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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

Autoryzowany Doradca:

INVESTcon GROUP S.A.
ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań
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2. Wybrane dane finansowe z bilansu na dzień 31 marca 2012 roku oraz z rachunku
zysków i strat za I kwartał 2012 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, w tym:
Kredyty krótkoterminowe **

Wybrane dane finansowe (zł)

stan na
31.03.2012

stan na
31.03.2011

4 180 027

7 889 758

0

0

718 935

880 208

29 954

30 864

0

601 303

1 017 638

755 046

498 437

17 658

okres
okres
01.01.2012- 01.01.201131.03.2012 31.03.2011

Przychody netto i zrównane z nimi, w tym: ***

711 480

860 097

Przychody netto ze sprzedaży

755 154

852 421

51 503

23 710

Zysk/strata ze sprzedaży

-141 068

-238 315

Zysk/strata na działalności operacyjnej

-141 962

-239 437

Zysk/strata brutto

-170 428

-240 950

Zysk/strata netto

-170 428

-240 950

Amortyzacja

* Zmiana stanu kapitału własnego wynika z:
− wycofania z ksiąg nieprawidłowo wykonanego przeszacowania majątku trwałego o
kwotę 2.146.564 zł;
− korekty długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (prace badawczo rozwojowe)
na kwotę 582.515 zł w wyniku której kapitał zapasowy uległ zmniejszeniu o kwotę
515.354 zł, a środki obrotowe wzrosły o 67.162 zł;
− podwyższenia kapitału o 1.640.000 zł w związku z emisja akcji serii F.
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** Zmiana stanu zobowiązań wynika z faktu, że kredyty długoterminowe stały się wymagalne
w roku 2012 w związku z tym w bilansie są prezentowane jako zobowiązania
krótkoterminowe.
*** Pozycja „Przychody netto i zrównane z nimi” zawiera zmiany stanu produktów.

3. Komentarz zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe
W I kwartale 2012 Zarząd realizował opracowaną w grudniu 2011 roku strategię rozwoju
Spółki. W okresie I kwartału 2012 od strony oceny finansowej zauważalne są skutki
programu redukcji kosztów, którego głównym celem było osiągnięcie progu rentowności
przedsiębiorstwa przy sprzedaży miesięcznej na poziomie ok. 300 tys. PLN. Wyniki finansowe
prezentowane w rachunku zysków i strat dowodzą, że przy sprzedaży za styczeń, luty i
marzec 755.154 zł spółka osiągnęła wynik netto na poziomie -170.428 zł przy amortyzacji na
poziomie 51.503 zł (wynik netto bez amortyzacji rok do roku jest lepszy o ponad 50% przy
przychodach ze sprzedaży niższych o 11%, natomiast wynik z działalności operacyjnej
powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł -90.459 zł, podczas gdy w analogicznym
kwartale 2011 r. był równy -215.727).
Kolejnym obszarem działalności gospodarczej Spółki, który był reformowany w okresie I
kwartału 2012 i miał wpływ na osiągnięte wyniki to obszar zarządzania personelem oraz
procedury wewnętrzne usprawniające pracę zakładu:
• w styczniu zredukowano zatrudnienie do poziomu 23 osób,
• opracowano i wdrożono nowy regulamin pracy,
• opracowano i wdrożono nowy regulamin wynagrodzeń,
• opracowano i wdrożono nowy regulamin premiowania,
• utworzono zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Wprowadzone dwuskładnikowe wynagrodzenie pracowników i nowy, motywacyjny system
premiowania mają na celu wzrostu wydajności pracy. Zmiana systemu rozliczania czasu
pracy pracowników produkcyjnych na okres trzymiesięczny skutkuje możliwością
optymalizacji zarządzania nadliczbowymi godzinami pracy. Jest to niezmiernie istotne ze
względu na specyfikę sprzedaży Spółki, gdyż oferta produktowa w przeważającej większości
skierowana jest do obsługi inwestycji. Ponadto zmiany w systemie i metodologii rozliczania
produkcji sprzężone z kalkulacjami wyrobów na etapie ofertowania pozwalają na
monitorowanie i ocenę rentowności poszczególnych projektów. Nowy system rozliczeń to
podstawa do tworzenia controllingu finansowego w Spółce.
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4. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem
emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F emitowanych
na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2011 roku w I kwartale
została przeprowadzona subskrypcja akcji.
Subskrypcja akcji miała charakter emisji publicznej, z zachowaniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 20.12.2011 r., a
zakończenie w dniu 05.01.2012 r. W dniu 16.01.2012 r. KDPW dokonało przydziału akcji w
wykonaniu zapisów podstawowych i dodatkowych. Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW,
na akcje serii F w łącznej liczbie 16.400.000 sztuk, złożono 93 zapisy podstawowe na
8.838.603 akcje oraz 34 zapisy dodatkowe na 4.740.221 akcji. Łącznie zatem zapisami objęte
zostało 13.578.824 akcji. Zarząd Spółki akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i
dodatkowymi zaoferował w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 KSH. W tym trybie,
zgodnie z podpisanymi umowami, objęte zostało 2.821.176 akcji przez 2 osoby. Łącznie
zostało objętych 16.400.000 sztuk akcji serii F, czyli 100% akcji emitowanych.
Środki pozyskane z objętych akcji Zarząd przeznaczył na spłatę powstałych głównie w okresie
II – IV kwartału 2011 r. zaległych zobowiązań wobec ZUS, dostawców materiałów i
surowców, spłatę zobowiązań kredytowych oraz zwiększenie stanu środków obrotowych.
W grudniu 2011 Zarząd opracował, a w I kwartale 2012 realizował program redukcji kosztów.
Główne elementy tego programu to redukcja zatrudnienia, wzrost wydajności pracy oraz
poprawa sprawności działania i oszczędności w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw.
Celem tych działań jest nabycie elastyczności w działalności gospodarczej Spółki,
wypracowanie zysku na poziomie netto oraz poprawa sytuacji finansowej.

