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1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI LZMO S.A. 

Głównym przedmiotem działalności LZMO S.A. („LZMO”, „Spółka”) jest produkcja oraz handel 

ceramicznymi wkładami kominowymi, przeznaczonymi dla budownictwa mieszkaniowego, głównie  

do domów jednorodzinnych. W 2008 roku LZMO, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w produkcji 

ceramiki budowlanej, rozpoczęło realizację innowacyjnej technologicznie oraz produktowo inwestycji  

o charakterze greenfield. W Lubsku (województwo lubuskie) został zbudowany nowoczesny i w pełni 

zautomatyzowany zakład produkcyjny umoŜliwiający wytwarzanie wkładów kominowych,  

jako podstawowych komponentów systemów kominowych, w technologii izostatycznej. Prace 

budowlane zakończyły się w styczniu 2010 roku, a juŜ w maju 2011 roku nastąpił rozruch linii 

technologicznej. 

Obecnie LZMO dysponuje najnowocześniejszym na świecie zakładem produkcyjnym wytwarzającym 

ceramiczne wkłady kominowe, przeznaczone zarówno do domów jednorodzinnych  

jak i wielorodzinnych, a takŜe do zastosowań przemysłowych. Komponenty ceramiczne, które składają 

się na komin i są oznaczone logo LZMO znacząco wyprzedzają inne znane produkty, dostępne  

na rynku. Charakteryzują się najwyŜszą znaną jakością wykonania, niespotykaną trwałością  

i wytrzymałością, a ich montaŜ jest łatwiejszy i wymaga o wiele mniej czasu niŜ w przypadku 

konkurencyjnych konstrukcji (ich zastosowania skraca czas instalacji nawet o 25%). 

Technologia stosowana przez LZMO pozwala równieŜ na znaczące zmniejszenie zuŜycia surowców  

i energii oraz innych mediów (produkcja bezodpadowa, niskie współczynniki energochłonności,  

brak zapotrzebowania na wodę w procesie technologicznym). Zaawansowanie technologiczne projektu 

umoŜliwia równieŜ utrzymanie zatrudnienia produkcyjnego na bardzo niskim poziomie. Fakty te będą 

miały ogromny wpływ na docelową rentowność działalności LZMO, a co za tym idzie, wyniki finansowe 

Spółki. 

Wśród innych zalet systemów kominowych znajdujących się w ofercie LZMO wyliczyć naleŜy: 

� wysoką szczelność połączeń wkładów wynikającą z dokładności wykonania, 

� moŜliwość współpracy z nowoczesnymi piecami kondensacyjnymi, 

� wysokie parametry mechaniczne i wytrzymałościowe, 

� powtarzalne parametry techniczne, 

� niską wagę, mniejszą o ok. 50% w stosunku do tradycyjnych wkładów, 

� wyŜszą ognioodporność. 
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW  
I STRAT 

Rachunek zysków i strat 
(w zł) 

01.10.2012  
- 

31.12.2012 

01.10.2011 
 - 

31.12.2011 

Narastająco 
01.01.2012  

- 
31.12.2012 

Narastająco 
01.01.2011  

- 
31.12.2011 

Przychody ze sprzedaŜy 874 496,76 640 466,88 3 685 183,33 1 982 501,91 

Amortyzacja 428 835,74 93 509,59 1 593 867,63  101 117,14 

Zysk / Strata ze sprzedaŜy -245 683,17 -255 984,36 -1 889 829,73 -756 928,98 

Zysk / Strata z działalności operacyjnej -685 128,04 -693 299,68 -2 352 019,08 -785 671,34 

Zysk / Strata brutto -1 120 380,44 276 119,31 -1 522 462,15 96 086,06 

Zysk/ Strata netto -1 120 380,44 276 119,31 -1 522 462,15 96 086,06 

 

 

Bilans  
(w zł) 

Na dzień  
31.12.2012 

Na dzień  
31.12.2011 

Kapitał własny 17 520 774,80 15 192 564,95 

NaleŜności długoterminowe 0,00 0,00 

NaleŜności krótkoterminowe 807 117,87 2 121 472,50 

Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 63 934,38 5 690,48 

Zobowiązania długoterminowe 4 519 695,80 5 079 310,71 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 087 338,48 2 627 709,88 
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3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE 
MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

 

Po IV kwartałach 2012 roku przychody netto ze sprzedaŜy Emitenta wyniosły 3,69 mln zł, co oznacza 

wzrost o 85,9% w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego. JednakŜe w związku  

z uruchomieniem linii produkcyjnej po zakończeniu i oddaniu inwestycji amortyzacja za 2012 rok 

wyniosła 1,59 mln zł i w znaczącym stopniu obciąŜyła wynik finansowy za ten okres. Za IV kwartały 

2012 roku wyniósł on -1,52 mln zł.  

