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1. Pismo Zarządu 

Szanowni Państwo,   

Mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny Spółki Govena Lighting S. A. za rok 
2017. 
Szczegóły modelu biznesowego Spółki oraz grupy jej produktów zostały opisane                                            
w sprawozdaniu  Zarządu Spółki. 
 
Strategią naszej Firmy jest ciągły, stabilny  rozwój i wdrażanie nowych technologii oraz  

wyrobów, co pozwala nam odpowiednio przygotować się na zaspokajanie rosnących 

oczekiwań  bardzo szybko zmieniających się rynków. 

Rok 2017 był dla Spółki kolejnym trudnym, ale udanym rokiem, podczas którego Spółka 

zadebiutowała na rynku New Connect.  Proces ten był poprzedzony wieloma analizami                                  

i przekształceniami, w które wspólnie włożyliśmy wiele pracy i wysiłku. 

Govena Lighting SA pomimo bardzo trudnego rynku, na jakim działa i ogromnej konkurencji  

odnotowała dodatni wynik finansowy. 

Wpływ na jego wysokość miały jednakże spadające marże na produkty i usługi Spółki,                              

jak również fakt zalewu rynków światowych tanimi produktami z Chin. 

Spółka musi konkurować z produktami o wiele niższej jakości niż oferuje sama. 

Od europejskich producentów elektroniki oczekuje się coraz niższych cen, bardzo długiej 

gwarancji, oraz specjalistycznych certyfikatów. Jednoczesny zasyp tanich, lecz niskiej jakości 

produktów z Azji sprawia, że konkurencyjność cenowa rodzimych produktów znacząco                        

się obniża. 

Dodatkowo, konsolidacja rynku hurtowni elektrycznych w duże grupy zakupowe sprawia,                    

że stają się one dość trudnym do obsługi podmiotem, oczekującym od producenta przede 

wszystkim bardzo niskiej ceny. 

Warunki handlowe dyktowane przez takie podmioty mogą skutkować wysokim ryzykiem 

zwrotu znacznej ilości zamówionych produktów po upływie terminu zaplanowanej sprzedaży          

i tym samym obciążeniem producenta koniecznością zbycia niezakontraktowanego nigdzie 

indziej, bardzo często przestarzałego już produktu. W konsekwencji produkt taki zostaje  

wyparty z rynku przez nowocześniejsze technologie i zalegając w magazynach producenta 

może generować stratę. 

Dlatego Govena skupia się na odbiorcach produktów o nieco mniejszym potencjale 

zakupowym, ale dającym większą pewność sprawnej i szybkiej sprzedaży zamówionych przez 

nich  produktów Spółki. 

Mimo tak trudnej sytuacji rynkowej Spółka jest zauważana przez wymagających Klientów, 

którzy doceniają naszą wysoką jakość, elastyczność oraz  umiejętność projektowania                                

i produkowania krótkich serii dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. 

Spółka upatruje szanse na rozwój  w częściowym zautomatyzowaniu produkcji, wymianie                                        

i modernizacji posiadanego parku maszynowego, a także położeniu nacisku na wzrost 



wydajności oraz innowacyjność. Wszystko to spowoduje, że zarówno Spółka, jak i jej produkty 

staną się bardziej konkurencyjne i nowocześniejsze. 

Jednocześnie umożliwi to: 

 poszerzenie oferty  wysokiej jakości produktów o wysokim potencjale eksportowym, 
 zwiększenie udziału eksportu w ogólnej sprzedaży, 
 wzmocnienie pozycji spółki jako producenta elektroniki oświetleniowej na arenie 

międzynarodowej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym, 
 poszerzenie naszej oferty o całkiem nowe usługi, dzięki uruchomieniu nowoczesnego 

centrum badawczo-rozwojowego. 
 

W tym celu Spółka ubiegała się o pozyskanie dotacji na Rozwój Zaplecza badawczo                                      

– rozwojowego w dziedzinie elektroniki oświetleniowej  w ramach działania 1.2.1 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020. Projekt 

ten uzyskał ocenę pozytywną i został rekomendowany do dofinansowania. 

