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S.A,

Rozdzial pierwszy
DANE PORZADKOWE I INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Dane identyfikujqce Luxima S.A.
Luxima Sp6lka Akcyjna (Sp6lka) zostala utworzona
Sp. z o,o.

z

przeksztalcenia Sp6tki ,,Luxima Z"

na podstawie uchwaly nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w z dnia 16 kwietnia

2010 roku aktem notarialnym nr Rep. A 1046/2010 w Kancelarii Notarialnej w Elku przed Notariuszem
Krystynq sikorskq-Kulesza, sp6tka Luxima s.A. zostala zarejestrowana

w dniu 13 lipca 2010

roku

w Rejestrze Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego, prowadzonym przez Sqd Rejonowy
w Olsztynie, Vlll Wydziat Cospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000358140.
Sp6tka zostala powolana na czas nieokreSlonv,

Siedziba Sp6lki znajduje siq w Elku.

Zasadniczym przedmiotem dzialalno6ci Sp6lki zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiqbiorc6w

jest:

.
.
.
.

produkcja elektrycznego sprzqtu oSwietleniowego - pKD 27,40.2,
obr6bka metali i nakladanie powlok na metale -pKDZ5.6L.Z,
obr6bka mechaniczna element6w metalowych - pKD25.62.Z,,

sprzeda2hurtowa odpad6w i zlomu - PKD 46,77.2.,

Sp6lka posiada numer NIP 848-155-58-49 oraz numer RECON 790368188.

Kapital akcyjny Sp6lki na dzieri koriczqcy rok obrotowy, to jest 3l grudnia ZO15 roku, wynosil

758 4OO zlotych. Kapital wlasny Sp6lki na ten dzieri wynosil

ll8

073,80 ztotych,

Wszystkie akcje Sp6lki Luxima S,A, sQ akcjami

na

okaziciela, zatem informacla

o strukturze akcjonariatu jest Sp6tce znana jedynie na dzieri Walnych Tgromadzefi, pod warunkiem, ze

reprezentowany jest na nich caly kapital zakladowy.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 15 lipca 2015 roku obecny byl
peinomocnik akcjonariusza - Sp6lki pod firmq: 4 Better Life S.A,, kt6ra na dzieri Zgromadzenia posiadala

1800 000 akcji uprawniajqcych do 1800 000 gtos6w.
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W roku 2015 na podstawie uchwaly nr 12

S.A.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Sp6lki z dnia 27 maja 2015 roku podwy2szono kapital Spdlki o kwotq nie wiqkszq niz
1

000 000 zl, w drodze emisji nie wiqcej niz 50 000 000 akcji zwyktych na okaziciela serii H o warto6ci

nominalnej 0,OZ zt. za kazdq akcjq.

W sktad ZarzEdu Spdlki na dzieri

1,

p,

l czerwca

2016 roku wchodzili:

TadeuszJ6zef Hapon - Prezes Zarzqdu,

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 1 czerwca

1.

w dniu 31 lipca 2015 roku uchwalq Rady Nadzorczej Sp6tki p,Crzegorz
odwolany

2,

2016 roku sklad Zarzqdu Sp6lki zmienit siq:

z

Ole6 zostal

funkcji Prezesa Zarz7du i powierzono mu funkcjq Wiceprezesa ZarzEdu,

w dniu 31 lipca 2015 roku uchwalE Rady Nadzorczej Sp6tki

p. Tadeusz Jdzef Hapon

zostala powolany na funkcjq Prezesa Zarz4du,

3,

w dniu 11wrze(nia 2015 roku uchwalq Rady Nadzorczej Sp6lki p.Grzegorz
odwolany

z

p,

p, Radoslaw

Antoniak,

p, DariuszJan Kocemba,
p, Marta

Zofia Lipiriska.

l czerwca

2016 roku sklad Rady Nadzorczej zmienil siq:

w dniu 27 maja 2015 roku uchwaiq Nadzwyczajnego Zgromadzenia
p,

Akcjonariuszy

t-ukasza Bartczak w sklad Rady Nadzorczej,

w dniu 27 maia 2015 roku uchwalq Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
powolano

3.

2016 roku wchodzili:

p. Magdalena Matylda Kuczma,

powolano

2.

l czerwca

t-ukasz Bartczak,

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do

1.

zostal

funkcji Wiceprezesa Zarz4du,

W sklad Rady Nadzorczej Sp6tki na dziefi

1.
2,
3.
4,
5.

