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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 styczeń 2016 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 – styczeń 2016 r.

Jeśli chodzo o otoczenie zewnętrzne, to na wynikach Minox S.A. najbardziej odbija się kondycja

polskiej  branży  budowlanej.  W  pewnej  mierze  istotna  jest  też  oczywiście  całościowa  sytuacja

gospodarcza Polski. Czynniki globalne mają raczej pośredni wpływ. 

W styczniu 10,3 proc. przedsiębiorstw budowlanych rozpoznawało poprawę koniunktury (według

badań GUS),  natomiat  23,1  proc.  mówiło  o  jej  pogorszeniu.  W grudniu  odpowiednie  wartości

wyniosły 8,9 proc. i 25 proc., zatem nastąpiła poprawa sytuacji. 

Poprawa  ta  widoczna  jest  także  na  wykresie  wskaźnika  ogólnego  klimatu  koniunktury.  Jeśli

weźmiemy pod uwagę saldo, to zauważymy, że z dużym prawdopodobieństwem najnowsze odczyty

wpisują się w trend wzrostowy, widoczny od początku roku 2013. Styczniowa wartość wskaźnika to

-12,7 pkt, gdy w grudniu było to -16,1 pkt. Trend, o którym mowa, został ostatnio zachwiany, ale

jest jeszcze szansa na jego obronę. 

Patrząc na dane z branży budowlanej za jesień i  zimę, musimy mieć na uwadze, że tradycyjnie

okresy te są czasem osłabienia tego sektora z uwagi na czynniki pogodowe. Pozytywne jest zresztą

to, że w styczniu pesymizm przedsiębiorców był mniejszy niż w grudniu. 



Jeśli  chodzi  o  dynamikę produkcji  budowlano-montażowej,  to  najnowsza znana publikacja  GUS

mówi o grudniu - i wtedy było to -0,3 proc. r/r bez sezonowości (w listopadzie +1,2 proc.) oraz -2

proc. r/r z jej uwzględnieniem (poprzednio -1,9 proc.). 

Ogólna sytuacja gospodarcza Polski nie jest zła - w tym sensie, że np. odczyt dynamiki PKB za IV kw.

2015 roku wyniósł +3,9 proc. r/r przy uśrednionej prognozie 3,8 proc. Co więcej, bardzo dobrze

wypadła grudniowa sprzedaż detaliczna (+4,9 proc. r/r). Wskaźnik PMI dla przemysłu utrzymuje się

powyżej 50 pkt, co jest pozytywne, jakkolwiek przyznać trzeba, że w styczniu spadł do 50,9 pkt,

bardziej niż to zakładała prognoza. 

Problematyczną kwestią dla  polskiej  giełdy  i  wartości  złotego była  decyzja  agencji  Standard  &

Poor's o obniżeniu rentowności polskich papierów dłużnych. Tłumaczono to niepokojem o wpływ

polityki nowego rządu na gospodarkę. Faktem jest jednak, że dwie pozostałe agencje - Moody's i

Fitch - nie zmieniły jeszcze polskiego ratingu. 

Jeśli  chodzi  o  kondycję  gospodarki  światowej,  to  głównymi  problemami  są  tematy  takie  jak

taniejąca ropa, niepewność co do sytuacji w Chinach (nowy rok zaczął się przeceną na tamtejszej

giełdzie)  i  kwestia  tego,  czy  Rezerwa  Federalna  podwyższy  stopy,  a  EBC  pogłębi  luzowanie

monetarne. 



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

Raporty EBI

2016-01-14 Bieżący 2/2016 Harmonogram  publikacji

raportów  okresowych  w

2016 r.

2016-01-14 Bieżący 1/2016 Raport  miesięczny  za

grudzień 2015.

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

w okresie objętym raportem.

W  styczniu  2016  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, mianowicie

Minox Trans sp. z o.o. Jej oferta to przewóz drogowy różnego rodzaju towarów i materiałów, w

szczególności  budowlanych,  przy  czym  oznacza  to  zarówno  transport  krajowy,  jak  i

międzynarodowy (na terenie Europy i Rosji). 

Spółka  dominująca  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. 

Najnowsze wyniki  finansowe obejmują IV kwartał  roku 2015, a z  uwagi  na prezentację danych

narastających  –  także  cały  rok  2015.  Ogólna  sytuacja  w  branży  budowlanej  (przez  co  należy

rozumieć np. wzrost konkurencji i cen materiałów) sprawiła, że przychody całoroczne spadły o ok.

12 proc., do 33,7 mln zł (mowa o kwocie jednostkowej). 



Firma wypracowała 1,93 mln zł zysku operacyjnego, głównie w IV kw. Cała grupa zanotowała 37,9

mln zł przychodów (84,3 proc. zaktualizowanej prognozy) i zarazem 2,84 mln zł zysku netto (94,8

proc. przewidywań przedstawionych w grudniu). 

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

które dotyczą Emitenta i istotne z punktu widzenia inwestorów.

– Raport miesięczny za luty 2016 r. – do 15 marca 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”.
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