JEDNOSTKOWY
RAPORT OKRESOWY

LUXIMA S.A.
I KWARTAŁ ROKU 2013
Ełk, 13. 05. 2013 r.

Raport LUXIMA S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin
Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
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Prezes Zarządu – Beata Majka

I.

WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
DANE JEDNOSTKOWE
(wyszczególnienie)

stan na 31.03.2013

stan na 31.03.2012*

1

2

3

4288

4417

Należności długoterminowe

0

0

Należności krótkoterminowe

339

618

Inwestycje długoterminowe

0

0

71

90

26

45

Zobowiązania długoterminowe

596

260

Zobowiązania krótkoterminowe

843

1473

Aktywa trwałe

4721

4896

Aktywa obrotowe

1067

1329

Aktywa / Pasywa razem

5788

6225

Kapitał (fundusz) własny

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

(wyszczególnienie)
1

I kwartał 2013 r.

I kwartał 2012 r.*

2013 r. narastająco

2012 r. narastająco*

od 01.01.2013
do 31.03.2013

od 01.01.2012
do 31.03.2012

od 01.01.2013
do 31.03.2013

od 01.01.2012
do 31.03.2012

2

3

4

5

94

95

94

95

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

305

433

305

433

Przychody ze sprzedaży

311

755

311

755

Zysk / Strata na sprzedaży

-323

-380

-323

-380

Zysk / Strata na działalności operacyjnej

-339

-357

-339

-357

Zysk / Strata brutto

-358

-400

-358

-400

Zysk / Strata netto

-358

-400

-358

-400

Amortyzacja

Dane w tys. zł
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*Wyjaśnienie zmian w pozycjach bilansowych i wynikowych publikowanych w roku
2012
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Raport za I kwartał 2012 r. publikowany był przed zakończeniem badania
sprawozdania finansowego za rok 2011. Zmiany wykazane w niniejszym raporcie
wynikają z zaleceń biegłego rewidenta, powstałych w trakcie przeprowadzania
badania sprawozdania za 2011 rok, ale dotyczących pozycji bilansowych i
wynikowych mających wpływ na dane I kwartału 2012 roku. Ze względu na
znaczące różnice Zarząd podjął decyzję o ujęciu skorygowanych wartości w
niniejszym raporcie. Poniżej tabele przedstawiające różnice.
(wyszczególnienie)

stan na 31.03.2012 przed zmianami

różnice

1

2

3

4180

+237

719

-101

30

+60

30

+15

Zobowiązania długoterminowe

0

+260

Zobowiązania krótkoterminowe

1018

+455

Kapitał (fundusz) własny
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

I kwartał 2012 r. przed
zmianami
(wyszczególnienie)
od 01.01.2012
do 31.03.2012
1

2

2012 r. narastająco
przed zmianami
od 01.01.2012
do 31.03.2012

różnice

3

4

52

52

+43

711

711

-278

Zysk / Strata na sprzedaży

-141

-141

-239

Zysk / Strata na działalności operacyjnej

-142

-142

-215

Zysk / Strata brutto

-170

-170

-230

Zysk / Strata netto

-170

-170

-230

Amortyzacja
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Dane w tys. zł

II.

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW
MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

I

ZDARZEŃ

Realizacje planowane w I kwartale 2013 roku, wynikające z zebranych ofert
wskazywały na możliwy do osiągnięcia poziom sprzedaży ok. 540 tys. złotych.
Niestety wyraźnie widoczne spowolnienie gospodarcze, szczególnie dotykające
branżę budowlaną, połączone z bardzo złymi warunkami atmosferycznymi,
paraliżującymi prace budowlane uniemożliwiły wykonanie tych planów. Znaczna
część realizacji została przesunięta na II kwartał br. Już w miesiącu kwietniu Spółka
zrealizowała zamówienia na ponad 340 tys. zł.
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Z danych przekazanych przez GUS, I kwartał 2013 wskazał znaczny spadek sprzedaży
we wszystkich działach budownictwa, a obserwowany od czerwca 2012 roku,
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spadek robót o charakterze inwestycyjnym i remontowym (w skali kraju w I kwartale
br. wynosił odpowiednio 19,9% i 15,7%). Spółka mocno odczuła zastój zarówno po
stronie zapytań ofertowych, jak i zamówień produkcyjnych.
Szczególnie widocznie zaznacza się dysproporcja poziomu przychodów, porównując
rok do roku, gdzie sprzedaż w Spółce wykazuje spadek o ok. 60%. Inaczej i wyraźnie
zaznacza się zmiana stosunku przychodów do wyniku. W I kwartale 2013 r. przy
przychodach na poziomie 311 tys. zł. Spółka wygenerowała wynik - 358 tys. zł.,
natomiast w roku poprzednim poziom sprzedaży wynosił 755 tys. zł, a Spółka
odnotowała wynik na poziomie - 400 tys. zł. Pomimo takiego spadku sprzedaży,
Spółka znacznie ograniczyła straty. Świadczy to o efektach przeprowadzonych
zmian, w tym: redukcji kosztów oraz optymalizacji gospodarki magazynowej.
Wprowadzone w ubiegłym roku procedury kontroli wewnętrznej i nadzoru pozwoliły
na wykluczenie wielu uchybień i nieprawidłowości.

