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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 listopad 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 – listopad 2015 r.

Minox S.A. to przedsiębiorstwo, którego działalność w oczywisty sposób związana jest z kondycją 

polskiej branży budowlanej. W szerszym kontekście istotna jest też ogólna sytuacja gospodarcza 

Polski. 

Jednym z mierników koniunktury w branży budowlanej jest ogólny jej wskaźnik, obliczany przez 

GUS. Wykres tego wskaźnika od początku roku 2013 biegnie w trendzie wzrostowym, przy czym 

miesiące jesienne i zimowe przynoszą mniejsze lub większe korekty spadkowe. Należy mieć to na 

uwadze, gdy oceniamy fakt, że w listopadzie 2015 wskaźnik wyniósł -11,6 pkt (w październiku -7,8  

pkt). Jeśli ogólny trend nie zostanie zaburzony, to prawdopodobnie w przyszłym roku uda się wrócić 

powyżej poziomu 0 pkt. 

Ankietowani przez GUS przedsiębiorcy oceniali koniunkturę w branży bardziej pesymistycznie niż w 

październiku i wrześniu, jakkolwiek oceny te były mniej pesymistyczne niż te, które notowano w 

listopadzie w latach 2011 - 2014. 

GUS publikuje też wskaźnik dynamiki produkcji budowlano-montażowej, ale jego najnowszy znany 

odczyt  dotyczy  obecnie  października.  Wynik  to  -5,2  proc.  r/r  (we  wrześniu  -2,5  proc.).  Po 

uwzględnieniu sezonowości wartości te przybierają postać -2,3 proc. oraz -0,9 proc. 



W dalszym ciągu w Polsce niska jest inflacja,  co może skłonić RPP w niedalekiej  przyszłości  do 

obniżki stóp procentowych. Bezrobocie utrzymuje się raczej na niskim poziomie - w październiku 

zeszło do 9,6 proc.,  w listopadzie prawdopodobnie wzrosło (według danych resortu pracy),  ale 

tylko do 9,7 proc. 

Wskaźnik PMI dla przemysłu wyniósł (za listopad) 52,1 pkt (przy prognozie 52,8 pkt). Dobry był 

odczyt dynamiki PKB Polski za III kwartał - wyniósł 3,5 proc. r/r bez sezonowości. 

Na świecie istotne obecnie kwestie to sytuacja ekonomiczna Chin, niskie ceny surowców, polityka 

monetarna EBC i Fed. Co do Rezerwy Federalnej, to prawdopodobnie w połowie grudnia podniesie 

ona stopy procentowe dla dolara. Polski złoty jest obecnie dość słaby: m.in. na EUR/PLN mamy 

kursy ponad 4,30. 

Minox  S.A.  w  opisanych  okolicznościach  prowadzi  normalną  działalność  swego  składu 

budowlanego i samoobsługowego marketu "Mrówka". Szeroki asortyment obejmuje m.in. okna, 

bramy  i  rolety,  a  także  rozmaite  materiały  budowlane.  Spółka  zależna  Minox-Trans  sp.  z  o.o. 

prowadzi natomiast działalność transportową na terenie kraju i poza jego granicami.



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

Raporty EBI

2015-11-14 Kwartalny 47/2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport 

za III kw. 2015 r.

2015-11-06 Bieżący 46/2015 Raport  miesięczny  za  październik 

2015 r. 

Raporty ESPI

2015-11-06 Bieżący 16/2015 Zmiana stanu posiadania akcji.

2015-11-04 Bieżący 15/2015 Zmiana stanu posiadania akcji.

2015-11-04 Bieżący 14/2015 Zmiana stanu posiadania akcji.

2015-11-04 Bieżący 13/2015 Zmiana stanu posiadania akcji.

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

w okresie objętym raportem.

W listopadzie  2015 roku spółka Minox S.A.   w zwyczajny sposób prowadziła  swoją działalność 

operacyjną, tj. handlową – jak to opisano we wcześniejszym paragrafie niniejszego raportu. Firma 

przedstawiła też swoje najnowsze rezultaty finansowe, obejmujące III kw. roku 2015 oraz (w ujęciu 

narastającym) okres dziewięciu miesięcy.

Przychody skonsolidowane grupy prowadzonej przez Minox wyniosły w ujęciu narastającym 27,6 

mln  zł,  zaś  w  samym  III  kw.  ponad  10  mln  zł.  W  obu  ujęciach  był  to  przejaw 

kilkunastoprocentowych  spadków,  warto  jednak  zauważyć,  że  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 dodatni 

przepływy operacyjne netto, wynoszące 4,5 mln zł.

Przedsiębiorstwo  organizuje  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. 

Minox S.A.  prognozuje na ten rok skonsolidowaną kwotę 54 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz  

7 mln zł zysku netto. Realizacja tej prognozy oznaczałoby wzrost przychodów o 13 proc., a zysku o 

7,6 proc. (w skali rocznej). Cały czas Zarząd nie wyklucza też działań na rzecz przejścia na główny  

parkiet GPW (ale nie wcześniej niż w przyszłym roku). 

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

które dotyczą Emitenta i istotne z punktu widzenia inwestorów.

– Raport miesięczny za grudzień 2015 r. – do 15 stycznia 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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