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1. Pismo Zarządu 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

 

Z końcem 2014 roku Spółka zanotowała stratę – większą niż za rok poprzedni. 

Wynika to z bardzo wielu czynników. 

 

Przede wszystkim wskazać należy, że rok 2014 był dla Spółki rokiem poważnych zmian                 

w każdym aspekcie jej funkcjonowania. 

Zmiana Zarządu w kwietniu 2014 roku skutkowała objęciem nowego kierunku działania w 

zakresie zarządzania Spółką. Przyjęty program naprawczy obejmował w szczególności 

reorganizację zatrudnienia i jego optymalizację oraz zmianę polityki marketingowej Spółki. 

Swoją ofertę Spółka skierowała w pierwszej kolejności do kontrahentów zagranicznych.  

Zmiany zostały dokonane w sposobie oferowania wyrobów. Zarząd nawiązał współpracę z 

agencją reklamową w celu wydania folderu informacyjnego dla potencjalnych i stałych 

odbiorców. Spółka pozyskała zdjęcia obiektów referencyjnych dzięki czemu może pochwalić 

się zrealizowanymi uprzednio projektami. 

Wymierne efekty przyniosły również rozmowy z włoskimi projektantami. Pozyskanie 

nowych, unikalnych projektów wyrobów oświetleniowych uatrakcyjniło stałą ofertę oraz 

pokazało stałym oraz nowym kontrahentom, że Spółka nie boi się nowych wyzwań i nadąża, 

a w pewnych wypadkach i nawet wyprzedza europejskie i światowe trendy w tej dziedzinie. 

Rozpoczęcie rozmów dotyczących współpracy z nowymi potencjalnymi kontrahentami 

zaowocowało nowymi zamówieniami, w szczególności z kontrahentem francuskim 

(planowane roczne obroty tylko z tym odbiorcą do 400 000 euro w 2015 roku).  

 

Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom, kontrahentom i inwestorom Spółki, którzy 

dostrzegli jej potencjał i wierzą w powodzenie dalszych działań restrukturyzacyjnych. 

W szczególności chciałbym podziękować Pracownikom Spółki za okazane zaufanie i 

zaangażowanie w pracę.  

 

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu rocznego. 

 

 

        Grzegorz Oleś – Prezes Zarządu 
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2. Wybrane dane finansowe 

 

Wybrane dane 

finansowe 

Stan na 

31.12.2014 

Stan na 

31.12.2013 

Stan na 

31.12.2014 

Stan na 

31.12.2013 

 PLN EUR 

Kapitał własny 2 823 845,75 3 949 765,21 662 516,89 952 393,23 

Kapitał zakładowy 3 792 000,00 3 792 000,00 889 660,51 914 351,85 

Zobowiązania i rezerwy 

na zobowiązania 

1 685 161,12 1 068 256,21 395 364,27 257 584,93 

Zobowiązania 

długoterminowe 

0,00 106 899,89 0,00 25 776,40 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 

1 668 228,12 901 423,32 391 391,53 217 357,09 

Aktywa razem 4 509 006,87 5 018 021,42 1 057 881,16 1 209 978,16 

Należności 

długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności 

krótkoterminowe 

292 960,16 154 209,60 68 732,88 37 184,03 

Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 

3 593,43 2 619,73 843,07 631,69 

     

Wybrane dane 

finansowe 

okres od 

01.01.2014 do 

31.12.2014 

okres od 

01.01.2013 do 

31.12.2013 

okres od 

01.01.2014 do 

31.12.2014 

okres od 

01.01.2013 do 

31.12.2013 

 PLN EUR 

Przychody netto ze 

sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 

1 328 523,59 2 091 681,34 317 123,05 496 718,44 

Zysk (strata) ze 

sprzedaży 

-944 941,55 -548 320,09 -225 560,73 -130 211,37 

Amortyzacja 387 296,17 370 955,91 92 448,90 88 092,12 

Zysk (strata) z 

działalności operacyjnej 

-1 071 842,32 -419 671,39 -255 852,37 -99 660,74 

Zysk (strata) brutto -1 119 114,79 -533 248,08 -267 136,46 -126 632,17 

Zysk (strata) netto -1 119 114,79 -533 248,08 -267 136,46 -126 632,17 

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

operacyjnej 

377 954,94 -134 873,25 90 219,12 -32 028,79 

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

inwestycyjnej 

0,00 10 600,00 0,00 2 517,22 

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

finansowej 

-376 982,59 14 085,76 -89 987,01 3 344,99 
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Przepływy pieniężne 

netto, razem 

972,35 -110 187,49 232,10 -26 166,59 

Liczba akcji (w szt.) 37 920 000 37 920 000 37 920 000 37 920 000 

Zysk (strata) na jedną 

akcję zwykłą  

-0,03 -0,01 0,00 0,00 

Wartość księgowa na 

jedną akcję 

0,10 0,10 0,02 0,02 

     

Przeliczenia kursu 2014 2013   

Kurs euro na dzień 

bilansowy 

4,2623 4,1472   

Średni kurs euro w 

okresie 

4,1893 4,2110   

 

 

3. Roczne sprawozdanie finansowe 

 

3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

 

Wstęp do sprawozdania finansowego 
Podstawowy przedmiot 

działalności 
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 

 

 
Sąd lub inny organ prowadzący 

rejestr jednostki 
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

Rodzaj rejestru i numer wpisu KRS nr 0000358140 

 
Czas trwania jednostki Nieograniczony 

 

 
Okres objęty sprawozdaniem Od 01-01-2014 do 31-12-2014 

 

 
Jednostki wewnętrzne Spółka nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych 

Kontynuacja działalności 

gospodarczej 
Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować 

swoją działalność oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 

 
Połączenie spółek 

 

 

 

W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło 

połączenie spółek 
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Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w 

zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.  

Podstawa sporządzenia 

sprawozdania finansowego 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką 

stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady 

rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z 

późniejszymi zmianami).Przyjęte przez Spółkę zasady 

rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. 

Przychody i koszty Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, 

tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub 

dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w 

układzie porównawczym i rodzajowym oraz sporządza 

porównawczy wariant rachunku zysków i strat. 

Wartości niematerialne i 

prawne 
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen 

ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza 

metodą liniową w następującym okresie: 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 3 lata 

Koncesje, licencje 2 lata 

Inne 5 lat 

W grudniu 2011 roku podjęta została uchwała o zmianie sposobu 

naliczania umorzeń od KNOW HOW od stycznia 2012 roku. Stawka 

roczna wynosi 6,67 %. KNOW HOW umarzane będzie przez okres 

15 lat 

Środki trwałe-metody i stawki 

amortyzacyjne środków 

trwałych (art.32 ust 3 ustawy 

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach 

według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości 

przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt 

wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów 

poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, 

przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do 

używania, w tym również:- niepodlegający odliczeniu podatek od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy koszt obsługi zobowiązań 

zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice 

kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość 

początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka 

trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na 

przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji. 

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową na podstawie 

przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu 

środka trwałego do używania od wartości początkowej 3500,00 zł 

.Do tej wartości jest dokonywany odpis jednorazowy w koszty w 

100% w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania 
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Środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów 

pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 

wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich 

wartości. Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu 

kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 

wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich 

wartości. 

Zapasy - wycena materiałów i 

towarów oraz produkcji ( art. 

34 ust 2 ustawy) 

Zapasy materiałów i towarów wyceniane są według cen ich nabycia 

lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto 

na dzień bilansowy. Ewidencja wyrobów gotowych prowadzona jest 

na kontach zespołu 6-go. W ciągu miesiąca koszty ujmowane są 

wartościowo na kontach kosztowych .Wycena produkcji (poczynając 

od zamówienia) zostaje skalkulowana na podstawie projektu do 

zamówienia po kosztach zużytych do produkcji materiałów.RW 

produkcyjne = PW wyrób gotowy. Po rozliczeniu produkcji powstała 

różnica pomiędzy kosztem własnym a ogółem poniesionych kosztów 

stanowi różnicę stanu zapasów na dany okres rozliczeniowy. 