OleS

p,

Adama Stefana Gbiorczyk w sklad Rady Nadzorczel.

w dniu 27 maja 2015 roku uchwalq Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
powolano p. Konrada Wiktora Paduch w sklad Rady Nadzorczej,

4.

w dniu 27 maia 2015 roku uchwalq Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
powolano p. Dariusza Marcina Dukaczewskiego w skiad Rady Nadzorczej,

5.

w dniu ?7 maja 2015 roku uchwalE Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

powotano p, TadeuszaJ6zefa Hapona w sklad Rady Nadzorczej,
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6.

Luxima

w dniu 15 lipca 2015 roku uchwalq Nadzwyczajnego Zgromadzenia

S.A,

Akcjonariuszy

odwolano p. Piotra Zdzislawa Mamrowicza ze skladu Rady Nadzorczej,

7'

w dniu 15 lipca 2015 roku uchwal4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
odwolano

8,

p.

Akcjonariuszy

Adama Stefana Cbiorczyka ze skladu Rady Nadzorczej,

w dniu 15 lipca 2015 roku uchwalq Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

odwolano p, Konrada Wiktora Paducha ze skladu Rady Nadzorczej,

9.

w dniu 15 lipca 2015 roku uchwalq Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

odwolano p, Dariusza Marcina Dukaczewskiego ze skladu Rady Nadzorczej,

10. w dniu 15 lipca 2015 roku uchwal4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
powolano p. Magdalenq Kuczma do sktadu Rady Nadzorczej,

11. w dniu 15 lipca 2015 roku uchwalq Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
powolano p. Magdalenq Kuczma do skladu Rady Nadzorczej,

12. w dniu 15 lipca 2015 roku uchwalq Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
powolano

p,

Andrzeja Karola Kaczora do skladu Rady Nadzorczej,

13. w dniu 15 lipca 2015 roku uchwalE Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
powolano p. Marka Edwarda Miernika do skladu Rady Nadzorczej,

14' w dniu 15 lipca 2015 roku uchwalq Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

powolano p. Radoslawa Antoniaka do skladu Rady Nadzorczej,

15' w dniu 15 lipca 2015 roku uchwalq Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
powolano p, DariuszaJana Kocemba do skladu Rady Nadzorczej,

16, w dniu

11

wrze(nia 2015 roku uchwalq Rady Nadzorczej powolano p, Marte Lipiriskq

do skladu Rady Nadzorczej,

17. w dniu 10 wrze6nia 2015 roku otrzymano rezygnacje p. Andrzeja Karola
i p, Marka

L.2.

Kaczora

Miernika z funkcji czlonk6w Rady Nadzorczej.

lnformacje o sprawozdaniu finansowymza rok poprzedni
Sprawozdanie

f

inansowe Sp6tki za rok obrotowy zakoriczony 31 grudnia 2014 roku (poprzedni

rok obrotowy) zostalo zbadane przez MaxFinanse Sp. z 0.o., podmiot uprawniony do badania
sprawozdari finansowych o numerze 3902, w imieniu kt6rego dzialal kluczowy biegly rewident Danuta

Jaworska, nr ewidencyjny 11175. O zbadanym sprawozdaniu finansowym audytor wydal wdniu 12
czerwca 2015 roku opinie z zastrzezeniami.

6
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Sprawozdanie finansowe Sp6lki za rok obrotowy zakoiczony 31 grudnia 2014 roku zostalo
zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lipca 2015 roku. Akcjonariusze Sp6lki
podjqli uchwalq nr 5 o pokryciu straty netto w kwocie

IIl9II4,79zl.zzyskow

lat przyszlych.

Sprawozdanie finansowe Sp6lki za rok obrotowy zakoficzony 31 grudnia 2014 roku (poprzedni

rok obrotowy) wraz z opiniq biegtego rewidenta, uchwalami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ozatwierdzeniu sprawozdania finansowego

io pokryciu straty oraz sprawozdaniem

z dziaialno6ci

Spdlki zostaiy zlo2one w Krajowym Rejestrze S4dowym w dniu 31 lipca 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe Sp6lki za rok obrotowy zakoriczony 31 grudnia 2014 roku (poprzedni

rok obrotowy) wraz z opiniq

i

raportem bieglego rewidenta, uchwalQ Walneqo Zgromadzenia

Akcjonariuszy o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zostaly zlo2one w dniu 30 lipca 2015 roku
do Urzedu Skarboweqo,

