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Gdańsk, 24 czerwca 2016 

 

 

GRUPA MERCOR PO ROKU 2015/2016: 

 

WZROST SPRZEDAŻY MIMO SPADKÓW NA RYNKU ROSYJSKIM,  

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO. 

 

Grupa Mercor, należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów 

biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, po roku obrotowym 2015/2016 (1.04.2015 - 

31.03.2016) odnotowała ponad 12-proc. wzrost sprzedaży, wypracowując przychody z 

działalności kontynuowanej w wysokości 231,7 mln zł wobec 206,4 mln zł rok 

wcześniej. 

 

Grupa odnotowała wyższą sprzedaż na wszystkich rynkach swojej działalności, 

wyłączając Rosję. Sprzedaż w Polsce wzrosła o 18%, a na rynkach zagranicznych, z 

wyłączeniem Rosji, wzrosła o 32%.  

 

Zyski EBITDA i EBIT Grupy Mercor wzrosły odpowiednio o ponad 6 proc. (do 19,5 mln 

zł z 18,4 mln zł rok wcześniej) i 5 proc. (do 13,7 mln zł z 13,1 mln zł). Zysk netto Grupy 
spadł o 12 proc. (z 9,5 mln zł do 8,4 mln zł), na co wpływ miały m.in. różnica w wyniku 

spółki rosyjskiej r/r o 3,8 mln zł, koszty związane z akwizycją i integracją węgierskiej 

spółki Dunamenti Tűzvédelem. 

 

Przejęcie spółki Dunamenti Tűzvédelem, węgierskiego lidera zabezpieczeń 

przeciwpożarowych,należało do kluczowych wydarzeń minionego roku. Akwizycja 

poszerzyła portfel produktowy Grupy w zakresie ogniochronnych zabezpieczeń 

konstrukcji budowlanych. Sprzedaż węgierskiej spółki odpowiadała za blisko 5 proc. 

wzrost przychodów Grupy w roku obrotowym 2015/2016. Wyniki Dunamenti 

Tűzvédelem konsolidowane są przez Grupę Mercor od października 2015 roku. 

 

Grupa Mercor w roku obrotowym 2015/2016 realizowała szeroko zakrojony plan 

inwestycyjny, m.in. modernizację Zakładu Produkcyjnego w Cieplewie (rozbudowa 

mocy produkcyjnych i usprawnienie produkcji); rozpoczęcie montażu linii 

produkcyjnej zabezpieczeń konstrukcji w Zakładzie Produkcyjnym w Mirosławiu pod 

Płockiem oraz prace nad nowymi produktami R&D, które wzmocnią jej ofertę. W lutym 

2016 roku Grupa podpisała umowę z NCBiR (w ramach programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020) na dofinansowanie, w kwocie 10,3 mln zł, 5-letniego 

projektu inwestycyjnego prowadzonego we wszystkich grupach produktowych.  

 
Grupa w roku obrotowym 2015/2016 pozyskała kontrakty o wartości 220,4 mln zł 

wobec 208,6 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 6 proc. r/r.  

 



 

 2

Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2015/2016 w 

wysokości 8 mln zł, co oznacza 0,51 zł za akcję. 

 

 

WYNIKI GRUPY MERCOR (DZIAŁALNOŚC KONTYNUOWANA) PO ROKU 

OBROTOWYM 2015/2016 – SZCZEGÓŁY * 

 

w tys. zł 

Grupa Mercor 

2015/2016  

Grupa Mercor 

2014/2015 Zmiana % 

(1.04.2015-31.03.2016) (1.04.2014-31.03.2015)   

Przychody ze sprzedaży 231 725 206 377 +12,28% 

Marża brutto na sprzedaży (%) 28,16% 30,64% -2,48 p.p.   

EBITDA 19 541 18 366 +6,40% 

EBIT 13 659 13 058 +4,60% 

Marża EBIT (%)  5,89% 6,33% -0,44 p.p. 

