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GRUPA „MERCOR” S.A. PO 1H 2018/19: 

DOBRA SPRZEDAŻ I WZROST ZYSKOWNOŚCI 

 

Grupa „MERCOR” S.A. (dalej: „Grupa” lub „Grupa MERCOR”), jeden z liderów 

europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, odnotowała po  

I półroczu roku obrotowego 2018/2019 dalszy wzrost skali działania i wzrost zysku rok 

do roku. Grupa utrzymuje dwucyfrową dynamikę pozyskiwanych zamówień +17% r/r w 

I półroczu. 

 

 Grupa w I półroczu 2018/19 (1.04 - 30.09.2018) odnotowała wzrost przychodów 
do 175,0 mln zł (+7%) i zysku netto z działalności kontynuowanej do 8,2 mln zł 

(+3% r/r).  

 

 Zyski EBITDA i EBIT po sześciu miesiącach wzrosły odpowiednio o 11% i 12% 
r/r. 

 
 W II kwartale 2018/19 (30.06 - 30.09.2018) Grupa przy 5-proc. wzroście 

sprzedaży odnotowała niższą zyskowność (EBITDA -17%, EBIT -26%, zysk netto 

-38% r/r) głównie w wyniku niegotówkowych korekt w wycenie kontraktów 

węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem oraz wypłaconych jednorazowych 

premii  za pozyskane zamówienia. 
 

Wartość zamówień pozyskanych w I półroczu roku 2018/19 wyniosła 204,4 mln zł, co 

oznacza wzrost o 17% r/r. Część zamówień w Polsce i spółkach zależnych została 

przesunięta na kolejny III kwartał 2018 /19. Grupa odnotowała rosnącą sprzedaż na 

wszystkich rynkach działalności poza Rosją – jednym z największych rynków sprzedaży 

zagranicznej Grupy i Ukrainą, która ma marginalny wpływ na łączne przychody. Przychody 

na rynku polskim wzrosły o 19% rok do roku. 

 

Przy rosnącej skali działania w I półroczu 2018/19 Grupa odnotowała kwotowy wzrost 

rentowności na wszystkich poziomach. Procentowo Grupa Mercor wypracowała wzrosty 

poza marżą netto, która spadła o 0,2 pp. do 4,7% z 4,9% rok wcześniej.                                                                                                                             
 

W I półroczu roku  2018/19 wypracowaliśmy dobre wyniki. Solidny portfel zamówień w kraju  

i za granicą pozwala nam na dalsze zwiększanie skali działania, po sześciu miesiącach o 7% 

r/r. Choć II kwartał rok do roku na poziomie zyskowności był słabszy, spółka ma dobre 

perspektywy rozwoju. Wykorzystanie naszych mocy produkcyjnych utrzymuje się na 

wysokim poziomie. W ostatnich miesiącach pozyskujemy więcej zamówień niż przekłada się 

to na sprzedaż. Efektem są rosnące o parę milionów złotych magazyny wyrobów gotowych i 

towarów, wypłaty wynagrodzeń za ich wyprodukowanie oraz wypłaty premii za pozyskanie 
większej liczby zamówień. Klienci odbierają nasze produkty z opóźnieniem, co przede 

wszystkim wynika z braku siły roboczej generalnych wykonawców inwestycji i tym samym ich 
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niższych mocy przerobowych. Zakładając, że obecne sprzyjające warunki pogodowe 

utrzymają się, spodziewamy się sprzedaży tych zamówień w kwartale III i IV roku 

obrotowego” – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A. 

 

Jako spółka produkcyjna z ekspozycją na branżę budowlaną obserwujemy także inne 

problemy rynkowe m.in. wzrost wynagrodzeń, cen prądu czy surowców. W dużym stopniu 

jesteśmy odporni na te negatywne czynniki, nasz wzrost wynagrodzeń wynika głównie  

z rosnącej sprzedaży i ustalonego systemu premiowego, podwyżki cen prądu nie dotykają 

nas, a dzięki krótkiemu cyklowi produkcyjnemu (zwykle 2-3 miesiące) realizujemy kontrakty 
według bieżących cen materiałów. Sytuacja rynkowa, zmieniające się regulacje sprzyjają 
popytowi na nasze produkty i rozwiązania we wszystkich pionach. Pracujemy nad 
umacnianiem naszej pozycji na rynku europejskim – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes 

Zarządu „MERCOR” S.A. 

