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1. Informacje o Spółce 
 

1.1. Podstawowe dane 
 

Nazwa MINOX S.A. 

Siedziba UL. ECHA LEŚNE 58, 03-257 
WARSZAWA 

Telefon +48 (22) 614 43 55 

Fax +48 (22) 814 37 54 

E-mail info@minox.com.pl 

Strona 
internetowa www.minox.com.pl 

NIP 524-18-40-738 

REGON 012308527 

KRS 00000364654 

 

 

1.2. Przedmiot działalności 
 

Emitent jest jednym z większych w województwie mazowieckim dystrybutorów 
materiałów budowlanych i wykończeniowych.  Oferta Spółki skierowana jest 
zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i podwykonawców firm 
developerskich. Głównym obszarem działania Minox S.A. jest dystrybucja 
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materiałów budowlanych, a wśród nich materiałów ściennych, elewacyjnych i 
wykończeniowych, pokryć dachowych, okien z PCV i drewna oraz produktów 
przeznaczonych do wyposażenia wnętrz. Firma współpracuje z wieloma 
znaczącymi dostawcami, zapewniając tym samym swoim klientom ciągłość i 
terminowość dostaw. 

Oprócz podstawowej działalności Spółka świadczy także usługi kosztorysowania 
i poradnictwa budowlanego. Dodatkowo prowadzi również działalność 
szkoleniową na rzecz współpracujących z nią firm wykonawczych. Dzięki 
przejęciu firmy Minox Trans Sp. z o.o., Emitent rozwija także działalność 
transportową. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż od września 2012 roku 
firma działa na rynku sprzedaży detalicznej, za sprawą nowo otwartego 
marketu budowlanego „PSB-Mrówka”. 

 

1.3. Skład akcjonariatu 

 

Akcjonariusze (powyżej 
5%) Liczba akcji Odsetek głosów Odsetek akcji 

Emendo Limited 173 000 000 78,94% 78,94% 
Queros Investments 

Limited 15 000 000 6,84% 6,84% 

Yalcin Trading Limited 13 450 000 6,14% 6,14% 

Pozostali 17 704 111 8,08% 8,08% 
(źródło: MINOX S.A.) 
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(źródło: MINOX S.A.) 

 

2. Wybrane dane finansowe 

Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta 

Wybrane jednostkowe dane 
finansowe 

Stan na 30.06.2012 
w zł 

Stan na 30.06.2013 
w zł 

Kapitał własny 24 869 275,10 43 109 855,33 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 11 644 624,09 8 529 602,68 

Inwestycje krótkoterminowe 955 142,52 19 961 287,38 

Środki pieniężne i aktywa pieniężne 955 142,52 156 287,38 

Zobowiązania długoterminowe 12 889 219,79 11 904 699,79 

Zobowiązania krótkoterminowe 9 048 022,93 11 031 897,48 

(źródło: MINOX S.A.) 
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Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat 
Emitenta 

Wybrane jednostkowe 
dane finansowe 

01.04.2012-
30.06.2012 za 
II kwartał w zł 

01.04.2013-
30.06.2013 za 
II kwartał w zł 

01.01.2012-
30.06.2012 za 
II kwartał w zł 

narastająco 

01.01.2013-
30.06.2013 

II kwartał w zł 
narastająco 

Amortyzacja 46 722,81 51 584,34 91 840,26 108 361,74 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

9 910 649,29 8 523 946,17 14 930 476,08 12 309 159,81 

Zysk (strata) na sprzedaży 1 296 878,91 -383 117,77 569 607,94 -989 611,77 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

1 411 146,87 -273 575,10 708 851,43 -838 831,41 

Przychody finansowe 6 583,53 2 500 000,04 7 679,49 2 500 071,18 

Koszty finansowe 298 790,15 272 277,79 388 006,02 567 972,32 

Zysk (strata) brutto 1 118 940,25 1 954 147,15 328 524,90 1 093 267,45 

Zysk (strata) netto 1 021 431,25 1 954 147,15 231 015,90 1 093 267,45 

(źródło: MINOX S.A.) 

