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GRUPA MERCOR PO 3 KWARTAŁACH ROKU OBROTOWEGO 2013/2014 – 

DOBRE WYNIKI FINANSOWE I FINALIZACJA TRANSAKCJI Z ASSA ABLOY 

 

Grupa Mercor, jeden z liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych 

zabezpieczeń przeciwpożarowych zanotowała dobre wyniki finansowe po trzech 

kwartałach roku obrotowego 2013/2014 (1.04.2013-31.12.2013).  

 

W tym okresie Grupa Mercor  wypracowała sprzedaż na poziomie 295,6 mln zł (wobec 

307,4 mln zł rok wcześniej) i zanotowała wzrost wyniku netto o blisko 25%, do 

poziomu 24,4 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 14,3 mln zł w porównaniu do 38,1 mln zł 

rok wcześniej, a EBIT wyniósł 7,2 mln zł wobec 31,9 mln zł rok wcześniej. Na poziom 

wyniku EBIT Grupy miały wpływ koszty doradztwa, o wartości około 11,1 mln zł, 

związane ze sprzedażą pionu oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY.  

 

Najważniejszym wydarzeniem trzeciego kwartału roku obrotowego 2013/2014 była 

finalizacja, 16 grudnia 2013 r., transakcji sprzedaży przez Mercor pionu oddzieleń 

przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY.  

 

Oznacza to, że od 16 grudnia 2013 roku wyniki z działalności oddzieleń 

przeciwpożarowych nie są już konsolidowane. 

 

Cena sprzedaży zbywanej działalności, po dokonanych korektach związanych  

z rozliczeniem  kapitału pracującego i długu netto wyniosła 199,5 mln zł.  Zgodnie  

z wcześniejszymi, deklaracjami część środków z transakcji - ok. 60 mln zł - została 

przeznaczona na spłatę istotnej części zadłużenia bankowego. W  efekcie na dzień 31 

grudnia 2013 roku zadłużenie bankowe Grupy spadło do 9,7 mln zł. Jednocześnie 

Grupa nie odnotowała na koniec 2013 roku zadłużenia netto, a jej nadwyżki finansowe 

wyniosły 126,5 mln zł. Co najmniej 50% środków z transakcji Zarząd Spółki planuje 

przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Część pozyskanych środków zostanie też 

przeznaczona na wdrożenie programu inwestycyjnego dla pozostałych pionów 

produktowych, którymi są: systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy 

wentylacji pożarowej oraz zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.  
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WYNIKI GRUPY MERCOR  PO 3 KWARTAŁACH ROKU OBROTOWEGO 2013/2014 – 

SZCZEGÓŁY 

 

w tys. zł 

Grupa Mercor – wyniki 
skonsolidowane  
1-3Q 2013/2014 

Grupa Mercor – wyniki 
skonsolidowane  
1-3Q 2012/2013 Zmiana % 

(1.04-31.12.2012) (1.04-31.12.2012)  

Przychody ze sprzedaży 295 579 307 404 -3,85% 

EBITDA 14 272 38 095 -62,54% 

EBIT 7 248 31 949 -77,31% 

Marża EBIT (%)  2,45%* 10,39% -7,94 p.p. 

Zysk netto 24 382 19 524** +24,88% 

Marża netto (%)  8,25% 6,35% -1,89 p.p. 
 

 

* Na poziomie wyniku zysku operacyjnego ujęte są koszty doradztwa transakcyjnego związanego ze zbyciem 

działalności z zakresu oddzieleń przeciwpożarowych o wartości ok. 11,1 mln zł. 

 

** Zysk netto nieuwzględniający jednorazowego odpisu wartości firmy utworzonego w I półroczu 2012/2013. Zysk 

netto Grupy Mercor po 3 kwartałach 2012/2013 uwzględniający jednorazowy odpis wyniósł -47 702 tys. zł. 

 

Grupa Mercor w związku ze sprzedażą części działalności w zakresie oddzieleń 

przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY od 16 grudnia 2013 r. kontynuuje działalność w  

ramach  systemów oddymiania, wentylacji pożarowej i zabezpieczeń ogniochronnych 

konstrukcji budowlanych.  

 

W ramach transakcji Grupa Mercor sprzedała następujące aktywa należące do Mercor HD 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna: Pion Oddzieleń 

Przeciwpożarowych Mercor SA (razem z wybranymi aktywami BEM) i spółka Hasil a.s. 

(działająca w Czechach i na Słowacji, poprzez spółkę zależną Hasil s.r.o.).  

 

W efekcie zbycia działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych istotnym zmianom 

uległ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Mercor SA. Konsolidacji nie podlegają aktywa 

i zobowiązania dotyczące zbytej działalności. Wyraźnie widoczny jest też wzrost salda 

środków pieniężnych, co związane jest z otrzymaną zapłatą za przeniesioną na Grupę ASSA 

ABLOY działalność. 

 

Cena sprzedaży zbywanej działalności, po dokonanych korektach związanych z rozliczeniem  

kapitału pracującego i długu netto wyniosła 199,5 mln zł.  

