
 

 

  

Grupa Kapitałowa "MERCOR" S.A. 

Śródroczny skrócony 

raport za I półrocze roku 

obrotowego zakończone 

30 września 2019 roku 
Sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

zatwierdzonymi przez Unię Europejską 

Gdańsk, 29.11.2019 
 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1wcmyl7XcAhWrCJoKHf6pAqcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.went-dom.pl/produkty/producenci/mercor/&psig=AOvVaw1IHWddVkWH18WMD43dV-0U&ust=1532433925474501


       www.mercor.com.pl          2 

 

 

  

 

  

Spis treści 
Skonsolidowane wybrane dane finansowe ................................................................................................. 4 

Jednostkowe wybrane dane finansowe ....................................................................................................... 5 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów .................................. 7 

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ........................................................... 8 

Aktywa .............................................................................................................................................................................................. 8 

Pasywa .............................................................................................................................................................................................. 9 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.........................10 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych..............................11 

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów ......................................12 

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej .............................................13 

Aktywa ............................................................................................................................................................................................ 13 

Pasywa ............................................................................................................................................................................................ 14 

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ..............................15 

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych ...................................16 

Dodatkowe Informacje i objaśnienia .........................................................................................................17 

Informacje ogólne dotyczące Emitenta i Grupy Kapitałowej ................................................................................... 17 

Organy zarządcze i nadzorcze ......................................................................................................................................... 18 

Podmioty zależne ................................................................................................................................................................. 18 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ............ 19 

Akcje „MERCOR” S.A. będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień 

sporządzenia raportu .......................................................................................................................................................... 20 

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego ............................................................................ 20 

MSSF 16 Leasing ................................................................................................................................................................... 21 

Nowe standardy i interpretacje nie zastosowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym .................. 22 

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności ................................................................................................. 24 

Informacje o segmentach ....................................................................................................................................................... 24 

Przychody ze sprzedaży .......................................................................................................................................................... 25 

Koszty działalności operacyjnej ............................................................................................................................................ 25 

Pozostałe przychody operacyjne ......................................................................................................................................... 26 

Pozostałe koszty operacyjne ................................................................................................................................................. 26 

Przychody finansowe ................................................................................................................................................................ 27 

Koszty finansowe ....................................................................................................................................................................... 27 

Podatek dochodowy ................................................................................................................................................................. 27 

Wartości niematerialne ............................................................................................................................................................ 30 

http://www.mercor.com.pl/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1wcmyl7XcAhWrCJoKHf6pAqcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.went-dom.pl/produkty/producenci/mercor/&psig=AOvVaw1IHWddVkWH18WMD43dV-0U&ust=1532433925474501


       www.mercor.com.pl          3 

 

 

  

 

  

Rzeczowe aktywa trwałe ......................................................................................................................................................... 30 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ................................................................................................................... 31 

Odpisy aktualizujące ................................................................................................................................................................. 32 

Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw ..................................................... 32 

Informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny 

wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych niezależnie od tego, czy 

te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia ........................... 33 

W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie 

sposobu jej ustalania ................................................................................................................................................................ 33 

Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub 

wykorzystania tych aktywów ................................................................................................................................................. 33 

Informacja dotycząca zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły 

od czasu zakończenia ostatniego roku obrachunkowego ........................................................................................ 33 

Transakcje z podmiotami powiązanymi ............................................................................................................................ 33 

Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub 

udzieleniu gwarancji, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji udzielonych jednemu 

podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu jest znacząca ................................................................. 34 

Informacja na temat emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych 34 

Czynniki i zdarzenia (w tym o nietypowym charakterze) mające istotny wpływ na skrócone 

sprawozdanie finansowe ......................................................................................................................................................... 34 

Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdania, nieujęte w sprawozdaniu, 

które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy ................ 34 

Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów ......................................................................................................... 34 

Informacje na temat wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy ......................................................................... 34 

Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 

wyników ......................................................................................................................................................................................... 34 

Wskazanie istotnych postępowań dotyczących „MERCOR” S.A. lub jednostek zależnych ........................... 35 

Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie i najważniejsze zdarzenia .......................... 35 

Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, 

finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości 

realizacji zobowiązań Emitenta ............................................................................................................................................ 35 

Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie 

co najmniej kolejnego kwartału ........................................................................................................................................... 36 

Informacja o podmiocie dokonującym przeglądu sprawozdania finansowego ............................................... 36 

Oświadczenie Zarządu „MERCOR” S.A. ......................................................................................................37 

 

  

http://www.mercor.com.pl/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1wcmyl7XcAhWrCJoKHf6pAqcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.went-dom.pl/produkty/producenci/mercor/&psig=AOvVaw1IHWddVkWH18WMD43dV-0U&ust=1532433925474501


       www.mercor.com.pl          4 

 

 

  

 

  

Skonsolidowane wybrane dane finansowe 

 
 

Wybrane dane finansowe 

 

w tys. PLN w tys. EUR 

01.04.2019 do 

30.09.2019 

01.04.2018 do 

30.09.2018 

01.04.2019 do 

30.09.2019 

01.04.2018 do 

30.09.2018 

Przychody ze sprzedaży z działalności 

kontynuowanej 

190 999 175 019 44 274 40 787 

Zysk z działalności operacyjnej na działalności 

kontynuowanej 

17 903 12 398 4 150 2 889 

Zysk brutto na działalności kontynuowanej 16 429 10 606 3 808 2 474 

Zysk netto na działalności kontynuowanej 12 883 8 225 2 986 1 916 

Strata netto z działalności zaniechanej (115) (222) (27) (52) 

Zysk netto 12 768 8 003 2 959 1 864 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej na działalności kontynuowanej 

21 840 (1 934) 5 063 (451) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej na działalności kontynuowanej 

(8 653) (3 991) (2 006) (930) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej na działalności kontynuowanej 

(12 176) 2 477 (2 823) 577 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

kontynuowanej 

1 011 (3 448) 234 (804) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

zaniechanej 

387 (22) 90 (5) 

Przepływy pieniężne netto razem 1 398 (3 470) 324 (809) 