1.3. Dane identyfikujqce podmiot uprawniony

do badania i bieglego

rewidenta
ALFA Audit & Advisory Sp. z o.o,, Warszawa, Al. Jana Pawla

ll 29 jest zarejestrowana jako

podmiot uprawniony do badania sprawozdafi finansowych pod numerem ewidencyjnym 3811,

W imieniu ALFA Audit & Advisory Sp, z o,o, badanie sprawozdania finansowego

Sp6lki

przeprowadzil biegly rewidentLukasz Codlewski, nr ewidencyjny 12068
Podmiot uprawniony zostal wybrany wdniu 17 maja 2016 roku do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Sp6tki za rok obrotowy zakoriczony 3l grudnia 2015 roku przez Radq
Nadzorczq Sp6tki. Badanie tego sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy na podstawie umowy

zawartej w dniu 18 maja 2016 roku z Zarzqdem Sp6lki.
W

(wietle art, 56 ust, 3 i 4 przepis6w Ustawy zdniaT maja 2009

samorzqdzie, podmiotach uprawnionych

r, o bieglych

rewidentach i ich

do badania sprawozdari finansowych oraz o

nadzorze

publicznym zar6wno kluczowy biegly rewident jak i podmiot uprawniony do badania spelniajq warunki
niezaleznoSci i bezstronno(ci wobec badanej jednostki.

I.4.

Zakres itermin badania sprawozdania finansowego
Celem naszego badania bylo wyrazenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy sprawozdanie

finansowe za rok obrotowy zakoiczony 3l grudnia 2015 roku we wszystkich istotnych aspektach jest

prawidlowe, to znaczy zgodne zzastosowanymi zasadami (politykE) rachunkowoSci oraz rzetelnie
i

jasno przedstawia sytuacjq maj4tkowq

if

inansowq, jak te2 wynik f inansowy Sp6lki.
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badaniu poszczeg6lnych pozycji sprawozdania finansowego i ksiqg rachunkowych

posluzyliSmy siq testami i pr6bami wlaSciwymi dla rewizji finansowej, Na podstawie wynik6w tych

test6w i pr6b wnioskowali6my

o poprawnoSci badanych pozyQi, Badanie ograniczone do wybranych

pr6b zastosowali(my r6wniez w odniesieniu do rozrachunk6w i obciq2eri z tytulu podatk6w, w zwiqzku

zczym mogQ wystApii r6znice pomiQdzy naszymi ustaleniami

a

wynikami ewentualnych kontroli

uprawnionych organ6w skarbowych.
Nie stanowilo przedmiotu naszego badania ustalenie iwyja6nienie zdarzefi, kt6re mogtyby

-

gdyby wystqpily - stanowii podstawq do wszczqcia postqpowania karnego przez powolane do tego
organy, Przedmiotem badania nie byty rdwniez inne kwestie, kt6re mogly wystqpii poza systemem
rachunkowoSci Sp6lki, lecz niemajqce wplywu na zbadane przez nas sprawozdanie finansowe.
Badanie sprawozdania finansowego Sp6tki za rok obrotowy zakoficzony 3l grudnia ZO15 roku
przeprowadziliSmy od 18 maja 2016 roku do

l czerwca

2016 roku (z przerwami),

Zarzqd Sp6lki przekazal nam datowane na

l czerwca

2016 roku pisemne oSwiadczenie

o kompletno5ci, rzetelnoSci i prawidlowoSci zbadanego sprawozdania finansowego oraz, iz pomiqdzy

dniem bilansowym a dniem zakoficzenia badania nie wystEpily zdarzenia, kt6re moglyby wptywa(

istotnie na sytuacjq finansowq imajqtkowq Sp6lki iwymagatyby ujqcia wzbadanym sprawozdaniu
finansowym. ZarzEd Spdlki potwierdzit swoj4 odpowiedzialnoS( za zatwierdzone sprawozdanie
finansowe,

a

takze oSwiadczyl, ze udostqpnit nam w czasie badania wszystkie ksiqgi rachunkowe, dane

finansowe, informacje i inne wymagane dokumenty oraz przekazal nam wyja(nienia niezbqdne do

wydania opinii

o

zbadanym sprawozdaniu finansowym,

za wyjqtkiem plan6w

finansowych

pozwalajqcych na stwierdzenie, czy rozliczenie aktyw6w z tytutu podatku odroczonego w przyszlofci
jest prawdopodobne.
Uwazamy, ze otrzymane dowody dostarczyly wystarczajqcych podstaw do wyrazenia opinii
o sDrawozdaniu f inansowvm,

8
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Rozdzial drugi

ANALIZA SYTUACJI MAJATKOWEJ I FINANSOWEJ

ZJ.