Należności , roszczenia, 

zobowiązania  
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z 

zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności 

aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich 

zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 

finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy. 

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej 

zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie 

zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych 

innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, 

według wartości godzinowej. Należności i zobowiązania wyrażone 

w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji 

według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na ten 

dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę 

dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień bilansowy 

należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po 

obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej 

waluty przez Narodowy Bank Polski. Zobowiązania wyrażone w 

walutach obcych ujmuje się na dzień bilansowy po obowiązującym 

na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez 

Narodowy Bank Polski. 

Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. Krajowe środki pieniężne 

wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach 

obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten 

dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski. 
Metody prowadzenia ewidencji 

szczegółowej rzeczowych 

składników aktywów 

obrotowych (art. 17 ust. 2 pkt 1-

4 ustawy) 

Gospodarka magazynowa prowadzona w programie WF-Mag z 

podziałem na poszczególne rodzaje magazynów z dokumentacją 

typową dla ewidencji materiałowej. W okresach sprawozdawczych 

uzgadniane salda poszczególnych magazynów ze stanami 

księgowymi. 
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Podatek dochodowy Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje 

część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu 

podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami 

podatkowymi. 

Inne - noty odsetkowe Ewidencja not odsetkowych do zapłacenia oraz własnych 

prowadzona na kontach odpowiednio - własne noty "840" dochody 

przyszłych okresów oraz obce - do momentu zapłaty na koncie "640" 

- odsetki do zapłacenia .Moment zapłaty odniesiony zostaje na konto 

pozostałe koszty lub przychody finansowe . 

 

 

3.2. Bilans 

 

 

AKTYWA 31-12-2014 31-12-2013 

A. Aktywa trwałe 3 732 481,33 4 308 107,36 

I. Wartości niematerialne i prawne 2 045 808,92 2 278 737,68 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 2 045 808,92 2 278 737,68 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i 

prawne 

0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 105 713,41 1 448 410,68 

1. Środki trwałe 1 105 713,41 1 448 410,68 

a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego 

gruntu) 

135 000,00 135 000,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wod. 

847 746,20 882 358,81 

c) urządzenia techniczne i maszyny 115 279,17 368 806,81 

d) środki transportu 0,00 56 315,34 

e) inne środki trwałe 7 688,04 5 929,72 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
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- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

 

4. Inne inwestycje długoterminowe 

 

0,00 

 

0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

580 959,00 580 959,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 

580 959,00 580 959,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe 776 525,54 709 914,06 

I. Zapasy 380 716,39 445 180,67 

1. Materiały 311 702,72 384 137,73 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 69 013,67 61 042,94 

4. Towary 0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 292 960,16 154 209,60 

1. Należności od jednostek powiązanych 47 969,70 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 47 969,70 0,00 

- do 12 miesięcy 47 969,70 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 244 990,46 154 209,60 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 178 019,76 126 194,40 

- do 12 miesięcy 178 019,76 126 194,40 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) z tytułu podat., dotacji, ceł, ubezp. Społ. 23 288,15 7 143,98 

c) inne 41 798,55 20 871,22 

d) dochodzone na drodze sądowej 1 884,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 48 593,43 47 619,73 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 48 593,43 47 619,73 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 45 000,00 45 000,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 45 000,00 45 000,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 593,43 2 619,73 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 505,96 0,00 

- inne środki pieniężne 3 087,47 2 619,73 

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

54 255,56 62 904,06 

Aktywa razem 4 509 006,87 5 018 021,42 
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PASYWA 

 

31-12-2014 

 

31-12-2013 

 

A. Kapitał (fundusz) własny 2 823 845,75 3 949 765,21 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 792 000,00 3 792 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość 

ujemna) 

0,00 0,00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 945 018,11 2 478 266,19 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 794 057,57 -1 787 252,90 

VIII. Zysk (strata) netto -1 119 114,79 -533 248,08 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

(wielkość uj.) 

0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 685 161,12 1 068 256,21 

I. Rezerwy na zobowiązania 16 933,00 59 933,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 

16 933,00 16 933,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 

podobne 

0,00 43 000,00 

- długoterminowa 0,00 0,00 

- krótkoterminowa 0,00 43 000,00 

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 

- długoterminowe 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 106 899,89 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 106 899,89 

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 

0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 106 899,89 

d) inne 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 668 228,12 901 423,32 

1. Wobec jednostek powiązanych 56 830,92 425 000,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 

56 830,92 425 000,00 

- do 12 miesięcy 56 830,92 425 000,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 1 611 397,20 476 423,32 

a) kredyty i pożyczki 162 979,88 127 166,22 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 

0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 53 240,99 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 

360 777,45 157 055,94 

- do 12 miesięcy 360 777,45 157 055,94 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 31 071,38 0,00 

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 
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g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i 

innych świadczeń 

411 116,21 85 175,68 

h) z tytułu wynagrodzeń 214 658,37 50 408,80 

i) inne 430 793,91 3 375,69 

3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

- długoterminowe 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 0,00 0,00 

Pasywa razem 4 509 006,87 5 018 021,42 

 

 

 

3.3. Rachunek zysków i strat 

 

 

Wyszczególnienie 

 

31-12-2014 31-12-2013 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 

nimi, w tym: 

1 328 523,59 2 091 681,34 

- od jednostek powiązanych   

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 294 786,50 2 043 810,40 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 

wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 

ujemna) 

2 558,47 8 343,73 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne 

potrzeby jednostki 

  

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 

31 178,62 39 527,21 

B. Koszty działalności operacyjnej 2 273 465,14 2 640 001,43 

I. Amortyzacja 387 296,17 370 955,91 

II. Zużycie materiałów i energii 563 394,41 771 671,19 

III. Usługi obce 221 801,49 388 917,04 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 52 934,28 60 935,38 

- podatek akcyzowy   

V. Wynagrodzenia 848 449,22 853 285,21 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 148 375,96 138 660,60 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 35 499,32 19 834,41 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 

15 714,29 35 741,69 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -944 941,55 -548 320,09 

D. Pozostałe przychody operacyjne 59 185,83 261 070,76 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 

  

II. Dotacje   

III. Inne przychody operacyjne 59 185,83 261 070,76 

E. Pozostałe koszty operacyjne 186 086,60 132 422,06 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 

0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
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III. Inne koszty operacyjne 186 086,60 132 422,06 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

(C+D-E) 

-1 071 842,32 -419 671,39 

G. Przychody finansowe 7 870,22 7 556,10 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   

- od jednostek powiązanych   

II. Odsetki, w tym: 4 374,94 4 441,87 

- od jednostek powiązanych   

III. Zysk ze zbycia inwestycji   

IV. Aktualizacja wartości inwestycji   

V. Inne 3 495,28 3 114,23 

H. Koszty finansowe 55 142,69 121 132,79 

I. Odsetki, w tym: 36 901,34 97 944,84 

- dla jednostek powiązanych   

II. Strata ze zbycia inwestycji   

III. Aktualizacja wartości inwestycji   

IV. Inne 18 241,35 23 187,95 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 

(F+G-H) 

-1 119 114,79 -533 248,08 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne   

II. Straty nadzwyczajne   

K. Zysk (strata) brutto (I±J) -1 119 114,79 -533 248,08 

L. Podatek dochodowy   

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 

  

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -1 119 114,79 -533 248,08 
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3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym  

 

 

Treść pozycji 

 

31-12-2014 31-12-2013 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO) 

3 949 765,21 4 477 037,52 

- korekty błędów podstawowych   

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO), po korektach 

3 949 765,21 4 477 037,52 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 

okresu 

3 792 000,00 3 280 000,00 

1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 512 000,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 512 000,00 

