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Podstawa prawna 

Raport miesięczny LZMO S.A. („Emitent”, ”Spółka”, „LZMO”) publikowany jest zgodnie z punktem 16 

Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

 

Wybrane informacje finansowe Emitenta 

Pozycja [w zł] 
01.12.2013 

– 
31.12.2013 

01.12.2012  
– 

31.12.2012 

01.01.2013  
– 

31.12.2013 

01.01.2012  
– 

31.12.2012 

Przychody netto ze sprzedaży* 793 110,03 173 778,56 7 763 920,52 3 020 903,35 

 

*) Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że ze względu na krótki okres sprawozdawczy, wartość przychodów 

netto ze sprzedaży zarówno w ujęciu miesięcznym jak i narastająco, wykazana w powyższej tabeli, 

podana jest na podstawie wystawionych i zaksięgowanych faktur i nie uwzględnia zmiany stanu 

produktów. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że w raportach kwartalnych i rocznych Emitent podaje 

wartość przychodów ze sprzedaży netto z uwzględnieniem m.in. zmiany stanu produktów. 

 

Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń rynkowych w otoczeniu 

Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla 

kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta 

W grudniu 2013 roku Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży netto w kwocie 793 110,03 zł.  

W analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one 173 778,56 zł, co oznacza wzrost o 356,39% 

rok do roku. Przychody netto narastająco za 12 miesięcy roku obrotowego 2013 wyniosły  

7 763 920,52 zł przy 3 020 903,35 zł za analogiczny okres 2012 roku, co oznacza wzrost o 157,01%. 

Obroty w grudniu 2013 roku w dużym stopniu były stymulowane zmianami z zakresie odliczania 

podatku VAT przez odbiorców. Zwiększone z tego powodu obroty dodatkowo wzmocniły sieć dystrybucji 

i potwierdziły rosnącą pozycje LZMO jako dostawcy systemów kominowych.  

Emitent w dalszym ciągu powiększa udział w rynku poprzez wzrost nasycenia punktami sprzedaży  

w regionach, na których jest obecny oraz poprzez dalszy geograficzny rozwój sieci dystrybucji  

na obszarach o ograniczonej dotychczas aktywności.  
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W grudniu 2013 roku Emitent podpisał kolejne umowy dotyczące eksportu produktów na rynki 

europejskie. 

Emitent nawiązał współpracę handlową z firmą należącą do grupy jednego z trzech największych 

europejskich producentów stalowych systemów kominowych dla zastosowań przemysłowych oraz 

budownictwa mieszkaniowego, obejmującą kooperację w zakresie sprzedaży elementów metalowych 

oraz stalowych systemów kominowych wykonywanych przez Partnera oraz ceramicznych systemów 

kominowych i ich elementów produkowanych przez LZMO. Komplementarność produktów LZMO  

i Partnera pozwoli rozszerzyć obszar działalności Spółki o nowy produkt, niestosowany dotąd w Polsce  

i o kolejne rynki zbytu. Podpisana umowa ma duże znaczenie strategiczne dla Emitenta, gdyż otwiera 

nowy nieobsługiwany dotychczas przez LZMO segment rynku ceramiczno-stalowych systemów 

kominowych, łączących zalety systemów ceramicznych i systemów stalowych. Dzięki umowie LZMO 

będzie miało najszerszą ofertę na rynku obejmującą systemy kominowe plastyczne, systemy kominowe 

izostatyczne oraz hybrydowe systemy kominowe ceramiczno-stalowe.  

W dniu 09 grudnia 2013 roku została podpisana umowa dystrybucyjna z europejską firmą, prowadzącą 

działalność produkcyjno-handlową na rynku systemów kominowych. Umowa została zawarta na okres 

pięciu lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne okresy. Emitent zapewnił zagranicznemu partnerowi 

prawo do wyłącznego importowania i dystrybucji produktów LZMO, tj. rur ceramicznych na jego 

obszarze aktywności, który obejmuje co najmniej dwa kraje europejskie. Szacunkowa wartość umowy  

w pierwszym roku jej obowiązywania wynosi ponad 10% przychodów. Pierwsze zamówienia będą 

realizowane na początku 2014 roku. 

W dniu 10 grudnia 2013 roku została podpisana umowa o współpracy z firmą działającą w branży 

produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych, która wchodzi w skład globalnej grupy, będącej 

światowym liderem na rynkach związanym z budownictwem. Grupa ta specjalizuje się w projektowaniu, 

wytwarzaniu i dystrybucji materiałów budowlanych, dostarczając innowacyjne produkty i rozwiązania  

w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. W ramach zawartej umowy LZMO będzie  

na podstawie składanych zamówień produkować i sprzedawać Partnerowi systemy kominowe  

i ich komponenty. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

Łącznie, LZMO posiada już umowy na dostawy izostatycznych systemów kominowych lub elementów 

izostatycznych systemów kominowych do 7 państw europejskich. 
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Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego 

Numer raportu Data publikacji Treść raportu Uwagi 

45/2013 03.12.2013 Podpisanie eksportowej umowy kooperacyjnej  

46/2013 03.12.2013 
Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze 
kooptacji 

 

47/2013 03.12.2013 Powołanie Wiceprezesa Zarządu  

48/2013 10.12.2013 Podpisanie zagranicznej umowy dystrybucyjnej  

49/2013 11.12.2013 
Podpisanie umowy o współpracy z firmą z branży 
budowlanej 

 

50/2013 13.12.2013 Raport miesięczny Spółki za listopad 2013 roku  

51/2013 19.12.2013 Odwołanie prokury łącznej  

 

 

Informacja na temat realizacji celów emisji 

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport Emitent nie dokonywał emisji akcji. Środki pieniężne 

pozyskane z ostatniej emisji zostały wykorzystane w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

 

Kalendarz inwestora 
 

Data Zdarzenie Uwagi 

- - - 

 

 

 

 
 

………………………………. ………………………………. 

Maciej Marchwicki 
Prezes Zarządu 

Artur Sławiński 
Wiceprezes Zarządu 

 
 
 

………………………………. 

 
 
 

………………………………. 
Artur Majewski 

Wiceprezes Zarządu 

Krzysztof Tytko 
Wiceprezes Zarządu 

 