Bilans

31.12.2015

Aktywa
A,

Aktvwa trwale

3r.r2.2014

Zmianv

WartoS(

Struktura

Warto5i

1575073,35

68,45o/o

37324Ar33

82,780/o

-57,8oo/o

0,08

O,OOo/o

808,92

45,37o/o

-100,00%

qq4114 27

43,20o/o

LIO57T3,4L

24,520/o

-10,090/o

Warto6ci niematerialne i prawne

2 045

Struktura

o/o

il.

Rzeczowe aktywa trwale

ilt.

Nale2no(ci dlugoterminowe

0,00

0,00%

0,00

0,000/o

nld

lv.

Inwestycje dtugoterminowe

0,00

o,000/o

0,00

0,000/o

n/d

Dluqoterminowe rozliczenia miedzvokresowe

s80 9s9,00

?5,250/o

s80 9s9,00

12,88o/o

0,000/o

Aktvwa obrotowe

7?60?6,02

31,550/o

7765?5,54

17,220/o

-6,5Oo/o

Zapasy

t06 s64,34

13,32o/o

380 716,39

8,44o/o

-r9,480/o

B.

il,

Nale2noSci kr6tkoterminowe

302 711,30

t3,L6o/o

292 960,16

6,50o/o

3,33o/o

ilr,

Inwestycje k16tkoterminowe

67 893,33

2,95o/o

48 593,43

L,080/o

39,7?o/o

tv.

Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

48857,0s

?,720/o

I,20o/o

-q qqo/^

z 301 099,37

100,00%

4 s09 006,87 100,000/o

-48,97o/o

Aktywa razem

I
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3r.IZ.?OI4

31.12.2015
Pasywa

WartoSi

Struktura

-95,82o/o

000,00

84,IOo/o

-80,000/o

-43,460/o

0,00

0,000/o

n/d

0,00

0,000/o

0,00

0,000/o

n/d

4 978 618,11

216,360/o

1945 018,11

43,L40/o

755,97o/o

0,00

0,000/o

0,00

0,0Oo/o

n/d

1000 000,00

43,460/o

0,00

0,000/o

nld

-29L3t72,36

-L26,600/o

-1794057,57

-39,790/o

62,38o/o

-2705771,,95

-II7,59o/o

-ILLgIT4,79

24,82o/o

I41,780/o

0,00

o,o00/o

0,00

O,OOo/o

2r83025,57

94,87o/o

685 t-61-.12

37,37o/o

29,54Vo

71133,00

3,O9o/o

16 933,00

0,380/o

320,090/o

0,00

0,OOo/o

0,00

0,00%

nld

2111 eO2q7

9L,78o/o

1668 228,12

37,000/o

?6,590/o

0,00

0.000/o

0.00

0,000/o

nld

2 301 099,37

100,000/o

118 073,80

5,I3o/o

t.

Kapital podstawowy

758 400,00

32,960/o

lt.

Nale2ne wpfaty na kapitat podstawowy

-1000 000,00

il1.

Akcje wlasne

tv.

Kapital zapasowy
Kapital z aktualizacji wyceny

pitaly rezerwowe

vil.

Zysk (strata) z lat ubieglych

ka

vilt. Zysk (strata) netto
zvsku netto w ciaqu roku obrotoweqo

tx,

Odpisv

B,

Zobowiazania i rezerwv na zobowiazania

t.

Rezerwy na zobowiQzania

il.

Zobowiqzania dlugoterminowe

ilt,

Zobowiqzania kr6tkoterminowe

tv.

Rozliczenia miedzvokresowe

z

Pasvwa razem

o/o

62.630/o

Kapitat wlasnv

Pozostale

5truktura

za?3845,75

A.

vt.

WartoS(

Zmiany

10

3 792

l"

4 s09 006,87 100.0090
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2.2. Rachunek zyskow i strat
Zmiany

2014

2015
A.

Przychody netto ze sprzeda2y i zr6wnane z nimi, w tym:

1

6ss 753.38

- od jednostek powiEzanych

Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w

1

328 523,59

0,00

0,00

I 305100,48

1294786,50

Zmiana stanu produkt6w

0,00

ilt,

Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzebyjednostki

0,00

tv,

Przychody netto ze sprzeda2y towar6w

B.

