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Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika 

Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect” przekazuje 

niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2012 r. 

 

1. Przychody netto ze sprzedaży 

Przychody z tytułu sprzedaży za miesiąc wrzesień: 3 644 528,62 zł 

 

 

2. 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  

– wrzesień 2012 r. 

W ocenie Spółki, sytuacja w branży budowlanej utrzymuje się na tym samym poziomie, co w 

ubiegłym miesiącu i jest nieco słabsza niż w roku ubiegłym. Mimo iż wypracowany we 

wrześniu przychód ze sprzedaży jest wynikiem o 1,17 mln słabszym niż w analogicznym 

okresie 2011 r., jest również nieznacznie lepszy niż w sierpniu br. (3 644 528,62 zł wobec 3 

448 438,62 zł). 

Przy tym warto zauważyć, że we wrześniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie 

oceniany jest negatywnie i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwunastu lat, a 

także w sierpniu tego roku. Poprawę koniunktury sygnalizuje 9 proc. przedsiębiorstw, a jej 

pogorszenie – 31 proc., pierwsza z wartości zmalała, druga zaś wzrosła o 3 proc. w 

porównaniu z minionym miesiącem. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie 

uległa zmianie. Pesymistyczne opinie mogą być efektem nieustającego wzrostu niepewności 

ogólnej sytuacji gospodarczej – bariera ta wzrosła z 35 proc. w analogicznym okresie 2011 r. 

do 47 proc. w sierpniu i 49 proc. we wrześniu br. oraz z niedostatecznym popytem, na co 

wskazuje 43 proc. przedsiębiorstw (przed rokiem 34 proc.). Warto zaznaczyć, że w 
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porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie zmniejszyła się bariera związana z niedoborem 

wykwalifikowanych pracowników – z 22 proc. do 17 proc. 

Należy zatem podkreślić, iż mimo tak niekorzystnych ocen branży budowlanej i sytuacji 

gospodarczej przez firmy wszystkich klas wielkości oraz szeroko komentowaną negatywną 

sytuację sektora, Minox S.A. osiągnął przychód ze sprzedaży nieznacznie większy – o ponad 

196 tys. zł – niż w poprzednim miesiącu. Ponadto, we wrześniu w budownictwie z reguły 

odczuwalne jest już spowolnienie wynikające z zakończenia sezonu i związane z początkiem 

zimy. Zatem wypracowany w analizowanym okresie przychód jest odbiciem nieustannie 

utrzymującej się stabilnej sytuacji Spółki.  

Grafy poniżej obrazują przychody z tytułu sprzedaży uzyskane przez Emitenta od początku 

roku 2012 oraz zestawienie ich wartości w ubiegłym i obecnym roku w ciągu trzech ostatnich 

miesięcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Przychody ze sprzedaży od stycznia do lipca 2012 r. 
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Wykres 2. Porównanie przychodów ze sprzedaży za lipiec, sierpień i wrzesień w 2011 r. oraz 

2012 r. 

 

Tegoroczne przychody za wrzesień, w zestawieniu z ubiegłorocznymi, pozostają na niższym 

poziomie. Warto jednak zaznaczyć, iż analogiczny okres 2011 r. charakteryzował się 

wyjątkowo dużą sprzedażą – o ponad 29 proc. wyższą niż w sierpniu i niemal 40 proc. 

mniejszą niż w październiku minionego roku. Czynnikiem, który przyczynia się do 

utrzymywania pozytywnej sytuacji finansowej Minox S.A. są pozytywne warunki 

atmosferyczne. Sektor budowlany podlega silnej sezonowości, z czego okres wiosenno-letni 

(II i III kwartał) jest czasem zwiększonych, zaś jesienno-zimowy (I i IV kwartał) – 

zmniejszonych przychodów ze sprzedaży. We wrześniu z reguły zainteresowanie budowami 

oraz remontami zaczyna stopniowo maleć, co przekłada się na spadek zapotrzebowania na 

materiały budowlane.  

29 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie marketu budowlanego „Mrówka”. Firma 

otrzymała zgodę PSB na wykorzystanie na wyłączność znaku firmowego „Mrówka” na 

terenie Pragi Północ w Warszawie, tam też, przy ul. Płochocińskiej 118, powierzchnię ponad 

1 000 m2 zajął sklep i przyległy do niego magazyn. Inwestycja ta pozwoliła Emitentowi na 

poszerzenie oferowanego asortymentu, a także  na wykorzystanie szans, jakie daje handel 

detaliczny. Do tej pory Spółka koncentrowała się głównie na sprzedaży hurtowej. 

Wykorzystanie obu tych form ma przyczynić się do zniwelowania niekorzystnego 

oddziaływania zjawiska sezonowości w branży, a tym samym wpłynąć na wzrost przychodów 
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i co za tym idzie – także zysków. W ofercie sklepu znajduje się szeroki wybór materiałów do 

wykańczania i dekoracji wnętrz, a także narzędzia, elementy elektryczne, oświetleniowe czy 

motoryzacyjne. 

3. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym 

raportem 

 

Raporty EBI 

2012-09-14 Bieżący 37/2012 Raport miesięczny za lipiec 2012 

 

Raporty ESPI 

--- --- --- --- 

 

 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części 

miała miejsce w okresie objętym raportem 

 

We wrześniu 2012 roku Emitent konsekwentnie realizował cele emisji, a także utrzymywał 
wysoką rentowność sprzedaży. W tym miesiącu firma wygenerowała przychód na poziomie 
3.644.528,62 zł, czyli blisko 24 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, 
kiedy to ogólny klimat koniunktury w budownictwie był podobny, choć nieznacznie lepszy. 
Co istotne, w stosunku do sierpnia 2012 r. przychód wzrósł o ponad 196 tys. zł, co stanowi  
niemal 5,7 proc. wzrost (przychód w sierpniu: 3.448.438,62 zł), mimo iż w analizowanym 
okresie sytuacja w branży ocenia jest gorzej niż w poprzednim. 

 

5. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą Emitenta i istotne z punktu widzenia inwestorów 
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- Raport miesięczny za październik 2012 r. – 14 listopada 2012 r. 

 

Podstawa prawna: 

Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na 

NewConnect”. 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Tomasz Olszewski - Prezes Zarządu 


