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Raport LUXIMA S.A. za II 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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LUXIMA Spółka Akcyjna 

ul. Okrężna 4B, 19-300 EŁK           

KRS 0000358140 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy: 3.792.000,00 zł (opłacony w całości) 

tel./fax +48 87 620 09 30/ +48 87 620 09 32  

w w w . l u x i m a . c o m . p l  

biuro@luxima.com.pl  
 

ZARZĄD 

Prezes Zarządu – Beata Majka 

         

 

I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

DANE JEDNOSTKOWE  

(wyszczególnienie) stan na 30.06.2013 r. stan na 30.06.2012 r. 

1 2 3 

Kapitał (fundusz) własny 4203 4315 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 493 491 

Inwestycje długoterminowe 0 0 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 86 102 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 41 57 

Zobowiązania długoterminowe 557 260 

Zobowiązania krótkoterminowe 800 1485 

Aktywa trwałe 4513 4799 

Aktywa obrotowe 1229 1336 

Aktywa / Pasywa  razem 5742 6135 

 

   
 

 
  

(wyszczególnienie) 

II kwartał 2013 r. 

 

od 01.04.2013 

do 30.06.2013 

II kwartał 2012 r. 

 

od 01.04.2012 

do 30.06.2012 

2013 r. narastająco 

 

od 01.01.2013 

do 30.06.2013 

2012 r. narastająco 

 

od 01.01.2012 

do 30.06.2012 
1 2 3 4 5 

Amortyzacja 92 97 186 193 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 793 778 1099 1210 

Zysk / Strata na sprzedaży 31 -171 -291 -552 

Zysk / Strata na działalności operacyjnej 59 -188 -280 -549 

Zysk / Strata brutto 86 -99 -272 -502 

Zysk / Strata netto 86 -99 -272 -502 

Dane w tys. zł 

 

 

 

 

 



 Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2013 r. 
 

 

| 
 S

tr
o

n
a 

3
 

II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ 

MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI  FINANSOWE SPÓŁKI 

 

II kwartał 2013 r. Spółka zamknęła zyskiem ze sprzedaży na poziomie 31 tys. zł., co 

uznajemy za duże osiągnięcie, zważywszy na fakt, iż niektóre założone na ten kwartał 

kontrakty nie zostały zrealizowane. II kwartał  2013 r. Spółka kończy wygenerowanym 

zyskiem netto na poziomie 86 tys. zł. Analogicznie w poprzednim roku, Spółka na 

poziomie sprzedaży wykazywała stratę w wysokości (-) 171 tys. zł., a wynik netto 

opiewał na (-) 99 tys. zł.  

Porównanie wielkości kosztów II kwartału 2013 r. wskazuje 20% spadek w stosunku do 

analogicznego okresu 2012 roku.  

Odczuwalne w I kwartale br. przesunięcia realizacji związane z warunkami 

atmosferycznymi zostały w znacznym stopniu nadrobione. Niestety, jak wynika z 

badań nie zmienia się ciągle niekorzystna sytuacja w odniesieniu do inwestycji. 

Spółka działa głównie w tym zakresie i nadal obserwujemy przesunięcia i opóźnienia 

realizacji planowanych inwestycji.  

Także porównanie danych za półrocze 2013 i 2012, wskazuje na znaczną poprawę 

sytuacji w Spółce. Porównując wielkości z roku poprzedniego, Spółka realizując 

wyższy o ok. 10 % poziom sprzedaży (rok 2012 =1.210 tys. zł.; rok 2013 = 1099 tys. zł.) w I 

półroczu 2012 r., jednocześnie wygenerowała stratę bez mała dwukrotnie wyższą niż 

w roku bieżącym tj. rok 2012= (-) 502 tys. zł., rok 2013 = (-) 272 tys. zł.  

Na wysokość wygenerowanej straty netto za I półrocze 2013 r. na poziomie (-) 272 

tys. wpłynęła bardzo niska sprzedaż w I kwartale 2013 r. 

Porównanie wyników wskazuje jednoznacznie, że przeprowadzone skutecznie 

redukcja kosztów, racjonalna gospodarka magazynowa oraz wdrożone elementy 

reorganizacji przedsiębiorstwa przynoszą pierwsze zauważalne efekty. Spółka 

pomimo realizowania niższego poziomu sprzedaży(tendencja słabnąca, ale nadal 

utrzymująca się od czasu zapaści w poprzednim roku) jest w stanie generować zyski. 

Biorąc pod uwagę fakt, że w roku ubiegłym wzrosła liczba upadłości firm 

budowlanych(ok. 270 przedsiębiorstw), jak również ciągle pogarszającą się sytuację 

finansową w branży, LUXIMA, pomimo dramatycznego położenia w poprzednim 

roku, stopniowo poprawia swoją pozycję na rynku. Z całą pewnością jest to złożony i 

długotrwały proces, na szczególną uwagę zasługuje fakt, że po wielu latach 

przynoszących straty, Spółka zaczyna generować zyski. 

 

III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU 

PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

W dniach 23-24 kwietnia 2013 r. w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku, odbyło 

się polsko-rosyjskie Forum Biznesowe. Podczas Forum zaprezentowane zostały formy 

wsparcia, z których mogły skorzystać przedsiębiorcy w ramach realizowanego 
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wspólnie przez miasta Ełk i Oziersk z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej 

projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”. Forum miało na celu umożliwić 

nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami z Ełku i 

Ozierska oraz poznanie głównych problemów, potrzeb i instrumentów wsparcia w 

dziedzinie przedsiębiorczości w obu regionach. Przedstawiona prezentacja naszych 

realizacji spotkała się z zainteresowaniem ze strony uczestników.  