Koszty dzialalnoSci operacyi nei

i

(o/o)

material6w

?

\\R

47

?4,630/o

n/d

0,80%
-100,00%

0,00

n/o

350 652,90

3r178,62

LO24,660/o

2 253 811.08

2?73 465,14

-0,860/o

qH / /6

Amortyzacja

/1/

387 296,t7

-39,84o/o

il,

Zu2ycie material6w i energii

522 427,37

563 394,41

-7,Z7o/o

ilt,

Uslugi obce

235L4r,30

2?780t,49

6,Oro/o

tv,

Podatki i optaty

5Z 256,80

52934,28

-r,280/o

Wynagrodzenia

743449,6r

848449,22

-12,38o/o

LOz73r,29

148 375,96

-30,760/o

?2L62,70

35499,32

-37,570/o

VI,

Ubezpieczenia spoleczne

vll,

Pozostale koszty rodzajowe

i

inne Swiadczenia

vilt, Warto(( sprzedanych towar6w i material6w
C.
Zvsk (strata) ze sorzedazv (A-B)
D.

Pozostale przychodv oDeracvine

t.

Tysk ze zby cia nief inansowych aktyw6w trwalych

342654,25

757r4,29

2080.530/o

-598 0s7.70

-94494L,55

-36,7ro/o

2L667,54

59185,83

-63,390/o

19 879,15

0,00

0,00

0,00

r 788,39

qqlRqR?

Dotacje
ilt.

Inne Drzvchodv oDeracvine

E.

Pozostate kosztv ooeracvine

209976L,46

Strata ze zbycia nief inansowych aktyw6w trwalych
il,

Aktua lizacja wartoSci aktyw6w nief inansowych

ilt,

lnne koszty operacyine

F.

Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (C+D-E)

G.

Przvchodv finansowe

1

nlQ

n/d
-96,980/o

186 086,60 1"028,380/o

0,00

0,00

qct 4Rq 2f

0,00

n/d
n/d

t46272,?3
186 086,60
-267675L,62 -to7r842.32
11118.41

7

?r,400/o

r49,680/o

870,22

4I,27o/o

Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:
- od jednostek powiqzanych

0,00

0,00

0,00

0,00

il,

0dsetki, w tym:
- od jednostek powiqzanych

0,00

4 374,94

0,00

0,00

nld

ilt,

7y sk ze zby cia

0,00

0,00

nld

IV,

Aktualizacja warto5ci inwestycji

0,00

0.00

n/d

i

n

westycj

i

Inne

nld
nld
-100,000/o

11118,41

3495,28

2I8,7oo/o

H,

Koszty finansowe

40738,74

551,42,69

-26,r20/o

l.

0dsetki, w tym:
- od jednostek powiqzanych

40738,74

36 901,34

LO,400/o

0,00

0,00

nlo

Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

n/d

lll.

Aktualizacja warto5ci i nwestycji

0,00

0,00

tv.

Inne

t.

Zvsk (strata) z dzialalnoSci oosDodarczei (F+G-H)

n/o

0,00

18 241,35

-100,00%

-2705771,95

-77I9I74.79

141_,780/o

I.

Wynik zdarzei nadzwyczainych (1.1.-l.ll.)

0.00

0,00

nld

L

Zyski nadzwyczajne

0,00

0,00

n/d

il.

Stratv nadzwvczaine

0,00

0,00

nld

K.

Zvsk (strata) brutto (l+l)

-270577L95

-1 119 1L4.79

L.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

M.

Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiqkszenia straty)

N,

Zysk (strata) netto (K-L-M)

0,00
-2705771,95

0,00
-),1L9r14,79
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2.3. Wqzlowe wskaZniki charakteryzujqce sytuacje finansowq
i majqtkowq jednostki

2.3,L, WskaZniki rentowno5ci

Lp.

Nazwa i formula obliczeniowa

Rentowno(i majqtku
1

20!4

2015

(o/o)

wynik finansowy netto

-LI7,59o/o

-24,82o/o

-2?9r,590/o

-39,630/o

163,42o/o

-84,240/o

suma aktvw6w

Rentowno(( kapitatu wlasnego

(0/o)

wynik f inansowy netto

?