Spółka w ostatnich latach poczyniła wiele starań zmierzających do polepszenia efektywności 

swoich wyników.  Bardzo dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe wymaga od nas 

wiele ostrożności i elastyczności zarówno operacyjnej  jak i strategicznej. 

Świat ulega nieustannym zmianom, za tym idą coraz to nowsze technologie i produkty,                            

a proces planowania staje się ryzykowny i niebezpieczny. Pozostajemy więc bardzo ostrożni 

jednocześnie aktywnie poszukując nisz rynkowych, w których możemy bezpiecznie                                

się rozwijać. 

Dlatego, szukając szerszych perspektyw dla Spółki  w ostatnim roku zdecydowaliśmy się 

wejść na rynek samochodów elektrycznych. W tym celu Zarząd podpisał umowę                                          

o współpracy z chińskim producentem w zakresie wyłącznej dystrybucji jego samochodów 

elektrycznych w Polsce 

Nasza stabilna pozycja na tak trudnym rynku  przez ostatnie lata została osiągnięta zarówno 

dzięki pracy, jak i zaangażowaniu kadry menadżerskiej i pracowników. Pomogły w tym bardzo 

dobra znajomość zasad rządzących rynkiem, zagadnień skutecznego prowadzenia biznesu 

oraz szczera troska o  los Firmy. 

Chcielibyśmy, aby wszystkim zależało na maksymalizacji wartości firmy w długim okresie 

czasu, zamiast na maksymalizacji dochodu w krótkim terminie. Tylko takie podejście daje 

szansę doprowadzenia Spółki w miejsce, gdzie każdy z nas chciałby ją widzieć  i uczynienie                                   

z niej znaczącego podmiotu rynku. Podmiotu o dużej przewadze konkurencyjnej, szczycącego 

się trwałym wzrostem swojej wartości. Wszystkie nasze działania są i będą nadal 

podejmowane  w trosce o dobro Spółki i naszych Akcjonariuszy. 

Dziękuję naszym Akcjonariuszom za pokładane w nas zaufanie, wszystkim Pracownikom                     

za wysiłek włożony w rozwój naszej Firmy, a Klientom za lojalność i nieustającą chęć 

współpracy, bez których nasze sukcesy nie byłyby możliwe. 

        Z wyrazami szacunku, 

       Beata Jurczak 

       Prezes Zarządu 



 

2. Wybrane dane finansowe 

Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016 
Wybrane dane finansowe 

PLN EUR 

Kapitał własny 8 430 650,12 7 579 078,48 2 021 302,39 1 713 173,25 

Kapitał zakładowy 15 454 000,00 14 604 000,00 3 705 195,52 3 301 084,99 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 138 146,33 3 412 152,65 752 390,69 771 282,24 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 38 141,99 0,00 8 621,61 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 097 484,31 2 350 808,24 502 885,30 531 376,18 

Aktywa razem 11 568 796,45 10 991 231,13 2 773 693,08 2 484 455,50 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 1 602 375,41 1 869 384,41 384 179,77 422 555,25 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 992,05 43 892,34 2 635,41 9 921,42 

     

okres od 01.01.2017 
do 31.12.2017 

okres od 01.01.2016 
do 31.12.2016 

okres od 01.01.2017 
do 31.12.2017 

okres od 01.01.2016 
do 31.12.2016 Wybrane dane finansowe 

PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

11 077 426,97 11 921 953,52 2 609 707,86 2 724 582,01 

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 312 221,12 3 155 644,67 544 731,34 721 174,82 

Amortyzacja 692 857,43 341 831,56 163 228,83 78 120,43 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -70 761,39 57 295,16 -16 670,53 13 093,94 

Zysk (strata) brutto 90 150,65 24 947,65 21 238,40 5 701,41 

Zysk (strata) netto 1 571,65 13 343,65 370,26 3 049,49 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

102 712,49 585 904,41 24 197,82 133 899,58 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-943 967,14 22 406,99 -222 387,25 5 120,78 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