Aktywa razem 361 046 345 750 82 551 80 383 

Zobowiązania długoterminowe 97 542 98 102 22 302 22 808 

Zobowiązania krótkoterminowe 103 892 98 621 23 754 22 928 

Kapitał własny 159 612 149 027 36 495 34 647 

Kapitał podstawowy 3 915 3 915 895 910 

Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu 

dominującego 

154 087 144 829 35 231 33 671 

Liczba akcji 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535 

Zysk netto na jedną akcję z działalności 

kontynuowanej 

0,82 0,53 0,19 0,12 

Strata netto na jedną akcję z działalności 

zaniechanej 

(0,01) (0,02) (0,00) (0,00) 

Zysk netto na jedną akcję 0,81 0,51 0,19 0,12 

Wartość księgowa na jedną akcję 9,84 9,25 2,25 2,15 
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Jednostkowe wybrane dane finansowe 

 
 

Wybrane dane finansowe 

 

w tys. PLN w tys. EUR 

01.04.2019 do 

30.09.2019 

01.04.2018 do 

30.09.2018 

01.04.2019 do 

30.09.2019 

01.04.2018 do 

30.09.2018 

Przychody ze sprzedaży z działalności 

kontynuowanej 

114 168 116 087 26 465 27 054 

Zysk z działalności operacyjnej na działalności 

kontynuowanej 

6 685 6 620 1 550 1 543 

Zysk brutto na działalności kontynuowanej 7 364 7 791 1 707 1 816 

Zysk netto na działalności kontynuowanej 6 226 6 389 1 443 1 489 

Strata netto na działalności zaniechanej (115) (222) (27) (52) 

Zysk netto 6 111 6 167 1 416 1 437 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej na działalności kontynuowanej 

15 423 (483) 3 575 (114) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej na działalności kontynuowanej 

(3 585) (1 632) (831) (385) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej na działalności kontynuowanej 

(11 877) 1 566 (2 753) 369 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

kontynuowanej 

(39) (549) (9) (130) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

zaniechanej 

387 (22) 90 (5) 

Przepływy pieniężne netto razem 348 (571) 81 (135) 

Aktywa razem 295 472 299 304 67 558 69 585 

Zobowiązania długoterminowe 95 548 97 155 21 847 22 587 

Zobowiązania krótkoterminowe 59 133 67 235 13 520 15 632 

Kapitał własny 140 791 134 914 32 191 31 366 

Kapitał podstawowy 3 915 3 915 895 910 

Liczba akcji 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535 

Zysk na jedną akcję z działalności 

kontynuowanej 

0,40 0,41 0,09 0,09 

Strata na jedną akcję z działalności 

zaniechanej 

(0,01) (0,01) (0,00) (00) 

Zysk na jedną akcję 0,39 0,40 0,09 0,09 

Wartość księgowa na jedną akcję 8,99 8,62 2,06 2,00 
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Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały na EUR według średniego kursu NBP 

obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. odpowiednio po kursie 4,3736 na dzień 

30 września 2019 roku i po kursie 4,3013 na dzień 31 marca 2019 roku. 

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz 

sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR po kursie stanowiącym średnią 

arytmetyczną średnich  kursów NBP z ostatnich dni miesięcy objętych sprawozdaniem, tj. odpowiednio po 

kursie 4,3140 za okres od 1 kwietnia 2019 do 30 września 2019 roku oraz po kursie 4,2910 za okres od 

1 kwietnia 2018 do 30 września 2018 roku. 
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Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 

dochodów 

 

 

  

 Za okres 01/04-

30/09/2019 

Za okres 01/07-

30/09/2019 

Za okres 01/04-

30/09/2018 

Za okres 01/07-

30/09/2018 

 niebadane niebadane niebadane niebadane 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży 190 999 103 694 175 019 92 484 

Koszt własny sprzedaży 139 546 75 215 130 271 70 363 

Zysk brutto na sprzedaży 51 453 28 479 44 748 22 121 

Pozostałe przychody operacyjne 2 395 1 713 585 295 

Koszty sprzedaży 20 519 10 836 19 263 9 397 

Koszty ogólnego zarządu 13 202 7 199 11 400 6 272 

Pozostałe koszty operacyjne 2 224 1 457 2 272 1 297 

Zysk na działalności operacyjnej 17 903 10 700 12 398 5 450 

Przychody finansowe 1 050 540 518 281 

Koszty finansowe 2 524 1 422 2 310 1 215 

Zysk przed opodatkowaniem 16 429 9 818 10 606 4 516 

Podatek dochodowy 3 546 2 130 2 381 1 356 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 12 883 7 688 8 225 3 160 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (115) (26) (222) 14 

Zysk netto 12 768 7 662 8 003 3 174 

Przypadające:     

Akcjonariuszom podmiotu dominującego 11 534 6 595 7 677 3 018 

Udziałom niekontrolującym 1 234 1 067 326 156 

 12 768 7 662 8 003 3 174 

Inne całkowite dochody      

Wpływ zmian standardów rachunkowości 

(MSSF 15 oraz MSSF 16) 
(366) (366) 201 201 

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań 

finansowych jednostek zagranicznych 
(1 485) (1 219) 367 (3 443) 

Pozostałe korekty - - 427 427 

Całkowite dochody ogółem 10 917 6 077 8 998 359 

Przypadające:     

Akcjonariuszom podmiotu dominującego 9 258 4 579 8 892 852 

Udziałom niekontrolującym 1 659 1 498 106 (493) 

 10 917 6 077 8 998 359 

Zysk (strata) na akcję:     

Z działalności kontynuowanej:     

Zwykły 0,82 0,49 0,53 0,20 

Rozwodniony 0,82 0,49 0,53 0,20 

Z działalności kontynuowanej i 

zaniechanej: 

 
 

 
 

Zwykły 0,81 0,48 0,51 0,20 

Rozwodniony 0,81 0,48 0,51 0,20 
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 