kapitalwlasny
Re

ntowno5i

spr zeda2y (o/o)

wynik finansowv netto

3

Drzvchodv ze sDrzeda2v

2.3.2. Wska2niki plynnoSci finansowej
Lp.

Nazwa i formula obliczeniowa

2014

2015

Wskalnik plynno(ci bie2qcej
aktywa obrotowe

1

zobowi

aza

n ia

kr6tkote

rm

i

o,34

o,47

0,03

0,03

nowe

Wskalnik zdolno(ci platniczej
2

i

zo

nwe stvci e kr1tkote

bow i aza

ow e

rm in

ni a k16tkote rm

i

nowe

2.3.3. WskaZniki zadluzenia
Lp.

Nazwa i formuta obliczeniowa
TrwaloS( struktury f inansowania

1

zo14

2015

(0/o)

kapital stalv

5,13o/o

62,630/o

94,87o/o

37,37o/o

suma Dasvwow
WskaZnik zadlu2enia (o/o)
2

zobowiEzania i rezerwy na zobowiazania
suma Dasvwow
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2.3.4. WskaZniki efektywno5ci

Nazwa i formula obliczeniowa

Lp.

zor4

2015

Rotacja nalezno(ci (w dniach)
nale2noSci z tytulu dostaw i uslug x iloSci

dni roku obrotoweqo

1

44

62

131

\72

fU

61

przychody ze sprzeda2y produkt6w

itowar6w
Rotacja zobowiqzari (w dniach)
zobowiqzania z tytulu dostaw i uslug
x iloSci dni roku obrotoweqo

z

koszty dzialalnoSci operacyjnej +/- zmiana
rod u kt6w

/ - ko szt wytwo rze
produktdw na wlasne potrzeby amortyzacla - wynagrodzenia -

sta nu

p

u

+

bez pi ecze

n

i

a

n i a s poleczne

Rotacja zapas6w (w dniach)
zapasv x iloSci dni roku obrotoweeo
3

koszty dzialalnoSci operacyjnej +/- zmiana
+ /- koszt wytworzenia
produkt6w na wlasne Dotrzebv

stanu produkt1w

2.4.

Komentarze do wskaZnik6w
W roku badanym Sp6lka osiqgnqla przychody ze sprzedazy

i zr6wnane z nimi o

ok, 25o/o

wiqksze niz w roku poprzednim, co przy podobnych kosztach operacyjnych pozwolilo na zmniejszenie
straty na sprzeda2y o ok. 340 tys. zl.
Na stratq netto za rok 2015 w kwocie 2705,8 tys. zl. wplynqly przede wszystkim zdarzenia

jednorazowe w postaci dokonanych odpis6w aktualizujqcych warto6i niefinansowego majqtku Sp6lki
w kwocie

1

953,5 tys, zt.

2.5. Kontynuacja dzialalno6ci gospodarczej
We wprowadzeniu do zbadanego sprawozdania finansowego Sp6lki za rok zakoriczony

3l grudnia 2015 roku Zarzqd poinformowal, 2e wspomniane sprawozdanie finansowe zostalo
sporzqdzone przy zalo2eniu kontynuowania dzialalnoSci przez Sp6lkq przez okres nie kr6tszy niz 12
miesiqcy od dnia 3l grudnia ZO15 roku oraz wskazal zagrozenia kontynuacji dziafalnoSci
braku porozumienia z Urzqdem Skarbowym w zakresie splat zaleglo6ci
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os6b fizycznych, podatku VAT oraz platno6ci na rzecz Prezydenta Miasta Elk oraz skutecznej egzekucji
komorniczej zobowiqzari zabezpieczonych na majqtku Sp6lki,
Zarz7d Sp6tki ujawnil w punkcie 2 czq(ci V Dodatkowych informacji

i objainiefizdarzenia, jakie

nastqpity po dniu bilansowym, kt6re uzasadniajE przygotowanie sprawozdania finansowego przy
zalozeniu kontynuowania dzialalno(ci.

W czasie naszego badania nie odnotowali(my istnienia innych istotnych okoliczno(ci, kt6re
moglyby powodowai nasze przekonanie, ze Sp6tka nie jest w stanie kontynuowai dzialalno(ci ptzez co

najmniej 12 miesiqcy liczqc od dnia bilansowego,

to jest od 3lgrudnia 2015roku

wefekcie

zamierzonego lub przymusowego zaniechania bqdl istotnego ograniczenia przez niq dotychczasowej
dzialalnoSci,

W bilansie na dziefi 31 grudnia 2015 roku wykazano stratq przewy2szlqcE sumq kapital6w
zapasowego i rezerwowych oraz jednE trzeciq kapitalu zakladowego, w zwiqzku z tym Zarzqd Sp6lki

jest zobowi4zany na podstawie art, 397 Kodeksu sp6lek handlowych niezwlocznie zwolai walne
zgromadzenie celem powziqcia uchwaly dotyczqcej dalszego istnienia 5p6tki.