808 354,36 -690 930,74 190 438,51 -157 901,76 

Przepływy pieniężne netto, razem -32 900,29 -82 619,34 -7 750,91 -18 881,40 

Liczba akcji (w szt.) 154 540 000 146 040 000 154 540 000,00 146 040 000,00 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość księgowa na jedną akcję 0,0546 0,0519 0,0129 0,0119 

     

Przeliczenia kursu 2017 2016 
  

Kurs euro na dzień bilansowy 4,1709 4,4240 
  

Średni kurs euro w okresie 4,2447 4,3757 
  



 

3. Wybrane dane finansowe Govena Concept Sp. z o.o., spółki zależnej emitenta nieobjętych 
konsolidacją 

 

Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016 
Wybrane dane finansowe Govena Concept Sp. z o.o. 

PLN 

Kapitał własny -6 568,40 -6 072,55 

Kapitał zakładowy 10 000,00 10 000,00 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 608,40 6 527,52 

Zobowiązania długoterminowe     

Zobowiązania krótkoterminowe 6 608,40 6 527,52 

Aktywa razem 40,00 454,97 

Należności długoterminowe     

Należności krótkoterminowe     

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40,00 454,97 

   

okres od 01.01.2017 do 
31.12.2017 

okres od 01.01.2016 do 
31.12.2016 Wybrane dane finansowe Govena Concept Sp. z o.o. 

PLN 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 0,00 0,00 

Zysk (strata) ze sprzedaży 0,00 0,00 

Amortyzacja 0,00 0,00 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -495,85 -16 072,55 

Zysk (strata) brutto -495,85 -16 072,55 

Zysk (strata) netto -495,85 -16 072,55 

 

































































































5.1. INFORMACJA O WYNAGRODZENIU AUTORYZOWANEGO DORADCY 
 

W 2017r. wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy wyniosło 70 300,00 złotych netto.  
 

5.2.    INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARTEJ UMOWY Z BIEGŁYM REWIDENTEM 

  
Umowa z biegłym rewidentem Andrzejem Zaskurskim Kancelarią Biegłego Rewidenta została zawarta 
w dniu 18.12.2017 roku.  
Na mocy umowy biegły rewident przeprowadzi badanie za następujące okresy: 

- za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku, 
- za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku. 

 
 

















8. Informacje o stosowaniu zasad 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 
upubliczniać go na stronie internetowej. 

TAK 
 
 
 
 
Z wyłączeniem  
transmisji oraz  
upublicznienia  
obrad 

 

Emitent prowadzi stronę  
korporacyjną pod adresem  
www.govena.com  
W ocenie Zarządu koszty  
związane z techniczną obsługą  
transmisji oraz rejestracji  
obrazu 
WZA są  niewspółmierne  
do potencjalnych korzyści 

 

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

TAK  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa), 

TAK 

Emitent prowadzi stronę  
korporacyjną pod adresem  
www.govena.com , na której  
dostępne są informacje  
wymagane w punkcie 3. 

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, TAK  

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, 

TAK  

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3. 

3.8. opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 
założeniami do tych prognoz (w przypadku 

NIE  



gdy emitent takie publikuje), 

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, 

TAK  

3.17. informację na temat powodów 
odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, 

TAK  

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

TAK  

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 
adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

TAK  

3.20. Informację na temat podmiotu, który 
pełni funkcję animatora akcji emitenta, TAK  

 

3.21. dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 

TAK  



ostatnich 12 miesięcy, 

 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 

Dostępne na stronie  
www.govena.com 
w zakładce  
relacje inwestorskie 

 

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. 

TAK  

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  

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 

Emitent zamierza w miarę  
potrzeb organizować publiczne  
spotkania biorąc pod uwagę  
ich koszt i zapotrzebowanie ze  
strony interesariuszy 
 

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  

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 
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. 

TAK  

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 

TAK  



terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia. 

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

TAK  

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

NIE 

Emitent informuje o bieżących  
wydarzeniach w spółce za  
pośrednictwem raportów  
bieżących oraz poprzez  
zamieszczanie informacji na  
stronie internetowej Spółki  
pod adresem  
www.govena.com  

 

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.   

 

 