- wydania udziałów (emisji akcji)  512 000,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- umorzenia udziałów (akcji)   

1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 

okresu 

3 792 000,00 3 792 000,00 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 

początek okresu 

0,00 0,00 

2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał 

podstawowy 

0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 

koniec okresu 

0,00 0,00 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 

a) zwiększenie   

b) zmniejszenie   

3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 

 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 

 

2 478 266,19 

 

3 257 156,18 

4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -533 248,08 -778 889,99 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej   

- z podziału zysku (ustawowo)   

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 

minimalną wartość) 

  

b) zmniejszenie (z tytułu) 533 248,08 778 889,99 

- pokrycia straty   

4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na 

koniec okresu 

1 945 018,11 2 478 266,19 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 

początek okresu 

0,00 0,00 

5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji 

wyceny 

0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- zbycia środków trwałych   

5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 

koniec okresu 

0,00 0,00 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 

początek okresu 

0,00 0,00 
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6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 

rezerwowych 

0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 

koniec okresu 

0,00 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 787 252,90 -1 793 228,67 

7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

- korekty błędów podstawowych   

7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach 

0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- podziału zysku z lat ubiegłych   

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 1 787 252,90 1 793 228,67 

- korekty błędów podstawowych 6 804,67 -5 975,77 

7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach 

1 794 057,57 1 787 252,90 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 794 057,57 1 787 252,90 

7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 794 057,57 -1 787 252,90 

8. Wynik netto -1 119 114,79 -533 248,08 

a) zysk netto 0,00 0,00 

b) strata netto 1 119 114,79 533 248,08 

c) odpisy z zysku   

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 

(BZ) 

2 823 845,75 3 949 765,21 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 

2 823 845,75 4 268 910,81 

   

 

3.5. Rachunek przepływów pieniężnych 

 

 

Treść 

 

31-12-2014 31-12-2013 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej 

  

I. Zysk (strata) netto -1 119 114,79 -533 248,08 

II. Korekty razem 1 497 069,73 398 374,83 

1. Amortyzacja 387 296,17 370 955,91 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 6 402,80 15 076,92 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 21 215,77 74 754,67 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 -3 625,45 

5. Zmiana stanu rezerw -43 000,00 0,00 

6. Zmiana stanu zapasów 64 464,28 66 731,31 

7. Zmiana stanu należności -138 750,56 183 935,49 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 

wyjątkiem pożyczek i kredytów 

1 134 973,88 -161 040,37 
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9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 8 648,50 -29 787,11 

10. Inne korekty 55 818,89 -118 626,54 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I±II) 

377 954,94 -134 873,25 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej 

  

I. Wpływy 0,00 27 000,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 

0,00 27 000,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 

0,00  

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych   

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- zbycie aktywów finansowych,   

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00  

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

- odsetki   

- inne wpływy z aktywów finansowych   

4. Inne wpływy inwestycyjne   

II. Wydatki 0,00 16 400,00 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 

0,00 6 500,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 

0,00 9 900,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych   

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- nabycie aktywów finansowych 0,00  

- udzielone pożyczki długoterminowe   

4. Inne wydatki inwestycyjne   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) 

0,00 10 600,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej 

  

I. Wpływy 92 326,17 225 385,51 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 

innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 

kapitału 

0,00  

2. Kredyty i pożyczki 92 326,17 225 385,51 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

4. Inne wpływy finansowe    

II. Wydatki 469 308,76 211 299,75 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00  

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00  

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 

tytułu podziału zysku 

  

4. Spłaty kredytów i pożyczek 425 000,00 94 121,31 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego 

23 092,99 42 423,77 

8. Odsetki 21 215,77 74 754,67 

9. Inne wydatki finansowe   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności -376 982,59 14 085,76 
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finansowej (I-II) 

D. Przepływy pieniężne netto razem 

(A.III±B.III±C.III) 

972,35 -110 187,49 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 

tym 

973,70 -110 187,49 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych 

1,35 -15 076,92 

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 619,73 112 807,22 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym 3 592,08 2 619,73 

- o ograniczonej możliwości dysponowania   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

1. Objaśnienia do bilansu 
      

1.1 
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 
wart  

 
Zmianę wartości aktywów trwałych 
stanowi załącznik nr 1       

1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 
      

 
Pozycja nie występuje 

      

1.3 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, 
dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  

 
Pozycja nie występuje 

      

1.4 

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i 
budowli, 

      

 
Pozycja nie występuje 

      

1.5 

Dane o strukturze własności kapitału 
podstawowego oraz liczbie i wartości 
nominalnej subskrybowanych akcji, w tym 
uprzywilejowanych, 

      

        

 
Właściciel udziału/akcji ilość akcji/udział wartość % całej wartości 

   

 
Seria A na okaziciela 8 340 000 834 000,00 22,00% 

   

 
Seria B na okaziciela 4 660 000 466 000,00 12,29% 

   

 
Seria C na okaziciela 1 700 000 170 000,00 4,48% 

   

 
Seria D na okaziciela 1 700 000 170 000,00 4,48% 

   

 
Seria F na okaziciela 16 400 000 1 640 000,00 43,25% 

   

 
Seria F na okaziciela 5 120 000 512 000,00 13,50% 

   

 
suma 37 920 000 3 792 000,00 100,00% 
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wartość 1 udziału/akcji 0,10 

     

        

1.6 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i 
rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,  

 
Jednostka sporządza sprawozdanie z 
przepływu kapitałów       

1.7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub 
pokrycia straty za rok obrotowy,       

 
Strata netto zostanie pokryta z zysków 
lat przyszłych       

1.8 

Dane o stanie rezerw według celu ich 
utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i 
stanie końcowym, 

      

        

 

Z uwagi na to, że spółka ponosi straty a 
przewidywania wskazują na to , że w 
przyszłości nie da się wypracować takiego 
zysku , który  

      

 

pozwoliłby na realizację składnika aktywów z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego w 
2014r nie tworzono rezerwy z tego tytułu,       

 
pozostawiając utworzoną rezerwę z lat 
poprzednich.       

 

 

       

 
Tytuł rezerwy Stan na początek 

roku Zwiększenia Wykorzystanie  Rozwiązanie  Stan na 
koniec roku  

 
rezerwa na podatek dochodowt 16 933,00 

   
16 933,00 

 

 
pozostałe rezerwy 43 000,00 

  
43 000,00 0,00 

 

  
59 933,00 0,00 0,00 43 000,00 16 933,00 

 

        

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

        

 
Odpisy aktualizujące wartość 

należności 
Stan na 

początek roku Zwiększenia Wykorzystanie  Rozwiązanie  Stan na 
koniec roku  

 
z tytułu dostaw i usług 118 257,82 

  
1 289,04 116 968,78 

 

 
dochodzone na drodze sądowej 1 884,00 

   
1 884,00 

 

 
inne 

    
0,00 

 

  
120 141,82 0,00 0,00 1 289,04 118 852,78 

 

        

1.10 

Podział zobowiązań długoterminowych 
według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową, 
okresie spłaty: 

      

 
Pozycja nie występuje 

      

1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych 
rozliczeń międzyokresowych,       

        

 
Tytuły rozliczeń Kwota 

    

 
Czynne rozliczenia międzyokresowe 54 255,56 

    

 
w tym :ubezpieczenia majątku 

 
8 145,03 
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odsetki oczekujące 45 830,14 

    

 
prenumerata 

 
250,01 

    

 
dozór techniczny 30,38 

    

 
Bierne rozliczenia międzyokresowe 0,00 

    

 
Przychody przyszłych okresów 0,00 

    

        

1.12 
Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na 
majątku jednostki (ze wskazaniem jego 
rodzaju),       

        

 
wg rodzaju ubezpieczenia Bilans otwarcia Bilans 

zamknięcia     

 
1.składki zus 03/14-09/14-odsetki 

 
149 220,18 

    

 
2. 

      

 
3.  