14

ALFAAudit& Advisory

5p.

zo.o.

Jy*

Raport z badania sprawozdania f inansoweqo

Luxima S,A.

Rozdzial trzeci

OCENA PRAWlDLOWOSCI STOSOWANEGO SYSTEMU
r

RACHUNKOWOSCI

PowrAzANEJ Z NtM KONTROLT WEWNETRZNEJ

3.1. RachunkowoSi
Rachunkowo(i Sp6lki jest prowadzona

w oparciu o

politykq rachunkowo(ci opracowanq

stosownie do art, 10 ustawy o rachunkowoSci.
Ksiqgi rachunkowe Sp6lki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

prowadzone byly przy uzyciu systemu f inansowo-ksiqgowego WF - Fakir w siedzibie Sp6tki.

Nasze badanie nie ujawnilo istotnych slaboSci, kt6re mogtyby wptynqi na dane finansowe
i

informacje zawarte w zbadanym sprawozdaniu finansowym,

a

dotyczqcych:

a) dokumentacji operacji gospodarczych,
b) rzetelno5ci, bezblqdnoSci i sprawdzalnoSci ksiqg rachunkowych,
c) powiqzania zapis6w ksiqgowych z dowodami ksiqgowymi oraz zbadanym
sprawozdaniem

d)

f

inansowym,

metod zabezpieczenia dostqpu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocQ
KOmpuTera,

e) ochrony dokumentacji ksiqgowej, ksiqg rachunkowych i sprawozdari

finansowych.

3.2. lnwentaryzaqa
Sp6tka przeprowadzila inwentaryzacjq (rodk6w pieniq2nych w kasach w drodze spisu z natury

na dziefi 31 grudnia 2015 roku, Termin i metoda inwentaryzacji byly zgodne z przepisami ustawy
o rachunkowoSci.

Sp6lka przeprowadzila inwentaryzacjq materiai6w
z natury na dziefi 31 grudnia 2015 roku. Termin

i

wyrob6w gotowych

w

drodze spisu

i metoda inwentaryzacji byly zgodne z

przepisami

ustawy o rachunkowoSci,
Sp6lka przeprowadzila inwentaryzacjq aktyw6w finansowych zgromadzonych na rachunkach

bankowych, nalezno5ci, udzielonych po2yczek

w

drodze otrzymania od bank6w

kontrahent6w potwierdzef prawidlowo(ci wykazanego

w

i

uzyskania od

ksiqgach rachunkowych jednostki stanu

tych aktyw6w wedlug stanu na 31 grudnia 2015 roku. Termin i metoda inwentaryzacji byty zgodne
z przepisami ustawy o rachunkowoSci.
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Stwierdzone r6znice inwentaryzacyjne zostaty rozliczone w ksiqgach rachunkowych Sp6lki
w roku 2015,

Nie obserwowaliSmy spisu z natury material6w

i produkt6w

gotowych, poniewaz umowa

o badanie sprawozdania finansowego jednostki zostala zawarta po tym terminie.

Rozdzial czwarty

CHARAKTERYSTYKA NIEKT6RYCH ISTOTNYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

4.L

Warto6ciniematerialneiprawne
W roku 2015 na mocy uchwaly nr 4/7I/O9/I5 Rada Nadzorcza zatwierdzila wniosek Zarz4du

wsprawie spisania w straty warto(ci niematerialnych i prawnych nabytych w skutek aportu, jako nie
rokuj4cego dalszego wykorzystania w przyszlo(ci, Warto(( dokonanego odpisu aktualizujqcego
wyniosla

1

4.2.

Aktywa z tytulu podatku odroczonego

888,5 zl,

W bilansie sporzqdzonym na dzied 31 grudnia 2015 roku 5p6lka wykazala aktywa z tytulu

podatku odroczonego w wysoko(ci ok, 581 tys. zl., tj, okoto 250lo sum! bilansowej, przekraczajqcej

wartos( utworzonej rezerwy na podatek odroczony. Aktywa te zostaly skalkulowane
o przejSciowe ujemne r62nice

rozliczenia

w

podstawie opodatkowania jak r6wniez

o straty

w latach nastqpnych. Bieglemu rewidentowi nie przedstawiono

w

oparciu

podatkowe do

plan6w finansowych

pozwalajqcych na stwierdzenie, czy rozliczenie tych aktyw6w w przyszlo5cijest prawdopodobne.

