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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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I. Wybrane dane finansowe

III KWARTAŁ 2012 r.
Dane jednostkowe
stan na
30.09.2012

(dane w zł)
Kapitał własny

stan na
30.09.2011

4 457 633

7 184 727

0

0

Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe, w
tym:
Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

400 950

456 605

114 585

22 735

69 585

13 152

Zobowiązania długoterminowe

259 680

86 656

Zobowiązania krótkoterminowe

1 095 588

2 024 794

Aktywa trwałe

4 760 521

7 863 614

Aktywa obrotowe

1 126 962

1 540 578

Należności długoterminowe

Aktywa/Pasywa razem

(dane w zł)
Amortyzacja
Przychody netto i
zrównane z nimi, w tym:
Przychody netto ze
sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności
operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Przepływy pieniężne z
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z
działalności finansowej

5 887 484
9 404 192
III kwartał
III kwartał 2012 r. – III kwartał
2012 r.
narastając
2011 r.
Okres od o okres od okres od
01.07.2012 01.01.2012 01.07.2011
do
do
do
30.09.2012 30.09.2012 30.09.2011
95 146
287 722
43 761

III kwartał
2011 r. –
narastając
o okres od
01.01.2011
do
30.09.2011
71 276

489 360

1 699 268

1 145 955

2 583 115

495 140
-66 011

2 022 619
- 600 462

634 785
-492 578

1 994 476
-906 510

-56 921
- 186 785
- 186 785

-584 246
-666 817
-666 817

-487 761
-490 421
-490 421

-909 464
-963 342
-963 342

bd - 1 096 971

bd - 3 148 697

bd

0

bd

0

bd

1 243 177

bd

- 163 465
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II. Komentarz zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ
osiągnięte wyniki finansowe

na

Wynik na sprzedaży za III kwartał 2012 r. w wysokości (-)66.011zł, wykazuje że Spółka nadal
nie osiąga rentowności. Porównując dane za poszczególne kwartały bieżącego roku,
obserwujemy wyraźny spadek kosztów operacyjnych. Koszty operacyjne za I kwartał 2012 r.
wynosiły 814.868zł, w II kwartale 947.041 zł, trzeci kwartał to poziom 555.371 zł. Spadek
wielkości kosztów kształtuje się następująco: w stosunku do I kwartału wynosi ok. 32%, w
stosunku do II kwartału wynosi ok. 41,5%. Podobnie porównując dane dot. sprzedaży
obserwujemy spadek wielkości straty w stosunku do wielkości przychodu. I tak:
I kwartał br. poziom sprzedaży to 434.322 zł, wygenerowana strata na sprzedaży (-)
380.547zł,
II kwartał br. poziom sprzedaży 775.586 zł, wygenerowana strata na sprzedaży (-) 171.455zł,
III kwartał br. poziom sprzedaży 489.360 zł, wygenerowana strata na sprzedaży (-) 66.011 zł.
Znacząca różnicę pomiędzy wynikiem operacyjnym, a wynikiem brutto stanowi wartość
odsetek od kredytów oraz różnice kursowe dot. spłaconych kredytów walutowych, których
kwota w III kwartale osiągnęła poziom 137.711 zł.