Zysk netto  8 413 9 528 -11,70% 

Zysk netto z uwzględnieniem 

działalności zaniechanej 6 472 8 213 -21,20% 

Marża netto (%)  3,63% 4,62% -0,99 p.p. 
*W efekcie zbycia i zaniechania działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych Grupy Mercor, od 16 grudnia 2013 r. 

konsolidacji nie podlegają przychody i koszty dotyczące zbytej działalności (działalność zaniechana), obejmujące dokończenie i 

rozliczenie umów handlowych zawartych przed sprzedażą pionu oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY w 2013 r. 

 

Na niższy wynik netto Grupy z działalności kontynuowanej r/r, poza niższą sprzedażą na 

rynku rosyjskim, miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki: koszty o charakterze 

jednorazowym, w tym przede wszystkim koszty związane z przejęciem i integracją spółki 

Dunamenti Tűzvédelem oraz spadek marżowości kontraktów realizowanych przez spółkę 

matkę Mercor SA (choć kwotowo marża wzrosła). 

 

Rok obrotowy 2015/2016 był drugim pełnym rokiem działalności Grupy Mercor po sprzedaży 

pionu oddzieleń przeciwpożarowych, która miała miejsce w grudniu  2013 r. W tym okresie 

spółka odnotowała sprzedaż oddzieleń przeciwpożarowych na zamykanych kontraktach w 

wysokości 4,5 mln zł (wobec 13,7 mln zł rok wcześniej). Grupa odnotowała stratę netto z 

działalności zaniechanej w wysokości 1,9 mln zł.  

 
SPRZEDAŻ W POLSCE I NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 

 

Grupa, wyłączając Rosję, odnotowała wyższą sprzedaż na wszystkich rynkach swojej 

działalności. Sprzedaż w Polsce wzrosła o 18%, a na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem 

Rosji, wzrosła o 32%. Na rynku rosyjskim Grupa odnotowała spadek przychodów o 38% 

w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, na co wpływ miały 20-proc. 

dewaluacja rubla (spadek sprzedaży w rublu wyniósł 17%) oraz ograniczenie części 

projektów w wyniku pogłębiającego się kryzysu w sektorze budowlanym. Spadkowi 

sprzedaży w Rosji,  towarzyszyło osłabienie marżowości.  

 

Sytuacja na Ukrainie ustabilizowała się na bardzo niskim poziomie. Ukraińska spółka 

zależna (która prowadzi jedynie działalność handlową) poprawiła sprzedaż, osiągając 

przychody na poziomie 2,6 mln zł wobec 1,9 mln zł rok wcześniej (wzrost o 38%). 
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Na rynku hiszpańskim, charakteryzującym się silną konkurencyjnością, ale i stopniową 

poprawą sytuacji gospodarczej, Grupa odnotowała blisko 5-proc. wzrost sprzedaży. 

Hiszpańska spółka Grupy - Mercor Tecresa - zakończyła rok 2015/2016 zyskiem na 

poziomie 0,3 mln zł. Spółka rozwija sprzedaż w Hiszpanii oraz sprzedaż eksportową m.in. do 

krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. 

 

Na rynku węgierskim, na którym Grupa realizuje sprzedaż dzięki przejęciu spółki Dunamenti 

Tűzvédelem, Grupa odnotowała w roku 2015/2016 przychody na poziomie 6,6 mln zł. 

Łączna sprzedaż przejętej przez Grupę spółki Dunamenti Tűzvédelem wyniosła w roku 

2015/2016 9,7 mln zł i odpowiada za 4,7% wzrostu przychodów Grupy w roku 2015/2016. 
Wyniki węgierskiej spółki konsolidowane są od II półrocza roku 2015/2016. 

