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1. Podstawowe informacje o Spółce
Nazwa firmy:

Luxima Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj / Siedziba:

Polska / Ełk

Adres:

ul. Okrężna 48; 19-300 Ełk

Nr telefonu / nr faxu:

+4887 620 09 30/ +4887 620 09 32

Strona www. / e-mail:

www.luxima.com.pl / biuro@luxima.com.pl

REGON:

790368188

NIP:

8481555849

Nr KRS:

0000358140

Czas trwania Emitenta:

Nieoznaczony

Przepisy prawa, na podstawie których został
utworzony Emitent:

Luxima Spółka Akcyjna została utworzona z
przekształcenia spółki Luxima 2 Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w trybie
art. 551 i nast. kodeksu spółek handlowych

Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do
właściwego rejestru

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Organ udzielający zezwolenia / przedmiot i
numer zezwolenia:

Nie dotyczy
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2. Wybrane dane finansowe z bilansu na dzień 30 czerwca 2011 roku oraz z rachunku
zysków i strat za II kwartał 2011 roku wraz z okresami porównywalnymi.

Wybrane dane finansowe (zł)
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

Wybrane dane finansowe (zł)
Przychody netto ze sprzedaży
Amortyzacja
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności
operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto

stan na
stan na
30.06.2011 30.06.2010
7 673 502 2 172 419
0
0
279 085
574 028
18 774

22 183

89 632
1 371 646

896 383
1 304 052

okres
okres
okres
okres
01.04.2011- 01.04.2010- 01.01.2011- 01.01.201030.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010
501 579
862 461 1 359 691 1 447 496
53 387
23 499
77 098
48 524
-175 465
-47 342
-413 932
-294 959
-182 154

-48 741

-421 703

-296 391

-230 194
-230 194

-117 498
-117 498

-472 921
-472 921

-395 422
-395 422
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3. Komentarz zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe
Drugi kwartał 2011 roku to okres dynamicznej transformacji spółki związany ze zmianą
asortymentowej polityki produkcji i sprzedaży. Celem jest wielkoseryjna produkcja opraw
nowej generacji z LED oparta na wniesionym aporcie know-how oraz patentach zgłoszonych
do UPRP w 2011 roku.
Ze względu na szereg zaleceń i dyrektyw Unii Europejskiej, dotyczących w szczególności
zmniejszenia przez Polskę emisji CO2 do roku 2020 o 20%, zastąpienie źródeł halogenowych,
żarowych i fluorescencyjnych ledami jest nieuchronne, gdyż niesie za sobą oszczędność
energii na poziomie co najmniej 30%. Zmiana profilu produkcji jest niezbędnym krokiem
zmierzającym do uzyskania planowanego przez Zarząd wzrostu sprzedaży na poziomie
kilkudziesięciu procent rok do roku przez najbliższe 3 lata.
Restrukturyzacja produkcji wiązała się z koniecznością modernizacji powierzchni, naborem i
szkoleniem nowych pracowników produkcyjnych oraz zakupem i instalacją pięciu maszyn
CNC. Modernizacja zakładu przeprowadzona została w kwartale o cyklicznie najsłabszym
poziomie sprzedaży, wynikającym z sezonowości etapów realizacji obiektów przemysłowych i
handlowych. Ograniczyło to częściowo produkcję, a więc i sprzedaż dotychczasowego
asortymentu, ale pozwoliło równocześnie na przygotowanie się do rozszerzenia oferty spółki
o nowe produkty o znacznie wyższej marży. Zestawienie zapotrzebowanie na nowe wyroby
oparte na technologii LED poparte już zawartymi kontraktami i porozumieniami w
przekonaniu Zarządu gwarantuje realizację planu sprzedaży na 2011 rok.
Zarząd takie stwierdzenie uzasadnia między innymi:
•
•
•

aktualnym stanem gotowości firmy do produkcji i sprzedaży opraw nowej generacji z
LED
stanem zaawansowania rozmów ze strategicznymi odbiorcami dotyczącymi
zapotrzebowania na III i IV kwartał 2011 r.
danymi historycznymi z których wynika, że w 2010 r. mimo straty za I półrocze w
wysokości prawie 400 tys. zł rok zamknięty został z zyskiem.

