RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY
LUXIMA S.A.

Za okres
Od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
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1. Pismo Zarządu
Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze!
Przedstawiam Państwu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej
LUXIMA SA za 2017 rok, który stanowi podsumowanie działalności biznesowej grupy w ubiegłym
roku a także najważniejszych wydarzeń tego roku, które miały znaczący wpływ na działalność i
rozwój całej Grupy. Ma ono na celu przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Grupy w sposób
klarowny i rzetelny.
Rok 2017 był dla LUXIMY przełomowy, chociażby tylko w powodu utworzenia przez nią
grupy kapitałowej. Stało się to w wyniku odwrotnego przejęcia spółki z branży oświetlenia LED czyli
Led Lease SA. Spółka Led Lease jest kilkakrotnie większa od Luximy, biorąc pod uwagę porównanie
rocznego poziomu obrotów obu spółek. Spółka zależna Luximy czyli Led Lease powstała jako startup
w 2012 roku działający w obszarze oświetlenia ogólnego. Rosnąc rok do roku, czasem nawet z
dynamiką przekraczającą 100% obrotów za ostatni rok, osiągnęła w 2017 roku przychód prawie
30.000.000 zł, z zyskiem netto 3.000.000 zł, z czego tylko wyniki za ostatni kwartał są konsolidowane
z wynikami Luximy, bo wtedy doszło do efektywnego powstania jej grupy kapitałowej.
Spółka Led Lease rozwinęła się w dotychczasowym tempie obsługując zróżnicowane pod
względem wielkości podmioty, począwszy od małych firm rodzinnych, poprzez średnie i duże
podmioty krajowe, aż po międzynarodowe korporacje prowadzące działalność w Polsce (Pepsico,
Levi Strauss, Auchan, Eurocash). Produkty spółki montowane są wewnątrz takich pomieszczeń jak:
wielko-powierzchniowe centra handlowe, budynki użyteczności publicznej, pomieszczenia biurowe,
hale produkcyjne i magazynowe, a także do oświetlenia zewnętrznego m. in. skrzyżowań dróg
krajowych, stadionów sportowych i lotnisk.
Obok sprzedaży produktów, czyli opraw LED, Led Lease rozpoczął działanie według nowego
modelu biznesowego, gdzie zamiast sprzedawania opraw zaczął sprzedawać ilość luksów na podłodze
czy nad danym stanowiskiem roboczym, czyli dostarczając usługę, jaką jest ilość światła
odpowiedniej jakości, a nie sprzedaż samych produktów oświetleniowych (LAAS, Light AS A
SERVICE), która już powoli zaczyna się stawać standardem w najbardziej rozwiniętych
gospodarkach.
Obok działalności w trudnym konkurencyjnie obszarze oświetlenia ogólnego, działając jako
dostawca produktu bądź usługi, Led Lease opracował produkt w niezwykle przyszłościowej i
rentownej niszy, jaka są oprawy LED do upraw pod osłonami. Skrajnie to upraszczając dla potrzeb
ogólnej prezentacji, nie chodzi o wyprodukowanie opraw o typowej skuteczności, jaką jest wydajność
lumenów z wata, ale o dostarczenie lamp emitujących odpowiednie długości fal dostosowane do
wymogów konkretnej rośliny czy poszczególnych etapów jej wzrostu.
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Uzasadnieniem stosowania opraw LED o odpowiednich długościach fal jest nie tylko
kilkakrotny wzrost wydajności z konkretnego obszaru, ale także wpływ na morfologiczne i chemiczne
właściwości roślin takie jak: zapach, kolor, ilość witamin czy ich wartości odżywcze.
Led Lease nie tylko dysponuje sprawdzonym laboratoryjnie produktem, ale i dotacją z PARP
w wysokości prawie 19.000.000 zł na budowę zakładu produkcyjnego i innowacyjnych
energooszczędnych lamp LED przeznaczonych do upraw roślin pod osłonami.
Spółka Led Lease zakupiła już w Ełku ponad 1 ha gruntu na budowę zakładu, którego koszt
wyniesie ponad 30.000.000 zł. Na obecnym etapie Led Lease dysponuje zarówno sprawdzonym
laboratoryjnie jak i w warunkach naturalnych (instalacja pilotażowa w kilku szklarniach) produktem,
jak i finansowaniem z PARP na budowę zakładu przeznaczonego na ten cel.

Czynnikiem ryzyka jest tempo akceptacji innowacyjnej technologii LED w uprawach pod
osłonami i przestawienie się na nią znaczącej ilości dotychczasowych użytkowników, korzystających
dotąd ze sprawdzonego, choć nieefektywnego oświetlenia szklarni przez wysokoprężne lampy
sodowe.
Warto na koniec dodać inny czynnik ryzyka,

jakim jest możliwa, czy wręcz bardzo

prawdopodobna, zmiana akcjonariusza większościowego Grupy, z wszelkimi tego konsekwencjami
dla samej Grupy i jej akcjonariuszy.
Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem grupy kapitałowej LUXIMA. Pragnę
podziękować wszystkim Pracownikom za ich pracę i zaangażowanie. Klientom i Partnerom
biznesowym dziękuję za owocną współpracę a Akcjonariuszom za ich zaufanie.

Tadeusz Hapon – Prezes Zarządu
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2. Roczne sprawozdanie finansowe
2.1. Wybrane dane finansowe

Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) ze
sprzedaży
Zysk (strata) na
działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne
netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne
netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne
netto z działalności
finansowej
Przepływy pieniężne
netto razem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Należności
długoterminowe
Należności
krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe

PLN
od 01.01.2017
od 01.01.2016
do 31.12.2017
do 31.12.2016
949 419,08
1 128 308,78

EUR
od 01.01.2017
od 01.01.2016
do 31.12.2017
do 31.12.2016
223 682,20
257 857,89

-11 604,66

-557 617,39

-2 734,05

-127 435,01

1 284 099,70

-374 674,91

302 532,62

-85 626,28

1 142 052,73
928 936,73

-448 633,59
-712 101,59

269 066,49
218 856,57

-102 528,42
-162 740,04

-1 964 344,02

-752 511,79

-462 797,51

-171 975,18

2 000 000,00

-263 064,36

471 198,02

-60 119,38

-39 761,08

1 000 000,00

-9 367,67

2285 34,86

-4 105,10

-15 576,15

-967,16

-3 559,69

32 127 333,09
3 022 909,08

1 501 447,79
1 238 060,37

7 702 733,97
724 761,82

339 386,93
279 850,90

0,00

0,00

0,00

0,00

2 938 047,49

795 147,50

704 415,71

179 734,97

33 334 908,94
33 758 400,00

405 972,21
1 758 400,00

7 992 258,01
8 093 792,71

91 765,87
397 468,35

0,00

0,00

0,00

0,00

1 761 027,36

2 089 167,92

422 217,59

472 235,06

Do przeliczenia danych finansowych zastosowano następujące kursy:
dla pozycji bilansowych – średni kurs NBP z ostatniego dnia roku:
2017 - 1 EUR = 4,1709 PLN
2016 - 1 EUR = 4,4240 PLN

dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – średnia
arytmetyczna kursów średnich NBP na dzień kończący każdy miesiąc danego roku
obrotowego:
2017 - 1 EUR = 4,2445 PLN
2016 - 1 EUR = 4,3757 PLN
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2.2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres, podstawowy przedmiot działalności
jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji.
Nazwa: Luxima Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa, ul. Nowy Świat 33/13
Luxima S.A. wpisana została w dniu 13 lipca 2010 roku do Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000358140.
Luxima S.A. powstała w dniu 13 lipca 2010 roku w wyniku przekształcenia spółki pod firmą
„Luxima 2” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000247421.
Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego.