Aktywa 

 
 Koniec okresu 

30/09/2019 

Koniec okresu 

31/03/2019 

 niebadane  

Aktywa trwałe   

Wartość firmy 55 554 55 554 

Pozostałe wartości niematerialne 42 331 42 330 

Rzeczowe aktywa trwałe 66 162 62 682 

Aktywa z tytułu praw do użytkowania 12 729 - 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 570 4 013 

Aktywa finansowe 57 46 

Inne aktywa długoterminowe 15 507 14 805 

 195 910 179 430 

Aktywa obrotowe   

Zapasy 44 339 47 543 

Aktywa finansowe - 6 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 103 672 103 111 

Transakcje terminowe typu forward 1 5 

Należności z tytułu podatku dochodowego 988 433 

Inne aktywa obrotowe 1 215 1 699 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 921 13 523 

 165 136 166 320 

   

Aktywa razem 361 046 345 750 
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Pasywa 

 
 Koniec okresu 

30/09/2019 

Koniec okresu 

31/03/2019 

 niebadane  

Kapitał własny   

Kapitał akcyjny 3 915                3 915     

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 

nominalnej 106 202 106 202       

Kapitały rezerwowe                   857                       857     

Kapitał z aktualizacji wyceny 7 975 7 975 

Różnice kursowe z konsolidacji 1 490 3 424 

Zyski zatrzymane 33 648 22 456 

Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu 

dominującego 154 087 144 829 

Udziały niekontrolujące 5 525 4 198 

Razem kapitały własne 159 612 149 027 

   

Zobowiązanie długoterminowe   

Długoterminowe pożyczki i kredyty 59 719 70 180 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 2 197 2 495     

Rezerwy na zobowiązania 146 146 

Przychody przyszłych okresów 6 446 6 218 

Zobowiązania z tytułu praw do użytkowania 11 242 - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 17 792 19 063 

 97 542 98 102 

Zobowiązania krótkoterminowe   

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty 17 922 16 249 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 75 753 75 261 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 1 529 413 

Transakcje terminowe typu forward 43 17 

Rezerwy na zobowiązania 1 605 1 613 

Przychody przyszłych okresów 634 634 

Zobowiązania z tytułu praw do użytkowania 2 008 - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 4 398 4 434 

 103 892 98 621 

   

Pasywa razem 361 046 345 750 
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Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian 

w kapitale własnym 

 
 Kapitał 

akcyjny 

Kapitał 

zapasowy ze 

sprzedaży 

akcji 

powyżej ich 

wartości 

nominalnej 

Kapitały 

rezerwowe 

Kapitał z 

aktualizacji 

 wyceny 

 

Kapitał z 

wyceny 

transakcji 

zabezpieczaj

ących i 

różnice 

kursowe z 

konsolidacji 

 

Zyski 

zatrzyman

e  

Kapitały 

przypadają

ce 

akcjonariu

szom 

podmiotu 

dominując

ego 

 

Udziały  

niekontr

olujące 

 

Razem 

kapitały 

własne 

 

Stan na 1 kwietnia  

2018 roku  
3 915 106 202 857 6 944 1 167 7 147 126 232 4 846 131 078 

          

Wynik netto za okres 

sprawozdawczy 
- - - - - 7 677 7 677 326 8 003 

Wpływ zmian 

standardów 

rachunkowości  

- - - - - 345 345 283 628 

Inne całkowite 

dochody 
- - - - 870 - 870 (503) 367 

Całkowite dochody 

za okres 

sprawozdawczy 

- - - - 870 8 022 8 892 106 8 998 

          

Wypłata dywidendy - - - - - - - (368) (368) 

Transakcje z 

właścicielami ujęte 

w kapitale własnym 

- - - - - - - (368) (368) 

          

Stan na 30 września 

2018 roku 
3 915 106 202 857 6 944 2 037 15 169 135 124 4 584 139 708 

          

Stan na 1 kwietnia  

2019 roku  
3 915 106 202 857 7 975 3 424 22 456 144 829 4 198 149 027 

          

Wynik netto za okres 

sprawozdawczy 
- - - - - 11 534 11 534 1 234 12 768 

Wpływ zastosowania 

MSSF 16 
- - - - - (342) (342) (24) (366) 

Inne całkowite 

dochody 
- - - - (1 934) - (1 934) 449 (1 485) 

Całkowite dochody 

za okres 

sprawozdawczy 

- - - - (1 934) 11 192 9 258 1 659 10 917 

          

Wypłata dywidendy - - - - - - - (332) (332) 

Transakcje z 

właścicielami ujęte 

w kapitale własnym 

- - - - - - - (332) (332) 

          

Stan na 30 września 

2019 roku 
3 915 106 202 857 7 975 1 490 33 648 154 087 5 525 159 612 

http://www.mercor.com.pl/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1wcmyl7XcAhWrCJoKHf6pAqcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.went-dom.pl/produkty/producenci/mercor/&psig=AOvVaw1IHWddVkWH18WMD43dV-0U&ust=1532433925474501


       www.mercor.com.pl          11 

 

 

  

 

  

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie 

z przepływów pieniężnych 

 
 Za okres 01/04-

30/09/2019 

Za okres 01/04-

30/09/2018 

 niebadane niebadane 

Działalność kontynuowana   

Działalność operacyjna   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 429 10 606 

Korekty o pozycje:   

Amortyzacja 6 703 4 870 

Odsetki naliczone 1 445 1 707 

(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej (664) (157) 

Zmiana stanu zapasów 3 204 (7 770) 

Zmiana stanu należności (1 761) (20 381) 

Zmiana stanu zobowiązań i rezerw 77 9 918 

Zmiana stanu innych aktywów 1 000 345 

Inne korekty (różnice kursowe z konsolidacji) (1 851) 995 

Razem korekty 8 153 (10 473) 

Podatek dochodowy zapłacony (2 742) (2 067) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 840 (1 934) 

   

Działalność inwestycyjna   

Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych (10 184) (4 859) 

Odsetki uzyskane 304 256 

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 664 157 

Dotacje do projektów rozwojowych 563 455 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 653) (3 991) 

   

