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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 września 2011 roku oraz z rachunku
zysków i strat za III kwartał 2011 roku wraz z okresami porównywalnymi.

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

Wybrane dane finansowe
Przychody netto ze
sprzedaży i zrównane z
nimi*

stan na
30.09.2011

stan na
30.09.2010

7 184 727
0

2 455 136
0

456 605

308 003

13 152

28 095

86 656

821 539

2 024 794

891 416

okres
01.07.201130.09.2011

okres
01.07.201030.09.2010

okres
01.01.201130.09.2011

okres
01.01.201030.09.2010

634 785,00

457 727,00

1 994 476,00

1 904 727,00

Amortyzacja
Zysk/strata ze sprzedaży
Zysk/strata na działalności
operacyjnej

43 761,00
-492 578,00

8 087,00
-229 763,00

71 276,44
-906 510,00

72 234,32
-177 763,18

-487 761,00

-225 792,00

-909 464,00

-174 791,83

Zysk/strata brutto

-490 421,00

-289 788,00

-963 342,00

-314 787,60

Zysk/strata netto

-490 421,00

-289 788,00

-963 342,00

-314 788,00

* Rubryka zawiera porównanie przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wynikające ze
zmiany stanu produktów. Porównanie przychodów z działalności handlowej przedstawione
jest poniżej

Wybrane dane finansowe
Przychody netto ze
sprzedaży

01.07.201130.09.2011
634 785

01.07.201030.09.2010
444 947

01.01.201130.09.2011
1 994 476

01.01.201030.09.2010
1 658 219
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3. Komentarz zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe
Sporządzona w IV kw. 2010 r. i uaktualniona w I kw. br. prognoza finansowa firmy na rok
2011 zakładała znaczący wzrost sprzedaży rok do roku. Ta sama prognoza zakładała
również straty na działalności operacyjnej do końca trzeciego kwartału, bowiem Zarząd
uznał za konieczne poniesienie dodatkowych znacznych wydatków na realizację
zaniedbywanych od lat działań projektowych, marketingowych, stworzenie terenowej sieci
przedstawicieli handlowych, zakupy nowego parku maszynowego niezbędnego do
uruchomienia produkcji wyrobów opartych na zakupionym przez firmę know-how oraz
związaną z tym modernizację zakładu oraz nabór i szkolenie personelu.
Równolegle z rozpoczęciem realizacji programu inwestycyjnego i marketingowego Zarząd
podjął działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
Niestety mimo złożenia wniosków do szeregu banków o kredyt konsolidacyjny bądź
obrotowy otrzymaliśmy odmowy uzasadniane stratą jaką miała firma jeszcze przed
transformacją w 2009 r. oraz fakt, że zaciągnięte wcześniej kredyty mają od kilku lat status
„w restrukturyzacji” choć od czasu zawarcia stosownych porozumień z bankami, nie było
żadnych opóźnień z ich spłatą.
W I kwartale br. sprzedaż osiągnęła zakładany poziom, natomiast pozostałe dwa kwartały
były wyraźnie gorsze od planowanych. Przyrost rok do roku wartości sprzedaży i
zrównanych z nimi za 3 kwartały osiągnął 4,7% . Przychody netto z samej sprzedaży wzrosły
o 20,3% w stosunku do tego samego okresu z roku 2010.
Przyczyną takiego stanu było przesunięcie realizacji zamówień naszych kluczowych
odbiorców zagranicznych na późniejszy okres, wynikające najprawdopodobniej z
niepewności do co stabilności branży budowlanej w obliczu spodziewanej fali ogólnounijnego kryzysu.
Istotnym elementem ograniczającym sprzedaż było również żądanie, zwłaszcza od nowo
pozyskanych odbiorców, wydłużonych do 60 a nawet 90 dni terminów płatności, co przy
aktualnej sytuacji finansowej firmy i maksymalnie 45 dniowymi terminami płatności u
kluczowych dostawców zmusiło Zarząd do odmowy realizacji niektórych zamówień z uwagi
na zagrożenie prawidłowości CF.
W konsekwencji spodziewany przyrost sprzedaży rok do roku nie przekroczy raczej progu
20%.
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4. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem
emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
4 sierpnia spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.
Do obrotu zostało wprowadzonych 14 700 000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
• 8.340.000 akcji serii A
• 4.660.000 akcji serii B
• 1.700.000 akcji serii C
Kurs odniesienia wynosił 1,80 zł, a cena na zamknięcie w dniu debiutu wyniosła 1,12 zł.
Niestety debiut spółki odbył się w bardzo niekorzystnym czasie spadków na giełdzie (w dniu
debiutu kurs WIG stracił 3,86 procenta, zaś WIG20 3,26 procenta).
Trzeci kwartał 2011 roku ze względu na osiągnięte wyniki finansowe to okres redukcji
kosztów i działań zmierzające w kierunku pozyskania finansowania.
Trudna sytuacja firmy wynikająca przede wszystkim z zaburzenia bieżącej płynności
finansowej, skłoniła Zarząd do podjęcia działań zmierzających do szybkiego
dokapitalizowania firmy przy równoczesnym maksymalnie możliwym ograniczeniu kosztów
ogólnych zarządu.
Na przełomie IX/X br. Zarząd podjął decyzje dotyczące:
- ograniczenia o 2 osoby składu zespołu handlowców pracujących w terenie
- redukcji zatrudnienia personelu administracyjnego
- rezygnacji z udziału w kosztownych międzynarodowych targach oświetleniowych Interlight
w Moskwie
- rozważenia możliwości emisji krótkoterminowych obligacji
- zwołania w listopadzie br. NWZA w celu podniesienia kapitału zakładowego firmy w drodze
emisji akcji Seri F o wartości łącznie do 1 640 000 zł z zachowaniem prawa poboru.
Efekty tych działań powinny zaowocować poprawą wyników już w IV kw. br. ale przede
wszystkim pozyskane środki stworzą warunki do stabilnego rozwoju firmy w roku 2012 i
latach następnych.