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
Czas trwania Spółki zgodnie z umową jest nieograniczony.
3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01
STYCZNIA 2017 i kończący się 31 GRUDNIA 2017 R.
4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
Sprawozdanie za rok 2017 jest sprawozdaniem jednostkowym.
5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd
Spółki stwierdza, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności przez Spółkę.
6) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło
połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek,
oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).
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Prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i żadna z
powyższych sytuacji nie wystąpiła.
7) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest w metodą pośrednią.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające
na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami
memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o
ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia pomniejszonych o skumulowane umorzenie.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn
powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i
prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów
operacyjnych.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości
składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych, równowartość całości
lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość
danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów
operacyjnych.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku
oraz wartości początkowej przekraczającej 1,5 tys. zł i nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych
są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym 1 rok oraz
wartości początkowej przekraczającej 1,5 tys. zł i nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych
traktowane są jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne jednorazowo
amortyzowane w momencie oddania do używania, natomiast składniki majątku o
przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym 1 rok oraz wartości początkowej
przekraczającej 3,5 tysiąca złotych traktowane są jako środki trwałe lub wartości
niematerialne i prawne.
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Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane są według metody liniowej
począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Dla celów podatkowych przyjęto stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego
1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji
stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej
koszty uzyskania przychodu.
Zaliczki na dostawy na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej.
Udziały w jednostkach podporządkowanych na dzień bilansowy wycenia się w cenie
nabycia po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość.

Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie:
1.

Aktywa finansowe

—

aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,

—

pożyczki udzielone i należności własne,

—

aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

—

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

2.

Zobowiązania finansowe

—

zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

—

pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu
osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz
wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a
także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu
kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do
którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści
ekonomicznych. Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do
obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy jednostka
uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych
przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych
papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez
jednostkę umowy sprzedaży krótkiej. Nabyte aktywa i zobowiązania finansowe wprowadzane
są do ksiąg Spółki pod datą zawarcia transakcji. Aktywa finansowe wprowadzane są do ksiąg
na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych
wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania
finansowe wprowadzane są do ksiąg na dzień zawarcia kontraktu w wartości godziwej
uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu
wartości godziwej na ten dzień Spółka uwzględnia poniesione koszty transakcji.
Pożyczki udzielone i należności własne
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Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu
wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej
stronie kontraktu środków pieniężnych. Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w
wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy
procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy
procentowej, wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
W Spółce do tej kategorii zalicza się głównie lokaty bankowe, środki pieniężne oraz pożyczki
udzielone.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub
możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka
zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe
utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy
użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa
długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. W
Spółce aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności nie wystąpiły zarówno w
roku bieżącym jak i poprzednim.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Wszystkie pozostałe instrumenty finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do
sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ujmowane są według wartości godziwej,
bez potrącania kosztów transakcji, z uwzględnieniem wartości rynkowej na dzień bilansowy.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej.
Pozostałe zobowiązania finansowe
Do tej kategorii zaliczane są w Spółce głównie kredyty bankowe, w tym kredyty w rachunku
bieżącym. Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są w zamortyzowanym koszcie.
Składnik instrumentów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad
prawami umownymi składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to
miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków
pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią.
Nabycie i sprzedaż instrumentów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania
transakcji. W momencie początkowego ujęcia są one wyceniane po cenie nabycia, czyli w
wartości godziwej, obejmującej koszty transakcji.
Należności nie sklasyfikowane do wyżej wymienionych kategorii wycenia się w kwotach
wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy
aktualizujące).
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walucie obcej są wyceniane na dzień bilansowy według kursu średniego
ustalanego dla danej waluty przez NBP na ten dzień, natomiast w ciągu roku według zasady
„pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.
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Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do
poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych
rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób
rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie i
wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
•
pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których
kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji
gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji
kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
•
przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie
wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość
tych przyszłych zobowiązań.
Zobowiązania nie sklasyfikowane do wyżej wymienionych kategorii wykazywane są w
kwocie wymagającej zapłaty.
Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się
w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu
wszelkich udzielonych rabatów.

Zmiany zasad rachunkowości
W roku objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonała istotnych zmian zasad
rachunkowości, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy bieżącego roku obrotowego.

2.3. Bilans

Poz.

Wyszczególnienie

2017-12-31

2016-12-31

1

2

3

4

AKTYWA
A.

Aktywa trwałe

32 127 333,09

1 501 447,79
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Wartości niematerialne i prawne

I.

0,08

0,08

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

2 Wartość firmy

0,00

0,00

3 Inne wartości niematerialne i prawne

0,08

0,08

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

5 Wartości niematerialne i prawne w procesie wdrażania

0,00

0,00

7 383,01

1 200 889,71

7 383,01

937 025,35

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00

135 000,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

778 520,97

7 057,90

21 879,27

0,00

0,00

325,11

1 625,11

2 Środki trwałe w budowie

0,00

263 864,36

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000 000,00

0,00

1 Nieruchomości

0,00

0,00

2 Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

32 000 000,00

0,00

32 000 000,00

0,00

32 000 000,00

0,00

- (2) inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- (3) udzielone pożyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (2) inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- (3) udzielone pożyczki

0,00

0,00

- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

- (1) udziały lub akcje

0,00

0,00

- (2) inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- (3) udzielone pożyczki

0,00

0,00

- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

Rzeczowe aktywa trwałe

II.

1 Środki trwałe

c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe

III.

Należności długoterminowe

1 Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
2
zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV.

Inwestycje długoterminowe

3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- (1) udziały lub akcje

- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
- (1) udziały lub akcje

c) w pozostałych jednostkach
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4 Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

119 950,00

300 558,00

119 950,00

300 558,00

0,00

0,00

3 022 909,08

1 238 060,37

9 185,66

277 718,18

1 Materiały

0,00

244 843,41

2 Półprodukty i produkty w toku

0,00

15 451,81

3 Produkty gotowe

0,00

11 614,52

4 Towary

0,00

0,00

9 185,66

5 808,44

2 938 047,49

795 147,50

1 395 142,28

162 257,00

797 243,16

7 257,00

797 243,16

7 257,00

0,00

0,00

597 899,12

155 000,00

Należności od pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

1 542 905,21

632 890,50

885 359,50

512 282,36

885 359,50

512 282,36

0,00

0,00

0,00

0,00

657 545,71

120 608,14

0,00

0,00

3 212,08

52 317,18

3 212,08

52 317,18

0,00

0,00

- (1) udziały lub akcje

0,00

0,00

- (2) inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- (3) udzielone pożyczki

0,00

0,00

- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

45 000,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

V

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B.

Aktywa obrotowe

I.

Zapasy

5 Zaliczki na dostawy i usługi
Należności krótkoterminowe

II.

1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2

b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III.