Działalność finansowa   

Zaciągnięcie (spłata) kredytów i pożyczek (8 788) 6 326 

Zaciągnięcie (spłata) zobowiązań z tytułu leasingu (1 307) (1 518) 

Wypłacone dywidendy (332) (368) 

Odsetki zapłacone (1 749) (1 963) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (12 176) 2 477 

   

Zmiana stanu środków pieniężnych z działalności 

kontynuowanej 1 011 (3 448) 

Zmiana stanu środków pieniężnych z działalności 

zaniechanej (działalność operacyjna) 387 (22) 

Zmiana stanu środków pieniężnych 1 398 (3 470) 

Środki pieniężne na początek okresu 13 523 12 664 

Środki pieniężne na koniec okresu 14 921 9 194 
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Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych 

dochodów 

 
 Za okres 01/04-

30/09/2019 

Za okres 01/07-

30/09/2019 

Za okres 01/04-

30/09/2018 

Za okres 01/07-

30/09/2018 

 niebadane niebadane niebadane niebadane 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży 114 168 60 217 116 087 64 567 

Koszt własny sprzedaży 89 628 47 305 90 394 50 285 

Zysk brutto na sprzedaży 24 540 12 912 25 693 14 282 

     

Pozostałe przychody operacyjne 2 123 1 533 483 242 

Koszty sprzedaży 11 015 5 933 11 328 5 929 

Koszty ogólnego zarządu 7 316 3 804 6 491 3 653 

Pozostałe koszty operacyjne 1 647 1 037 1 737 1 152 

Zysk na działalności operacyjnej 6 685 3 671 6 620 3 790 

     

Przychody finansowe 2 680 2 517 3 140 1 660 

Koszty finansowe 2 001 1 028 1 969 975 

Zysk przed opodatkowaniem 7 364 5 160 7 791 4 475 

     

Podatek dochodowy 1 138 670 1 402 636 

Zysk netto z działalności 

kontynuowanej 
6 226 4 490 6 389 3 839 

     

Zysk (strata) netto z działalności 

zaniechanej 
(115) (26) (222) 14 

Zysk netto 6 111 4 464 6 167 3 853 

Inne całkowite dochody      

Wpływ zmian standardów rachunkowości 

(MSSF 16) 
(234) (234) - - 

Całkowite dochody netto 5 877 4 230 6 167 3 853 

     

Zysk na akcję:     

     

Z działalności kontynuowanej:     

Zwykły 0,40 0,29 0,41 0,25 

Rozwodniony 0,40 0,29 0,41 0,25 

     

Z działalności kontynuowanej i 

zaniechanej: 

 
 

 
 

Zwykły 0,39 0,28 0,39 0,24 

Rozwodniony 0,39 0,28 0,39 0,24 
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Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji 

finansowej 

 

Aktywa 

 
 Koniec okresu 

30/09/2019 

Koniec okresu 

31/03/2019 

 niebadane  

Aktywa trwałe   

Wartości niematerialne 30 512 31 259 

Rzeczowe aktywa trwałe 58 966 57 058 

Aktywa z tytułu praw do użytkowania 8 745 - 

Długoterminowe aktywa finansowe 103 936 103 052 

Inne aktywa długoterminowe 9 987 9 809 

 212 146 201 178 

   

Aktywa obrotowe   

Zapasy 25 565 29 572 

Krótkoterminowe aktywa finansowe - 309 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 56 188 66 541 

Transakcje terminowe typu forward 1 5 

Inne aktywa obrotowe 922 1 397 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 650 302 

 83 326 98 126 

   

Aktywa razem 295 472 299 304 
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Pasywa 

 
 Koniec okresu 

30/09/2019 

Koniec okresu 

31/03/2019 

 niebadane  

Kapitał własny   

Kapitał akcyjny 3 915                3 915     

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 106 202 106 202       

Kapitały rezerwowe                   857                       857     

Zyski zatrzymane 29 817 23 940 

Razem kapitały własne 140 791 134 914 

   

   

Zobowiązanie długoterminowe   

Długoterminowe pożyczki i kredyty 62 430 69 711 

Rezerwa na podatek odroczony 1 996 2 495 

Rezerwy na zobowiązania 146 146 

Przychody przyszłych okresów 6 162 5 913 

Zobowiązania z tytułu praw do użytkowania 7 361 - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 17 453 18 890 

 95 548 97 155 

   

   

Zobowiązania krótkoterminowe   

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty 12 671 14 248 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 38 289 46 885 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 498 120 

Rezerwy na zobowiązania 1 080 1 080 

Transakcje terminowe typu forward 43 17 

Przychody przyszłych okresów 634 634 

Zobowiązania z tytułu praw do użytkowania 1 704 - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 4 214 4 251 

 59 133 67 235 

   

Pasywa razem 295 472 299 304 
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Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian 

w kapitale własnym 

 
 Kapitał 

akcyjny 

Kapitał zapasowy ze 

sprzedaży akcji 

powyżej ich 

wartości nominalnej 

Kapitały 

rezerwowe 

Zyski 

zatrzymane  

Razem 

kapitały 

własne  

      

Stan na 1 kwietnia 2018 

roku  3 915 106 202 857 10 838 121 812 

      

Wynik netto za okres 

sprawozdawczy - - - 6 167 6 167 

Całkowite dochody za 

okres sprawozdawczy - - - 6 167 6 167 

      

Stan na 30 września 2018 

roku 3 915 106 202 857 17 005 127 979 

      

Stan na 1 kwietnia 2019 

roku  3 915 106 202 857 23 940 134 914 

      

Wynik netto za okres 

sprawozdawczy - - - 6 111 6 111 

Wpływ zastosowania MSSF 

16 - - - (234) (234) 

Całkowite dochody za 

okres sprawozdawczy - - - 5 877 5 877 

      

Stan na 30 września 2019 

roku 3 915 106 202 857 29 817 140 791 
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Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów 

pieniężnych 

 
 Za okres 01/04-

30/09/2019 

Za okres 01/04-

30/09/2019 

 niebadane niebadane 

Działalność kontynuowana   

Działalność operacyjna   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 364 7 791 

Korekty o pozycje:   