W tym samym okresie kapitały własne Spółki wzrosły z 15,2 do 17,5 mln zł, zaś zobowiązania 

długoterminowe spadły o ponad 0,5 mln zł a krótkoterminowe wzrosły o 0,4 mln zł  

w porównaniu d analogicznego okresu roku poprzedniego. 

NajwaŜniejszym czynnikiem mającym wpływ na wyniki finansowe osiągnięte po IV kwartałach 2012 roku 

jest wzrost działań związanych z wprowadzeniem na rynek nowego produktu jakim jest Izostatyczny 

system kominowy. 

Działania te przynoszą zamierzony skutek w postaci wzrostu sprzedaŜy, który wyniósł niemal 86% w 

2012 roku. Tym niemniej, znaczne koszty wprowadzenia nowych produktów, budowy sieci sprzedaŜy, a 

przede wszystkim wysokie koszty amortyzacji wpłynęły na zanotowanie w tym okresie jeszcze 

ujemnego wyniku finansowego. 

W opinii Zarządu podwojenie poziomu sprzedaŜy spowoduje osiągnięcie rentowności. W szczególności 

jest to zadanie nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu, którego zakres obowiązków obejmuje budowę 

sieci sprzedaŜy Izostatycznych systemów kominowych. 
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4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE 
OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE 
ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI 
POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 
INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

Cała działalność przedsiębiorstwa LZMO S.A. oparta jest o innowacyjność. Sfinansowana została  

m.in. z dotacji Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

Zakład produkcyjny Emitenta jest najnowocześniejszym zakładem produkcyjnym tego typu na świecie. 

Obecnie trwają prace nad upowszechnieniem w Polsce Innowacyjnych Izostatycznych Systemów 

Kominowych oferowanych przez LZMO. 

 

 
5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY 

KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ WSKAZANIE PODSTAW BRAKU 
KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem okresowym Emitent posiadał udziały w spółce 

BALTIC CERAMICS, z siedzibą w Lubsku, która opracowała technologię przemysłowej produkcji 

proppantów ceramicznych, stosowanych przy eksploatacji gazu łupkowego i ropy ze skał łupkowych.  

Na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego Emitent posiada 40,94% udziałów w kapitale 

zakładowym spółki oraz 28,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 
 
WSKAZANIE PRZYCZYN I PODSTAWY PRAWNEJ NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

Konsolidacja sprawozdania finansowego spółki BALTIC CERAMICS S.A. nie została dokonana  

na podstawie zapisów art. 57 pkt 1 Ustawy o Rachunkowości. Akcje tej spółki posiadane przez Emitenta 

zostały Uchwałą Zarządu Emitenta zakwalifikowane w księgach rachunkowych jako krótkoterminowe 

aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaŜy. 
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6. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA 

Na dzień przekazania niniejszego raportu struktura własnościowa w Spółce kształtowała się 

następująco: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w liczbie 
głosów na WZ 

LST CAPITAL S.A. 3 699 317 41,42% 41,42% 

CALLYSTO HOLDINGS LLC 1 250 000 14,00% 14,00% 

Małgorzata i Artur Sławińscy 1 250 000 14,00% 14,00% 

NOBLE Funds TFI S.A. 750 000 8,40% 8,40% 

Pozostali 1 980 683 22,18% 22,18% 

RAZEM 8 930 000 100,00% 100,00% 
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7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

Zarząd LZMO S.A. oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane 

porównywalne zawarte w niniejszym kwartalnym sprawozdaniu finansowym sporządzone zostały 

zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, Ŝe odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny  

i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. 

 

 

 

 

 

………………………………………..  ……………………………………….. 

Maciej Marchwicki    Artur Sławiński 

Prezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Artur Majewski  

Wiceprezes Zarządu 


