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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 31 grudnia 2011 roku oraz z rachunku
zysków i strat za IV kwartał 2011 roku wraz z okresami porównywalnymi.
Wybrane dane finansowe

Stan na
31.12.2011
5 504 872
0

Stan na
31.12.2010
8 139 452
0

424 387

254 191

58 216

1 062 324

743 477

119 011

1 686 608

954 790

Okres
01.01.201131.12.2011
2 490 550

Okres
01.01.201031.12.2010
2 944 383

Okres
01.10.201131.12.2011
496 074

Okres
01.10.201031.12.2010
1 039 656

817 139

110 294

745 863

38 060

Zysk/strata ze sprzedaży

- 2 532 200

137 050

- 1 625 674

314 813

Zysk/strata na działalności
operacyjnej
Zysk/strata brutto

- 2 562 632

90 476

-1 653 152

265 268

- 2 643 197

18 100

-1 679 840

332 888

Zysk/strata netto

- 2 643 936

6 971

-1 679 840

321 759

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
Amortyzacja

* 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

01.01.201131.12.2011
2 490 550

01.01.201001.10.2011- 01.10.201031.12.2010
31.12.2011 31.12.2010
2 053 572
496 074
395 353
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3. Komentarz zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe
W IV kwartale 2011 roku planowane w 2010 roku wyniki finansowe nie zostały zrealizowane.
21,32 % wzrost poziomu sprzedaży za okres 12 miesięcy w stosunku do 2010 roku i 25,7%
wzrost sprzedaży w IV kwartale w stosunku do IV kwartału 2010 roku był niewystarczający,
aby realizować wcześniej zaplanowany program inwestycyjny. Przyczyną takiego stanu było
m.in. przesunięcie realizacji zamówień naszych kluczowych odbiorców zagranicznych na
późniejszy okres, wynikające najprawdopodobniej z niepewności do co stabilności branży
budowlanej w obliczu spodziewanej fali ogólno unijnego kryzysu. Zakup maszyn,
zatrudnienie i szkolenie personelu, działania marketingowe, koszty prac badawczo
rozwojowych oraz brak decyzji o przerwaniu lub ograniczeniu tych działań w sytuacji kiedy
przychody ze sprzedaży były niższe niż wcześniej planowano to główne przyczyny straty w
roku 2011.
21 listopada odbyło się NWZA, na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki poprzez emisję 16 400 000 akcji serii F w cenie emisyjnej 0,10 zł, z zachowaniem
prawa poboru. W związku z zaburzeniem bieżącej płynności finansowej spółki i
koniecznością jak najszybszego pozyskania środków do utrzymania bieżącej działalności,
Spółka podpisała z kilkoma znaczącymi akcjonariuszami umowy pożyczki z możliwością
dokonania potrącenia umownego w związku z obejmowanymi akcjami nowej serii.
Pozyskane w ten sposób środki pozwoliły na terminową realizację przyjętych zamówień i
uregulowanie zaległych zobowiązań.

4. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem
emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
W grudniu 2011 został zmieniony Zarząd Spółki. Nowy Zarząd opracował i wdrożył do
realizacji program redukcji kosztów. Jednym z elementów programu to redukcja zatrudnienia
i wzrost wydajności pracy. W ramach realizacji tego programu już w grudniu 2011
zredukowano zatrudnienie o 29%.
Nowy Zarząd Spółki opracował także nową strategię rozwoju Spółki, która zakłada dalszy
rozwój firmy oparty na 3 filarach:
a. Dalszy rozwój i produkcja linii produktowych przeznaczonych na rynek dużych inwestycji
budowlanych.
b. Opracowanie, wdrożenie do produkcji i sprzedaż produktów masowych do hurtu, detalu
oraz do sieci handlowych,
c. Podwykonawstwo – produkcja na zlecenie.
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Działania handlowe i marketingowe
Spółka w okresie czwartego kwartału kontynuowała aktywną współpracę z kontrahentami
krajowymi. Nastąpiła również intensyfikacja działań mających na celu pozyskanie nowych
partnerów handlowych. Wyniki tych działań powinny być wyraźnie zauważalne już w
pierwszym kwartale 2012 roku.
Ze względu na wyniki finansowe, spółka w okresie IV kwartału kontynuowała redukcję
nakładów na wydatki marketingowe. Spółka zrezygnowała z udziału w targach Światło 2012
w Warszawie oraz targach LIGHT & BUILDING we Frankfurcie planowanych w marcu i
kwietniu 2012r.
Inne działania
W listopadzie Spółka otrzymała informację od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o
pozytywnym rozpatrzeniu, pod względem spełnienia kryteriów formalnych, wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka - Działanie 1.4. Na dzień przygotowania raportu Spółka otrzymała już
informację z PARP o pozytywnym zakończeniu oceny merytorycznej wniosku. Przyznana
kwota dofinansowania wynosi 2.427.100,00 zł.

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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