     Amortyzacja 5 415 4 368 

     Odsetki (304) (256) 

     Odsetki naliczone 1 545 1 656 

     Dywidendy otrzymane (2 161) (2 839) 

     (Zyski) straty z działalności inwestycyjnej (538) (157) 

     Zmiana stanu zapasów 4 007 (5 196) 

     Zmiana stanu należności 9 677 (14 875) 

     Zmiana stanu zobowiązań i rezerw (8 951) 10 148 

     Zmiana stanu innych aktywów 795 279 

Inne korekty (234) - 

Razem korekty 9 251 (6 872) 

Podatek dochodowy zapłacony (1 192) (1 402) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 423 (483) 

   

Działalność inwestycyjna   

Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych (6 576) (2 761) 

Udzielenie pożyczek (575) (2 578) 

Przychody ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych 538 157 

Odsetki uzyskane 304 256 

Dywidendy otrzymane 2 161 2 839 

Dotacje do projektów rozwojowych 563 455 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 585) (1 632) 

   

Działalność finansowa   

Wpływy z/wydatki na spłatę kredytów i pożyczek (8 858) 4 806 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu  (1 474) (1 584) 

Odsetki zapłacone (1 545) (1 656) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (11 877) 1 566 

   

Zmiana stanu środków pieniężnych z działalności 

kontynuowanej 
(39) (549) 

Zmiana stanu środków pieniężnych z działalności 

zaniechanej 
387 (22) 

Zmiana stanu środków pieniężnych 348 (571) 

Środki pieniężne na początek okresu 302 977 

Środki pieniężne na koniec okresu 650 406 
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Dodatkowe Informacje i objaśnienia 

 
Informacje ogólne dotyczące Emitenta i Grupy Kapitałowej 

 
„MERCOR” S.A. („Spółka”, „Podmiot dominujący”, „Emitent”) prowadzi przedsiębiorstwo w formie spółki 

akcyjnej od dnia 21 września 2004 roku. Prędzej działał jako Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

MERCOR Sp. z o.o. „MERCOR” S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej MERCOR 

Siedziba Spółki mieści się w Gdańsku, przy ul. Grzegorza z Sanoka 2. Spółka prowadzi działalność 

w miejscu swojej siedziby jak również poprzez biura handlowe i zakłady produkcyjne, które nie są 

samobilansującymi się jednostkami Spółki. Organem rejestrowym Spółki jest Sąd Rejonowy w Gdańsku, 

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 

0000217729. 

Podstawowy przedmiot działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej to produkcja, sprzedaż, montaż 

oraz serwis systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Oferta Grupy obejmuje:  

 systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych, 

 systemy wentylacji pożarowej, 

 zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, 

 oddzielenia przeciwpożarowe. 

Po zakończeniu obowiązywania zakazu konkurencji w zakresie sprzedaży oddzieleń przeciwpożarowych 

Emitent, w kwietniu 2017 roku nabył udziały w spółce DFM Doors sp. z o.o. i do swojej oferty stopniowo 

zaczyna przywracać produkty z tego zakresu.  

Spółka oferuje pomoc w doborze i projektowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej, produkuje 

urządzenia, które wchodzą w skład tych systemów, dostarcza je na budowę oraz montuje, zapewnia 

także opiekę serwisową, która jest gwarantem długoletniej sprawności  systemów. Większość 

asortymentu MERCOR wytwarza na indywidualne zamówienie klienta, który ma możliwość określenia 

pożądanych parametrów produktu z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i wymagań wynikających 

z przepisów. 
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Organy zarządcze i nadzorcze 

 

Składy organów „MERCOR” S.A. na dzień 30 września 2019 roku. 

Zarząd 

Krzysztof Krempeć  -  Prezes Zarządu 

Jakub Lipiński  - Pierwszy Wiceprezes Zarządu 

Tomasz Kamiński -  Członek Zarządu 

W okresie od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku w składzie Zarządu Spółki nie 

następowały zmiany.  

Rada Nadzorcza: 

Lucjan Myrda  -  Przewodniczący 

Arkadiusz Kęsicki -  Wiceprzewodniczący 

Tomasz Rutowski  -  Sekretarz 

Eryk Karski  - Członek 

Marian Popinigis - Członek 

Pathy Timu Zenzo - Członek 

Błażej Żmijewski - Członek 

 

W dniu 26 września 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady 

Nadzorczej Panów Karola Żbikowskiego i Tomasza Cierkowskiego. W zamian powołani zostali Panowie 

Arkadiusz Kęsicki i Pathy Timu Zenzo. 

 

Podmioty zależne 

 

Podmioty podlegające konsolidacji na dzień 30 września 2019 roku: 

 Tecresa Protección Pasiva S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) 

 Mercor Dunamenti Tűzvédelem Zrt z siedzibą w Göd (Węgry)  

 Dunamenti CZ s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) (podmiot zależny od Dunamenti 

Tűzvédelem Zrt) 

 Dunamenti s.r.o. z siedzibą w Kolárovie (Słowacja) (podmiot zależny od Dunamenti Tűzvédelem 

Zrt) 

 OOO Mercor-PROOF z siedzibą w Moskwie (Rosja) 

 Unitarne Przedsiębiorstwo Produkcyjne MKRP Systemy w Mińsku (Białoruś) (podmiot zależny od 

OOO Mercor-PROOF) 

 TOO MKR – Astana z siedzibą w Ałmaacie (Kazachstan) (podmiot zależny od OOO Mercor- 

PROOF) 

 Mercor Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Ostrawie (Czechy) 

 Mercor Slovakia s.r.o. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja) 

 Mercor Fire Protection Systems S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) 

 TOB Mercor Ukraina sp. z o.o.  z siedzibą w Drohowyżu (Ukraina) 

 DFM DOORS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 

 MERCOR SILBOARD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 

 MHD1 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 

 MERCOR HD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 
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Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

Akcjonariusz 

Stan na dzień publikacji raportu 

Zmiana w stosunku do danych 

publikowanych w ostatnio przekazanym 

raporcie okresowym 
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PERIBAN LIMITED 4.102.994(1) 26,20% 4.102.994(1) 26,20% - - - - 

Elbrus Fundusz 

Inwestycyjny 

Zamknięty 

zarządzany przez 

Investors 

Towarzystwo 

Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. 