 

Minox S.A. tworzy grupę kapitałową, która obejmuje obecnie cztery spółki 

zależne: Minox-Trans Sp. z o.o., T&P Holding Sp. z o.o., Fun Factory Sp. z o.o. 

Sp. k. oraz Skibud Sp. z o.o. 

Pierwszy z wymienionych podmiotów powstał w 2002 roku. Oferuje usługi 

transportowe, specjalizuje się zwłaszcza w przewozach materiałów i maszyn 

budowlanych, elementów gabarytowych, drewna, stali oraz kontenerów. 

T&P Holding Sp. z o.o. obsługuje na użytek własny nieruchomości. Trzecia z 

wymienionych firm nie prowadzi aktualnie działalności operacyjnej, ale 

przewiduje rozpoczęcie w niedługim czasie sprzedaży internetowej oraz 

sprzedaży usług budowlanych. Spółka Skibud oferuje natomiast hurtową 

sprzedaż materiałów budowlanych. 
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W spółce T&P Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Emitent posiada 189 

794 udziałów o łącznej wartości 5.960.065 zł, co daje 100 głosów. W spółce 

Minox-Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Minox S.A. ma 10.800 udziałów o 

wartości 1 080 000 zł, co daje 100% udziałów w kapitale zakładowym i taki sam 

pro głosów na Zgromadzeniu Wspólników. W spółce Fun Factory Sp. z o.o. Sp. 

k. z siedzibą w Warszawie Emitent posiada 95% głosów. W Skibud Sp. z o.o. 

Emitent (w okresie objętym raportem) zakupił 100% udziałów. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi emitentów rynku NewConnect, Spółka 

będąca jednostką dominującą, zobowiązana jest do sporządzania i 

przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych. Obowiązek ten nie 

dotyczy jednak przypadków, gdy emitent jest zwolniony z konsolidacji na 

podstawie art. 57 ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż konsolidacją nie 

obejmuje się jednostki zależnej, jeżeli udziały tej jednostki zostały nabyte, 

zakupione lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym ich przeznaczeniem do 

późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu 

lub pozyskania w innej formie.  

Konsolidacją objęte są: Minox SA, T& P Holding Sp. z o.o., Minox-Trans Sp. z 

o.o. i Fun Factory Sp. z o.o. Sp. komandytowa. Dane finansowe spółki Skibud 

Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji z uwagi na fakt, iż udziały Skibud Sp. z o.o.  

są aktywami krótkoterminowymi i Emitent zakłada, że w przeciągu jednego 

roku do dnia nabycia tych walorów pozyska partnera, z którym wspólnie będzie 

rozwijał działalność Skibud Sp. z o.o., przy czym partner ten nabędzie od 

Emitenta akcje reprezentujące nie więcej niż 51 proc. kapitału zakładowego 

oraz 51 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Skibud Sp. z o.o. Mając 

powyższe na uwadze, Emitent nie ujmuje  w  skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym danych spółki Skibud Sp. z o.o. 
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Tabela 3. Wybrane skonsolidowane dane z bilansu Emitenta 

Wybrane skonsolidowane dane 
finansowe 

Stan na 30.06.2012 
w zł 

Stan na 30.06.2013 
w zł 

Kapitał własny 26 255 913,42 56 819 631,04 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 13 619 851,13 11 000 540,08 

Inwestycje krótkoterminowe 3 276 217,43 25 468 959,48 

Środki pieniężne i aktywa pieniężne 3 276 217,43 5 663 959,48 

Zobowiązania długoterminowe 22 979 232,52 46 305 543,38 

Zobowiązania krótkoterminowe 9 712 261,32 12 052 191,18 

 (źródło: MINOX S.A.) 

