RAPORT KWARTALNY
LUXIMA S.A.
za II kwartał 2012 r.

Ełk, 14 sierpnia 2012 r.

Raport okresowy – II kwartał 2012 r.

Spis treści
1. Podstawowe informacje o Spółce ....................................................................................... 3
2. Wybrane dane finansowe z bilansu na dzień 30 czerwca 2012 r. oraz z rachunku zysków i
strat za II kwartał 2012 roku wraz z okresami porównywalnymi ……………………………….....…….. 4
3. Komentarz zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe ……............................................................................................... 5
4. Informacja zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem
emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności ..................................... 5
5. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej ………………………………………………………………7
6. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających
na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu ……………….7
7. Oświadczenie Zarządu .......................................................................................................... 7

Strona 2 z 7

Raport okresowy – II kwartał 2012 r.

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 30 czerwca 2012 roku oraz z rachunku
zysków i strat za II 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

Wybrane dane finansowe (zł)

stan na
30.06.2012
4 315 162
0
491 264

stan na
30.06.2011
7 673 502
0
279 085

56 770
259 681

18 774
89 632

1 485 123
285 412

1 371 646
608 881

okres
okres
okres
okres
01.04.2012- 01.04.2011- 01.01.2012- 01.01.201130.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Przychody netto i zrównane z nimi,
w tym:
Przychody netto ze sprzedaży
Amortyzacja
Zysk/strata na sprzedaży

777 792
772 445
97 094
-171 455

571 492
501 579
53 387
-175 465

1 209 907
1 527 478
192 576
-552 001

1 437 204
1 359 735
77 098
-413 932

Zysk/strata na działalności
operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto

-187 671
-99 114
-99 114

-182 154
-230 194
-230 194

-549 112
-501 768
-501 768

-421 703
-472 921
-472 921
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3. Komentarz zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe

W trakcie sporządzania bilansu Spółka dostrzegła nieprawidłowości, które zostały
skorygowane już po opublikowaniu raportu za I kwartał 2012. Istotny wpływ na
prezentowane wyniki mają następujące pozycje:
• „Przychody netto i zrównane z nimi” zawierają zmiany stanu produktów. Różnica w
zapasach wynika ze zmian cen ewidencyjnych (koszty poniesione nie stanowią kosztu
własnego sprzedaży czyli zostaną rozliczone w przyszłych okresach). Na dzień
publikacji raportu za I kwartał nie zostały jeszcze ustalone stany zapasów, które
wpływają na wartość pozycji "zmiana stanu produktów", w związku z czym w tej
pozycji raportu za I kwartał nie uwzględniono wartości (-) 277.158 zł;
• Zmiana wartości amortyzacji wynika z korekty wykonanej podczas zamknięcia bilansu,
dotyczy prawidłowego ujęcia umów leasingu dla celów bilansowych. Zwiększenie
wielkości amortyzacji wykazanej w raporcie za I kwartał wynosi 43.978 zł;
• „Zysk/strata na sprzedaży” raport za I kwartał 2012 r. został zniekształcony o wielkość
wynikającą z w/w korekt, a różnica zwiększająca stratę wynosi (-) 239.479 zł;
• W II kwartale wyksięgowano różnice kursowe z wyceny rocznej w kwocie 103.790 zł,
co wpłynęło na wynik na działalności gospodarczej.

Wyniki finansowe prezentowane w rachunku zysków i strat dowodzą, że przy sprzedaży za
kwiecień, maj i czerwiec br. w wysokości 772.445 zł spółka osiągnęła wynik netto na
poziomie -99.114 zł, przy amortyzacji na poziomie 97.094 zł.
W II kwartale Spółkę obciążyły dodatkowe koszty w wysokości 50.500 zł związane z usługami
księgowymi, sporządzeniem i badaniem sprawozdania finansowego. Wielkość ta ma
charakter incydentalny i kolejnych okresach nie wystąpi.
Pomimo tak znaczącego wydatku, okresie II kwartału 2012 r. od strony oceny finansowej
wyraźnie zauważalne są skutki programu redukcji kosztów. Koszty całkowite za okres
pierwszego półrocza 2012 w porównaniu do roku 2011 spadły o 19%.
Zarząd Spółki kontynuuje politykę optymalizacji kosztów, redukując zatrudnienie oraz koszty
wynagrodzeń pracowników administracji, co wpłynie pozytywnie na osiągane wyniki Spółki.
4. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem
emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
W drugim kwartale Zarząd koncentrował swoje działania na rozwiązaniu problemów
związanych z brakiem kapitału obrotowego. Środki pozyskane z objętych akcji serii F Zarząd
przeznaczył w większości na spłatę zaległych zobowiązań wobec ZUS, dostawców materiałów
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i surowców oraz spłatę zobowiązań kredytowych. Pozostałe środki zostały przeznaczone na
zwiększenie stanu środków obrotowych. Niestety sytuacja w branży budowlanej ulega
ogólnemu pogorszeniu, co wpływa niekorzystnie na terminowe regulowanie płatności przez
odbiorców. Dodatkowo z powodu problemów w roku 2011 z terminowym regulowaniem
zobowiązań wobec dostawców, spółka ma trudności z uzyskaniem kredytów kupieckich i
znaczna część zamówień na surowce jest regulowana na postawie przedpłat. Z tego powodu
występowały okresowe trudności z realizacją zamówień. Pomimo tego sprzedaż za II kwartał
w stosunku do kwartału ubiegłego wzrosła, natomiast w stosunku do II kwartału 2011 jest
wyższa o ponad 35%.