Na osiągnięte wyniki finansowe duży wpływ miała również zmiana struktury działu
sprzedaży krajowej. Utworzono oddział sprzedaży terenowej, który w pierwszym półroczu
nie generował znaczących przychodów, przy jednoczesnym generowaniu kosztów
zatrudnienia i bieżącej działalności. Wynika to specyfika produktów spółki, zwłaszcza opraw
LED, które w przeważającej większości przeznaczone są oświetlenia dużych inwestycji
budowlanych. Czas realizacji inwestycji od powstania projektu oświetlenia do momentu
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złożenia zamówienia to okres kilku, czasem kilkunastu miesięcy. Nowozatrudnieni
przedstawiciele handlowi przy współpracy z działem projektowym, prowadza bardzo
intensywne działania sprzedażowe, których znaczące efekty spodziewane są już w trzecim i
czwartym kwartale 2011r.
Na osiągnięte wyniki finansowe wpływ miało przesunięcie w czasie realizacji obiektów, które
planowo miały wejść w etap montażu oświetlenia w drugim kwartale, natomiast opóźnienia
budowlane spowodowały przesuniecie realizacji na trzeci kwartał.
Na osiągnięte wyniki finansowe wpływ miała również konieczność produkcji opraw
oświetleniowych przeznaczona na wzory handlowe dla przedstawicieli handlowych i
znaczących kontrahentów oraz wzorów przeznaczonych do testów w celu uzyskania badań
fotometrycznych i wymaganych certyfikatów.
4. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem
emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
Drugi kwartał 2011 roku to czas wzmożonych działań rozwojowo badawczych,
inwestycyjnych, organizacyjnych oraz handlowych ukierunkowanych na pozyskanie nowych
klientów, oraz poszerzenie zakresu współpracy z dotychczasowymi kontrahentami.
Działania rozwojowo - wdrożeniowe
W zakresie konstrukcji i technologii wykonania opraw rastrowych z półprzewodnikowymi
źródłami światła dokonano optymalizacji konstrukcji liniowego źródła światła pod kątem
typu, mocy jednostkowej i rozmieszczenia diod, badania nowych materiałów na raster do
opraw spełniających oczekiwania dużej sprawności odbicia przy jednoczesnym zapewnieniu
jego wielopłaszczyznowości , optymalizacja układów zasilania opraw, badania porównawcze
LED producentów światowych pod kątem wyboru optymalnego produktu do zastosowania
w opracowanych oprawach.
W efekcie dopracowano i przygotowano do seryjnej produkcji oprawę opartą na
opatentowanej konstrukcji, której model zgłoszony do konkursu towarzyszącemu targom
ŚWIATŁO 2011 na najbardziej innowacyjny produkt lub technologię otrzymał II nagrodę
Ministra Gospodarki.
Działania handlowe i marketingowe
W czerwcu 2011 roku podpisana została umowa z nowym partnerem, dotycząca
promowania i sprzedaży produktów z oferty Spółki na rynku francuskim.
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Spółka w okresie drugiego kwartału prowadziła intensywne rozmowy z wyselekcjonowanymi
partnerami działającymi na terenie Białorusi i Rosji, mającymi zagwarantować pozyskanie
nowych rynków zbytu i znaczące zwiększenie przychodów spółki ze sprzedaży eksportowej.
Zawarcie porozumienia zaplanowane jest w trzecim kwartale 2011r.
Ponadto spółka prowadzi końcowe ustalenia do zawarcia znaczącego kontraktu z obecnym
kontrahentem działającym na terenie Australii i Nowej Zelandii. Zawarcie porozumienia
zaplanowane jest również w trzecim kwartale 2011r.
W drugim kwartale 2011 roku spółka kontynuowała rozpoczęte wcześniej intensywne
działania marketingowe, mające na celu pozyskanie nowych kontrahentów na terenie kraju.
Przeprowadzono akcję kilkunastu szkoleń i seminariów z udziałem projektantów,
architektów i firm projektowo wykonawczych. Przedmiotem spotkań był program
edukacyjny z zakresu nowych technologii półprzewodnikowych źródeł światła oraz
produktów spółki wykorzystujących te technologie, a także zapoznanie uczestników z
wymiernymi korzyściami jakie gwarantuje zastosowanie opraw oświetleniowych LED
produkowanych przez spółkę. Ze względu na fakt, że produkty spółki są produktami w
większości przeznaczonymi do obsługi inwestycji realizowanych w długim okresie, wymierne
efekty prowadzonych działań spodziewane są w trzecim i czwartym kwartale 2011r.
W drugim kwartale 2011 roku aktywne prace prowadzone były również w dziale
projektowym, który wykonuje kompleksowe projekty oświetlenia wewnętrznego i
zewnętrznego, oparte na oprawach produkowanych przez spółkę. W wyniki pracy powstało
kilka znaczących projektów oświetleniowych, których początek realizacji planowany jest w na
przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2011r.
5. Oświadczenie Zarządu
Zarząd Luxima SA S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje
finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami
obowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz
aktualnej sytuacji firmy.
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