4.3.

Kapital wlasny
W roku 2015 na podstawie uchwaly nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Sp6lki z dnia 27 maja 2015 roku podwyzszono kapital Sp6tki o kwotq nie wiqkszq niz

1000 000 zl, w drodze emisji nie wiqcej ni2 50 000 000 akcji zwyktych na okaziciela serii H o warto6ci
nominalnej O,O? zl.zaka2dqakcjq. Do dnia bilansowego wplata na kapital nie zostala dokonana.
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4 Better Life

S,A, wplacil na rachunek bankowy Sp6tki kwotq

1000 000 zl. tytulem: wptaty na kapital zgodnie z umowQ inwestycyjnq, wplata zostala przeznaczona
na pokrycie emisji akcji serii H.

4.4.

Rachunek przeplyw6w pieniqznych
Sprawozdanie Rachunek przeplyw1w pieniq2nych zostalo sporzqdzone metodQ po(redniq,

zgodnie ze wzorem stanowiqcym zalqcznik do Ustawy o rachunkowo5ci, Wynikajq z niego nastqpujQce
wielkoSci:

a) ujemne przeptywy z dzialalno(ci operacyjnej

24785,07

zl.

w wysokoSci

b) dodatnie przeplywy z

dzialalnoSci

55 BZ5,B0 zl,

finansowej

II74O,83zl.

inwestycyj nej w wysokoSci

c)

ujemne przeptywy z dzialalno5ci
w wysokoSci

4.5.

Zestawienie zmian w kapitale wlasnym
Spdlka

w roku badanym

prawidlowo sporzqdzila Zestawienie zmian

w

kapitale wlasnym

wykazuj qc zwi qkszen e ka pitatu wlasne go o ? 7 05 77 I,95 zl.
i

4.6.

Informacja dodatkowa
Badaniem objqto zakres

skladajqcej

i prawidlowoS( wykazanej w sprawozdaniu informacji dodatkowej

siq z Wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz Dodatkowych

i obja6nieri, Zostata ona opracowana we

4.7

.

informacji

wszystkich istotnych aspektach w spos6b prawidlowy.

Pisemne sprawozd anae ZarzEdu z dzialalnoSci jednostki
W sprawozdaniu z dzialalnoSci Zarzqdu uwzglqdniono zagadnienia wymienione w art. 49 ust,

2 Ustawy z dnia 24 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci. Stwierdza siq zgodnoS( danych zawartych

wtym sprawozdaniu z informacjami zawartymi w badanym sprawozdaniu, Informacje

podane

w sprawozdaniu Zarzqdu dajq rzetelny obraz sytuacji finansowej i majqtkowejjednostki.
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Rozdzial piqty

INFORMACJE I USTALENTA KONCOWE

5.1.

Zdarzenia po dacie bilansu
Wedlug o(wiadczenia Zarzqdu Sp6lki, po dacie bilansu nie wystqpily inne okolicznoSci, poza

tymi, kt6re zostaly ujqte w sprawozdaniu finansowym

i

kt6re by mialy wptyw na prezentowane

sorawozdanie.

5.2.

Naruszenia prawa
W badanym okresie stwierdzono naruszenie regulacji arL22 ustawy zdniaZ lipca 2004 roku

o swobodzie dzialalno6ci gospodarczej (D2,U,2004.173,1808 z

5.3.

poin. zm.).

Informacjekoficowe
Niniejszy raport zawiera 18 stron kolejno numerowanych. Integralnq czq(i raportu stanowiq

zalqczniki:

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) Bilans,
c) Rachunek zysk6w i strat,
d) Zestawienie zmian w kapitale wlasnym,
e) Rachunekprzeplyw6wpieniqznych,
f) Dodatkowe informacje i obja(nienia,
q) SprawozdanieZarzEduz dzialalno5ci.

AIFA AUDIT & ADYISORY Sp . z o.o.
ul. Aleja Jana Pawla II nr 29

Biegly Rewident nr 12068

0&'867 Warszawa
NIP 797-168-3G37. Reeon 672000873
Podmiot uprawniony-do badanla
sprawozdafi finansowych nr. ewid. 381

Warszawa, dn.

Kluczowy biegly rewident przeprowadzajqcy badanie
sprawozdania finansowego i reprezentujgcy podmiot uprawniony
do badania sprawozdari finansowych o nr 3811
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