      

 
RAZEM 0,00 149 220,18 

    

        

1.13 
Zobowiązania warunkowe, w tym również 
udzielone przez jednostkę gwarancje i 
poręczenia, także wekslowe;       

 
Pozycja nie występuje 

      

2. 
Objaśnienia do rachunku 
zysków i strat       

2.1 

Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i 
terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto 
ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

      

        

 
Rodzaje działalności kwota udział w % 

    

 
Produkcja 1 265 899,55 95,47% 

    

 
Usługi 28 886,95 2,18% 

    

 
Sprzedaż materiałów 31 178,62 2,35% 

    

 
RAZEM 1 325 965,12 

     

 
Struktura terytorialna kwota udział w % 

    

 
kraj  793175,99 59,82% 

    

 
eksport 532789,13 40,18% 

    

        
2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów 

aktualizujących środki trwałe       

 
Pozycja nie występuje 

      

2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość 
zapasów       

 
Pozycja nie występuje 

      

2.4 

Informacje o przychodach, kosztach i 
wynikach działalności zaniechanej w roku 
obrot. lub przewidzianej do zaniechania w 
roku następnym 
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Pozycja nie występuje 

      

2.5 

Rozliczenie głównych pozycji różniących 
podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, 
straty) brutto, 

      

 

Różnice między wynikiem finansowym a 
podstawą opodatkowania stanowią 
załącznik nr 2       

2.6 Gdy jednostka sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne 
potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:  

 
Jednostka sporządza Rachunek Zysków 
i Strat w wariancie porównawczym       

2.7 
Koszt wytworzenia środków trwałych w 
budowie, środków trwałych na własne 
potrzeby       

 
Pozycja nie występuje 

      

2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać 
poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska  

 
Pozycja nie występuje 

      

2.9 
Informacje o zyskach i stratach 
nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i 
pozostałe       

 
Pozycja nie występuje 

      

2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach 
nadzwyczajnych       

 
Pozycja nie występuje 

      

2a Kursy przyjęte do wyceny bilansu i rachunku 
zysków i strat       

        

 
Waluta Kurs przyjęty  

     

 
euro 4,2623 

     

        

3. 
Wyjaśnienia do rachunku 
przepływów pieniężnych       

3.1 

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 

 
Kwota 

    

 
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 17,35 

    

 
Środki pieniężne w kasie 488,61 

    

 
Środki pieniężne w depozycie bankowym 3 087,47 

    

 
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE 

 
3 593,43 

    

 

 
 

 
      

 

Opis różnic pomiędzy zmianą pozycji 
bilansowej i wykazanymi w 
przepływach kwotami 
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4. 
Informacje o zatrudnieniu i 
wynagrodzeniach       

4.1 Informacje o 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,   

 
Pozycja nie występuje 

      

4.2 

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami 
powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz: osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego 
lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą 
we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z 
tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub 
administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej lub jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na 
którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, wymieniona 
wcześniej, lub jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników 
jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki. - wraz z informacjami określającymi 
charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem 
przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, 
finansową i wynik finansowy jednostki,  

 

 
Pozycja nie występuje 

      
4.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z 

podziałem na grupy zawodowe,       

        

 
Zatrudnienie w grupach Ilość osób 

     

 
pracownicy produkcyjni 8,92 

     

 
administracja  7,33 

     

 
razem 16,25 

     

 
umowy cywilnoprawne ( administr) 2,25 

     

 
RAZEM 18,50 

     

        

4.4 Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),  

        

 
Wynagrodzenie  Kwota 

    

 
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych 264 196,01 

    

 
wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących 0,00 

    

        

4.5 Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i 
nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;  

 
Pozycja nie występuje 

      

4.6 Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym 
lub należnym za rok obrotowy, w podziale na:  

 
Pozycja nie występuje 

      

5. 
Informacje o zmianach w 
polityce rachunkowości i 
sprawozdaniu finansowym 
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5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o 
rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty,   

        

 

Korekta rozliczenia inwentaryzacji za rok 2013 
dotyczaca magazynu materiałowego na kwotę 
6 804,67       

        

5.2 
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie 
nastąpiły po dniu bilansowym, a nie 
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,       

 
Pozycja nie występuje 

      

5.3 
Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu 
sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostk  

 

W ciągu roku nie było zmian zasad 
rachunkowości i sposobu sporządzania 
sprawozdania       

5.4 

Informacje liczbowe zapewniające 
porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze 
sprawozdaniem za rok obrot. 

      

 

W ciągu roku nie było zmian zasad 
rachunkowości i sposobu sporządzania 
sprawozdania       

6. 
Dane o jednostkach 
powiązanych i wspólnych 
przedsięwzięciach 

      

6.1 
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, 
które nie podlegają konsolidacji, w tym: --- 
pozycja nie występuje       

6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami 
powiązanymi,       

        

 
Nazwa jednostki powiązanej  Opis transakcji Kwota 

transakcji     

 
Silva Capital Group SA cesja na TU 

Mirbrok  425 000,00 
    

 
Greenpear Alior pożyczka  56 830,92 

    

        

        

6.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w 
organie stanowiącym spółki---pozycja nie występuje   

 Pozycja nie występuje       

6.4 

Jeżeli jednostka nie sporządza 
skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, korzystając ze zwolnienia lub 
wyłączeń, informacje o: 

      

 Pozycja nie występuje       

6.5 a) informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy 
kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, -- pozycja nie występuje   

 Pozycja nie występuje       

7. 
Połączenie jednostki z inną 
jednostką---pozycja nie 
występuje 

      

8. 
Informacje co do możliwości 
kontynuowania działalności 
jednostki --- pozycja nie 
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występuje  

8.1 Na dzień sporządzenia sprawozdania nie zachodzą żadne przesłanki co do zaprzestania kontynuacji prowadzenia działalności 
 

9. 
Pozostałe informacje które 
mogą wpłynąć na ocenę 
finansową jednostki 

      

9.1 W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 
finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje. 

 

 
Pozycja nie występuje 
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WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
        

Brutto 
Bilans Zwiększenia Zmniejszenia Bilans 

otwarcia nabycie aktualizacja przemieszczenia sprzedaż likwidacja przemieszczenia zamknięcia 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 
       

0,00 

2. Wartość firmy 
       

0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 3 416 570,27 
    

676,23 
 

3 415 894,04 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 
       

0,00 

SUMA  3 416 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 676,23 0,00 3 415 894,04 

         

Umorzenie 
Bilans Zwiększenia Zmniejszenia Bilans 

otwarcia amortyzacja aktualizacja przemieszczenia sprzedaż likwidacja przemieszczenia zamknięcia 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 
       

0,00 

2. Wartość firmy 
       

0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 1 137 832,59 232 928,76 
   

676,23 
 

1 370 085,12 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 
       

0,00 

SUMA  1 137 832,59 232 928,76 0,00 0,00 0,00 676,23 0,00 1 370 085,12 

         

Wartość netto Bilans otwarcia Bilans zamknięcia 
      

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 
      

2. Wartość firmy 0,00 0,00 
      

3. Inne wartości niematerialne i prawne 2 278 737,68 2 045 808,92 
      

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
      

SUMA  2 278 737,68 2 045 808,92 
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RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
        

Brutto 
Bilans Zwiększenia Zmniejszenia Bilans 

otwarcia nabycie aktualizacja przemieszczenia sprzedaż zwrot leasing przemieszczenia zamknięcia 

1. Środki trwałe 2 728 135,25 0,00 0,00 0,00 0,00 282 495,00 0,00 2 445 640,25 

a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu) 135 000,00 
      

135 000,00 

b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej 1 351 885,25 
      

1 351 885,25 

c) urządzenia techniczne i maszyny 1 082 368,69 
    

282 495,00 
 

799 873,69 

d) środki transportu 136 733,19 
      

136 733,19 

e) inne środki trwałe 22 148,12 
      

22 148,12 

2. Środki trwałe w budowie 
       

0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 
       

0,00 

SUMA  2 728 135,25 0,00 0,00 0,00 0,00 282 495,00 0,00 2 445 640,25 

         