3.923.024(2) 25,05% 3.923.024(2) 25,05% + 196.204 +1,25% + 196.204 +1,25% 

Otwarty Fundusz 

Emerytalny PZU 

„Złota Jesień” 

1.450.000(3) 9,26% 1.450.000(3) 9,26% - 2.000 - 0,01% - 2.000 - 0,01% 

Nationale 

Nederlanden 

Otwarty Fundusz 

Emerytalny 

1.354.400(4) 8,65% 1.354.400(4) 8,65% + 54.400 +0,35% + 54.400 +0,35% 

N50 Cyprus 

Limited  
1.000.853(5) 6,39% 1.000.853(5) 6,39% - - - - 

PTE Allianz Polska 

S.A. 
911.018(6) 5,82% 911.0018(6) 5,82% - - - - 

(1) zgodnie z zawiadomieniem z dnia 11.06.2014 roku 
(2) zgodnie z zawiadomieniem z dnia 21.10.2019 roku 
(3) zgodnie ze zgłoszeniem na ZWZ zwołane na dzień 26.09.2019 roku  
(4) zgodnie ze zgłoszeniem na ZWZ zwołane na dzień 26.09.2019 roku 
(5) zgodnie z zawiadomieniem z dnia 14.03.2017 roku 
(6) zgodnie z zawiadomieniem z dnia 22.09.2014 roku 

  

http://www.mercor.com.pl/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1wcmyl7XcAhWrCJoKHf6pAqcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.went-dom.pl/produkty/producenci/mercor/&psig=AOvVaw1IHWddVkWH18WMD43dV-0U&ust=1532433925474501


       www.mercor.com.pl          20 

 

 

  

 

  

Akcje „MERCOR” S.A. będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień 

sporządzenia raportu 

 

Zarząd 

 
Liczba posiadanych akcji na 

dzień przekazania raportu 

Zmiana w okresie od 

przekazania ostatniego 

raportu okresowego 

Krzysztof Krempeć 15.608 - 

 

Rada Nadzorcza 

Z informacji posiadanych przez Spółkę wynika, iż na dzień sporządzenia Raportu żadna z osób 

nadzorujących nie posiadała akcji „MERCOR” S.A. 

 

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 

 
Przy sporządzaniu niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stosowane 

były te same zasady rachunkowości i metody obliczeniowe, jakie Grupa stosowała przy ostatnim rocznym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu 

historycznego, z wyjątkiem pozycji pochodnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości 

godziwej. 

Dane finansowe w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały 

w tysiącach złotych (tys. PLN), chyba że w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą 

dokładnością.  

Waluta funkcjonalna jest zgodna z walutą lokalną kraju, w którym znajduje się dany podmiot Grupy. 

Obecnie jednostki grupy działają na terenie Polski, Czech, Słowacji, Hiszpanii, Ukrainy, Rumunii, Federacji 

Rosyjskiej oraz Węgier. Walutą funkcjonalną i prezentacji jednostki dominującej jest Złoty Polski (PLN). 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji 

działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji 

działalności gospodarczej przez Grupę. 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” 

obejmujące okres zakończony 30 września 2019 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym 

Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” zaakceptowanym przez Unię 

Europejską.  
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres 6 miesięcy zakończony 

30 września 2019 roku oraz zawiera dane porównawcze dla sprawozdań z całkowitych dochodów, ze 

zmian w kapitale własnym oraz z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy zakończony 30 września 

2018 roku, a dla sprawozdania z sytuacji finansowej dane porównawcze na dzień 31 marca 2019 roku. 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich 

informacji oraz ujawnień wymaganych przez MSSF w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je 

czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2019 

roku. 

 

MSSF 16 Leasing 

 
MSSF 16 wprowadza jeden model ujęcia leasingu w księgach rachunkowych leasingobiorcy, zbieżny z 

ujęciem leasingu finansowego w ramach MSR 17. Zgodnie z MSSF 16 umowa jest leasingiem lub zawiera 

leasing, jeżeli przekazuje prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany 

okres w zamian za wynagrodzenie. W przypadku gdy definicja leasingu jest spełniona, ujmuje się prawo 

do użytkowania aktywa wraz z odpowiednim zobowiązaniem z tytułu leasingu ustalonym w wysokości 

zdyskontowanych przyszłych płatności w okresie trwania leasingu. Wydatki związane z 

wykorzystywaniem aktywów będących przedmiotem leasingu, uprzednio ujmowane w większości w 

kosztach usług obcych, są obecnie klasyfikowane jako koszty amortyzacji oraz koszty odsetkowe. Aktywa 

z tytułu prawa do użytkowania są amortyzowane liniowo, natomiast zobowiązanie z tytułu umów 

leasingowych rozliczane są efektywną stopą procentową. 

Grupa dokonała przeglądu umów, w wyniku którego zidentyfikowane zostały umowy definiowane jako 

umowy leasingu w świetle MSSF 16.  

W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntów grupa zastosowała uproszczenia polegające na 

ustaleniu wartości prawa do użytkowania składnika aktywów oraz zobowiązania z tego tytułu w oparciu 

o ostatnie dostępne dane. Zastosowanie uproszczenia wynikało z braku możliwości odzyskania 

archiwalnych danych, a ewentualny koszt ich pozyskania jest wyższy niż istotność wpływu na model. 