 

Umowa zawarta z Grupą ASSA ABLOY zawiera zapisy dotyczące zakazu konkurencji, w 

związku z czym BEM Sp. z o.o. oraz rumuńska spółka Mercor Fire Protection System s.r.l. 

zobowiązane są do zaniechania działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych. 
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Podstawowe kategorie wynikowe dotyczące działalności zaniechanej, z pominięciem 

dokonanych w okresie 01.04 do 31.12.2012 roku, odpisów aktualizujących wartość firmy, 

kształtowały się następująco: 

Tytuł 
okres 01.04- 
31.12.2013 
w tys. PLN 

okres 01.04-
31.12.2013 
w tys. PLN 

Przychody ze sprzedaży 139 219 140 581 

Wynik na działalności operacyjnej 11 669 11 173 

EBITDA 14 871 14 087 

Wynik na działalności finansowej -1 135 -1 480 

Wynik finansowy brutto 10 534 9 693 

Wynik finansowy netto 8 024 8 040 

 

Poza opisanymi wyżej, w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły inne 

istotne czynniki i zdarzenia o charakterze nietypowym mające wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe.  

 

STRATEGIA  

 

Nadrzędnym celem Grupy Mercor jest ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy 

Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich 

graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

 

Plany strategiczne Grupy Mercor obejmują trzy podstawowe kierunki działań, które mają 

zapewnić Spółce wzrost sprzedaży, udziału w rynku, a w efekcie także zwiększenie zysku. 

Są to: 

 Dalszy wzrost efektywności, głównie poprzez optymalizację procesów biznesowych i 

konsolidację wewnętrzną Grupy Mercor: 

 Usprawnienie zarządzania pionami produktowymi w ramach Grupy Mercor  

 Wzrost jakości obsługi klientów – poprawa komunikacji z klientami 

  Dalszy rozwój sprzedaży:   

 Kontynuacja ekspansji na strategicznych rynkach eksportowych 

 Rozwój sprzedaży na rynkach macierzystych: czeskim, słowackim, 

ukraińskim poprzez nowe spółki zależne: Mercor Czech Republic, Mercor 

Slovakia i Mercor UA 

 Pozyskiwanie nowych rynków zbytu 

 Rozwój sprzedaży w wybranych segmentach gospodarki 

 Rozwój sprzedaży usług serwisowych  

 Wprowadzanie do oferty nowych produktów w zakresie biernych zabezpieczeń 

przeciwpożarowych.  
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NOWE UMOWY GRUPY 

Po 3 kwartałach roku obrotowego 2013/2014 Grupa Mercor w ramach działalności 

kontynuowanej (pion oddymiania, wentylacji i zabezpieczeń konstrukcji) zebrała kontrakty o 

wartości ok. 135 mln zł. 

 

Znalazły się wśród nich zlecenia takie jak np.:  

 Gazoport Świnoujście, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji 

 II linia metra w Warszawie, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji, systemy wentylacji 

pożarowej  

 Centrum Handlowe Copernicus w Toruniu, systemy oddymiania 

 Centrum Handlowe Felicity w Lublinie, systemy oddymiania 

 Warsaw Spire, Warszawa, systemy wentylacji pożarowej 

 Hotel Hilton Kraków Balice, systemy wentylacji pożarowej 

 Serwerownia pod Jarosławlem w Rosji, dla  sieci telefonii komórkowej Beeline – systemy 

oddymiania 

 Szkoła pożarnicza, Bastogne w Belgii – systemy oddymiania 

 

Trzeci kwartał roku obrotowego 2013/2014 był dla Grupy Mercor okresem szczególnym, ze 

względu na finalizowaną w tym czasie transakcję z Grupą ASSA ABLOY, dotyczącą 

sprzedaży przez Mercor działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych. W efekcie 

zmian w strukturze Grupy zmienił się też jej bilans - konsolidacji nie podlegają już aktywa i 

zobowiązania dotyczące biznesu oddzieleń. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, 

wykorzystując środki z transakcji, w grudniu ubiegłego roku dokonaliśmy spłaty istotnej 

części zadłużenia kredytowego - ok. 60 mln zł. Część środków z transakcji zamierzamy także 

przeznaczyć na inwestycje - m.in. w rozwój nowych produktów i dalszy rozwój sprzedaży 

zagranicznej. Chcemy, by efekty tych inwestycji były widoczne już w perspektywie ok. półtora 

roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie mniej niż 50% wpływów  

z transakcji planujemy przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla naszych akcjonariuszy – mówi 

Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA.  

 

Chcemy umacniać naszą pozycję rynkową w ramach działalności w segmentach 

oddymiania, wentylacji pożarowej i zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji, zarówno na 

rynkach macierzystych, na których mamy spółki, jak i na strategicznych dla nas rynkach 

eksportowych. Na wszystkich rynkach, na których do tej pory byliśmy obecni, będziemy 

kontynuować działalność w zakresie systemów oddymiania i poszerzać ją o kolejne nasze 

grupy produktowe. Obserwując potencjał rynku węgierskiego zdecydowaliśmy także o 

utworzeniu na tym rynku nowej spółki – dodaje Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor 

SA.  
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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 

 

 
 

http://www.mercor.com.pl/