Inwestycje krótkoterminowe

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach
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- (1) udziały lub akcje

0,00

0,00

- (2) inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- (3) udzielone pożyczki

0,00

45 000,00

- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

3 212,08

7 317,18

185,91

4 291,01

3 026,17

3 026,17

0,00

0,00

0,00

0,00

72 463,85

112 877,51

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

0,00

D.

Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

35 150 242,17

2 739 508,16

RAZEM AKTYWA
2.4. Rachunek zysków i strat
Lp

Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
w tym
od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
II
dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
III
jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i
IV
materiałów
B
Koszty działalności operacyjnej
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
A

III Usługi obce
IV Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w
VI
tym:
- emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C
D
I
II

Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
trwałych
Dotacje

01.01.201731.12.2017

01.01.201631.12.2016

949 419,08

1 128 308,78

0,00
872 249,79

0,00
1 136 516,51

-2 830,71

-8 207,73

0,00

0,00

80 000,00

0,00

961 023,74
33 427,65
160 056,94

1 685 926,17
56 288,92
726 214,13

93 719,64
25 462,17
0,00
340 758,04

127 260,91
47 363,21
0,00
613 594,84

55 496,48

105 522,63

25 981,59
1 431,37
250 671,45

55 501,49
9 681,53
0,00

-11 604,66
1 421 091,59

-557 617,39
366 810,35

1 239 920,95

0,00

0,00

0,00
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III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne

0,00
181 170,64

0,00
366 810,35

Pozostałe koszty operacyjne
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
I
trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D F
E)
G
Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale
b) od jednostek pozostałych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale
II Odsetki, w tym
- od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w
III
tym:
- w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne

125 387,23

183 867,86

0,00

0,00

61 958,61
63 428,62

0,00
183 867,86

1 284 099,70

-374 674,90

0,02
0,00
0,00

1 063,55
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02
0,00

0,27
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 063,28

142 046,99
98 434,51
0,00

75 022,23
68 192,23
57 876,99

0,00

0,00

0,00
0,00
43 612,48

0,00
0,00
6 830,00

1 142 052,73
213 116,00

-448 633,58
263 468,00

0,00

0,00

928 936,73

-712 101,58

E

H
I

Koszty finansowe

Odsetki, w tym
- dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w
II
tym:
- w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I
J
K
L

Zysk/strata brutto (F+G-H)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
Zysk / strata netto (I- J-K )

2.5. Rachunek przepływów pieniężnych
A.

Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej

I.

Zysk (strata ) netto

01.01.2017 31.12.2017
928 936,73

01.01.2016 31.12.2016
-712 101,59
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II. Korekty razem :

-2 893 280,75

-40 410,20

1 Amortyzacja (+)

33 427,65

56 288,92

0,00

0,00

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)

671,08

68 191,96

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)

-1 194 920,95

0,00

-181 069,93

135 152,18

268 532,52

28 846,16

-1 742 899,99

-492 436,20

-328 140,56

134 180,82

212 029,43

254 463,39

39 090,00

-225 097,43

-1 964 344,02

-752 511,79

01.01.201731.12.2017

01.01.201631.12.2016

2 Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)

5 Zmiana stanu rezerw (+/-)
6 Zmiana stanu zapasów (+/-)
7 Zmiana stanu należności (+/-)
8

Zmiana stanu zob. krótkoterm, z wyjątkiem
pożyczek
i kredytów (+/-)

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)
10 Inne korekty (+/-)
III.

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
( I + II )

2.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym
LP

I

WYSZCZEGÓLNIENIE
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
(BO)

405 972,21

1 118 073,80

0,00

0,00

405 972,21

1 118 073,80

1 758 400,00

758 400,00

32 000 000,00

1 000 000,00

a) zwiększenia (z tytułu)

32 000 000,00

1 000 000,00

- rejestracja kapitału podstawowego w KRS

32 000 000,00

1 000 000,00

b) zmniejszenia (z tytułu)

0,00

0,00

- umorzenie udziałów (akcji)

0,00

0,00

- zmniejszenie wartości nominalnej akcji

0,00

0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

33 758 400,00

1 758 400,00

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4 978 618,11

4 978 618,11

- korekty błędów poprzednich okresów
Ia

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
(BO), po korektach

1.

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek
okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

2.
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2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

0,00

0,00

a) zwiększenia (z tytułu)

0,00

0,00

- ze zmniejszenia wartości nominalnej akcji

0,00

0,00

- z podziału zysku

0,00

0,00

- przeniesienie kapitału rezerwowego

0,00

0,00

b) zmniejszenia (z tytułu)

0,00

0,00

- pokrycia straty

0,00

0,00

0,00

0,00

4 978 618,11

4 978 618,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

a) zwiększenia (z tytułu)

32 000 000,00

0,00

- emisji akcji

32 000 000,00

0,00

0,00

0,00

32 000 000,00

1 000 000,00

32 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po
korektach

0,00

0,00

a) zwiększenia (z tytułu)

0,00

0,00

- podziału zysku z lat ubiegłych

0,00

0,00

-

0,00

0,00

b) zmniejszenia (z tytułu)

0,00

0,00

- przeniesienie na kapitał zapasowy

0,00

0,00

- podziału zysku z lat ubiegłych

0,00

0,00

- utworzenie kapitału rezerwowego
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
2.2.
okresu
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
3.
początek okresu
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
3.2.
koniec okresu
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
4.
początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
4.1.
rezerwowych

- przeniesienie z kapitału zapasowego na
sfinansowanie nabycia akcji własnych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
4.2.
koniec okresu
5.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów
5.2.
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5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

0,00

-5 618 944,31

-2 913 172,36

0,00

0,00

-5 618 944,31

-2 913 172,36

a) zwiększenia (z tytułu)

-712 101,59

-2 705 771,95

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

-712 101,59

-2 705 771,95

b) zmniejszenia (z tytułu)

0,00

0,00

- pokrycie straty

0,00

0,00

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

-6 331 045,90

-5 618 944,31

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

-6 331 045,90

-5 618 944,31

Wynik netto

928 936,73

-712 101,59

a) zysk netto

928 936,73

0,00

b) strata netto

0,00

-712 101,59

c) odpisy z zysku

0,00

0,00

33 334 908,94

405 972,21

33 334 908,94

405 972,21

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów
5.5.

6.

II

Strata z lat ubiegłych na początek okresu po
korektach

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
III proponowanego podziału zysku (pokrycia
straty)

2.7. Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego

1. Informacje i objaśnienia do bilansu
1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych oraz ich amortyzacji w
roku 2017 przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do informacji dodatkowej.
Na koniec 2016 roku inwestycje długoterminowe nie wystąpiły.
W roku 2017 Spółka ujęła inwestycje długoterminowe z tytułu nabycia 100% udziałów w
kapitale zakładowym Led Lease Spółki Akcyjnej za kwotę 32 000 000,00 zł.
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2/ Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
finansowych.

W roku 2017 nie dokonywano w/w odpisów aktualizujących.

3/ Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie
okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.

Pozycja ta w Jednostce nie występuje.

4/ Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Gruntów takich Jednostka nie posiada .

5/ Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W roku 2017 Spółka wynajmowała na podstawie umowy najmu lokal przeznaczony na biuro
w Warszawie przy ul. Nowy Świat. Właściciel nie poinformował o wartości tego lokalu.

6/ Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw
udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw,
jakie przyznają.

Na koniec roku obrotowego Spółka posiada:
- 100% akcji spółki Led Lease Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

7/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności:
Stan na

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

Stan na
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01.01.2017
137 837,15 zł.