Tabela 4. Wybrane skonsolidowane dane z rachunku zysków i strat Emitenta 

Wybrane skonsolidowane 
dane finansowe 

01.04.2012-
30.06.2012 za 
II kwartał w zł 

01.04.2013-
30.06.2013 za 
II kwartał w zł 

01.01.2012-
30.06.2012 za 
I kwartał w zł 
narastająco 

01.01.2013-
31.06.2013 za 
I kwartał w zł 
narastająco 

Amortyzacja 102 233,91 72 159,75 203 521,61 150 383,88 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

10 828 440,26 9 774 908,10 16 540 741,68 15 557 768,71 

Zysk (strata) na sprzedaży 1 691 964,81 -294 902,25 1 035 251,28 -648 712,26 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

1 830 042,84 12 310 965,35 1 163 354,77 12 090 671,56 

Przychody finansowe 7 570,48 2 500 220,48 9 192,16 2 500 754,04 

Koszty finansowe 490 879,41 543 551,16 770 203,78 1 035 377,82 

Zysk (strata) brutto 1 346 733,91 14 267 634,67 402 343,15 13 556 047,78 

Zysk (strata) netto 1 095 181,84 16 373 634,93 18 941,12 15 483 659,60 

 (źródło: MINOX S.A.) 
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3.Komentarz Zarządu odnośnie istotnych zdarzeń oraz 
czynników mających wpływ na prezentowane dane 
finansowe 
 

3.1. Istotne zmiany pozycji bilansu 
 
Dane jednostkowe 
 
W raportowanym okresie poziom należności krótkoterminowych (8,53 mln zł) 
spadł w stosunku rocznym aż o 26,8 proc., natomiast w porównaniu 
z I kwartałem roku 2013 zmniejszył się o niemal 30 proc. Należy odnotować 
także znaczną zniżkę kwoty środków pieniężnych (z 2,2 mln zł  do 156 tys. zł), 
co było związane z zatowarowaniem  marketu budowlanego  „Mrówka”.  

Suma zobowiązań Spółki w IIQ 2013 roku wzrosła o 3,8 mln zł w porównaniu do 
pierwszego kwartału roku bieżącego (co stanowiło 16,8 proc. wzrost). Zmianie 
uległa też struktura zobowiązań, ponieważ zwiększyły się jedynie zobowiązania 
krótkoterminowe. Należy jednak odnotować, iż w drugim kwartale miała 
miejsce rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją 
akcji serii D, co skutkowało wzrostem kapitałów własnych do kwoty 43,1 mln zł. 
Dlatego też wskaźnik zadłużenia kapitału własnego znacząco się poprawił i 
wyniósł zaledwie 53 proc. 

Dane skonsolidowane 
 
W bilansie Grupy widoczny jest znaczny wzrost w relacji rocznej poziomu 
kapitału własnego (z 35,6 mln zł do 56,8 mln zł), co było związane z emisją akcji 
serii D opisaną przy danych jednostkowych. Należności krótkoterminowe 
spadły zaś o 44 proc. w porównaniu do  pierwszego kwartału 2013 roku.  

Wzrosła natomiast suma zobowiązań długo i krótkoterminowych z 41,1 mln zł 
do 58,4 mln zł. Poprawie uległa struktura zobowiązań. Należy zaznaczyć, iż 
wzrosły zobowiązania długoterminowe przy jednoczesnej redukcji zobowiązań 
krótkoterminowych. Ponadto znaczące zwiększenie kapitałów własnych 
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wpłynęło na poprawę wskaźnika zadłużenia tychże kapitałów, który spadł 
w relacji do poprzedniego kwartału z 1,2 do 1,0. 

 

3.1. Istotne zmiany pozycji rachunku zysków i strat 
 

Dane jednostkowe 

W stosunku rocznym zauważalny jest spadek przychodów kwartalnych z 9,9 
mln zł do 8,5 mln zł, co należy odbierać przede wszystkim jako rezultat 
przedłużającej się zimy, a tym samym  późniejszego rozpoczęcia się robót 
budowlanych. 

 

Ponadto sytuacja w branży budowlanej nadal pozostawała słaba. Szczególnie 
słabo wypadła w badanym okresie dynamika produkcji budowlano-montażowej 
(w kwietniu spadek o 23,1%. r/r, w maju o 27,5%. r/r, zaś w czerwcu o 18,3% 
r/r).  

