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GRUPA MERCOR PO I KWARTALE 2014/2015 

 

Grupa Mercor, jeden z liderów europejskiego rynku w  bran ży systemów biernych 
zabezpiecze ń przeciwpo żarowych w pierwszym kwartale roku obrotowego 2014/2 015 
(1.04.2014-30.06.2014) zanotowała w ramach działaln ości kontynuowanej (działalno ść 
po transakcji sprzeda ży pionu oddziele ń przeciwpo żarowych Grupie ASSA ABLOY 16 
grudnia 2013 roku) przychody na poziomie 46,9 mln z ł wobec 44,7 mln zł rok 
wcześniej.  
 
Wynik EBITDA po I kwartale 2014/2015 wyniósł 6,1 ml n zł wobec 4,8 mln zł rok 
wcześniej, a EBIT 4,6 mln zł w porównaniu do 3,5 mln zł rok wcze śniej. Wynik netto 
Grupy w tym okresie si ęgnął natomiast  4,6 mln zł wobec 2,2 mln zł w tym samy m 
okresie rok wcze śniej. Zysk netto Grupy uwzgl ędniaj ący tak że działalno ść zaniechan ą 
(związaną z doko ńczeniem realizacji i rozliczeniem umów handlowych z awartych 
przed transakcj ą sprzeda ży) wyniósł 3,3 mln zł wobec 3,8 mln zł rok wcze śniej. 
 
Realizuj ąc wcześniejsze deklaracje, w lipcu tego roku Spółka wypłac iła 
akcjonariuszom dywidend ę w wysoko ści 9,26 zł na akcj ę, przeznaczaj ąc na ten cel 145 
mln zł, ze środków pozyskanych z transakcji sprzeda ży pionu oddziele ń 
przeciwpo żarowych Grupie ASSA ABLOY.    
 
WYNIKI GRUPY MERCOR (DZIAŁALNO ŚĆ KONTYNUOWANA ) PO I KWARTALE ROKU 

OBROTOWEGO 2014/2015 – SZCZEGÓŁY 

 

w tys. zł 

Grupa Mercor 
2014/2015 

Grupa Mercor 
2013/2014 Zmiana % 

(1.04.2014-
30.06.2014) 

(1.04.2013-
30.06.2013)  

Przychody ze sprzedaży 46 918 44 662 5,05% 
EBITDA 6 071 4 812 26,16% 
EBIT 4 616 3 525 30,95% 
Marża EBIT (%)  9,84% 7,89% 1,95 p.p. 

Zysk netto 4 592 2 226 106,28% 
Marża netto (%)  9,79% 4,98% 4,81% 

*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).  
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WYNIKI GRUPY MERCOR UWZGLĘDNIAJĄCE DZIAŁALNO ŚĆ KONTYNUOWANĄ   

I ZANIECHANĄ (związaną z doko ńczeniem realizacji i rozliczeniem umów handlowych 

zawartych przed transakcj ą sprzeda ży) PO I KWARTALE ROKU OBROTOWEGO 

2014/2015 – SZCZEGÓŁY 

 

w tys. zł 

Grupa Mercor 
2014/2015 

Grupa Mercor 
2013/2014 Zmiana % 

(1.04.2014-
30.06.2014) 

(1.04.2013-
30.06.2013)  

Przychody ze sprzedaży 50 776 83 162 -38,94% 
EBITDA 4 627 8 999 -48,58% 
EBIT 3 138 6 602 -52,47% 
Marża EBIT (%)  6,18% 7,94% -1,76 p.p. 

Zysk netto 3 270 3 774 -13,35% 
Marża netto (%)  6,44% 4,54% 1,90 p.p. 
 
 
W pierwszym kwartale roku obrotowego 2014/2015 w ramach działalności kontynuowanej 
Grupa odnotowała 5-proc. wzrost sprzedaży (z 46,9 mln zł do 44,7 mln zł).  
 
