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GRUPA MERCOR PO I PÓŁROCZU 2013/2014 – DOBRE WYNIKI  I UTRZYMANIE 

STABILNYCH WSKA ŹNIKÓW ZYSKOWNOŚCI 

 
Grupa Mercor, jeden z liderów europejskiego rynku w  bran ży systemów biernych 

zabezpiecze ń przeciwpo żarowych zanotowała dobre wyniki finansowe po I półr oczu 

roku obrotowego 2013/2014 (1.04.2013-30.09.2013).  

 

W I półroczu roku 2013/2014 Grupa wypracowała sprze daż na poziomie  

198 mln zł, zbli żonym do warto ści odnotowanej rok wcze śniej. Jednocze śnie Grupa 

osi ągnęła  wyższy o blisko 13% wynik netto: 12,1 mln zł (wynik zn ormalizowany, bez 

uwzgl ędniania kosztów o charakterze jednorazowym), w poró wnaniu do 10,7 mln zł 

rok wcze śniej (bez uwzgl ędniania odpisów aktualizuj ących utworzonych w I półroczu 

2012/2013). Grupa utrzymuje wska źniki rentowno ści na stabilnym, dobrym poziomie.  

 

Grupa Mercor jest w trakcie procesu maj ącego na celu sprzeda ż działalno ści  

w zakresie oddziele ń przeciwpo żarowych Grupie ASSA ABLOY, światowemu liderowi 

na rynku systemów zabezpiecze ń drzwiowych. Strony planuj ą sfinalizowa ć transakcj ę, 

poprzez podpisanie umowy przyrzeczonej, do 23 grudn ia 2013 roku.  Większość 

wymogów formalnych koniecznych dla doj ścia transakcji do skutku została ju ż 

spełniona.  

 

Grupa Mercor w ramach działalno ści, która b ędzie kontynuowana po finalizacji 

transakcji sprzeda ży Grupie ASSA ABLOY, w I półroczu 2013/2014 wypraco wała 

przychody na poziomie 98,2 mln zł. Wynik netto w ty m okresie wyniósł 6,7 mln zł, 

zyski EBIT I EBITDA odpowiednio 8,2 mln zł i 10,7 m ln zł. 

 

Grupa obni żyła zadłu żenie o prawie 33%, do 72,5 mln zł, w porównaniu do poziomu  

z 30 września 2012 roku.  
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WYNIKI GRUPY MERCOR  W 1H ROKU OBROTOWEGO 2013/2014  – SZCZEGÓŁY 
 

w tys. zł 

1H 2013/2014 1H 2012/2013 Zmiana  

(1.04-30.09.2013) (1.04-30.09.2012) % 

Przychody ze sprzeda ży 198 012 197 928 +0,04% 

EBITDA 22 012* 22 262 -1,1% 

EBIT 13 591 18 424 -26,2% 

EBIT znormalizowany 17 212* 18 424 -6,6% 
Marża EBIT (%) - wynik 

znormalizowany 8,7%* 9,3% -0,6 p.p. 

Zysk netto 8 455 -56 523 - 
Zysk netto  

znormalizowany 12 076* 10 703** +12,8% 
Marża netto (%) – wynik 

znormalizowany 6,1%* 5,4%** +0,7 p.p. 
*Wyniki znormalizowane, nieuwzględniające transakcji jednorazowej, czyli poniesionych w I półroczu 2013/2014 

kosztów doradztwa prawnego, podatkowego i transakcyjnego w wysokości 3,6 mln zł, związanych z wydzieleniem 

działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych, w związku z planowaną sprzedażą tej działalności Grupie 

ASSA ABLOY.  

 

** Wyniki znormalizowane, nieuwzględniające jednorazowych odpisów w wysokości 67,2 mln zł aktualizujących 

wartość firmy (powstałą podczas przejęcia spółki BEM i Tecresa), dokonanych w I półroczu roku obrotowego 

2012/2013. 

 

W I półroczu roku obrotowego 2013/2014 Grupa Mercor wypracowała zysk netto 12,1 mln zł, 

czyli wyższy o 13% od osiągniętego w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk netto Grupy 

pomniejszony o jednorazowe koszty doradztwa prawnego, podatkowego i transakcyjnego w 

wysokości 3,6 mln zł, związane z wydzieleniem działalności w zakresie oddzieleń 

przeciwpożarowych, wyniósł 8,5 mln zł. 

 

Grupa zanotowała zyski: EBIT niższy o blisko 7%: 17,2 mln zł wobec 18,4 mln zł oraz 

EBITDA niższy o ponad 1%: 22,0 mln zł wobec 22,3 mln zł rok wcześniej. Grupa utrzymuje 

wskaźniki rentowności na stabilnych, dobrych poziomach. Rentowność EBITDA w I półroczu 

2013/2014 wyniosła 11,1% (11,2% w tym samym okresie rok wcześniej), rentowność EBIT: 

8,7% (9,3% rok wcześniej), a rentowność netto: 6,1% (wobec 5,4% rok wcześniej). Marża 

brutto na sprzedaży w I półroczu tego roku obrotowego wynosiła 29,9% wobec 30,1% rok 

wcześniej. 

 

Grupa Mercor po I półroczu roku obrotowego 2013/2014 obniżyła dług odsetkowy netto o 

prawie 33% (do 72,5 mln zł) w porównaniu do 107,6 mln zł na koniec analogicznego okresu 

rok wcześniej. 

 

Grupa w I półroczu 2013/2014 odnotowała ponad 4-proc. wzrost sprzedaży eksportowej,  

na poziomie 27,9 mln zł wobec 26,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku 

obrotowego. 
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Grupa Mercor w związku z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży części działalności  

w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY będzie kontynuować 

działalność w  ramach  systemów oddymiania, wentylacji i zabezpieczeń konstrukcji. 