31.12.2017
16 958,61 zł.

0,00

0,00

154 795,76 zł.

8/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.
Zgodnie ze statutem kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.758.400,00 zł (trzydzieści trzy
miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 16.879.200 (szesnaście
milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) równych i niepodzielnych akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym:
a) 83 400 akcji serii A o numerach od A 1 do A 83 400;
b) 46 600 akcji serii B o numerach od B 1 do B 46 600;
c) 17 000 akcji serii C o numerach od C 1 do C 17 000;
d) 17 000 akcji serii D o numerach od D 1 do D 17 000;
e) 164 000 akcji serii F o numerach od F 1 do F 164 000;
f) 51 200 akcji serii G o numerach od G 1 do G 51 200;
g) 500 000 akcji serii H o numerach od H 1 do H 500 000.
Akcje nie są uprzywilejowane.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela, w związku z tym informacja o strukturze akcjonariatu jest
Spółce znana jedynie na dzień Walnych Zgromadzeń, pod warunkiem, że reprezentowany jest na nich
cały kapitał zakładowy.
W roku 2015 na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki z dnia 27 maja 2015 roku podwyższono kapitał Spółki o kwotę nie większą niż 1 000 000 zł.
w drodze emisji nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej
0,02 zł. za każdą akcję.
Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 09.12.2016 r.
W roku 2017 na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
z dnia 14 sierpnia 2017 roku podwyższono kapitał Spółki o kwotę 32 000 000 zł. w drodze emisji
1 600 000 akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 0,02 zł. za każdą akcję.
Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 06.12.2017 r.
W dniu 06.12.2017 zostało zarejestrowane przez KRS scalenie akcji w stosunku 100:1.
9/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów
/funduszy/ zapasowych, rezerwowych oraz kapitału /funduszu/ z aktualizacji wyceny, o ile jednostka
nie sporządza zestawienia zmian w kapitale /funduszu/ własnym.
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Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

10/ Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
W roku obrotowym 2017 osiągnięto zysk netto w wysokości 928 936,73 zł. Zysk zostanie
przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
11/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.

1

Rezerwy
Z tytułu odroczonego
podatku
dochodowego

Stan na
Stan na
pierwszy
ostatni
dzień roku
Rozwiązani dzień roku
obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie
e
obrotowego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

3

Na świadczenia
pracownicze, w tym:
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy, w
tym:

a)
b)

długoterminowe
krótkoterminowa

206 285,15

0,00

0,00

181 069,93

0,00
25 215,25

Razem

206 285,15

0,00

0,00

181 069,93

25 215,25

2
a)
b)

12/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:
a) do 1 roku,
b) powyżej 1 roku do 3 lat,
c) powyżej 3 lat do 5 lat,
Brak zobowiązań długoterminowych.
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13/ Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i
formy tych zabezpieczeń. .
Brak takich zabezpieczeń na koniec 2017 roku.

14/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych
rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych
finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Wyszczególnienie (tytuły)

2017 r.

2016 r.

413 435,51

413 435,51

119 950,00

300 558,00

119 950,00

300 558,00

Krótkoterminowe

72 463,85

112 877,51

- ubezpieczenia majątkowe

3 350,04

4 366,53

- korekta VAT za złe długi

68 307,90

92 189,44

805,91

15 187,21

- dozór techniczny

0,00

0,00

- koszty roku następnego

0,00

1 134,33

29 090,62

38 082,85

1. Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów, w tym:
a) Długoterminowe
- aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
b)

- VAT do rozliczenia w nast. okresach

2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe
przychodów

15/ W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji
bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i
zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Brak takich pozycji w bilansie.

16/ Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji
i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych
na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje
dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec
jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w Jednostce w 2017 roku nie występowały.
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17) W przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane
według wartości godziwej:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte
do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym –
wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania
zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału
(funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i
zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.
Brak składników aktywów wycenianych w wartości godziwej.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.
1/ Struktura rzeczowa /rodzaje działalności/ i terytorialna /rynki geograficzne/ przychodów netto ze
sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie,
z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

STRUKTURA SPRZEDAŻY
Przychód netto ze
sprzedaży

w tym poza granice
UE za rok

Ogółem za rok

w tym do państw UE
za rok

Wyrobów

2017
2016
2017
485 012,03 1 066 662,50 61 969,95

Usług

387 237,76

69 854,01

0,00

0,00

0,00

750,51

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 484,21 9 619,43

21 812,25

Towarów i materiałów
Razem

952 249,79 1 136 516,51 61 969,95

2016
2017
22 484,21 9 619,43

2016
21 061,74

2/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym,
dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji,
b) zużycia materiałów i energii,
c) usług obcych,
d) podatków i opłat,
e) wynagrodzeń,
f)

ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
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g) pozostałych kosztach rodzajowych.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
3/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku obrotowym Jednostka nie dokonała żadnych odpisów aktualizujących wartość
środków trwałych.

4/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku obrotowym 2017 jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów

5/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności nie występuje.

6/ Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem
finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

Wykazano w tabeli nr 3 załączonej do sprawozdania.

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

W roku 2017 Spółka nie poniosła nakładów na środki trwałe w budowie.

8/ Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia
produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy Jednostki.

9/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;
odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.
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W roku 2017 Spółka nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe i nie planuje
takich nakładów w przyszłym roku obrotowym.

10/ Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie.

Brak takich pozycji.
3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte
do ich wyceny.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy pozycje bilansu wyrażone w walutach obcych wycenia
się według średniego kursu ogłaszanego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. W ciągu
roku obrotowego operacje wyrażone w walutach ujmuje się w księgach rachunkowych według
średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystąpienia.

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów
pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest
metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów
pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią;
w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz
zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy
wyjaśnić ich przyczyny.
Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych jest taka
sama jak struktura środków pieniężnych dla bilansu.
Zmiana stanu należności krótkoterminowych (bilansowa)
Korekta z tytułu salda należności inwestycyjnej
Zmiana
stanu
należności
krótkoterminowych
(przepływy)

- 2 142 899,99 zł.
400 000,00 zł.
- 1 742 899,99 zł.

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe.

Informacje o:

1/ Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie
w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki.

Jednostka nie zawierała tego rodzaju umów.
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2/ Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe
ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane
w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania
międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter
związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje
dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem
przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu
na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Transakcje tego rodzaju w jednostce nie wystąpiły.

3/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Zatrudnienie w 2017 roku:
a) pracownicy administracyjni – 3 osoby
b) pracownicy produkcyjni – 4 osoby
Zatrudnienie w 2016 roku:
a) pracownicy administracyjni – 5 osób
b) pracownicy produkcyjni – 10 osób
4/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek
handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających
z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub
zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej
kategorii organu.
Spółka, w okresie objętym sprawozdaniem, wypłaciła
funkcji członka zarządu w wysokości 49 440,00 zł netto.

wynagrodzenie z tytułu pełnienia

5/ Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze
wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych,
odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i
poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.

Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze wyżej wymienionym
osobom.
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6/ Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy o biegłych rewidentach,
b) inne usługi atestacyjne,
c) usługi doradztwa podatkowego,
d) pozostałe usługi.

Za wykonanie usług obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego zostanie
wypłacone wynagrodzenie w wysokości 7 500,00 zł netto .
Za wykonanie usług obowiązkowego badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 5 000,00 zł netto.