Umorzenie 
Bilans Zwiększenia Zmniejszenia Bilans 

otwarcia amortyzacja aktualizacja przemieszczenia sprzedaż zwrot leasing przemieszczenia zamknięcia 

1. Środki trwałe 1 279 724,57 154 367,41 0,00 0,00 0,00 94 165,14 0,00 1 339 926,84 

a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu) 0,00 
      

0,00 

b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej 469 526,44 34 612,61 
     

504 139,05 

c) urządzenia techniczne i maszyny 719 721,88 59 037,78 
   

94 165,14 
 

684 594,52 

d) środki transportu 80 417,85 56 315,34 
 

0,00 
 

0,00 0,00 136 733,19 

e) inne środki trwałe 10 058,40 4 401,68 
   

0,00 
 

14 460,08 

2. Środki trwałe w budowie 
       

0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 
       

0,00 

SUMA  1 279 724,57 154 367,41 0,00 0,00 0,00 94 165,14 0,00 1 339 926,84 

         

Wartość netto Bilans otwarcia Bilans 
zamknięcia       

1. Środki trwałe 1 448 410,68 1 105 713,41 
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a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu) 135 000,00 135 000,00 
      

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 882 358,81 847 746,20 
      

c) urządzenia techniczne i maszyny 362 646,81 115 279,17 
      

d) środki transportu 56 315,34 0,00 
      

e) inne środki trwałe 12 089,72 7 688,04 
      

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 
      

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 
      

SUMA  1 448 410,68 1 105 713,41 
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INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 
        

Brutto 
Bilans Zwiększenia Zmniejszenia Bilans 

otwarcia nabycie aktualizacja przemieszczenia sprzedaż aktualizacja przemieszczenia zamknięcia 

1. Nieruchomości 
       

0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 
       

0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 
       

0,00 

- inne papiery wartościowe 
       

0,00 

- udzielone pożyczki 
       

0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 
       

0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 
       

0,00 

- inne papiery wartościowe 
       

0,00 

- udzielone pożyczki 
       

0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 
       

0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 
       

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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LEASING 
        

         

         
BRUTTO Bilans Zwiększenia 

  
Zmniejszenia 

  
Bilans 

 
otwarcia nabycie aktualizacja przemieszczenia sprzedaż zwrot leasing przemieszczenia zamknięcia 

1.Leasing 323 343,72 0,00 0,00 0,00 0,00 282 495,00 40 848,72 0,00 

a) środki transportu 40 848,72 
   

0,00 
 

40 848,72 0,00 

b) maszyny 282 495,00 0,00 0,00 
 

0,00 282 495,00 
 

0,00 

SUMA  323 343,72 0,00 0,00 0,00 0,00 282 495,00 40 848,72 0,00 

         
UMORZENIE Bilans Zwiększenia 

  
Zmniejszenia 

  
Bilans 

 
otwarcia amortyzacja aktualizacja przemieszczenie sprzedaż zwrot leasing przemieszczenia zamknięcia 

1.Leasing 95 756,42 22 917,90 0,00 0,00 0,00 94 165,14 24 509,18 0,00 

a)środki transportu 20 424,32 4 084,86 
  

0,00 
 

24 509,18 0,00 

b)maszyny 75 332,10 18 833,04 
   

94 165,14 
 

0,00 

SUMA  95 756,42 22 917,90 0,00 0,00 0,00 94 165,14 24 509,18 0,00 

         

Wartość netto Bilans 
otwarcia 

Bilans 
zamknięcia       

1. Lesing 
        

a) środki transportu 20 424,40 0,00 
      

b) maszyny 207 162,90 0,00 
      

SUMA  227 587,30 0,00 
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4. Sprawozdanie Zarządu z działalności 

 

4.1. Informacje podstawowe 

 

4.1.1. Informacje ogólne o Emitencie 

 

Nazwa:       LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA 

Adres siedziby:      Okrężna 4B, 19-300 Ełk 

Numery telekomunikacyjne:    tel. +48 87 620 09 30, fax +48 87 620 09 32 

Poczta elektroniczna:     biuro@luxima.com.pl 

Strona internetowa:     www.luxima.com.pl 

REGON:      790368188 

NIP:        848-15-55-849 

Sąd rejestrowy i numeru rejestru:   Sąd Rejonowy w Olsztynie XVIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000358140 

Czas trwania Spółki Nieoznaczony 

 

Przedmiot działalności:   

  

16.21.Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, 

16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych, 

16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, 

słomy i materiałów używanych do wyplatania, 

17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i 

tektury, 

17.22.Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, 

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur 

22.2.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 

22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 

22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, 

22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 

22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 

25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 

25.2 - Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 

25.72.Z - Produkcja zamków i zawiasów, 

25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych, 

25.92.Z - Produkcja opakowań z metali, 

25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 

25.94.Z - Produkcja złączy i śrub, 

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

mailto:biuro@luxima.com.pl
http://www.luxima.com.pl/
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28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek, 

28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów, 

28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów 

napędowych, 

28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, 

28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, 

28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 

28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii, 

28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 

28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i 

produkcji napojów, 

28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, 

28.95.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, 

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 

27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 

29.10.A - Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) 

oraz do ciągników rolniczych, 

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, 

27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, 

29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów 

silnikowych, 

26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i 

nawigacyjnych, 

26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, 

26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów, 

31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 

31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych, 

31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli, 

32.20.Z - Produkcja instrumentów muzycznych, 

32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego, 

46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów 

gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, 

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych 

określonych towarów, 

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 

46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, 

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia 

sanitarnego, 

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego 

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 

46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, 

46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, 

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 



31 

 

47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, 

47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i  pozostałych artykułów 

użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, 

47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami, 

49.41.Z - Transport drogowy towarów, 

52.24.Z. - Przeładunek towarów, 

         52.10.Z. - Magazynowanie i przechowywanie towarów. 

 

 

4.1.2. Zarząd Spółki 

 

W skład Zarządu Spółki w 2014 r. wchodziły następujące osoby:  

Pani Beata Rozalia Majka - Prezes Zarządu,  

Pan Grzegorz Oleś - Wiceprezes Zarządu – obecny Prezes Zarządu 

Skład Zarządu LUXIMA S.A. w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. 

Imię i nazwisko 
Funkcja w Zarządzie 

LUXIMA S.A. 
Data powołania 

Data odwołania / 

rezygnacji 

*
1
Beata Majka 

 

Prezes Zarządu 

Wiceprezes Zarządu 

13.07.2012r. 

16.04.2014r. 

16.04.2014r. 

05.05.2014r. 

*
2
Grzegorz Oleś Prezes Zarządu 16.04.2104r. ------------- 

 

*
1
 W dniu 16 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwały w sprawie odwołania z 

funkcji Prezesa Zarządu p. Beatę Majka; W dniu 5 maja 2014 r. Pani Beata Majka złożyła 

rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa. 

 

*
2 

 W dniu 16 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę o powierzeniu funkcji 

Prezesa zarządu Panu Grzegorzowi Oleś 
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4.1.3. Rada Nadzorcza Spółki 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Spółka nie posiadała Rady Nadzorczej, na skutek złożenia 

rezygnacji z pełnienia funkcji przez wszystkich jej członków.  

Imię i nazwisko 
Data powołania do 

RN 

Data złożenia 

rezygnacji 

Łukasz Bartczak 21.11.2011 24.10.2014 

Piotr Bindas 18.01.2013 15.12.2014 

Adam Gbiorczyk  18.01.2013 20.11.2014 

Robert Mikulski 18.01.2013 19.10.2014 

 

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.  