W II kwartale 2013 r. Spółka zgłosiła swój udział w konkursie „NAJLEPSZY PRODUKT I 

USŁUGA WARMII I MAZUR” IX EDYCJA 2013 r. Decyzję podjęto przede wszystkim ze 

względu na możliwość skorzystania z darmowej promocji w regionie, bowiem Spółka 

w ramach realizowanego ze środków unijnych projektu otrzymała dodatkowo spot 

reklamowy w  TVP OLSZTYN SA, a także w PR Olsztyn SA oraz na łamach Gazety 

Olsztyńskiej. Ponadto Urząd Marszałkowski wydaje publikacje i audycje w TV i Radio 

na temat nominowanych firm.  

Zamieściliśmy także prezentację Spółki w publikacji „PRODUKTY DLA ARCHITEKTA” – 

rocznik, ukazuje się od 2003 roku. Wydawcą jest Firma Wydawniczo-Reklamowa  

„RAM” Sp. z o.o. Wydawca cieszy się opinią najlepszego w Polsce pisma dla 

architektów i projektantów – miesięcznika „Architektura i Biznes”. Odbiorcami 

publikacji są: architekci indywidualni, biura projektowe, projektanci wnętrz, plastycy, 

inżynierowie, technolodzy budowlani, deweloperzy, właściciele firm budowlanych. 

Prezentacja Spółki LUXIMA S.A. została wydana w wersji drukowanej oraz w postaci 

reklamy na stronie internetowej pod adresem: 

http://www.produktydlaarchitekta.pl/firmy/oswietlenie 

LUXIMA S.A. umieściła także szereg informacji na portalu fursa.pl, aby skorzystać z 

możliwości zaprezentowania się na targach, bez konieczności ponoszenia bardzo 

wysokich kosztów związanych z fizyczną na nich obecnością. Współpraca z fursa.pl 

zwalnia nas z konieczności aktywnego poszukiwania klientów, inwestorów czy gości. 

Fursa zajmuje się tym w imieniu Spółki, a poprzez działania na portalu stajemy się 

biznesowym centrum informacyjnym dla arabskich importerów, inwestorów oraz 

turystów. Wszystkie prezentacje zamieszczone przez spółkę LUXIMA S.A. na portalu 

Fursa.pl tłumaczone są na języki arabski, francuski i angielski. Każda opatrzona jest 

logotypem oraz danymi kontaktowymi. Dane kontaktowe do działu eksportu 

odgrywają tu najistotniejszą rolę, ponieważ Fursa.pl nie zarabia na pośrednictwie w 

wymianie handlowej, a końcowy efekt zapytań zależy w znacznej mierze od Spółki.  

Fursa.pl swoim zasięgiem obejmuje osiemnaście państw od Maroka po Oman, jest to 

ogromny rynek i niemal 300 milionów potencjalnych klientów. Celem jest dotarcie z 

informacjami o polskich towarach i usługach eksportowych, terenach 

inwestycyjnych oraz turystycznych do jak największej liczby potencjalnych 

odbiorców w krajach arabskich. Fursa.pl jest portalem informacyjnym, nie zarabia na 

pośrednictwie handlowym, jest jedynym tego typu portalem w Polsce skupionym na 

rynkach arabskich. W naszej ocenie umieszczenie informacji na tym portalu zwiększy 

możliwości rozszerzenia współpracy z krajami z tego obszaru.  

http://www.produktydlaarchitekta.pl/firmy/oswietlenie
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Niestety nie przyniosły spodziewanych efektów zawarte w lutym br. umowy z 

handlowcami. Decyzja zarządu o zakończeniu współpracy z trzema z czterech 

handlowców podjęta została w ze względu na brak wyników sprzedaży. Przedłużono 

jedną rokującą umowę współpracy z handlowcem działającym na terenie Polski 

centralnej i wschodniej. Nadal Spółka poszukuje osób gotowych do podjęcia 

współpracy, obecnie w oparciu o zgromadzone informacje i wnioski, skupiamy się na 

osobach posiadających doświadczenie w branży. 

W II kwartale 2013 r. z udziałem kierownika produkcji i głównego projektanta 

przeprowadzono szereg wewnętrznych szkoleń dla pracowników, mających na celu 

zwiększenie efektywności i jakości produkcji. Zatrudniliśmy także inżynieria architektury 

do działu projektowego, którego wiedza i doświadczenie są nieodzowne przy 

przygotowywaniu indywidualnych, niestandardowych projektów. Ponadto we 

współpracy z głównym projektantem zajmuje się on także opracowywaniem 

nowych źródeł światła wykorzystujących coraz to wydajniejsze diody LED oraz 

tworzeniem projektów iluminacji. 

LUXIMA znana jest na rynku z tego, że nasze produkty cechują się dobra jakością 

wykonania oraz bardzo dobrymi parametrami świetlnymi. Ponieważ postęp na rynku 

półprzewodnikowych źródeł światła jest bardzo duży, aby podnosić stale 

konkurencyjność naszych opraw, Spółka intensyfikuje wysiłki w kierunku 

wykorzystywania w swoich oprawach jak najbardziej wydajnych źródeł LED. 

 

IV. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ FINANSOWYCH 
 

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2013 r. 

 

V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 
 

 

VI. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 

POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 
 

 

Ełk, dnia 13 sierpnia 2013 r. 

Prezes Zarządu  

         Beata Majka                        

Lp. 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% 

Razem 37 920 000 100,00% 37 920 000 100,00% 