6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości.

Informacje o:

1/ Przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku
obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

Takie zdarzenia nie miały miejsca.

2/ Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych
w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik
finansowy jednostki.

Takie zdarzenia nie miały miejsca.

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale
(funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
wraz z podaniem jej przyczyn.

Brak takich zdarzeń.

4/ Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
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Dane za obydwa lata są porównywalne

7. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji.

Informacje o:
1/ Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych,
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych
rzeczowych składników aktywów trwałych,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.
Żadna z powyższych sytuacji w Jednostce nie wystąpiła.

2/ Transakcjach z jednostkami powiązanymi.

a) Transakcje z Led Lease S.A.
a. rozliczenie wzajemnych rozrachunków w kwocie 89 782,08 zł.
3/ Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20%
w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także
informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i
zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nazwa
Siedziba
% udziałów
% udział w zarządzaniu
Zysk (strata) netto

Led Lease Spółka Akcyjna
ul. Nowy Świat 41A, 00-242 Warszawa
100%
100%
2 783 705,94 zł
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4/ Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze
zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na
wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność
jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:


przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody
finansowe,



wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na
grupy,



wartość aktywów,



przeciętne roczne zatrudnienie,

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych)
przez jednostki powiązane.
Jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

5/ Informacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na
najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka
zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne.
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na
najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka
zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne.

Ta pozycja Jednostki nie dotyczy.
6/ Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z
jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność
majątkową.

Jednostka nie posiada takich informacji .

8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w
którym to połączenie nastąpiło.
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło
połączenie:
1/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
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a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień
połączenia, wartość firmy lub ujemną wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,
2/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały
wykreślone z rejestru,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek
za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia
połączenia.
Żadna z powyższych sytuacji nie miała miejsca w 2017 roku.

9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności.
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis
tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać
również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu
eliminację niepewności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez Jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki stwierdza, że nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

10. Pozostałe informacje i objaśnienia.
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.
11. Ujawnienia wymagane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228 poz.
1508)
1.
Pożyczki udzielone i należności własne
Pożyczki udzielone i należności własne
- środki pieniężne na rachunkach bankowych i w
kasie

31.12.2017
185,91 zł.
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- pożyczki udzielone
Pożyczki udzielone i należności własne
- środki pieniężne na rachunkach bankowych i w
kasie
- pożyczki udzielone

0,00 zł.
31.12.2016
4 291,00 zł.
45 000,00 zł.

Pożyczki i należności własne są oprocentowane stopą zmienną. W 2017 roku utworzono odpis
aktualizujący wartość pożyczek udzielonych w kwocie 45 000,00 zł. i należności własnych w kwocie
16 958,61 zł. Brak naliczonych odsetek zarówno w roku 2017 jak i 2016.
2.
Pozostałe zobowiązania finansowe
Spółka nie posiada innych zobowiązań finansowych w rozumieniu przedmiotowego rozporządzenia.

3.
Kapitał z aktualizacji wyceny
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, jak i w okresie porównywalnym nie tworzono
kapitału z aktualizacji wyceny, gdyż nie wystąpiły przesłanki aktualizacji posiadanych aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży.
4.
Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Spółka nie wdrożyła formalnych zasad zarządzania ryzykiem finansowym. W obecnej sytuacji
finansowej dąży przede wszystkim do uzgodnienia spłat przeterminowanych zobowiązań.
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3. Sprawozdanie Zarządu z działalności LUXIMA SA

3.1. Informacje podstawowe

3.1.1.

Informacje ogólne o Emitencie

Nazwa:
Adres siedziby:
Numery telekomunikacyjne:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:
REGON:
NIP:
Sąd rejestrowy i numeru rejestru:
Czas trwania Spółki

LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa
tel. +48 87 620 09 30, fax +48 87 620 09 32
biuro@luxima.com.pl
www.luxima.com.pl
790368188
848-15-55-849
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000358140
Nieoznaczony

Przedmiot przeważającej działalności:
16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych,
16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i
materiałów używanych do wyplatania,
22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
49.41.Z - Transport drogowy towarów,
52.24.Z. - Przeładunek towarów,
52.10.Z. - Magazynowanie i przechowywanie towarów.

3.1.2.

Zarząd Spółki

Pan Tadeusz Hapon – Prezes Zarządu od 31.07.2015 r.

3.1.3.

Rada Nadzorcza Spółki

W dniu 14 sierpnia 2017 r. Walne Zgromadzenie Spółki odwołało wszystkich członków Rady
Nadzorczej Emitenta, tj.: Pana Konrada Lisowskiego, Pana Radosława Antoniaka, Pana Łukasza
Bartczaka i Panią Magdalenę Kuczmę, a następnie powołało do pełnienia funkcji członków Rady
Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pani Justyna Wiraszka, Pani Karolina Wiraszka, Pani
Aleksandra Żurowska, Pani Małgorzata Poterała, Pan Dawid Poterała. Tym samym w dniu 14 sierpnia
2017 r. Rada Nadzorcza rozpoczęła nową, wspólną, 3-letnią kadencję (kadencja upływa 14 sierpnia
2020 roku).
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3.1.4.

Kapitał zakładowy

Zgodnie ze statutem kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.758.400,00 zł (trzydzieści trzy miliony
siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 16.879.200 (szesnaście milionów
osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej po 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym:
a) 83 400 akcji serii A o numerach od A 1 do A 83 400;
b) 46 600 akcji serii B o numerach od B 1 do B 46 600;
c) 17 000 akcji serii C o numerach od C 1 do C 17 000;
d) 17 000 akcji serii D o numerach od D 1 do D 17 000;
e) 164 000 akcji serii F o numerach od F 1 do F 164 000;
f) 51 200 akcji serii G o numerach od G 1 do G 51 200;
g) 500 000 akcji serii H o numerach od H 1 do H 500 000.
Akcje nie są uprzywilejowane.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela, w związku z tym informacja o strukturze
akcjonariatu jest Spółce znana jedynie na dzień Walnych Zgromadzeń, pod warunkiem, że
reprezentowany jest na nich cały kapitał zakładowy.
W roku 2015 na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 maja 2015 roku podwyższono kapitał Spółki o kwotę nie
większą niż 1 000 000 zł. w drodze emisji nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych na
okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,02 zł. za każdą akcję.
Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 09.12.2016 r.
W roku 2017 na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 sierpnia 2017 roku podwyższono kapitał Spółki o kwotę
32 000 000 zł. w drodze emisji 1 600 000 akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 0,02
zł. za każdą akcję.
Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 06.12.2017 r.
W dniu 06.12.2017 zostało zarejestrowane przez KRS scalenie akcji w stosunku 100:1.

3.1.5.

Struktura akcjonariatu – wykaz struktury z uwzględnieniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym
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* W dniu 6 grudnia 2017 r. KRS zarejestrował scalenie akcji Spółki w stosunku 100:1. Struktura
akcjonariatu w wyniku tego zdarzenia wykazuje liczby niecałkowite. Ostateczne (całkowite) ilości
akcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu procesu scalenia akcji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych, tj. po uzupełnieniu tzw. „niedoborów scaleniowych”.

3.1.6.

Struktura organizacyjna, zatrudnienie, wynagrodzenia.