Działania handlowe i marketingowe
W obszarze sprzedaży Zarząd Spółki w I kwartale 2012 r. realizował opracowaną w grudniu
2011 r. strategię rozwoju, 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.
W marcu Zarząd Spółki wprowadził podwyżki cen na wyroby z oferty katalogowej
wprowadzając nowy cennik, przygotowany w oparciu o dokonaną analizę rentowności
produktów oraz nową metodykę kalkulacji wyrobów.
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Ze względu na wyniki finansowe, Spółka w okresie I kwartału kontynuowała politykę redukcji
nakładów na wydatki marketingowe. Spółka zrezygnowała z udziału w targach Światło 2012
w Warszawie marcu 2012 r.

W I kwartale 2012 r. opracowano i wdrożono procedury CRM, dzięki którym znacznie
usprawniono procesy zarządzania relacjami z klientem oraz monitoring prowadzonych
projektów. Nowy system raportowania i rejestrowania informacji stanowi istotny element do
tworzenia controllingu operacyjnego w Spółce.

Prace badawczo rozwojowe
Zakończono prace nad zunifikowanym modułem z diodami SMD małej mocy o wydajności
>100 lm/W. Moduł nowej generacji dedykowany jest przede wszystkim do opraw
hermetycznych AQUA LED oraz opraw rastrowych MEDROS LED i TARANIS LED. Wykonano
serię próbną modułów, którą wykorzystano do realizacji pierwszego zamówienia na oprawy
AQUA LED SMD nowej generacji.

Inne działania
W lutym Spółka otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania ze środków UE w ramach
działania 1.4 dla projektu z obszaru nowych technologii, którego realizacja zapewni Spółce
istotną przewagę rynkową w segmencie opraw typu downlight na ledowe źródła światła w
ciągu najbliższych lat. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 2.427.100,00 zł. O
szczegółach projektu Zarząd informował w raporcie bieżącym 4/2012 z dnia 7.02.2012r . Na
dzień sporządzania raportu Spółka podpisała już umowę o dofinansowanie z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości.
W styczniu 2012r. w ramach IV edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”
organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju, Luxima została laureatem w 2
kategoriach. W edycji regionalnej Luxima zdobyła tytuł „Innowacyjnej firmy” a oprawom
AQUA LED przyznano tytuł „Innowacyjny produkt”.

5. Oświadczenie Zarządu
Zarząd Luxima 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. Jednocześnie Zarząd informuje, że dane zawarte w raporcie nie
zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie.
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