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GRUPA MERCOR PO 1Q 2016/2017: 

WZROST SPRZEDAŻY I ZYSKOWNOŚCI 

 

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

biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, po I kwartale roku obrotowego 2016/2017 

(1.04.2016 - 30.06.2016) wypracowała przychody z działalności kontynuowanej  

w wysokości 60,7 mln zł wobec 51,1 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost 

sprzedaży o blisko 19-proc.  

 

Zysk EBITDA Grupy Mercor wzrósł do 5,9 mln zł z 3,9 mln zł rok wcześniej, z kolei zysk 

EBIT wzrósł do 4,2 mln zł z 2,3 mln zł. Zysk netto Grupy wzrósł do 3,6 mln zł z 1,2 mln 

zł, na co wpływ miały m.in. poprawa wyniku spółki rosyjskiej r/r o 1,1 mln zł (wobec 

straty rok wcześniej) związana głównie z realizacją kontraktów z poprzedniego roku 

wstrzymywanych z powodu braku przedpłat od klientów; rozwój sprzedaży na rynkach 
zagranicznych oraz zysk w wysokości 0,6 mln zł wypracowany przez przejętą w  

II półroczu 2015 roku węgierską spółkę Dunamenti Tűzvédelem.  

 

Grupa w I kwartale roku obrotowego 2016/2017 pozyskała kontrakty o wartości 68,2 

mln zł wobec 54,1 mln zł, co oznacza wzrost o 26 proc. r/r.  

 

WYNIKI GRUPY MERCOR (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA) PO I KWARTALE ROKU 

OBROTOWEGO 2016/2017 – SZCZEGÓŁY * 

 

w tys. zł 

Grupa Mercor 

2016/2017  

Grupa Mercor 

2015/2016 Zmiana % 

(1.04.2016-30.06.2016) (1.04.2015-30.06.2015)   

Przychody ze sprzedaży 60 717 51 119 +18,77% 

Marża brutto na sprzedaży (%) 30,22% 28,90% +1,32 p.p.   

EBITDA 5 854 3 867 +51,38% 

EBIT 4 204 2 305 +82,39% 

Marża EBIT (%)  6,92% 4,51% +2,41 p.p. 

Zysk netto  3 596 1 189 +202,44% 

Zysk netto z uwzględnieniem 

działalności zaniechanej 3 442 1 130 +204,60% 

Marża netto (%)  5,92% 2,33% +3,59 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. 
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SPRZEDAŻ W POLSCE I NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 

Na wzrost poziomu przychodów Grupy w I kwartale 2016/2017 wpływ miało m.in. 

skonsolidowanie przychodów węgierskiej spółki Dunamenti Tűzvédelem (w wysokości 4,7 

mln zł), która odpowiada za 9-proc. wzrost sprzedaży. Przychody Grupy, bez uwzględnienia 

Dunamenti Tűzvédelem, wzrosły o blisko 10%. 

 

 Grupa odnotowała w Polsce przychody w wysokości 29,0 mln zł wobec 31,5 mln zł 

rok wcześniej, co oznacza spadek o blisko 8% r/r.  

 

Sprzedaż na rynkach zagranicznych wzrosła o 61%, do 31,7 mln zł, z 19,6 mln zł. 

Największe dynamiki przychodów Grupa wypracowała w Rosji (+87%) oraz w Czechach i na 

Słowacji (+62%):  

 

 Na rynku rosyjskim Grupa w I kwartale 2016/2017 poprawiła sprzedaż o 4,4 mln zł, 

osiągając poziom 9,4 mln zł wobec 5,0 mln zł rok wcześniej.  

 

 Na rynku hiszpańskim Grupa odnotowała blisko 11-proc. wzrost sprzedaży (7,4 mln 

zł wobec 6,7 mln zł rok wcześniej). Spółka rozwija sprzedaż w Hiszpanii oraz 

sprzedaż eksportową m.in. do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. 

 

 Na rynku Czech i Słowacji sprzedaż wzrosła o 62%, do 4,0 mln zł z 2,5 mln zł rok 

wcześniej. 

 

 Na nowym dla Grupy rynku węgierskim, na którym Mercor realizuje sprzedaż 

swoich produktów dzięki przejęciu spółki Dunamenti Tűzvédelem, odnotowano 

przychody na poziomie 2,8 mln zł.  Dunamenti Tűzvédelem część sprzedaży realizuje 

także na rynkach zagranicznych, na których wcześniej Grupa Mercor nie była 

obecna, jak Bułgaria, Serbia czy Izrael. 

 

 W Rumunii sprzedaż wzrosła o blisko 58 proc., do 1,2 mln zł z 0,7 rok wcześniej. 

 
Pierwszy kwartał roku 2016/2017 oceniamy pozytywnie. Widzimy efekty rozwoju sprzedaży 

naszych spółek zależnych. W ubiegłym roku obrotowym podjęliśmy szereg działań mających 

na celu dalszy rozwój działalności. Wśród nich są m.in. rozwijanie sprzedaży na rynkach 

zagranicznych; przejęcie węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem, które poszerzyło naszą 

ofertę i umożliwiło cross-selling. Działalność spółki rosyjskiej ograniczyliśmy do kluczowych 

produktów. W I kwartale spółka rosyjska przyniosła znaczną poprawę wyniku, co było 

związane głównie z realizacją kontraktów z poprzedniego roku obrotowego wstrzymywanych 

z powodu braku przedpłat od klientów - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu 

„MERCOR” S.A. 

 

Pozycję eksportową Grupy dodatkowo wzmacnia słabszy złoty. Warto także wspomnieć, że 

w sierpniu 2016 roku wypłaciliśmy naszym akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,51 zł 

na akcję, co oznacza stopę dywidendy na poziomie 5,56%, czyli przekraczającym średnią 

rynkową - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A. 
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NOWE ZLECENIA 

 

Grupa w 1Q 2016/2017 pozyskała kontrakty o wartości 68,2 mln zł wobec 54,1 mln zł, co 

oznacza wzrost o 26 proc. r/r. Kontrakty o wartości 3,9 mln pozyskała spółka Dunamenti 

Tűzvédelem.  
 

Przykładowe zamówienia pozyskane przez Grupę w I kwartale 2016/2017: 

 Elektrownia Opole blok 5 i 6; Polska; systemy wentylacji pożarowej 

 DRW 4 w PKN Orlen; Polska; ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji 

 Biblioteka multimedialna, Waalse Krook, Belgia; systemy oddymiania 

 Drukarnia Keskeny, Węgry; systemy oddymiania 

 Kąpielisko w Szombathely, Węgry; ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji  
 Nowe hale produkcyjne dla IKEA w miejscowości Malacky na Słowacji; systemy 

oddymiania. 

 

 

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” S.A.  

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

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

 
„MERCOR” S.A. 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” S.A. są notowane na GPW. 
  

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