Pan Tadeusz Hapon – obecny Prezes Zarządu od 31.07.2015 r.
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2017 wyniosło :
Zatrudnienie w grupach
pracownicy produkcyjni
administracja

3.1.7.

2016

2017
8,17
3,84

5,75
3,25

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi.

W roku 2017 Spółka zanotowała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 949.419,08
zł

3.1.8.

Koszty działalności operacyjnej.

961.023,74 zł

3.1.9.

Podatek dochodowy od osób prawnych i inne obowiązkowe obciążenia wyniku
finansowego.

213.116,00 zł
32

3.2. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń dla działalności Emitenta.
3.2.1.

Ryzyka i zagrożenia zewnętrzne.

Koniunktura gospodarcza
W roku 2017 r. koniunktura gospodarcza utrzymała się na dotychczasowym poziomie, co przełożyło
się na porównywalny z poprzednimi latami obrót Emitenta. Spółka funkcjonuje na trudnym rynku
oświetlenia ogólnego, gdzie w ramach przetargów konkuruje się głównie czy czasem wyłącznie,
warunkami cenowymi. Te ograniczenia cenowe nie zawsze dotyczą działalności prowadzonej w
oparciu o indywidualne projekty szyte na miarę. Problemem jest ograniczona ilość takich projektów i
fakt, że trudno o ich regularność. Grupa kapitałowa dysponuje zarówno produktami w zakresie
oświetlenia ogólnego jak i przeznaczonymi do rentownych nisz jakimi są oprawy LED do upraw pod
szkłem.
Ceny surowców
Emitent prowadzi sprzedaż eksportową oraz nabywa niektóre surowce niezbędne do produkcji na
podstawie kontraktów w walutach obcych, głównie w euro. Koszty produkcji opraw oświetleniowych
uzależnione są od cen aluminium, stali, szkła, miedzi, tworzyw sztucznych oraz różnego rodzaju
komponentów elektronicznych i elektrycznych wykorzystywanych do produkcji.
Ponieważ Spółka sprzedaje część swojej produkcji na rynkach zagranicznych, występuje coś w
rodzaju naturalnego zabezpieczenia cen komponentów nabywanych na rynkach zagranicznych.
Sezonowość produktów
Spółka osiąga przychody ze sprzedaży z transakcji związanych z kontrahentami działającymi na rynku
budowlano- montażowym, który charakteryzuje się stosunkowo wysoką sezonowością. Sezonowość
jest czynnikiem charakterystycznym dla całej branży budowlanej.
Konkurencja branżowa
Spółka funkcjonuje na rynku producentów specjalistycznych opraw oświetleniowych. Istotnymi
czynnikami decydującymi o przewadze danego podmiotu, a w tym również i oferowanego produktu
są: cena, doświadczenie i zdolności produkcyjno –technologiczne, jakość oferowanych produktów
oraz tempo realizowania zamówień.
Spółka ogranicza ryzyko konkurencji poprzez realizację niestandardowych projektów oraz poprzez
rozszerzenie oferty o produkty niestandardowe i oryginale, produkowane dzięki pozyskaniu na
wyłączność świeżych i oryginalnych projektów produktów oświetleniowych.
Spółka stara się ograniczyć zależność od nie zawsze rentownych, małoseryjnych zamówień poprzez
opracowanie produktów na rynek masowy oraz rozwój działalności usługowej w formule działalności
OEM.
Nieterminowe zapłaty
Sytuacja ekonomiczna podmiotów funkcjonujących w kręgu odbiorców Spółki zależy w głównej
mierze z od ogólnej kondycji gospodarki, Emitent ogranicza ryzyko związane z nieterminowymi
zapłatami poprzez weryfikacje wiarygodności kontraktowej kontrahentów oraz utrzymywanie
współpracy ze sprawdzonymi podmiotowymi. Spółka pobiera przedpłaty od nowych bądź
niesolidnych kontrahentów.
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Zdarzenia losowe
Zaistnienie znaczących zdarzeń lub czynników, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć, może
wpłynąć negatywnie na prowadzoną działalność i sytuację finansową Emitenta. Spółka zabezpiecza
się przed nieprzewidzianymi stratami poprzez zawarcie umów ubezpieczeniowych (samochody
służbowe, mienie, maszyny produkcyjne).

3.2.2.

Ryzyka i zagrożenia wewnętrzne

Niezrealizowanie zakładanego poziomu wyniku finansowego
Istnieje ryzyko związane z niezrealizowaniem zakładanego wyniku finansowego. Emitent funkcjonuje
w warunkach rynkowych, gdzie może nastąpić szereg trudnych do przewidzenia czynników
negatywnie oddziaływujących na sytuację Emitenta. Emitent stara się to ryzyko zminimalizować
wdrażając program redukcji kosztów oraz stale poszerzając ofertę o produkty wysoko zaawansowane
technologicznie zapewniające sprzedaż wysoko-marżową.
Utrata kluczowych pracowników
Działalność Spółki prowadzona jest w znacznym stopniu w oparciu o wiedzę i doświadczenie kadry
pracowniczej. Istnieje potencjalne ryzyko odejścia pracowników o kluczowym znaczeniu, co mogłoby
mieć negatywny wpływ na przebieg rozwoju Spółki oraz poziom osiąganych wyników.
Emitent ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez:
- politykę zatrudnienia i kulturę organizacyjną dzięki której pracowniczy identyfikują się ze Spółką,
- odpowiednie kształtowanie polityki wynagrodzenia, w szczególności system premiowania.

3.3. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z
uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego zobowiązań albo
wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co
najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta
Obecnie toczy się egzekucja przez komornika skarbowego działającego w imieniu I Urzędu
Skarbowego w Warszawie o niezapłacony podatek VAT.

3.4. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz określeniem ich
udziału w sprzedaży Emitenta ogółem, a także zmiany w tym zakresie w danym roku
obrotowym
LUXIMA S.A. należy do grupy polskich firm działających w obszarze profesjonalnego oświetlenia.
Przedmiotem działalności LUXIMA S.A. jest projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie oraz
sprzedaż profesjonalnych systemów oświetleniowych do obiektów budownictwa ogólnego,
architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego na rynku
krajowym oraz zagranicznym.
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Produkty oferowane przez LUXIMA S.A. można podzielić na:
1. Oprawa hermetyczna AQUA na świetlówki liniowe
2. Oprawa hermetyczna AQUA LED
3. Oprawy rastrowe (TARANIS, MEDROS, BELENUS)
4. Oprawy liniowe - BELI
5. Oprawy niestandardowe, według zamówień klienta
6. Usługi (lakierowanie, naprawy)
7. Pozostałe wyroby (obudowy do opraw, elementy oświetleniowe, odbłyśniki, akcesoria itd.)
.

3.5. Informacje wybrane o rynkach zbytu
3.5.1.
Struktura
terytorialna
kraj
Eksport (+UE)

3.5.2.

Struktura przychodów ze sprzedaż
kwota
876.606,76 PLN
62.610,12 PLN

Sprzedaż eksportowa

Największy udział w sprzedaży eksportowej (+UE) w 2017 roku miały takie kraje jak Arabia
Saudyjska, Singapur, Hiszpania, Niemcy, Austria.