Wpływ wdrożenia MSSF 16 na ujęcie aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz związanych z nim 

zobowiązań finansowych przedstawiony został poniżej: 

 
 MSR 17 

31/03/2019 

Wpływ zmiany polityki 

rachunkowości 

MSSF 16 

01/04/2019 

    

Aktywa z tytułu praw do użytkowania - 10 198 10 198 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego - 86 86 

Długoterminowe zobowiązania z tytułu praw 

do użytkowania 
- 9 381 9 381 

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu praw 

do użytkowania 
- 1 315 1 315 

Zyski zatrzymane - (366) (366) 
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Zmiana stanu aktywów z tytułu prawa do użytkowania przedstawia się następująco: 

 
Stan na 

01/04/2019 

Zawarcie nowych 

umów 

Zmiana 

warunków 

umów 

Amortyzacja 

w okresie 

Stan na 

30/09/2019 

      

Użytkowanie wieczyste gruntów 546 - - 23 523 

Budynki i budowle 9 356 - 1 102 579 9 879 

Maszyny i urządzenia 54 - - 10 44 

Środki transportu 242 2 215 - 174 2 283 

Razem 10 198 2 215 1 102 786 12 729 

 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu prawa do użytkowania przedstawia się następująco: 

 
Stan na 

01/04/2019 

Zawarcie 

nowych umów 

Zmiana 

warunków 

umów 

Opłaty 

leasingowe 
Odsetki 

Stan na 

30/09/2019 

       

Użytkowanie wieczyste 

gruntów 
640 - - 31 11 620 

Budynki i budowle 9 698 - 1 102 673 162 10 289 

Maszyny i urządzenia 54 - - 10 1 45 

Środki transportu 304 2 215 - 242 19 2 296 

Razem 10 696 2 215 1 102 956 193 13 250 

 

Wartość przyszłych płatności z tytułu praw do użytkowania przedstawiona została poniżej. 

 30/09/2019 31/03/2019 

   

Wartość przyszłych płatności wymagana w ciągu:   

- jednego roku 2 008 1 315 

- dwóch do pięciu lat 6 698 4 504 

- powyżej pięciu lat 4 544 4 877 

Razem 13 250 10 696 

 

Nowe standardy i interpretacje nie zastosowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym 

 

Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje) 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu 

opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie. 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie 

weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy: 

 MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts 

Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma charakter 

przejściowy w związku z toczącymi się pracami RMSR nad uregulowaniem sposobu rozliczania operacji 
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w warunkach regulacji cen. Standard. Standard wprowadza zasady ujmowania aktywów i zobowiązań 

powstałych w związku z transakcjami o cenach regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie 

decyzję o przejściu na MSSF.  

 MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe 

Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie 

(pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe 

regulacje dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4). 

 Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego 

jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem 

Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają zastosowanie 

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później (termin wejścia w życie 

obecnie został odroczony bez wskazania daty początkowej). Zmiany doprecyzowują rachunkowość 

transakcji, w których jednostka dominująca traci kontrolę nad jednostką zależną, która nie stanowi 

„biznesu” zgodnie z definicją określoną w MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży wszystkich 

lub części udziałów w tej jednostce zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia 

ujmowanego metodą praw własności. 

Grupa zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako 

data wejścia w życie tego standardu. Aktualnie Komisja Europejska postanowiła odroczyć formalną 

procedurę zatwierdzenia zmienionych standardów. 

 Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek   

Zmiana w MSSF 3 została opublikowana w dniu 22 października 2018 roku i ma zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.  

Celem zmiany było doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia (ang. business) i łatwiejsze odróżnienie 

przejęć „przedsięwzięć” od grup aktywów dla celów rozliczenia połączeń. 

 Zmiany w MSR 1 i MSR 8: Definicja określenia „istotny” 

Zmiany w MSR 1 i MSR 8 zostały opublikowane w dniu 31 października 2018 roku i mają zastosowanie 

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.  

Celem zmian było doprecyzowanie definicji „istotności” i ułatwienie jej stosowania w praktyce. 

 Reforma referencyjnych stóp procentowych (stawek referencyjnych) - Zmiany w MSSF 9, MSR 

39 i MSSF 7 

Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 zostały opublikowane w dniu 26 września 2019 roku i mają 

zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.  

Zmiany modyfikują szczegółowe wymogi rachunkowości zabezpieczeń, aby zminimalizować 

(wyeliminować) potencjalne skutki niepewności związanej z reformą referencyjnych (międzybankowych) 

stóp procentowych. Ponadto, jednostki będą zobowiązane do dodania dodatkowych ujawnień odnośnie 

tych powiązań zabezpieczających, na które bezpośredni wpływ ma niepewność związana z reformą.  

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji 

przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych 

standardów, interpretacji oraz zmian do nich, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego do publikacji nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania przez kraje UE:  
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 MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku (wstrzymany 

proces przyjęcia do stosowania przez kraje UE), 

 MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe, opublikowany w dniu 18 maja 2017, 

 Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego 

jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem opublikowane w dniu 11 września 

2014 roku (wstrzymany proces przyjęcia do stosowania przez kraje UE), 

 Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek  opublikowana w dniu 22 października 2018 roku, 

 Zmiany w MSR 1 i MSR 8: Definicja określenia „istotny” opublikowane w dniu 31 października 2018 roku, 

 Reforma referencyjnych stóp procentowych (stawek referencyjnych) - Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i MSSF 
7 opublikowane w dniu 26 września 2019 roku. 

 

Grupa postanowiła nie korzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych standardów, 

zmian do standardów i interpretacji. 

 

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności 

 
Działalność Grupy nie charakteryzuje się dużą cyklicznością czy też sezonowością. Na podstawie 

historycznych wyników daje się zauważyć, że nieznacznie słabszym okresem wynikowym jest pierwsze 

półrocze roku kalendarzowego, natomiast korzystniejsze poziomy sprzedaży i zysków osiągane są 

w miesiącach lipiec – grudzień. 