 

Plan sprzedażowy wykonały małe, niedawno założone (w roku obrotowym 2013/2014) spółki 

w Czechach, na Słowacji oraz spółka w Rumunii, co dobrze rokuje ich rozwojowi. Na rynkach 

Czech i Słowacji sprzedaż wzrosła o 16% do 13,4 mln zł, z 11,5 mln zł. W Rumunii sprzedaż 

wzrosła o 39%, do 4,3 mln zł z 3,1 rok wcześniej. 
 

INWESTYCJE 

 

W roku obrotowym 2015/2016 Grupa poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości ponad 10,5 

mln zł, na następujące inwestycje: 

 

1. Wprowadzenie nowych produktów do oferty oraz pozyskiwanie nowych certyfikatów i 

dopuszczeń dla produktów Grupy. 

2. Rozbudowa powierzchni produkcyjnej o 1500 m² w głównym zakładzie produkcyjnym w 

Polsce (Cieplewo k. Gdańska). 

3. Zakup nowych urządzeń. 

4. Reorganizacja procesów produkcyjnych zgodnie z zasadami lean manufacturing. 

5. Wzmocnienie struktur handlowych i działu R&D. 

6. Inwestycja w rozwój sprzedaży na nowych rynkach (m.in. model franczyzowy).   

7. Zaprojektowanie, zakup i montaż linii produkcyjnej zabezpieczeń konstrukcji w Zakładzie 

w Mirosławiu koło Płocka.  

 

W lutym 2016 roku Grupa podpisała umowę z NCBiR (w ramach programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020) na dofinansowanie, w kwocie 10,3 mln zł, 5-letniego projektu 

inwestycyjnego prowadzonego we wszystkich grupach produktowych. 

 

PRZEJĘCIE DUNAMENTI TŰZVÉDELEM 

 

W lipcu 2015 roku Mercor SA podpisała warunkową umowę nabycia 100% akcji węgierskiej 

spółki Dunamenti Tűzvédelem z siedzibą w Göd, prowadzącej działalność w zakresie 

biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych (lider na rynku węgierskim), w tym przede 

wszystkim ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji.  

 

Grupa Mercor realizuje już pierwsze kontrakty z wykorzystaniem produktów Dunamenti 

Tűzvédelem, takich jak zabezpieczenia przejść instalacyjnych i zabezpieczenia dylatacji oraz 

farby pęczniejące Polylack W. Produkty te posiadają wymagane dokumenty dopuszczające 

do sprzedaży na rynku polskim i rynkach europejskich.  
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W ramach rozwijanego cross–sellingu Mercor wprowadził produkty w zakresie wentylacji  

i oddymiania na rynek węgierski, do oferty Dunamenti Tűzvédelem.  

 

Miniony rok obrotowy 2015/2016 oceniamy dobrze, pomimo niższych od oczekiwań Zarządu 

poziomów sprzedaży i wyniku netto. Zysk netto Grupy był niższy o 1,1 mln zł. Największy 

wpływ na to miała  utrzymująca się trudna sytuacja w Rosji skutkująca mniejszą liczbą i 

wartością realizowanych kontraktów. W rezultacie wynik netto spółki rosyjskiej był niższy o 

3,8 mln zł rok do roku. Ważny jednak jest fakt, że sprzedaż Grupy, mimo złej sytuacji na 

wschodzie, regularnie rośnie, co wspierane jest poprawą sytuacji w Hiszpanii, dobrym 
tempem rozwoju w Czechach, na Słowacji, w Rumunii oraz kupnem lidera z branży 

zabezpieczeń przeciwpożarowych na Węgrzech - Dunamenti Tűzvédelem – mówi Krzysztof 

Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA. 

