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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 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.

Presto  S.A.  to  przedsiębiorstwo,  które  w  naturalny  sposób  związane  jest  z  krajową  branżą 

budowlaną, stąd też najistotniejsza jest dla niego kondycja tego właśnie sektora. Oczywiście nie  

oznacza to, by można było całkowicie pominąć czynniki ogólnokrajowe czy nawet (choć te istotne 

są jedynie pośrednio) globalne. 

Co do branży budowlanej, to wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł tu w grudniu -16,1 

pkt.  Miesiąc  wcześniej  było  to  -11,6  pkt.  8,9  proc.  przedsiębiorców  ankietowanych  przez  GUS 

rozpoznawało poprawę koniunktury,  zaś aż  25 proc.  -  jej  pogorszenie (w listopadzie odsetki  te 

wynosiły odpowiednio 10,6 proc. i 22,2 proc.). 

Rezultaty takie mogą niepokoić, trzeba jednak wziąć poprawkę na okres jesienno-zimowy, który 

zawsze jest czasem osłabienia tego sektora, choćby z powodu warunków pogodowych. Na wykresie 

wskaźnika widzimy, że w latach 2013, 2014 i 2015 końcówka roku za każdym razem była czasem 

obniżek,  ale  jednocześnie  minima  z  przełomu  lat  były  coraz  wyżej,  co  sugerowałoby  trend 

wzrostowy.  Faktem jest  jednak,  że  najnowszy  odczyt  wypadł  na  tyle  nisko,  że  pewność  co  do 

przetrwania tego trendu została nieco zachwiana. 

Pocieszeniem jest natomiast to, że opinie przedsiębiorców na temat grudniowej koniunktury były 

mimo wszystko mniej negatywne niż w grudniu wcześniejszych pięciu lat. 



Stałym  problemem  sektora  pozostają  opóźnienia  płatności  za  wykonane  roboty  budowlano-

montażowe. Jeśli zaś chodzi o dynamikę wartości produkcji budowlano-montażowej, to grudniowa 

nie  jest  jeszcze  znana,  natomiast  podano  odczyt  listopadowy.  Wynik  to  +1,2  proc.  r/r  (w 

październiku -5,2 proc.),  albo też -1,9 proc. r/r po uwzględnieniu sezonowości  (poprzednio -2,3 

proc.). Odczyt ten był więc lepszy niż dane październikowe. 

Jeśli chodzi o inne publikacje, to dobrze wypadła listopadowa produkcja przemysłowa (wzrost o 7,8 

proc.  r/r  lub też  o 5,2 proc.  r/r  wraz z  sezonowością),  prognozę przebiła  też roczna dynamika 

sprzedaży detalicznej (+3,3 proc.). Dobrze wypadł finalny odczyt dynamiki PKB za III kw. (+3,5 proc. 

r/r, +3,7 proc. r/r po uwzględnieniu sezonowości).

Indeks PMI dla polskiego przemysłu (za grudzień) zatrzymał się na listopadowym poziomie 52,1 

pkt,  liczono  tymczasem  na  przynajmniej  niewielki  wzrost.  Tym  niemniej  trzeba  pamiętać,  że 

wartości powyżej 50 pkt wystarczą do tego, by mówić o przewadze optymistów.

Grudzień w skali globalnej był czasem, w którym Rezerwa Federalna rozpoczęła cykl podwyżek stóp 

procentowych,  podczas  gdy  EBC  nieco  pogłębił  operację  luzowania  ilościowego  (choć  i  tak  w 

stopniu mniejszym niż oczekiwał rynek). 



Polski złoty pod koniec roku wzmocnił się w relacji do EUR i USD, ale już sam początek roku 2016  

przyniósł znaczną przecenę naszej waluty - nawet o kilkanaście groszy. Było to wywołane w głównej 

mierze reperkusjami krachu giełdowego w Chinach. Zjawisko to nie ma na razie bezpośredniego 

wpływu na kondycję Presto S.A. czy podobnych firm, faktem jest jednak, że indeksy giełdowe czy 

kontrakty na waluty i surowce - ulegają pochodnym wahaniom. 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem

Raporty EBI

2015-12-31 Bieżący 48/2015 Zbycie  prawa  ochronnego 

znaku  towarowego 

"Minox".

2015-12-14 Bieżący 47/2015 Raport  miesięczny  za 

listopad.

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

miejsce w okresie objętym raportem.

W  grudniu  2015  roku  Presto  S.A.  prowadziła  swą  normalną  działalność  produkcyjną.  Oferta 

Emitenta obejmuje m.in. cztery marki systemów kominowych (Universus, Focus, Magnus i Novus), 

pustaki wentylacyjne, systemy renowacji i piece akumulacyjne (w tym marki Hypokaust).  

Firma  funkcjonuje  od  niedawna  jako  grupa  kapitałowa,  stąd  np.  najnowszy  raport  kwartalny 

(obejmujący okres I – III kw. 2015 r.) miał charakter skonsolidowany. Było to efektem powołania do 

życia w roku 2015 dwóch spółek zależnych, tj. Presto Lab sp. z o.o. (Gliwice)  i Presto Technologie 

sp. z o.o. (Kielce). Ich cel to ekspansja geograficzna Emitenta na terenie kraju, w szczególności na 

Górnym Śląsku oraz w województwie świętokrzyskim. Są to podmioty zarówno handlowe, jak i  

produkcyjne. Wyrób produktów Presto na miejscu pozwoli na ograniczenie kosztów transportu i 

lepsze dopasowanie do oczekiwań klientów.



Emitent realizuje poza tym program motywacyjno-promocyjny dla wykonawców. Jego uczestnicy – 

montujący  systemy  dostarczane  przez  Presto  –  mogą  zbierać  punkty  i  uzyskiwać  dzięki  temu 

interesujące nagrody.

Najnowsze rezultaty finansowe dotyczą trzech kwartałów roku 2015. Skonsolidowane przychody 

wyniosły  w  tym  okresie  11,66  mln  zł.  Obroty  każdej  z  dwóch  spółek  zależnych  były  ponad 

trzymilionowe. Spółki te notowały na razie niewielkie zyski, tym niemniej dużym plusem, biorąc 

pod  uwagę  ich  krótki  staż  rynkowy,  jest  samo  to,  że  owe  rezultaty  były  dodatnie.  Finalnie  

skonsolidowany wynik operacyjny wyniósł 410 tys. zł (marża 3,5 proc.), zaś zysk netto 224 tys. zł  

(marża 1,9 proc.). Sama jednostka dominująca odnotowała sprzedaż na poziomie 5,13 mln zł (2/3  

analogicznej kwoty sprzed roku) i 205 tys. zł zarobku na czysto.

Emitent podtrzymuje przedstawione w  I kw. długoterminowe prognozy finansowe. Zakładają one, 

że w roku 2016 przychody wzrosną do 15,1 mln zł, natomiast zysk netto do 1,61 mln zł. W roku  

2019 obroty powinny sięgnąć już 17,48 mln zł, zaś wynik netto 2,3 mln zł. 

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.

– Raport kwartalny za IV kw. 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:
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