Firma poniosła straty na sprzedaży, aczkolwiek były one niższe niż w pierwszym 
kwartale roku 2013. Co do wyniku netto, to należy zwrócić uwagę na wysokie 
przychody finansowe, których wartość wyniosła 2,5 mln zł. Były one wynikiem 
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przeszacowania wartości udziałów spółki Skibud Sp. z o.o.  Dzięki temu Emitent 
wygenerował zysk netto na poziomie 1,95 mln zł, co stanowiło wzrost o 91,3 
proc.  w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

 

Dane skonsolidowane 

Wyniki całej grupy kapitałowej, której Spółka przewodzi, prezentowały się lepiej 
od rezultatów jednostkowych, a także lepiej od ubiegłorocznych wyników 
skonsolidowanych. W stosunku rocznym nastąpiło zmniejszenie przychodów 
o 10,8 proc., co z kolei było związane ze spadkiem przychodów Emitenta   
w wyniku trwającej dość długo zimy i związanymi z tym opóźnieniami 
z rozpoczęciem robót budowlanych.  Spółka wygenerowała zysk na działalności 
operacyjnej ponad sześciokrotnie wyższy niż w roku ubiegłym. W rezultacie 
Emitent osiągnął bardzo wysoki zysk netto w kwocie 16,4 mln zł, co jest 
wynikiem znacząco lepszym od ubiegłorocznego i tego z poprzedniego 
kwartału. 
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4. Informacja zarządu Emitenta na temat aktywności, 
jaką w okresie objętym raportem Emitent 
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej 
działalności, w szczególności poprzez działania 
nastawione na wprowadzenie rozwiązań 
innowacyjnych w przedsiębiorstwie 
 
W drugim kwartale 2013 roku Minox S.A. prowadził i systematycznie rozwijał 

swoją stałą działalność, realizując w ten sposób cele emisji. Dotyczy to 

zwłaszcza działalności marketu budowlanego „Mrówka”, otwartego we 

wrześniu ubiegłego roku. W ten sposób zakres działalności Minox S.A. (będącej 

jednym z największych dystrybutorów materiałów budowlanych i 

wykończeniowych w województwie mazowieckim), poszerzył się o segment 

handlu detalicznego, podczas gdy wcześniej Spółka skupiała się na dystrybucji 

hurtowej. Dzięki „Mrówce” przychody i zyski Emitenta stale rosną. Spółka 

planuje też budowę kolejnego marketu budowlanego w jednej z mniejszych 

miejscowości na terenie województwa mazowieckiego.  

W drugim kwartale 2013 roku Emitent dokonał także zakupu 100% udziałów 

w Skibbud Sp. z o.o. zajmującej się hurtową sprzedażą materiałów 

budowlanych. Źródło finansowania dla wspomnianej transakcji stanowiła 

uchwalona 27 marca 2013 (a więc w okresie nie objętym raportem) emisja akcji 

serii D. Subskrypcja wspomnianych walorów rozpoczęła się 28 marca 2013r., a 

zakończyła 10 kwietnia 2013 roku. Przydział akcji nastąpił natomiast dzień 

później. Akcje serii D w liczbie 184.462.766 zostały objęte przez cztery 

podmioty. 18 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji papierów 
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wspomnianej serii, w wyniku czego kapitał zakładowy MINOX S.A. został 

podwyższony z kwoty 3.452.645,1 zł do kwoty 21.915.411,10 zł.  

W raportowanym okresie (dokładnie 27 maja 2013r.) Emitent otrzymał także 

informację z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, który to 15 maja 2013 roku 

postanowił wpisać Minox S.A. jako jedynego wspólnika Skibbud Sp. z o.o. 

Emitent posiada 364100 udziałów w wspomnianej firmie, których łączna 

wartość nominalna to 17.605.000 zł. 

 

 

5. Komentarz dotyczący zrealizowania publikowanych 
prognoz finansowych na dany rok w świetle wyników 
zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 
 
Spółka Minox S.A. nie publikowała dotąd prognozy wyników na rok 2013.  
 
 

 
Oświadczenie Zarządu 
 
Zarząd Minox S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, kwartalne 
sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zostały sporządzone zgodnie z 
obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej 
wynik finansowy. 