Działalność kontynuowana stanowi blisko 50% dotychczasowej sprzedaży Grupy. 

 

W półroczu obrotowym 2013/2014 Grupa w ramach działalności, która będzie 

kontynuowana, wypracowała zysk netto na poziomie 6,7 mln zł przy sprzedaży sięgającej 

98,2 mln zł. Wyniki EBITDA i EBIT wyniosły odpowiednio 10,7 mln zł i 8,2 mln zł.   
 

 

TRANSAKCJA SPRZEDA ŻY DZIAŁALNO ŚCI W ZAKRESIE ODDZIELEŃ 

PRZECIWPOŻAROWYCH  

 

6 września 2013 r. Grupa Mercor podpisała przedwstępną umowę sprzedaży działalności w 

zakresie oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY, światowemu liderowi na rynku 

systemów zabezpieczeń drzwiowych. Wartość planowanej transakcji to 221 mln zł. 

Finalizacja transakcji – po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających – planowana jest 

przed 23 grudnia 2013 roku.  

 

Większość wymogów formalnych koniecznych dla dojścia transakcji do skutku została już 

spełniona: akcjonariusze Mercor SA wyrazili zgodę na zbycie działu oddzieleń 

przeciwpożarowych Mercor SA na rzecz Mercor HD Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A., ASSA ABLOY uzyskała zgody na transakcję ze strony organów 

ochrony konkurencji w Polsce i na Ukrainie, zgody na transakcję wyraziły też banki 

finansujące Grupę Mercor.  

 

Pozyskane w wyniku transakcji sprzedaży środki Mercor SA zamierza przeznaczyć na spłatę 

istotnej części zadłużenia bankowego (ok. 60 mln zł) oraz wdrożenie programu 

inwestycyjnego dla pozostałych pionów produktowych, którymi są: systemy oddymiania  

i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej i zabezpieczenia ogniochronne 

konstrukcji budowlanych. Intencją Zarządu jest także, by istotna część środków (co najmniej 

50%) została przeznaczona na wypłatę dywidendy lub skup akcji Spółki.  

 

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.  
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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 w ramach struktury określonej i rozwijanej po 

transakcji z Grupą ASSA ABLOY: 

− 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: Francja, 

Holandia, Belgia, Luksemburg, Dania, Szwecja 

− 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, lepszych produktów w zakresie biernych zabezpieczeń 

przeciwpożarowych.  

 

NOWE UMOWY GRUPY 

W I półroczu roku obrotowego 2013/2014 Grupa Mercor zdobyła kontrakty  

o wartości 189 mln zł.  

 

W ramach działalności kontynuowanej (pion oddymiania, wentylacji i zabezpieczeń 

konstrukcji) Grupa zebrała w I półroczu kontrakty o wartości 91,4 mln zł. Znalazły się wśród 

nich zlecenia takie jak np.:  

 

� PGNiG Odolanów, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji 

� Gdański Teatr Szekspirowski, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji 

� Urząd Kontroli Skarbowej, Warszawa, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji 

� Volkswagen Poznań, systemy oddymiania 

� Vistal Offshore z Grupy Vistal, Gdynia - nowa hala produkcyjna, systemy oddymiania 

� Centrum logistyczne Cubic 33, Algieria, systemy oddymiania 

� Obiekt naftowy, Nigeria, systemy oddymiania 

� Centrum handlowe Lledo Energia, Sevilla w Hiszpanii, systemy oddymiania 

� Centrum logistyczne sieci handlowej Magnit, Rosja, systemy oddymiania 

� Połtawskie zagłębie rudy żelaza, Ukraina, systemy oddymiania 

� Rafineria Unipetrol (z Grupy Orlen), Czechy, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji 
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W pierwszym półroczu 2013/2014 wypracowaliśmy solidne wyniki. Przy sprzedaży zbliżonej 

do poziomu ubiegłorocznego znormalizowany wynik netto Grupy wzrósł o prawie 13%. 

Znacznie obniżyliśmy koszty związane z finansowaniem i tym samym odnotowaliśmy dobre 

wskaźniki rentowności. W ostatnich miesiącach obserwujemy także dynamiczny wzrost 

sprzedaży zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych, wysokomarżowego 

produktu naszej hiszpańskiej spółki Tecresa. Pozyskaliśmy w tym segmencie kilka 

kontraktów o dużej wartości, nad którymi pracowaliśmy już od dłuższego czasu – powiedział 

Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA.  

 

Pierwsze półrocze tego roku obrotowego było dla nas także czasem szczególnie 

wzmożonych działań mających na celu sprzedaż działalności w zakresie oddzieleń 

przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY. Spełniliśmy najważniejsze wymogi formalne 

konieczne do finalizacji transakcji, w związku z tym oceniamy, że planowany termin 

podpisania umowy przyrzeczonej jest niezagrożony. Jednocześnie utworzyliśmy już na 

rynkach czeskim, słowackim i ukraińskim nowe spółki, do których przenieśliśmy działalność 

w zakresie systemów oddymiania, która będzie kontynuowana i rozwijana o kolejne nasze 

grupy produktowe, po sprzedaży działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych 

Grupie ASSA ABLOY – dodał Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA.  

 

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 jest największym w Polsce podmiotem działającym w branży systemów 
biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka posiada udział we wszystkich segmentach rynku biernych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy grupę kapitałową, będącą jednym z największych w Europie 
podmiotów w branży. 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 Tecresa Catalunya zaliczają sie m.in. Ikea, Peugeot, Coca-Cola, Whirpool, Flex, 
Sanitas, Opel i wiele, wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA notowane są na GPW.  
 

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