Ponadto, przeprowadzane w III kwartale 2012 r. kontrole wewnętrzne poprzez weryfikację
dokumentów, ewidencji i zapisów księgowych, wykryły szereg niezgodności i
nieprawidłowości, dotyczących lat ubiegłych. Dlatego też Zarząd podjął działania związane z
ustaleniem przyczyn i skutków oraz mające na celu określenie wielkości kwot, ich istotności
oraz tego jaki mają wpływ na ogólną sytuację Spółki.
 Najważniejsze aspekty: W lipcu br. zarządzono inwentaryzację zapasów
magazynowych, w trakcie której stwierdzono niedobór w kwocie (-) 309 849,39 zł,
który w istotny sposób wpływał na prezentowane wyniki roku bieżącego. Podjęto
decyzję o odniesieniu tej kwoty na wynik finansowy ubiegłych lat,
 Wyksięgowanie, zaliczonych w 2010 r. kosztów amortyzacji know-how w kwocie (-)
56 666,67 zł,
 „Przychody netto i zrównane z nimi” zawierają zmianę stanu produktów
(zmniejszenie) w wysokości (-) 323 351,11 zł. Na tę wielkość wpływa przeszacowanie
cen ewidencyjnych zapasów z lat poprzednich,
 Przywrócona została kwota należności od odbiorcy w wysokości 61 218,16 zł,
niewłaściwie zakwalifikowana do należności przedawnionych w 2011 roku. W chwili
obecnej należność ta skutecznie rozliczana jest poprzez potrącenie wierzytelności na
zasadzie art. 498 KC.
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Reasumując wyniki finansowe prezentowane w rachunku zysków i strat dowodzą, że
porównując dane za okres 01.01-30.09.2011 oraz 01.01-30.09.2012 zauważamy spadek
wielkości straty o ok. 30%. Na tą wielkość mają wpływ m.in. redukcja kosztów wynagrodzeń,
a także korekty dot. lat ubiegłych, które w znacznej mierze odnoszą się do wielkości zapasów
materiałów.
III. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej
działalności
W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii G, emitowanych na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w III kwartale została przeprowadzona subskrypcja akcji.
Subskrypcja miała charakter emisji publicznej, z zachowaniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 01.08.2012 r.
Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 14.09.2012 r. Zgodnie z informacją otrzymaną z
KDPW, na akcje serii G w łącznej liczbie 16.400.000 sztuk, złożono 12 zapisów podstawowych
na 787.016 akcji. Nie zostały złożone żadne zapisy dodatkowe. 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 zostały 4.332.984 akcje
przez 2 osoby. Łącznie zostało objętych 5.120.000 akcji.
Środki pozyskane z objętych akcji Zarząd przeznaczył na spłatę powstałych w poprzednich
okresach zaległości wobec ZUS, pracowników i dostawców oraz na bieżące finansowanie
działalności operacyjnej.
Niestety sytuacja w branży budowlanej nie uległa poprawie w III kwartale 2012 r., co
wpłynęło niekorzystnie na terminowe regulowanie płatności przez odbiorców. W III kwartale
Spółce nadal doskwierają trudności z uzyskaniem kredytów kupieckich i znaczna część
zamówień na surowce jest regulowana na podstawie przedpłat. Z tego powodu występowały
problemy z płynnością przepływów finansowych.
III kwartał 2012 r. wskazuje wyraźny spadek sprzedaży, do czego w znacznym stopniu
przyczyniły się powody niezależne od Spółki. Obniżenie wielkości sprzedaży w III kwartale
2012 r. spowodowane jest głównie przesunięciem terminów realizacji projektów przez
inwestorów, jak i wykonawców.
Mając na uwadze powyższe Zarząd podjął działania zmierzające do ograniczenia głównie
kosztów administracyjnych. W ramach tego uległy zawieszeniu wypłaty premii dla
pracowników administracji oraz zlikwidowano odrębne stanowisko dyrektora ds. badań i
rozwoju. Spółka nie rezygnuje z prac nad nowymi rozwiązaniami, dlatego też Zarząd w tym
obszarze przydzielił obowiązki kierownikom pionu techniczno-produkcyjnego, jednocześnie
optymalizując koszty zatrudnienia w administracji.
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Działania handlowe i marketingowe
Ze względu na ciągle słabą kondycję finansową spółki Zarząd w okresie III kwartału nie miał
możliwości przeznaczenia środków na działania marketingowe. Zamieszczono jednak oferty
na nieodpłatnych portalach informacyjnych.
W III kwartale ze znaczących inwestycji został zrealizowany kolejny etap projektu oświetlenia
kompleksu hotelowego zlokalizowanego na południu Polski. Realizacja iluminacji elewacji
według koncepcji Biura Architektonicznego MWM Architekci Sp. z o.o. z Rzeszowa na
zamówienie Siteco Lighting Poland Sp. z o.o. z zastosowaniem technologii LED.
Dotychczasowa wartość zrealizowana projektu to ponad 300.000,00 zł. Sam projekt
przewiduje jeszcze następne etapy do realizacji w bieżącym roku oraz kolejne realizacje w
roku 2013.
Na chwilę obecną Spółka posiada potwierdzone zamówienia, które będą realizowane w IV
kwartale 2012 r. Wartość tych zamówień na dzień sporządzania raportu to prawie
600.000,00 zł.

IV. Stanowisko na temat prognoz
Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2012.

V. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VI. Struktura akcjonariatu emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
Lp.

akcjonariusz

liczba akcji

procent akcji

liczba głosów

procent głosów

1

SILVA CAPITAL GROUP SA

6 421 176

19,58%

6 421 176

19,58%

2

Krzysztof Godusławski

1 700 000

5,18%

1 700 000

5,18%

3

pozostali

24 678 824

75,24%

24 678 824

75,24%
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