Grupa odnotowała niższy o 21% (spadek z 5,6 mln zł do 4,5 mln zł) poziom sprzedaży 
eksportowej (na rynkach, na których nie działają spółki z Grupy) wobec poprzedniego roku. 
Na rynkach macierzystych (Hiszpania, Rosja, Ukraina, Czechy i Słowacja, Rumunia) Grupa 
wypracowała sprzedaż wyższą o blisko 16 proc. (wzrost z 16,1 mln zł do 18,6 mln zł). W 
Polsce Grupa odnotowała blisko 4-proc. wzrost sprzedaży (z 23 mln zł do 23,8 mln zł). 
 
Na rynku rosyjskim, na którym działa spółka Mercor Proof (zgodnie z umową z ASSA 

ABLOY spółka kontynuuje dystrybucję produktów oddzieleń przeciwpożarowych), Grupa 
odnotowała w pierwszym kwartale 2014/2015 blisko 30-proc. wzrost sprzedaży (z 7,3 mln zł 
do 9,4 mln zł), z kolei na rynku ukraińskim, sprzedaż wzrosła do 0,4 mln zł z 0,2 mln zł rok 
wcześniej.  
 
Warto podkreślić, że zakład produkcyjny (montownia) Grupy na Ukrainie zlokalizowany jest 
w zachodniej części kraju, nieobjętej działaniami militarnymi. W roku obrotowym 2013/2014 
sprzedaż na rynku ukraińskim stanowiła niewiele ponad 3% sprzedaży Grupy ogółem, co 
oznacza, że Grupa prowadzi na Ukrainie  działalność o niewielkiej skali dla całości biznesu.   
W ramach działalności kontynuowanej Grupa zanotowała ponad 100-proc. wzrost zysku 
netto oraz wyższe zyski na poziomie EBIT (o blisko 31%) i EBITDA (26%).  
 
Przykładowe zamówienia pozyskane przez Grupę w I kwartale roku obrotowego 2014/2015: 

 

• Decathlon, Belgia, systemy oddymiania 

• Mercedes, Belgia, systemy oddymiania 
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• Hala magazynowa, Baxi Calefacción, Hiszpania, systemy oddymiania 

• Hala widowiskowa z 3 tys. miejsc, Konstantyna – Algieria, zabezpieczenia 
ogniochronne konstrukcji  

• Stadion City Arena Trnava, Słowacja, systemy oddymiania 

• Narodowe Forum Muzyki, Wrocław, systemy wentylacji pożarowej 
• Metro w Warszawie, kolejne etapy - systemy wentylacji pożarowej i zabezpieczenia 

ogniochronne konstrukcji 

• Waterfront Gdynia, systemy wentylacji pożarowej 

• Terminal PLNG w Świnoujściu, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji  
 
W pierwszym kwartale pracowaliśmy nad konsolidacją Grupy po wydzieleniu i sprzedaży 
działu oddzieleń przeciwpożarowych. Uzyskane wyniki z działalności kontynuowanej są 
satysfakcjonujące, lepsze niż w tym samym okresie rok wcześniej. To drugi kwartał w historii 
działalności Grupy, po sprzedaży pionu oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY, 
cieszy nas więc poprawa wyników świadcząca o tym, że położenie większego nacisku na 
piony produktowe, które pozostały w Grupie już przynosi wymierne efekty. Pracujemy stale 
nad wzmocnieniem konkurencyjności Grupy rozbudowując poszczególne obszary, takie jak 
R&D czy obsługa klienta. Przed nami bardzo dużo pracy mającej na celu dalsze 
rozszerzanie naszej oferty produktowej i sprzedaży eksportowej - mówi Krzysztof Krempeć, 
Prezes Zarządu Mercor SA.  
 
Bardzo ważnym wydarzeniem ostatniego czasu była wypłata 145 mln zł dywidendy dla 
naszych akcjonariuszy. Cieszymy się, że spełniliśmy w ten sposób deklaracje składane przed 
finalizacją transakcji z ASSA ABLOY – dodaje Krzysztof Krempeć. 
 
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 