3.6. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego
zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich
kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji
Emitent nie zawierał tego typu umów w roku 2017.
3.7. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym
uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta, z
podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i
terminu wymagalności
W roku obrotowym 2017 Emitent nie udzielał pożyczek.
3.8. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis
wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia
sprawozdania z działalności
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Przeprowadzona w roku 2017 emisja akcji była emisją aportową (wymiana udziałów). W związku z
tym nie zanotowano wpływów pieniężnych związanych z tą emisją.
3.9. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a
wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2017 rok.
3.10.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Opracowanie produktów przeznaczonych na rynek masowych.
3.11.

Nagrody i wyróżnienia

Nie dotyczy

3.12.

Zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta – najważniejsze
działania Zarządu.

Najwięcej czasu zajmowały zarządowi praktyczne i teoretyczne konsekwencje wynikające z
faktu utworzenia przez nią grupy kapitałowej. Dodatkowo spółka zależna LED LEASE jest
beneficjentem dofinansowania w ramach programu UE. Dofinansowanie dotyczy budowy nowego
zakładu przeznaczonego do produkcji opraw pod szkłem. Wartość inwestycji jest szacowana na około
30.000.000 zł, z czego 70% stanowią środki z funduszu UE.

3.13.

W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej
wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach
powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Emitenta (dla każdej osoby oddzielnie)

Małgorzata Poterała

9,48%

Karolina i Justyna Wiraszka

3,17%

Aleksandra Żurowska

9,48%

3.14.

Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu
bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Zarządowi nie są znane plany akcjonariuszy z tym związane
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3.15.

Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym

Nie dotyczy
3.16.

Informacje dodatkowe

3.16.1. Data zawarcia przez Emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania
finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na
jaki została zawarta ta umowa.
Zarząd LUXIMA S.A. oświadcza, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza w drodze
uchwały podjęła w dniu 20 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie
wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
Podmiotem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego Spółki będzie Kancelaria
Biegłego Rewidenta Piotr Habib, 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 226C/19 wpisaną na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3406.
3.16.2.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
wypłacone lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
– badanie rocznego sprawozdania finansowego
– inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
– usługi doradztwa podatkowego
– pozostałe usługi

Wynagrodzenie z tytułu badania i oceny sprawozdania finansowego wynosi 7.500 zł netto,
powiększone o podatek VAT.
3.17.

Informacje o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy

Wynagrodzenie miesięczne T&T Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu będącego
Autoryzowanym Doradcą Emitenta w 2017 r., wynosiło 1.299, 00 zł netto powiększone o podatek
VAT miesięcznie.

3.18.

Informacje o wynagrodzeniu Animatora Rynku

Wynagrodzenie miesięczne Domu Maklerskiego BDM, będącego Animatorem Rynku Emitenta,
wynosi 1.000,00 zł.
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4. Oświadczenie Zarządu

Oświadczenie Zarządu Spółki LUXIMA S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia
sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
2017 roku.
Zarząd LUXIMA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie
finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
LUXIMA S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera
prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanego z
prowadzoną działalnością.

Oświadczenie Zarządu Spółki LUXIMA S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych.
Zarząd LUXIMA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od
dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, został wybrany zgodnie z przepisami
prawa, oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonując badania tego sprawozdania
finansowego, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu,
zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Załącznik nr 1 do Raportu

6. Informacje o stosowaniu ładu korporacyjnego
TAK/
LP.

ZASADA

NIE/

KOMENTARZ

NIE
DOTYCZY
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1.

2.

3.

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i
efektywną
politykę
informacyjną,
zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych
metod, jak i z użyciem nowoczesnych
technologii, zapewniających szybkość,
bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do
informacji. Spółka korzystając w jak
najszerszym stopniu z tych metod,
powinna
zapewnić
odpowiednią
komunikację z inwestorami i analitykami,
umożliwiać
transmitowanie
obrad
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem
sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i
upubliczniać go na stronie internetowej.

NIE

Spółka powinna zapewnić efektywny
dostęp do informacji niezbędnych do
oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz
sposobu jej funkcjonowania.

TAK

Spółka realizuje zasadę
Dobrych Praktyk z
wyłączeniem transmisji obrad
Walnego Zgromadzenia
(przebieg obrad nie jest
rejestrowany i upubliczniany).
Statut Spółki nie przewiduje
upubliczniania przebiegu
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy. Wszystkie
informacje istotne Spółka
publikuje w formie raportów
bieżących zgodnie z
Regulaminem ASO.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową i zamieszcza na niej:
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej
działalności (strona startowa),

TAK

3.2. opis działalności emitenta ze
wskazaniem rodzaju działalności, z której
Emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

TAK

3.3. opis rynku, na którym działa Emitent,
wraz z określeniem pozycji emitenta na
tym rynku,

TAK

3.4. życiorysy
organów spółki,

zawodowe

członków

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie
oświadczenia członka rady nadzorczej,
informacje o powiązaniach członka rady
nadzorczej
z
akcjonariuszem
dysponującym akcjami reprezentującymi
nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu spółki,
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,

CZĘŚCIOWO

tak

Życiorysy członków Zarządu
oraz
członków
Rady
Nadzorczej są zamieszczone na
stronie internetowej Emitenta.

Członkowie Rady Nadzorczej
p. Karolina oraz p. Justyna
Wiraszka są powiązane
rodzinnie z akcjonariuszem
posiadającym 75,94% akcji
Spółki (p. Kamila Wiraszka
jest matką p. Karoliny oraz p.
Justyny Wiraszka)

TAK
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3.7. zarys planów strategicznych spółki,

NIE

Emitent nie publikuje tego
rodzaju informacji uznając je
za poufne.

3.8. opublikowane prognozy wyników
finansowych na bieżący rok obrotowy,
wraz z założeniami do tych prognoz (w
przypadku gdy emitent takie publikuje),

NIE

Emitent nie publikuje prognoz
finansowych.

3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz
akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

TAK

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która
jest odpowiedzialna w spółce za relacje
inwestorskie oraz kontakty z mediami,

TAK

3.11. Skreślony.
3.12. opublikowane raporty bieżące i
okresowe,

TAK

3.13. kalendarz zaplanowanych dat
publikacji
finansowych
raportów
okresowych, dat walnych zgromadzeń, a
także spotkań z inwestorami i analitykami
oraz konferencji prasowych,

TAK

3.14. informacje na temat zdarzeń
korporacyjnych, takich jak wypłata
dywidendy,
oraz
innych
zdarzeń
skutkujących
nabyciem
lub
ograniczeniem
praw
po
stronie
akcjonariusza,
z
uwzględnieniem
terminów oraz zasad przeprowadzania
tych operacji. Informacje te powinny być
zamieszczane w terminie umożliwiającym
podjęcie przez inwestorów decyzji
inwestycyjnych,

TAK

3.15. Skreślony.
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące
spraw objętych porządkiem obrad,
zadawane przed i w trakcie walnego
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na
zadawane pytania,

NIE
DOTYCZY

Zdarzenie nie wystąpiło.