Ponieważ środki z emisji akcji serii F w większości zostały przeznaczone na pokrycie zaległych
zobowiązań, ilość środków pozostałych do dyspozycji Zarządu okazała się niewystarczająca
do utrzymania bieżącej płynności. W związku z narastającymi problemami, które utrudniają
osiągnięcie poziomu sprzedaży gwarantującego rentowność przedsiębiorstwa Zarząd podjął
decyzję o konieczności kolejnego dofinansowania.
30 czerwca odbyło się ZWZA, na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki poprzez emisję 16.400.000 akcji serii G w cenie emisyjnej 0,10 zł, z zachowaniem
prawa poboru. Pozyskane w ten sposób środki wg analizy wykonanej przez Zarząd pozwolą
na realne osiągnięcie progu rentowności w przeciągu kilku miesięcy.
II kwartał to również czas intensywnych działań zmierzających do odzyskania zaległych i
spornych należności. Szereg z nich zakończył się sukcesem. Jedną z największych była
należność od spółki Inteligent Building Technologies sp. z o.o., która to spółka złożyła
wniosek o upadłość. Zarząd podpisał porozumienie ze spółką POL-AQUA S.A., na mocy której
POL-AQUA zobowiązała się dokonać zapłaty w imieniu swojego podwykonawcy - IBTS. Na
dzień sporządzania raportu zapłata została dokonana.

Działania handlowe i marketingowe
Ze względu na kondycję finansową spółki Zarząd zredukował całkowicie wydatki na działania
marketingowe w okresie II kwartału.
Zintensyfikowane natomiast zostały działania w obszarze sprzedaży. Opracowany i wdrożony
w I kwartale panel CRM pozwolił na wzrost skuteczności prowadzonych działań. Efektem jest
wzrost sprzedaży do analogicznego okresu w roku ubiegłym o ponad 35% oraz znaczący
przyrost „projektów w toku”, których realizacja przewidziana jest na III i IV kwartał 2012 r.
W II kwartale ze znaczących inwestycji został zrealizowany projekt na zamówienie Siteco
Lighting Poland Sp. z o.o. Projekt dotyczył dostarczenia opraw hermetycznych LED do
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oświetlenia strefy VIP na lotnisku Chopina w Warszawie. Rozpoczęta też została realizacja
oświetlenia kompleksu hotelowego zlokalizowanego na południu Polski. Wartość I etapu to
ponad 100.000 zł. Projekt przewiduje jeszcze co najmniej 4 etapy do realizacji w tym roku
oraz kolejne realizacje w roku 2013.

Prace badawczo rozwojowe
Zakończono badania fotometryczne opraw rastrowych LED. Grupa tych opraw została
opracowana na podstawie wniesionego know-how i objęta zastrzeżeniem patentowym.
Konstrukcja oparta jest o absolutnie nowatorskie podejście do dystrybucji emitowanego
przez LED strumienia światła.

Otrzymane wyniki są bardzo satysfakcjonujące i w opinii Zarządu oprawy rastrowe LED,
będące produktem wysoko marżowym w krótkim czasie znacząco przyczynią się do
osiągnięcia oczekiwanego dla spółki progu sprzedaży. Wdrożenie nowych produktów do
standardowej oferty planowane jest na III kwartał.

5. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

6. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym
zgromadzeniu.

Lp.
1
2
3

akcjonariusz
Sylwia Leśniak-Paduch
Krzysztof Godusławski
pozostali

liczba akcji
5 421 176
1 700 000
25 678 824

procent głosów
16,53%
5,18%
78,29%

7. 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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