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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 grudzień 2015 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 – grudzień 2015 r.

Dla Minox S.A. kluczowym rynkiem jest polska branża budowlana, stąd też kondycja tego sektora 

najbardziej  odbija  się  na  wynikach  czy  pozycji  Emitenta.  Do  pewnego  stopnia  ważna  jest  też 

oczywiście  ogólna  sytuacja  gospodarcza  Polski,  zaś  czynniki  globalne  wywierają  wpływ jedynie 

pośredni.

W grudniu 2015 roku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się na 

poziomie -16,1 pkt. W listopadzie, dla porównania, było to -11,6 pkt. Poziom zatem obniżył się, 

jakkolwiek może mieć to pewien związek z sezonem zimowym, który w naturalny sposób zmniejsza 

aktywność sektora budowlanego. Uzyskana wartość grudniowa była zresztą lepsza niż odczyty z 

tego samego miesiąca z ostatnich pięciu lat.

Z drugiej strony, trzeba też przyznać, że pod znakiem zapytania stanął generalny trend wzrostowy 

wskaźnika,  obserwowany  od  przełomu  lat  2012  -  2013  (jest  jednak  jeszcze  nadzieja  na  jego 

uratowanie).

W analizowanym miesiącu 8,9 proc. przedsiębiorców (wg GUS) deklarowało, że koniunktura w ich 

oczach poprawiła się, natomiast 25 proc. - że uległa osłabieniu. W listopadzie było to odpowiednio 

10,6 proc. oraz 22,2 proc. 



Jeśli  chodzi  o  ogólne  informacje  gospodarcze,  to  pozytywnie  wypadł  najnowszy  znany  odczyt 

dynamiki polskiego PKB (za III kw. 2015 r.) - było to +3,5 proc. r/r oraz +3,7 proc. r/r po wzięciu pod  

uwagę sezonowości. W grudniu podano też listopadowe odczyty nt. produkcji przemysłowej (+7,8 

proc. r/r, +5,2 proc. r/r z sezonowością) i sprzedaży detalicznej (+3,3 proc. r/r). Można je uznać za 

pozytywne. Z kolei grudniowy wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu nie wzrósł, ani nie spadł w 

relacji m/m - pozostał na poziomie 52,1 pkt. 

Nie  jest  jeszcze  znana  dynamika  produkcji  budowlano-montażowej  za  grudzień,  natomiast  w 

listopadzie było to +1,2 proc. r/r i  -1,9 proc. r/r,  jeśli  brać pod uwagę dopasowanie sezonowe. 

Wyniki październikowe były słabsze: -5,2 proc. oraz -2,3 proc. 

W  grudniu  na  rynkach  finansowych  kluczowym  wydarzeniem  było  to,  że  Rezerwa  Federalna 

dokonała pierwszej od kilku lat podwyżki  stóp procentowych dla dolara. Równolegle Europejski 

Bank Centralny prowadzi luźną politykę monetarną. Inne istotne kwestie to np. spadek cen paliw 

(choć oczywiście nie do końca przekłada się on na ceny, które płaci się u polskich dostawców) oraz 

chiński  krach giełdowy (który jednak rozpoczął się dopiero w nowym roku, tj. u progu stycznia  

2016, co zresztą pośrednio doprowadziło do silnej przeceny PLN względem EUR i USD). Jeśli chodzi  

o politykę monetarną w Polsce, to stopy procentowe są niskie i jest pewna szansa, że mogą jeszcze 

spać (co z perspektywy przedsiębiorców szukających źródeł finansowania może być korzystne). 



2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.

Raporty EBI

2015-12-14 Bieżący 49/2015 Raport miesięczny za listopad 2015 r.

2015-12-10 Bieżący 48/2015 Korekta  prognozy  wyników 

finansowych na rok 2015.

Raporty ESPI

2015-12-31 Bieżący 19/2015 Zmiana stanu posiadania akcji.

2015-12-29 Bieżący 18/2015 Informacja od akcjonariusza.

2015-12-11 Bieżący 17/2015 Zmiana stanu posiadania akcji.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeśli taka realizacja choćby w części miała miejsce 

w okresie objętym raportem.

W  grudniu  2015  roku  spółka  Minox  S.A.   realizowała  standardową  działalność  operacyjną,  tj. 

handlową. Prowadzona była zatem sprzedaż szerokiego asortymentu materiałów budowlanych i 

pokrewnych. Poza tym w grupie z powodzeniem działa spółka z branży transportowej. 

Najnowsze,  oficjalne  dane  finansowe  dotyczą  okresu  trzech  pierwszych  kwartałów  roku  2015. 

Przychody skonsolidowane grupy Minox wyniosły w ujęciu narastającym 27,6 mln zł, zaś w samym 

III  kw.  ponad  10  mln  zł.  W  relacji  rocznej  obie  kwoty  spadły  o  kilkanaście  procent,  ale  np. 

narastający  wynik  operacyjny  na  poziomie  3,56  mln  zł  był  o  blisko  35  proc.  wyższy  niż  rok 

wcześniej. Zysk netto za 9 miesięcy to 1,62 mln zł (poprzednio 1,2 mln zł). Badany okres przyniósł  

też dodatnie przepływy operacyjne netto, wynoszące 4,5 mln zł.



Spółka prowadzi szkolenia dla wykonawców z branży, tzn. dla małych i średnich przedsiębiorców 

funkcjonujących  na  rynku  lokalnym.  Równocześnie  Minox  –  jako  jednostka  i  grupa  –  nie  jest  

uzależniony od jednego czy kilku dużych odbiorców. 

Emitent zdecydował się w grudniu na korektę swoich prognoz finansowych na rok 2015. Pierwotnie 

zakładano  wypracowanie  przychodów  skonsolidowanych  na  poziomie  54  mln  zł,  pułap  ten 

obniżono jednak do 45 mln zł. W kwestii przewidywanego zysku netto dokonano korekty z 7 mln zł 

do 3 mln zł. Posunięcia te wynikały z sytuacji w branży budowlanej, w szczególności ze wzrostu 

konkurencji jak też i podwyżek cen materiałów. 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą Emitenta i istotne z punktu widzenia inwestorów.

– Raport miesięczny za styczeń 2015 r. – do 15 lutego 2016 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
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