 

 
WYNIKI GRUPY „MERCOR” (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA) PO 1H 2018/19  

 

 

 

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 jest obecny na rynku od 30 lat. Tworzy grupę kapitałową, która na 
europejskim rynku należy do  grona liderów. W Polsce jest wiodącym podmiotem działającym w tej branży. Grupa 
MERCOR posiada 8 spółek zależnych na europejskich rynkach (Polska, Rosja, Ukraina, Hiszpania, Węgry, 
Czechy, Słowacja, Rumunia) i 8 zakładów produkcyjnych. Ponad połowę sprzedaży realizuje za granicą, a jej 
produkty znajdują zastosowanie w ponad 40 krajach na świecie, głównie w Europie, Azji czy na Bliskim 
Wschodzie.  
 

w tys. zł 1H 2018/19 1H 2017/18 Zmiana % 2Q 2018/19 2Q 2017/18 Zmiana % 

Przychody ze sprzedaży 175 019 164 094 +7% 92 484 87 795 +5% 

sprzedaż zagraniczna 81 159 85 388 -5% 40 023 47 188 -15% 

sprzedaż w Polsce 93 860 78 706 +19% 52 461        40 607 +29% 

Zysk brutto ze 
sprzedaży 

44 748 39 817 +12% 22 121 22 257 -1% 

Marża brutto na 
sprzedaży (%) 

25,57% 24,26% +1,31 pp. 23,92% 25,35% -1,43 pp. 

EBITDA 17 268 15 576 +11% 8 023 9 714 -17% 

Marża EBITDA 9,87% 9,49% +0,38 pp. 8,68% 11,06% -2,38 pp. 

EBIT 12 398 11 097 +12% 5 450 7402 -26% 

Marża EBIT (%)  7,08% 6,76% +0,32 pp. 5,89% 8,43% -2,54 pp. 

Zysk netto  8 225 8 024 +3% 3 160 5 098 -38% 

Marża netto  (%)              4,70% 4,89% -0,19 pp. 3,42% 5,81% -2,39 pp. 

Zysk netto z 
uwzględnieniem 
działalności zaniechanej 

8 003 7 543 +6% 3 174 4 832 -34 % 
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Imponującą listę realizacji Grupy „MERCOR” tworzą m.in. obiekty takie jak: porty lotnicze m.in. w Moskwie, 
Pradze, Madrycie i Barcelonie, w Paryżu, nowoczesna stacja kolejowa Afragola (Włochy), Europejski Bank 
Inwestycyjny oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu,  Rosyjski Kosmodrom Wostocznyj; 
oczyszczalnia ścieków w Henriksdal (Szwecja); elektrownia węglowa RWE w Holandii; hale produkcyjne m.in. dla 
Rolls Royce Deutschland, Stadion Olimpijski w Londynie, Stadion VTB Arena w Moskwie (Rosja). Sieci sklepów: 
Hypernova, Kaufland, Tesco, IKEA; koncerny m.in.: Peugeot, Opel, Michelin, Volkswagen, Volvo i Renault, 
Suzuki. Tunele: tunel szybkiego pociągu AVE w Maladze i Alicante, tunel Smestad w Oslo (Norwegia), tunel Al 
Ras Al Akhadar (ZEA), tunel w Doha (Katar); największa inwestycja drogowa w Singapurze Marina Coastal 
Expressway. W Polsce Grupa zabezpieczała np. Metro Warszawskie, Hotele Hilton w Warszawie, Gdańsku, 
Łodzi, Narodowy Bank Polski w Warszawie, Bibliotekę Narodową, porty lotnicze w Warszawie, Krakowie, 
Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi; rafinerie, m.in.: Lotos, Nafty Gorlice, PKN Orlen Płock, 
Kopalnia LMG, platforma Lotos Petrobaltic; elektrownię Kozienice; Polin Muzeum Historii Żydów Polskich w 
Warszawie, Apartamenty Złota 44 w Warszawie, Amber Expo Gdańsk, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 
parki logistyczne m.in. Panattoni, centrum dystrybucyjne Lidl (Wyszków). 
Od lipca 2007 roku akcje „MERCOR” S.A. są notowane na GPW. 
 

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