3.17. informację na temat powodów
odwołania
walnego
zgromadzenia,
zmiany terminu lub porządku obrad wraz
z uzasadnieniem,

NIE
DOTYCZY

Zdarzenie nie wystąpiło.
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Nie dotyczy

3.18. informację o przerwie w obradach
walnego zgromadzenia i powodach nie
zarządzenia przerwy,
3.19. informacje na temat podmiotu, z
którym spółka podpisała umowę o
świadczenie
usług
Autoryzowanego
Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu
strony
internetowej,
numerów
telefonicznych oraz adresu poczty
elektronicznej Doradcy,

TAK

3.20. Informację na temat podmiotu, który
pełni funkcję animatora akcji emitenta,

TAK

3.21. dokument informacyjny (prospekt
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu
ostatnich 12 miesięcy,

NIE

3.22. Skreślony.
3.23. Informacje zawarte na stronie
internetowej powinny być zamieszczane
w sposób umożliwiający łatwy dostęp do
tych informacji. Emitent powinien
dokonywać
aktualizacji
informacji
umieszczanych na stronie internetowej. W
przypadku pojawienia się nowych,
istotnych informacji lub wystąpienia
istotnej zmiany informacji umieszczanych
na stronie internetowej, aktualizacja
powinna
zostać
przeprowadzona
niezwłocznie.
4.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową, według wyboru emitenta, w
języku polskim lub angielskim. Raporty
bieżące i okresowe powinny być
zamieszczane na stronie internetowej co
najmniej w tym samym języku, w którym
następuje ich publikacja zgodnie z
przepisami obowiązującymi emitenta.

TAK

TAK

5.
Spółka powinna prowadzić politykę
informacyjną
ze
szczególnym
uwzględnieniem potrzeb inwestorów
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza
swoją stroną korporacyjną powinna
wykorzystywać indywidualną dla danej
spółki sekcję relacji inwestorskich
znajdującą
na
stronie
www.GPWInfoStrefa.pl.

NIE

W ocenie Emitenta obowiązek
informacyjny jest przez Spółkę
wypełniany poprzez
prowadzenie i bieżące
aktualizowanie strony
internetowej Spółki –
www.luxima.com.pl Wszystkie
informacje są umieszczane na
bieżąco zgodnie z
Regulaminem ASO, i stanowią
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źródło informacji dla
Akcjonariuszy i inwestorów.
6.

7.

8.

9.

Emitent powinien utrzymywać bieżące
kontakty
z
przedstawicielami
Autoryzowanego
Doradcy,
celem
umożliwienia
mu
prawidłowego
wykonywania swoich obowiązków wobec
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć
osobę odpowiedzialną za kontakty z
Autoryzowanym Doradcą.
W przypadku, gdy w spółce nastąpi
zdarzenie, które w ocenie emitenta ma
istotne znaczenie dla wykonywania przez
Autoryzowanego
Doradcę
swoich
obowiązków,
Emitent
niezwłocznie
powiadamia
o
tym
fakcie
Autoryzowanego Doradcę.
Emitent
powinien
zapewnić
Autoryzowanemu Doradcy dostęp do
wszelkich dokumentów i informacji
niezbędnych
do
wykonywania
obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

9.2. informację na temat wynagrodzenia
Autoryzowanego
Doradcy
otrzymywanego od emitenta z tytułu
świadczenia wobec emitenta usług w
każdym zakresie.

11.

12.

TAK

TAK

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
9.1. informację na temat łącznej
wysokości
wynagrodzeń
wszystkich
członków zarządu i rady nadzorczej,

10.

TAK

Członkowie zarządu i rady nadzorczej
powinni uczestniczyć w obradach
walnego zgromadzenia w składzie
umożliwiającym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w
trakcie walnego zgromadzenia.

NIE

TAK

TAK

Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy
współpracy Autoryzowanego Doradcy,
powinien
organizować
publicznie
dostępne spotkanie z inwestorami,
analitykami i mediami.

NIE

Uchwała walnego zgromadzenia w
sprawie emisji akcji z prawem poboru
powinna precyzować cenę emisyjną albo

TAK

Spółka będzie organizować
tego typu spotkania tylko w
przypadku zaistnienia zdarzeń
stanowiących podstawę do
przeprowadzenia
takich
spotkań.
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mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać
organ do tego upoważniony do ustalenia
jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w
terminie umożliwiającym podjęcie decyzji
inwestycyjnej.
13.

13a.

14.

15.

16.

Uchwały walnego zgromadzenia powinny
zapewnić
zachowanie
niezbędnego
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami
powodującymi
określone
zdarzenia
korporacyjne a datami, w których ustalane
są prawa akcjonariuszy wynikające z tych
zdarzeń korporacyjnych.

TAK

W przypadku otrzymania przez zarząd
emitenta od akcjonariusza posiadającego
co najmniej połowę kapitału zakładowego
lub co najmniej połowę ogółu głosów w
spółce, informacji o zwołaniu przez niego
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
w trybie określonym w art.399 §3
Kodeksu spółek handlowych, zarząd
emitenta
niezwłocznie
dokonuje
czynności, do których jest zobowiązany w
związku
z
organizacją
i
przeprowadzeniem
walnego
zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie
również w przypadku upoważnienia przez
sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
na podstawie art. 400 §3 Kodeksu spółek
handlowych.

TAK

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz
dzień wypłaty dywidendy powinny być
tak ustalone, aby czas przypadający
pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a
w każdym przypadku nie dłuższy niż 15
dni roboczych. Ustalenie dłuższego
okresu pomiędzy tymi terminami wymaga
szczegółowego uzasadnienia.

TAK

Zdarzenie nie wystąpiło.

Uchwała walnego zgromadzenia w
sprawie wypłaty dywidendy warunkowej
może zawierać tylko takie warunki,
których ewentualne ziszczenie nastąpi
przed dniem ustalenia prawa do
dywidendy.

TAK

Zdarzenie nie wystąpiło.

Emitent publikuje raporty miesięczne, w
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.
Raport miesięczny powinien zawierać co
najmniej:
 informacje

na temat wystąpienia

Emitent nie publikuje raportów
miesięcznych.
NIE

Wszystkie informacje istotne
publikowane są w formie
raportów bieżących. Z pełnym
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tendencji i zdarzeń w otoczeniu
rynkowym emitenta, które w ocenie
emitenta mogą mieć w przyszłości
istotne skutki dla kondycji finansowej
oraz wyników finansowych emitenta,

obrazem sytuacji Emitenta
Akcjonariusza oraz inwestorzy
mogą zapoznać się poprzez
lekturę raportów kwartalnych
publikowanych
stronie
internetowej Emitenta oraz w
formie
raportów
za
pośrednictwem EBI (zgodnie z
Regulaminem ASO).

 zestawienie wszystkich informacji
opublikowanych przez emitenta w
trybie raportu bieżącego w okresie
objętym raportem,
 informacje na temat realizacji celów
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby
w części, miała miejsce w okresie
objętym raportem,
 kalendarz inwestora, obejmujący
wydarzenia mające mieć miejsce w
nadchodzącym
miesiącu,
które
dotyczą emitenta i są istotne z punktu
widzenia interesów inwestorów, w
szczególności
daty
publikacji
raportów okresowych, planowanych
walnych
zgromadzeń,
otwarcia
subskrypcji, spotkań z inwestorami
lub analitykami, oraz oczekiwany
termin
publikacji
raportu
analitycznego.
16a.

17.

W przypadku naruszenia przez emitenta
obowiązku informacyjnego określonego
w Załączniku nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego
Systemu
Obrotu
(„Informacje
bieżące
i
okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”) emitent
powinien niezwłocznie opublikować, w
trybie właściwym dla przekazywania
raportów
bieżących
na
rynku
NewConnect, informację wyjaśniającą
zaistniałą sytuację.

TAK

Skreślony.
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