Zarząd Spółki informuje, że zwołane na dzień 29 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki – po ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 27 maja 

2015 roku – dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej. Na mocy Uchwał 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Luxima S.A. z dnia 27 maja 2015 

roku w skład Rady Nadzorczej wchodzą : 

  Łukasz Bartczak  (na mocy Uchwały nr 4 NZWA Luxima S.A. z dnia 27 maja 2015 

roku); 

 Adam Stefan Gbiorczyk (na mocy Uchwały nr 5 NZWA Luxima S.A. z dnia 27 maja 

2015 roku); 

 Konrad Wiktor Paduch (na mocy Uchwały nr 6 NZWA Luxima S.A. z dnia 27 maja 2015 

roku); 

 Dariusz Marcin Dukaczewski (na mocy Uchwały nr 7 NZWA Luxima S.A. z dnia 27 

maja 2015 roku); 

 Tadeusz Hapon (na mocy Uchwały nr 8 NZWA Luxima S.A. z dnia 27 maja 2015 roku). 

 

4.1.4. Kapitał zakładowy 

Na dzień 31.12.2014r. kapitał zakładowy LUXIMA S.A. wynosił 3.792.000,- zł (trzy miliony 

siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 37.920.000 akcji o wartości 

nominalnej po 0.10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

a) 8.340.000 równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A o numerach od A 1 do A 

8.340.000 i wartości nominalnej po 0,10  złotych (dziesięć groszy) każda; 
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b) 4.660.000. akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B1 do nr B 4.660.000 i 

wartości nominalnej      po 0,10  złotych (dziesięć groszy) każda; 

c) 1.700.000. akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od D1 do nr D 1.700.000 i 

wartości nominalnej        po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; 

d) 1.700.000  akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od C 1 do C 1.700.000 i 

wartości nominalnej         po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 

e) 16.400.000 akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000 i 

wartości nominalnej            po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; 

f) 5.120.000 akcji serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000 i wartości nominalnej po 

0,10 złotych (dziesięć groszy każda). 

1.5. Struktura akcjonariatu – wykaz struktury z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających 

co najmniej 5%  udziału w kapitale zakładowym 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco : 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % w kapitale zakładowym 

Silva Capital Group S.A. 10 654 912 28,10% 

Pozostali 27 265 088 71,90% 

Razem 37 920 000 100% 

 

Zmiany w stosunku do 31 grudnia 2014 roku – stan na dzień sporządzenia sprawozdania: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % w kapitale zakładowym 

4 Better Life S.A. 8 954 912 23,62% 

Pozostali 28 965 088 76,38% 

Razem 37 920 000 100% 

 

4.2. Wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe, ujawnione w rocznym 

sprawozdaniu finansowym. 

 

4.2.1. Struktura organizacyjna, zatrudnienie, wynagrodzenia. 

 

Od 5 maja 2014 roku Spółkę reprezentował – jednoosobowo – Prezes Zarządu Pan Grzegorz 

Oleś powołany na to stanowisko Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2014 roku. 
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Na dzień 31.12.2014 r.  poziom zatrudnienia wynosił  ogółem 15 osób (15 pełnych etatów). 

Ponadto, dla Spółki, na podstawie umów o zlecenia, na ostatni dzień roku obrotowego 

świadczyło usługi 3 osoby. 

 

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2014 wyniosło : 

Produkcja : 8.92 

Administracja : 7,33 

Umowy cywilnoprawne (Administracja): 2,25 

 

Poziom kosztów działalności operacyjnej w zakresie wynagrodzeń ogółem  

 

31.12.2014r. 31.12.2013r. r/r 

848.449,22 853.285,21 - 0,56% 
 

     

 

      

4.2.2. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi. 

 

W roku 2014 Spółka zanotowała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 

1 328 523,59 zł i jest to wartość niższa od danych roku 2013  o 36,48 % . 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi  w latach 2014 i 2013 

  2014 2013 zmiana 

r/r 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 

nimi, w tym: 

1 328 523,59 2 091 681,34 -36,48% 

- od jednostek powiązanych      

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 294 786,50 2 043 810,40 -57,84% 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 

wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 

ujemna) 

2.558,47 8 344,73 -69,34% 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne 

potrzeby jednostki 

 - - 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 

31 178,62    39 527,21    -21,12% 
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4.2.3. Koszty działalności operacyjnej. 

 

W roku 2014 Spółka zredukowała  koszty działalności operacyjnej, w stosunku do roku 2013 

poziom kosztów obniżono o 13,88%.  

Koszty rodzajowe w latach 20134 i 2013 w PLN 

  2014 2013 zmiana 

r/r 

 B. Koszty działalności operacyjnej  2 273 465,14         2 640 

001,43    -13,88% 

 I. Amortyzacja  387 296,17             370 

955,91    4,40% 

 II. Zużycie materiałów i energii  56 3394,41             771 

671,19     -26,99% 

 III. Usługi obce  22 1801,49             388 

917,04  -42,97% 

 IV. Podatki i opłaty, w tym:  52 934,28               60 

935,38   -13,13% 

 V. Wynagrodzenia  848 449,22          853 285,21  -0,57% 

 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia  

148 375,96             138 

660,60   7,01% 

 VII. Pozostałe koszty rodzajowe  35 499,32               19 

834,41   78,98% 

 VIII. Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów  

15 714,29               35 

741,69  -56,03% 

 

 

4.2.4. Przychody i koszty finansowe. 

 

W porównaniu do 2013 roku w roku 2014  wzrost przychodów finansowych był nieznaczny- 

4,15% w stosunku do roku poprzedniego. Nastąpiło natomiast duże obniżenie po stronie 

kosztów finansowych – różnica pomiędzy rokiem 2014 a rokiem poprzednim wynosi 

65.990,10 zł. Jest to spadek o 54,48%.  

 

 2014 2013 r/r 

Przychody finansowe 7 870,22 7 556,10 
4,16% 

Koszty finansowe 55 142,69 121 132,79 
-54,48% 
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4.2.5. Podatek dochodowy od osób prawnych i inne obowiązkowe obciążenia    

wyniku finansowego. 

 

Podobnie jak w roku poprzednim Spółka nie tworzyła rezerwy, ze względu na poniesioną w 

kolejnym roku stratę. 

 

4.2.6. Zysk/Strata netto. 

 

W 2014 roku nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego. Bilans zamknął się stratą w 

wysokości – 1.119.114,79 zł. 

co w porównaniu do roku 2013, kończącego się stratą na poziom  - 533 248,08 zł., , stanowi 

pogorszenie wyniku.  

 

4.2.7.  Kapitał własny Spółki 

 

Kapitał własny Spółki w na dzień 31 grudnia 2014 roku 2.823.845,571 zł podczas gdy 

poprzedni rok obrotowy wykazał wartość kapitału własnego w ostatnim jego dniu na 

poziomie 3.949.765,21 zł. Różnica w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 28.51% - na 

niekorzyść dla roku obrotowego 2014. 

4.3. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń dla działalności Emitenta. 

 

4.3.1 Ryzyka i zagrożenia zewnętrzne. 

 

Koniunktura gospodarcza 

 

Rok 2014 był dla firm z branży oświetleniowej wymagający, ze względu na słabą  

koniunkturę w budownictwie i trwający wciąż zastój w sektorze inwestycji. Sytuacja 

polityczna na Ukrainie może negatywnie wpłynąć na prognozy, w szczególności dot. eksportu 

do krajów wschodnich, rynku pracy i innych dziedzin.  

W celu minimalizacji ryzyka, Emitent podejmuje działania mające na celu optymalizację 

kosztów działalności, wzrost wydajności i jakości pracy, racjonalne  gospodarowanie 

zapasami  i oszczędności w kilku obszarach. Kluczowym kierunkiem rozwoju:  

- budowa sieci sprzedażowej zarówno krajowej jak i zagranicznej, 

- wprowadzenie długoterminowej strategii marketingowej, 
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- dopasowanie oferty sprzedażowej do potrzeb rynku/nabywców.  

