Siła finansowa Grupy 

pozwala na prowadzenie niezakłóconego rozwoju nowych rozwiązań w obszarze objętym 

działalnością, Grupy, a dzięki wymianie wiedzy, dostępie  do nowoczesnych technologii 



 

 

 

i potencjału produkcyjnego, obniżeniu kosztów wytworzenia sprzedawanych wyrobów 

oraz skrócenia cykli produkcyjnych. 

W ramach poszczególnych Spółek Grupy Kapitałowej na uwagę zasługuje ich rozwój 

poprzez zwiększanie rynków zbytu, ich postępującą dywersyfikację, a także 

wprowadzanie nowych kategorii produktowych.   

Reasumując, działania podjęte w 2013 roku pozwoliły i dały szansę ogromnego rozwoju 

Spółkom należącym do Grupy Lubawa S.A. oraz długoterminowej perspektywy wzrostu 

ich wartości, którą powinniśmy i będziemy chcieli w najbliższych latach jak najlepiej 

wykorzystywać. 
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