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Zarząd Spółki Presto 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 czerwiec 2014 r. 

 

1. 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 - czerwiec 2014 r. 

 

W opinii Spółki pomimo tego, że nie można jeszcze mówić o zdecydowanej poprawie w całej 

polskiej gospodarce, jak i w sektorze budowlanym, to jednak widać lekkie oznaki poprawy. 

Świadczy o tym ostatnie badanie Głównego Urzędu Statystycznego. W maju ogólny klimat 

koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie -5 pkt., była to więc wartość o 

jeden punkt lepsza względem maja (-6 pkt). W raportowanym miesiącu poprawę 

koniunktury sygnalizowało 16% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 21% (w ubiegłym miesiącu 

było to odpowiednio 16% i 22%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie 

uległa zmianie. Niestety nadal był sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane 

roboty budowlano-montażowe. Ponadto przedsiębiorcy zapowiadają spadek cen robót 

budowlano-montażowych zbliżony do prognozowanego w maju. Z kolei jeżeli chodzi o oceny 

bieżącego portfela zamówień produkcji budowlano-montażowej oraz sytuację finansową to 

są one nieznacznie mniej negatywne od zgłaszanych jeszcze przed miesiącem, dodatkowo w 

najbliższych trzech miesiącach portfel zamówień może rosnąć nieco wolniej niż oczekiwano 

w maju.  
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Wykres 1. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie 

 

 

W raportowanym miesiącu poznaliśmy również odczyty dotyczące dynamiki produkcji 

budowlano montażowej. Zgodnie z nimi w maju była ona o 10,0% wyższa niż przed rokiem 

(wobec spadku o 27,5% w maju ub. roku) i o 14,0% wyższa w porównaniu z kwietniem 

bieżącego roku. Z kolei po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym 

produkcja ta ukształtowała się na poziomie o 8,3% wyższym niż w maju ub. roku i o 3,9% 

niższym w porównaniu z kwietniem br. Tu warto dodać, że zarówno w porównaniu do maja 

ub. roku, jak i kwietnia br. wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach 

budownictwa. W stosunku do maja ub. roku w jednostkach, których podstawowym rodzajem 

działalności są roboty specjalistyczne produkcja wzrosła o 23,1%, w podmiotach 

specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 9,5%, a w 

zajmujących się głównie wznoszeniem budynków - o 2,4%.  

W porównaniu z kwietniem br. produkcja budowlano-montażowa zrealizowana przez 

jednostki specjalizujące się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 21,9%, 
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w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 14,4%, a w 

realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 7,2%.  

Pomimo, że problemy budownictwa są nadal aktualne widać, że powyższe dane są kolejnym 

dobrym zwiastunem, a dane napływające z naszej gospodarki potwierdzają, iż ożywienie jest 

kontynuowane, co dobrze wróży dalszemu rozwojowi spółki działającej w tym sektorze. 

 

Spółka specjalizuje się w produkcji nowoczesnych systemów kominowych oraz elementów 

służących do budowy kominów. Jej oferta skierowana jest do klientów w Polsce, w Rosji, 

na Litwie i Ukrainie. Główną część jej odbiorców stanowią konsumenci indywidualni (80 

proc.), w mniejszym stopniu oferta trafia do deweloperów (20 proc.).  

 

 

 

Graf 1. Struktura sprzedaży Presto S.A. 

 

 
 

 

W raportowanym miesiącu Emitent bez większych problemów prowadził swą działalność. 

Koncentrował się także na działaniach marketingowych. Spółka zamierza nawet zwiększyć 

swój udział w rynku systemów kominowych. 
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2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym 

raportem 

 

Raporty EBI: 

2014-06-17 Bieżący 16/2014 PRESTO SA Treść uchwał podjętych przez WZA 
Spółki PRESTO S.A. w dniu 16 czerwca 2014 r. 

2014-06-14 Bieżący 15/2014 PRESTO Raport miesięczny za maj 2014 roku 
 

Raporty ESPI: 

2014-06-27 Bieżący 3/2014 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez 
akcjonariusza. 

2014-06-23 Bieżący 2/2014 
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 
liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16.06.2013 r. 

 

 

 

 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem 

W czerwcu Spółka konsekwentnie realizowała cele emisji, wciąż zachowując wysoką 

rentowność sprzedaży. Swe działania koncentrowała głównie na rozwijaniu działalności 

operacyjnej oraz promocji.  
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4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce 

w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia 

inwestorów 

- Raport miesięczny za lipiec 2014 roku - do 14 sierpnia 2014r. 

 

 

 

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: 

Krzysztof Sowiński - Prezes Zarządu 