W 2014 roku Spółka uruchomiła procesy opracowywania nowych produktów jakim są m.in. 

oprawy na klatki schodowe w technologii LED,  z czujnikiem ruchu. Prace nad tym 

produktem trwają. Potencjał roczny polskiego rynku to kilka milionów PLN. 

 

 

 

Ceny surowców 

 

Emitent prowadzi sprzedaż eksportową oraz nabywa niektóre surowce niezbędne do 

produkcji na podstawie kontraktów w walutach obcych, głównie w euro. Zachowanie 

odpowiednich proporcji sprzedaży eksportowej w stosunku do udziału zakupów surowców w 

euro wpływają na zminimalizowanie ryzyka kursowego.  

Koszty produkcji opraw oświetleniowych uzależnione są od cen aluminium, stali, szkła, 

miedzi, tworzyw sztucznych oraz różnego rodzaju komponentów elektronicznych i 

elektrycznych wykorzystywanych do produkcji. W celu ograniczenia ryzyka zmian  ( w 

szczególności wzrostu) cen nabywanych surowców i materiałów prowadzony jest monitoring 

poziomów cen surowców najczęściej wykorzystywanych w bieżącej produkcji.  

 

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. 

Zdecydowana większość inwestycji jest realizowana w sezonie jesienno zimowym, w 

związku  z tym przychody w pierwszym półroczu są zwykle najniższe, a zdecydowany wzrost 

następuje w trzecim i czwartym kwartale. Spółka stara się redukować efekt sezonowości 

poprzez dywersyfikację docelowych grup odbiorców oraz rynków zbytu i zwiększania 

udziału sprzedaży eksportowej do krajów o niższej sezonowości (np. rynki krajów arabskich). 

 

Konkurencja branżowa 

 

Spółka funkcjonuje na rynku producentów specjalistycznych opraw oświetleniowych. 

Istotnymi czynnikami decydującymi o przewadze danego podmiotu, a  w tym również i 

oferowanego produktu sa: cena, doświadczenie i zdolności produkcyjno –technologiczne, 

jakość oferowanych produktów oraz tempo realizowania zamówień.  

Spółka ogranicza ryzyko konkurencji zakup nowych projektów oraz rozszerzenie oferty o 

Produkty niestandardowe i oryginale, produkowane dzięki pozyskaniu  na wyłączność 

świeżych i oryginalnych projektów produktów oświetleniowych. 

 

Nieterminowe zapłaty 

 

Sytuacja ekonomiczna podmiotów funkcjonujących w kręgu odbiorców Spółki zależy w 

głównej mierze z od ogólnej kondycji gospodarki, Emitent ogranicza ryzyko związane z 
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nieterminowymi zapłatami poprzez weryfikacje wiarygodności kontraktowej kontrahentów 

oraz utrzymywanie współpracy ze sprawdzonymi podmiotowymi. 

 

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). 

 

4.3.2. 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 organicza przedmiotowe ryzyko poprzez: 

- politykę zatrudnienia i kulturę organizacyjną dzięki której pracowniczy identyfikują się ze 

Spółką, 

- odpowiednie kształtowanie polityki wynagrodzenia, w szczególności system premiowania. 

 

4.4. 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 nie toczą się żadne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności, których 

wartość stanowi   co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.  
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Zarząd Spółki podaje, że postępowanie sądowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Sąd 

Gospodarczy w Warszawie sygn. akt XXVI GC 401/12 – dot. dostaw w 2011 r. w kwocie 

należności głównej 109.692,38 zł. Zostało zakończone w pierwszej instancji wyrokiem 

zasądzającym na rzecz Spółki całości dochodzonego roszczenia.  

Wyrok nie jest prawomocny.  

 

4.5. 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.  

 

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.) 

 

W 2014 roku Spółka uruchomiła procesy opracowywania nowych produktów jakim są m.in. 

oprawy na klatki schodowe w technologii LED,  z czujnikiem ruchu. Prace nad tym 

produktem trwają. Potencjał roczny polskiego rynku to kilka milionów PLN. 

 

 

Informacje wybrane o rynkach zbytu 

 

Struktura przychodów ze sprzedaży 

 

 

Struktura 

terytorialna 

kwota udział 

kraj 793175,99 59,82% 

eksport 532789,13 40,18% 
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Sprzedaż eksportowa 

 

Największy udział w sprzedaży eksportowej w 2013 roku miały takie kraje jak Arabia 

Saudyjska, Austria, Łotwa. W roku 2014 głównym rynkiem eksportowym produktów 

Emitenta były kraje Europy Zachodniej – Francja i Austria.  

 

Struktura sprzedaży eksportowej w 2014 roku – wartości w kwotach netto 
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Sprzedaż z uwzględnieniem poziomów w poszczególnych miesiącach roku obrotowego 

 

 

 

 

4.6. 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 2014. 
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4.7. 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 2014 Emitent nie udzielał pożyczek. 

4.8. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis 

wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia 

sprawozdania z działalności 

 

W 2014 roku Spółka nie emitowała papierów wartościowych. 

4.9. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie 

rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok 

 

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2014 rok. 

 

4.10.  Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 

W 2014 roku Emitent nie prowadził działań w tym zakresie.  

4.11.  Nagrody i wyróżnienia 

 

Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego za oprawę AQUA AGRO. 

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich przyznało Spółce tytuł „Wybitnego eksportera roku 

2014” 

4.12.  Zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta –   

najważniejsze działania Zarządu. 

 

Na skutek zmian w kadrze zarządzającej (zmiana Prezesa Zarządu w kwietniu 2014 roku) 

nastąpiła zmiana w zasadach zarządzania. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła plan rozwoju 

Spółki przygotowany przez nowe władze, który zakładał umocnienie sprzedaży eksportowej. 

W celu uzdrowienia bieżącej sytuacji Spółki, Zarząd podjął w 2014 roku następujące 

działania : 

 

Reorganizacja zatrudnienia : 

- zatrudnienie dyrektora finansowego w celu uporządkowania finansów Spółki oraz 

opracowania polityki finansowej; 

- zatrudnienie nowych osób na stanowiska handlowe; 
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- przesunięcia kadrowe na stanowiskach Manager Marketing &PR i Exsport (kraje 

rosyjskojęzyczne) oraz Manager Eksportu i Sprzedaży Krajowej. 

 

 

Rozpoczęcie rozmów dot. współpracy m. in. z francuskim kontrahentem, co zaowocowało 

zamówieniami.  

Planowane roczne obroty z tym kontrahentem to 400 000 Euro. 

 

2014      

Numer Data Kontrahent Wartość netto 

[pln] 

Wal. Wartość netto [EUR] 

FUE/000003/01/1

4 

2014-01-29 ECLAIRAGE 3000 2 064,16 EUR 493,5 

FUE/000001/09/1

4 

2014-09-11 ECLAIRAGE 3000 42 760,54 EUR 10 164,14 

FUE/000002/12/1

4 

2014-12-16 ECLAIRAGE 3000 2 275,97 EUR 545 

     11202,64 

2015      

Numer Data Kontrahent Wartość netto 

[pln] 

Wal. Wartość netto [EUR] 

FUE/000002/01/1

5 

2015-01-13 ECLAIRAGE 3000 25 797,55 EUR 6 030,00 

FUE 01/03/15 2015-03-09 ECLAIRAGE 3000 38 442,85 EUR 9 310,00 

     15 340,00 

 

Nawiązanie współpracy z: 

- firmą AMPE w celu wprowadzenia produktów na rynki krajów arabskich, 

- włoskimi projektantami – udział w imprezie „TO Designe 2014” w Turynie, 

- Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 

 

Działania marketingowe i reklamowe: 

- rozpoczęcie współpracy z agencją AXEL, 

- wydanie folderu informacyjnego dla potencjalnych odbiorców, 

- sesja zdjęciowa obiektów referencyjnych. 