Działania handlowe i marketingowe
W sierpniu została podpisana umowa między Spółką i firmą ELEKTROSANTEHMONTAZH z
siedzibą w Białorusi. Przedmiotem umowy jest dostawa opraw oświetleniowych
produkowanych przez LUXIMA S.A. przeznaczonych do obiektów budowanych na terenie
Rosji, Białorusi, Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii,
Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu. Podmiotem sprzedaży będą głównie oprawy
z ledowymi źródłami światła.
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Realizacja przedmiotu umowy określona jest na czas oznaczony od momentu podpisania
umowy poprzez kolejne lata do 31 grudnia 2015 roku. Wartość dostaw została określona na
5.200.000 EUR (pięć milionów dwieście tysięcy Euro), przy czym nie wyklucza się możliwości
poszerzenia zakresu oferty i zwiększenia ostatecznej wartości dostaw. Pierwszym etapem
realizacji kontraktu było uzyskanie certyfikatu GOST R, który jest podstawowym
dokumentem wymaganym między innymi przez rosyjskie służby celne przy eksporcie
towarów na terytorium Federacji Rosyjskiej. Certyfikat ten potwierdza zgodność produkcji z
obowiązującymi normami GOST, co stanowi podstawę umożliwiającą sprzedaży produktów
na terenie Federacji Rosyjskiej. Spółka rozpoczęła prace nad pozyskaniem certyfikatu w
drugiej połowie sierpnia.

Spółka w okresie trzeciego kwartału kontynuowała aktywną współpracę z kontrahentami
krajowymi co zaowocowało wykonaniem szeregu nowych projektów, których realizacja
przewidziana jest na 2012 rok. Szacunkowa wartość spodziewanych dostaw to około 5,8 mln
zł.
Ze względu na wyniki finansowe, spółka w okresie III kwartału radykalnie zmniejszyła nakłady
na wydatki marketingowe. Przeprowadzone działania zostały ograniczone do wykonania
tłumaczeń katalogów i kart katalogowych na język rosyjski w celu umożliwienia realizacji
zawartego kontraktu. Spółka rezygnowała również z udziału w targach INTERLIGHT w
Moskwie planowanych w listopadzie br.
Inne działania
W III kwartale Spółka rozpoczęła pracę nad kolejnym wnioskiem o dofinansowanie realizacji
projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 1.4.
Inwestycja polega na rozwoju i opracowaniu konstrukcji i technologii wykonania rodzin
opraw typu downlight z półprzewodnikowymi źródłami światła, świecących światłem
odbitym z wykorzystaniem innowacji procesowej i produktowej , która jest stosowana na
świcie przez okres do 1 roku. Jest to zatem innowacja na poziomie międzynarodowym, która
gwarantuje trwałą poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa Luxima S.A. poprzez
wdrożenie wyników B+R w obszarze inżynierii elektrotechnicznej do praktycznych
zastosowań gospodarczych.
W chwili obecnej żadne z polskich przedsiębiorstw nie dysponuje opisywanymi
rozwiązaniami i nie zidentyfikowano planowanych do realizacji innych przedsięwzięć w tym
obszarze, które mogłyby stanowić produkt konkurencyjny wobec opracowywanej konstrukcji
i technologii wykonania opraw typu downlight.
Innowacyjność opracowania, a także uruchomienie produkcji nastąpi w oparciu o zakupiony
patent.
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Planowane prace badawcze podlegające refundowaniu obejmują m.in. badania
przemysłowe, wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu
badawczego, zakup sprzętu i aparatury, zakup wartości niematerialnych i prawnych, badania
fotometryczne i pomiarowe oraz zakup materiałów, surowców i podzespołów.
Projekt zakłada również rozszerzenie ochrony patentowej na wybrane kraje UE, co w
przyszłości może zaowocować dodatkowymi i znaczącymi przychodami z tytułu sprzedaży
licencji. Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec trzeciego kwartału 2012 roku.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 470 000 PLN, a kwota dofinansowania stanowi
70% kosztów całego projektu. Działania 1.4 POIG charakteryzują się możliwością udzielenia
zaliczki na realizację projektu w wysokości nawet 70% łącznej kwoty dofinansowania. Spółka,
zgodnie z regulaminem dofinansowania PARP ma możliwość otrzymania już w I kw. 2012 r. .
zaliczki w wysokości 1 200 000 zł.
Na chwilę publikacji raportu, wniosek przeszedł akceptację formalną PARP i jest w trakcie
oceny merytorycznej. Spółka spodziewa się wyników oceny merytorycznej na początku
stycznia 2012.
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.

Strona 8 z 8