 

Ważnymi wydarzeniami minionego roku były przede wszystkim przejęcie Dunamenti 

Tűzvédelem oraz liczne inwestycje w produkcję i produkty R&D, mające na celu 

wzmocnienie naszych przewag konkurencyjnych i zwiększenie sprzedaży. Podpisaliśmy 

także z NCBiR umowę na dofinansowanie, w kwocie 10,3 mln zł, pięcioletniej inwestycji 

Grupy. W rok obrotowy 2016/2017 wchodzimy z planem zakończenia istotnych projektów 

R&D we wszystkich trzech działach produktowych, z wdrożonymi inwestycjami w moce 

produkcyjne oraz ze strategią nastawioną na dalszy wzrost skali działalności poprzez rozwój 

organiczny i przejęcia. Rozbudowujemy zespół eksportowy. Dodatkowo słabszy złoty 

wzmacnia pozycję eksportową Grupy. Mając na uwadze dobrą sytuację finansową i 

perspektywy spółki, Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,51 na akcję 

- dodał Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA. 

 
 

NOWE ZLECENIA 

 

Grupa w roku obrotowym 2015/2016 pozyskała kontrakty o wartości 220,4 mln zł wobec 

208,6 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 6% r/r. 
 

Przykładowe zamówienia pozyskane przez Grupę w roku 2015/2016: 

 CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych), Francja; systemy oddymiania 

 Northcott Theatre, Exeter, Wielka Brytania; systemy oddymiania 

 Biblioteka multimedialna, Waalse Krook, Belgia; systemy oddymiania 

 Kompleks mieszkaniowy, Madryt, Hiszpania, ogniochronne zabezpieczenie 
konstrukcji  

 Siedziba państwowej firmy Sonatrach (największa firma algierska i afrykańska), 
Algieria; systemy oddymiania i zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji 

 Centrum logistyczne Lapp Group, Samara, Rosja, systemy oddymiania 

 Baza lotnicza NATO, Papa, Węgry, ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji 
Dunamenti 

 Centrum logistyczne Goodman, Gyal, Węgry; systemy oddymiania 

 Centrum Dystrybucyjne Coop, Trenczyn, Słowacja; systemy oddymiania 

 Centra logistyczne Panattoni, koło Warszawy, Wrocławia i Poznania; Polska; systemy 
oddymiania 

 Elektrownia Opole blok 5 i 6; Polska; systemy wentylacji pożarowej 
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Dodatkowych informacji udzielają: 

 

Beata Cioczek, M+G 

Tel. (22) 416 01 02, 508 385 432 

e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl 

Aleksandra Gierjatowicz, Mercor SA  

Tel. (58) 341 42 45 w.140, 609 462 186 

e-mail: a.gierjatowicz@mercor.com.pl

 
Mercor SA z siedzibą w Gdańsku istnieje od 1988 roku. Jest jednym z największych w Polsce podmiotów 
działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tworzy grupę kapitałową, która na 
europejskim rynku należy do wiodących podmiotów w branży. Na ofertę firmy składają się: systemy wentylacji 
pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, systemy oddymiania, odprowadzania ciepła  
i doświetleń dachowych. Imponującą listę realizacji Grupy Mercor tworzą m.in. obiekty takie jak Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie, Hotel Westin, Hotel Hilton, Narodowy Bank Polski, Biblioteka Narodowa, 
Poznańskie Centrum Finansowe, Galeria Kazimierz w Krakowie, Złote Tarasy, Zakłady Chemiczne Puławy, 
Zakłady Chemiczne Dwory, Zakłady Azotowe Puławy, Rondo 1, Domoteka, PKN Orlen Płock, Canal Plus 
Cyfrowa. Na rynku czeskim Grupa może pochwalić się takimi realizacjami jak: Narodowy Bank Czeski, hotele 
Four Seasons, Hilton, Le Palais, Marriott, SAS Radisson, sieci sklepów Hypernova, Kaufland, Tesco, a na rynku 
hiszpańskim do klientów spółki Tecresa  zaliczają sie m.in. Ikea, Peugeot, Coca-Cola, Whirpool, Flex, Sanitas, 
Opel i wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA są notowane na GPW. 
  

Dodatkowe informacje dostępne także na: www.mercor.com.pl 