 

Na skutek rozmów z potencjalnymi inwestorami Spółka w 2015 roku pozyska nowego 

akcjonariusza, który dokona zakupu pakietu akcji – w podwyższonym kapitale zakładowym – 

w wysokości 1.000.000,00 zł 

 

4.13. 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) 

 

Wg. informacji otrzymanych przez Zarząd, przedstawione dane są stanem posiadania na 

dzień 15 kwietnia 2014 r.   
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(Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na dzień 31 grudnia 2014 roku osoby 

nadzorujące Emitenta wskazane poniżej nie pełniły już swoich funkcji. Wyjaśnienia w 

tym zakresie przedstawiono w pkt 1.3. niniejszego sprawozdania.) 

 

 

 

Imię i 

nazwisko 

Funkcja w Radzie 

Nadzorczej                       

LUXIMA S.A. 

Łączna 

liczba 

posiadanych 

akcji 

Wartość 

nominalna 

wszystkich 

akcji 

Uwagi 

Piotr 

Mamrowicz 

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
58310 5831,00 zł 

 Nie 

potwierdzono 

informacji 

Piotr Bindas Członek Rady Nadzorczej 178 571 17 857,10 zł  Potwierdzono  

 

4.14. 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 

 

Na dzień bilansowy,  ani na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są znane 

Emitentowi tego typu umowy. 

 

4.15. Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A.  w dniu 27 maja 

2015 roku ( po uprzedni ogłoszeniu przerwy w obradach NZWA zwołanego na dzień 29 

kwietnia 2015 roku), działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 1 pkt 2 kodeksu 

spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki podjęło uchwały dotyczące: 

1. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki  

z kwoty 3.792.000,00 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) 

do kwoty 758.400,00 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) tj. o kwotę 

3.033.600,00 zł (trzy miliony trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych)poprzez 

zmniejszenie wartości nominalnej akcji z  kwoty 0,10 gr do kwoty 0,2 gr każda tj. o 

kwotę 0,8 gr każda. 

(Zmiana ta nie została jeszcze zarejestrowana w KRS) 

 

2. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  

o kwotę nie większą niż  1.000.000,00 zł (milion złotych)tj. do kwoty nie większej niż 

1.758.400,00 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)w drodze emisji 
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50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 0,2 zł (dwa grosze) za każdą akcje; Objęcie akcji serii H nastąpi w drodze 

subskrypcji prywatnej tj. złożenia przez Spółkę oferty objęcia emitowanych akcji 

przez wybranego inwestora lub wybranych inwestorów przez Zarząd Spółki i jej 

przyjęcia przez inwestora lub inwestorów. Upoważnia się Zarząd Spółki do 

skierowania propozycji objęcia akcji serii H do nie więcej niż 150 osób, z 

zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które 

przyjmą propozycje nabycia stosownych umów; NZWA upoważniło Zarząd Spółki do 

: 

- wyboru inwestora lub inwestorów, którym zostanie zaoferowane nabycie (objęcie) 

nowo emitowanych akcji Spółki serii H, 

- oznaczenia dnia otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H. 

Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy do wypłaty zysku jaki 

będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.  

 

W interesie Spółki wyłączono się prawo poboru nowo emitowanych akcji serii H 

przez pozostałych dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości. 

(zmiana ta nie została zarejestrowana w KRS) 

 

4.16. Informacje dodatkowe 

 

a) 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 28 maja 2015 r. decyzję w sprawie wyboru Spółki 

MaxFinanse Sp. z o.o. , 19-400  Olecko  ul. Składowa 10,  wpisaną na listę podmiotów   

uprawnionych   do    badania   sprawozdań finansowych   pod    numerem  3902 , NIP:847-

161-34-04, KRS 0000484516, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Danutę Jaworowską, 

do zbadania sprawozdania finansowego.  

 

b) 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 
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Wynagrodzenie z tytułu badania i oceny sprawozdania finansowego wynosi 5 950,00 zł netto, 

powiększone  o podatek VAT.  

Wynagrodzenie za badanie i ocenę sprawozdania finansowego na 2013 r. wynosiło łącznie 

6 000,00 zł netto, powiększone o podatek VAT. 

 

c) Informacje o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy 

Wynagrodzenie miesięczne INC S.A. (dawniej : INVESTcon GROUP S.A.), będącego 

Autoryzowanym Doradcą Emitenta, wynosiło 950,00 zł netto powiększone o podatek VAT.  

 

W dniu 4 maja 2015 roku umowa z Autoryzowanym Doradca Emitenta została rozwiązana. 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Emitent nie posiada nowej umowy z 

Autoryzowanym Doradcą. Wszystkie obowiązki informacyjne wynikające z Regulaminu 

Alternatywnego systemu Obrotu oraz ustawy o ofercie publicznej Emitent wykonuje 

samodzielnie. 

 

 

d) Informacje o wynagrodzeniu Animatora Rynku 

Wynagrodzenie miesięczne Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, będącego 

Animatorem Rynku Emitenta, wynosi brutto  1 500,00 zł 

 

5. Oświadczenie Zarządu 

 

 

Oświadczenie Zarządu Spółki LUXIMA S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia 

sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 

grudnia 2014 roku. 

 

 

Zarząd LUXIMA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne 

sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 

2014 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 
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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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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. 

 

6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

finansowego 

 

Załącznik nr 1 do Raportu 

 

 

 

7. Informacje o stosowaniu ładu korporacyjnego 

 

LP. ZASADA 

TAK/ 

NIE/ 

NIE DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. 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 

NIE 

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 
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upubliczniać go na stronie internetowej. informacje istotne Spółka 

publikuje w formie raportów 

bieżących zgodnie z 

Regulaminem ASO. 

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

TAK  

3. 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 zawodowe członków organów 
spółki, 

CZĘŚCIOWO 

Życiorysy członków Zarządu są 

zamieszczone na stronie 

internetowej Emitenta. 

W maju 2015 roku 

Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy 

dokonało wybory nowych 

członków Rady Nadzorczej. 

Emitent niezwłocznie uzupełni 

informacje w tym zakresie 

dotyczące nowych członków 

Rady. 

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, 

NIE DOTYCZY  

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, NIE 

Emitent nie publikuje tego 

rodzaju informacji  uznając je 

za poufne. 
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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. 

3.18. informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

NIE DOTYCZY 

 

Zdarzenie nie wystąpiło. 

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 

TAK  
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adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

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, 

 

TAK  

 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. 

 

 

 

TAK 

 

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  

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 

źródło informacji dla 

Akcjonariuszy i inwestorów. 

6. 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. 

 

 

TAK 
 

http://www.luxima.com.pl/
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7. 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. 

 

 

TAK  

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

 

 

TAK 
 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej, 

 

 

TAK  

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

 

TAK 
 

10.  

 

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

TAK  

11. 
Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne 
spotkanie z inwestorami, analitykami i 
mediami. 

NIE 

Spółka będzie organizować 

tego typu spotkania tylko w 

przypadku zaistnienia zdarzeń 

stanowiących podstawę do 

przeprowadzenia takich 

spotkań.  

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru powinna 
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm 
jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem 
ustalenia prawa poboru, w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej. 

TAK 

W dniu 27 maja 2015 roku 

Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy 

podjęło uchwałę w tej sprawie, 

która spełnia wszystkie 

opisane wymogi. 

13. 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  

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza posiadającego co 

NIE DOTYCZY  



52 

 

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. 

14. 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. 

NIE DOTYCZY Zdarzenie nie wystąpiło. 

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

NIE DOTYCZY Zdarzenie nie wystąpiło. 

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

 informacje na temat wystąpienia 
tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji finansowej 
oraz wyników finansowych emitenta, 

 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, 

NIE 

Emitent nie publikuje raportów 

miesięcznych. 

Wszystkie informacje istotne 

publikowane są w formie 

raportów bieżących. Z pełnym 

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). 
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otwarcia subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz 
oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego. 

16a. 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  

17. Skreślony.   

 

 