III.

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W styczniu 2013 r. LUXIMA S. A. otrzymała tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju
w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2012". Spółka została nagrodzona
w edycji regionalnej woj. warmińsko-mazurskiego w kategoriach – Innowacyjny
Produkt oraz Innowacyjna Firma, przyznawanej dla firmy, w kategorii firma mała.
Kolejną nagrodą przyznaną decyzją Kapituły konkursu, LUXIMA S. A. została
uhonorowana tytułem Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju - 2012 w kategorii
Innowacyjna Firma mała.
W marcu br. ukazał się artykuł prasowy reklamujący Spółkę, opublikowany w
miesięczniku Euro Styl, wydawanym w nakładzie 15 tys. egzemplarzy i kolportowanym
m. in. bezpośrednio do rąk czytelników (kadra zarządzająca przedsiębiorstw, Sejm i
Senat, Kancelarie Prezydenta i Premiera, ministerstwa, ambasady, prezydenci miast,
izby gospodarcze i handlowe, organizacje biznesowe) oraz salonach GLM (w
prestiżowych miejscach Warszawy, np. lotnisko Okęcie, siedziba ITI). Dzięki tej
publikacji Spółka miała możliwość zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinie
innowacji.
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W dniach od 11 do 13 marca 2013 r., dzięki współpracy z Polskim Związkiem
Producentów Oświetlenia i Agencją SOMA, LUXIMA S. A. uczestniczyła jako
wystawca w XXI Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego Światło 2013
w Warszawie. Podczas tej ważnej w branży imprezy Spółka zaprezentowała wybrane
produkty ze swojej oferty, m.in. sufitowe oprawy LED z rastrem oraz specjalnym
dyfuzorem do LED. Zaprezentowano oprawy, które są już znane naszym
dotychczasowym klientom, takie jak AQUA LED z diodami mocy, a także najnowszą
konstrukcję opraw AQUA LED 100. Nasze produkty wzbudziły zainteresowanie wśród
specjalistów branży oświetleniowej, projektantów i wykonawców. Obecność na
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Targach była także okazją do zdobycia kontaktów z nowymi dostawcami
komponentów do produkcji opraw.
Na początku lutego 2013 r. zawarto umowy o współpracy i przeprowadzono
szkolenie produktowe dla czterech regionalnych menedżerów sprzedaży. W okresie I
kwartału 2013 menedżerowie przeprowadzali rekonesans wśród biur projektowych,
inwestorów, firm wykonawczych i handlowych w obrębie swoich regionów działania,
a także uczestniczyli w Targach, dzięki czemu mieli możliwość nawiązania nowych
kontaktów. Kilka z tych spotkań zaowocuje nawiązaniem współpracy z nowymi
kontrahentami. Już w marcu br. do Spółki wpłynęły pierwsze zapytania ofertowe i
zamówienia.
W pierwszym kwartale br. kontynuowano działania rozpoczęte w ostatnim kwartale
roku poprzedniego mające na celu zacieśnienie współpracy z kluczowymi polskimi
firmami oświetleniowymi. Przedstawiciel Zarządu odbył serię spotkań z Dyrektorami i
Menadżerami tych firm prezentując im możliwości poszerzenia współpracy o nowe
grupy wyrobów, jak również oferując uzupełnienie oferty o nietypowe oprawy i
rozwiązania, które są mocną stroną LUXIMA S. A.
W wyniku podjętych rozmów, Spółka nawiązała współpracę z nową firmą-wiodącym
producentem oświetlenia w kraju. Na obecnym etapie LUXIMA została wciągnięta
do rejestru dostawców systemowych. Po wyznaczeniu terminu kolejnego spotkania,
w celu przeprowadzenia prezentacji możliwości wykonawczych Spółki zostaną
określone obszary, w których nasza współpraca będzie możliwa.
Decyzje Zarządu dotyczące licznych zmian personalnych w Spółce, są przejawem
zachodzących procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwie, związanych z poprawą
jakości i wydajności świadczonej pracy, a także jej efektywności.
Wysoka dynamika zachodzących zmian wiąże się z dostosowaniem Spółki do
obowiązujących standardów rynkowych. Celem jest podniesienie rangi i poprawa
wizerunku biznesowego oraz marki LUXIMA S.A.
IV.

STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ FINANSOWYCH
Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2013 r.

JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.
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V.
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VI.

Lp.

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

akcjonariusz

liczba akcji

% akcji

liczba głosów

% głosów

1

SILVA CAPITAL GROUP SA

10 654 912

28,10%

10 654 912

28,10%

2

Pozostali

27 265 088

71,90%

27 265 088

71,90%

37 920 000

100,00%

37 920 000

100,00%

Razem

Ełk, dnia 13 maja 2013 r.

Prezes Zarządu
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Beata Majka