 

Informacje o segmentach 

 
Z uwagi na podobne cechy gospodarcze oraz podobieństwo w zakresie rodzaju produktów i usług, 

rodzaju procesów produkcyjnych, rodzaju i grup klientów, stosowanych metod dystrybucji a także 

środowiska regulacyjnego, całość działalności Grupy jest agregowana i prezentowana w sprawozdaniu 

finansowym jako jeden segment operacyjny. 
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Przychody ze sprzedaży 

 
 Za okres 01/04-

30/09/2019 

Za okres 01/04-

30/09/2018 

   

Przychody ze sprzedaży produktów 178 135 158 383 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 12 864 16 636 

Razem przychody ze sprzedaży 190 999 175 019 

 

Przychody ze sprzedaży w podziale na rynki geograficzne przedstawiają się następująco: 

 Za okres 01/04-

30/09/2019 

Za okres 01/04-

30/09/2018 

   

Polska 97 718 93 860 

Czechy i Słowacja 14 345 14 194 

Hiszpania 20 480 19 418 

Ukraina 1 982 2 004 

Rumunia 5 120 5 827 

Rosja 19 620 13 474 

Węgry 15 432 11 848 

Pozostałe 16 302 14 394 

Razem przychody ze sprzedaży 190 999 175 019 

 

Koszty działalności operacyjnej 

 
 Za okres 01/04-

30/09/2019 

Za okres 01/04-

30/09/2018 

   

Koszt własny sprzedaży 139 546 130 271 

Koszty sprzedaży 20 519 19 263 

Koszty ogólnego zarządu 13 202 11 400 

Razem koszty działalności 173 267 160 934 

    

Amortyzacja 6 703 4 870 

Zużycie materiałów i energii 79 523 71 987 

Usługi obce 39 246 31 902 

Wynagrodzenia 28 924 29 377 

Świadczenia na rzecz pracowników 7 206 6 116 

Podatki i opłaty 1 032 1 119 

Pozostałe 1 996 1 898 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 637 13 665 

Razem koszty wg rodzaju 173 267 160 934 
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Pozostałe przychody operacyjne 

 
 Za okres 01/04-

30/09/2019 

Za okres 01/04-

30/09/2018 

   

Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych 664 179 

Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności 426 274 

Odwrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów 1 017 1 

Otrzymany zwrot kosztów sądowych 149 13 

Otrzymane kary i odszkodowania 45 33 

Pozostałe 94 85 

Razem 2 395 585 

  

Pozostałe koszty operacyjne 

 
 Za okres 01/04-

30/09/2018 

Za okres 01/04-

30/096/2017 

   

Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności 742 1 257 

Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów 899 488 

Kary i grzywny 62 14 

Koszty postępowania sądowego 26 32 

Spisane należności 120 - 

Spisane nakłady na prace rozwojowe - 41 

Pozostałe 375 440 

Razem 2 224 2 272 
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Przychody finansowe 

 
 Za okres 01/04-

30/09/2019 

Za okres 01/04-

30/09/2018 

   

Odsetki od środków pieniężnych i lokat 88 4 

Odsetki od należności 5 - 

Dyskonto należności z tytułu kaucji gwarancyjnych 304 256 

Dodatnie różnice kursowe 648 258 

Pozostałe przychody 5 - 

Razem 1 050 518 

 

Koszty finansowe 

 
 Za okres 01/04-

30/09/2019 

Za okres 01/04-

30/09/2018 

   

Odsetki i prowizje od kredytów bankowych i pożyczek 1 493 1 419 

Odsetki od leasingu 741 544 

Odsetki od zobowiązań 19 32 

Ujemne różnice kursowe 7 199 

Pozostałe 264 116 

Razem 2 524 2 310 

 

Podatek dochodowy 

 
Efektywna stopa podatkowa dla Grupy wyniosła 21,74% i jest wyższa od nominalnej stopy podatkowej 

dla Podmiotu dominującego. Wpływ na to mają głównie różne stawki podatkowe obowiązujące 

w poszczególnych jurysdykcjach podatkowych, w których zlokalizowane są podmioty z Grupy 

Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz trwałe różnice między wynikiem finansowym a podstawą 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

Jednostka dominująca jest w sporze z organami skarbowymi w zakresie podatku dochodowego od osób 

prawnych w związku z wykazaną przez nią stratą podatkową za rok obrotowy 2012/2013. Status spraw 

został szczegółowo opisany w nocie 9 skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na 

dzień 31 marca 2019 roku. Wyrokami z dnia 1 kwietnia 2019 roku, po rozpoznaniu skarg kasacyjnych 

jednostki dominującej od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Naczelny Sąd 

Administracyjny uchylił zaskarżone wyroki WSA oraz decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

(dawnej Dyrektora Izby Skarbowej) w Gdańsku. W lipcu 2019 roku jednostce dominującej doręczone 

zostały pisemne uzasadnienia wyroków wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. Decyzją 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z 31 października 2019r. uchylone zostały decyzje 

Organu pierwszej instancji i przekazane do ponownego rozpatrzenia przez Naczelnika Pomorskiego 

Urzędu Skarbowego w Gdańsku.  

 

W grudniu 2018 roku jednostka dominująca otrzymała Decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-

Skarbowego w Gdyni wydaną na podstawie protokołu z kontroli w zakresie podatku dochodowego od 

osób prawnych za rok podatkowy trwający od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 roku. W ramach ustaleń 
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zawartych w protokole Naczelnik zakwestionował możliwość rozliczenia przez jednostkę dominującą w 

zeznaniu podatkowym za objęty kontrolą okres straty podatkowej w wysokości 19.857.264,61 PLN oraz 

naliczył nieujęte przez jednostkę dominującą przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń w postaci 

odsetek od otrzymanej pożyczki w wysokości 2.407.786,98 PLN. W wyniku tych ustaleń naliczone zostało 

zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013/2014 w wysokości 

4.230.360,00 PLN.  

 

Jednostka dominująca złożyła do w/w protokołu zastrzeżenia, w których nie zgadzała się z ustaleniami 

Naczelnika w zakresie braku możliwości rozliczenia straty podatkowej (kwestionowana strata podatkowa 

była przedmiotem skargi kasacyjnej złożonej przez jednostkę dominującą do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, w sprawie której został wydany wyrok w dniu 1 kwietnia 2019r.). Jednocześnie 

jednostka dominująca zastosowała się do ustaleń Naczelnika w zakresie obejmującym przychód z tytułu 

nieodpłatnych świadczeń, w wyniku czego złożyła w dniu 30 listopada 2018r. korektę zeznania 

podatkowego za rok 2013/2014 oraz następne lata (2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017). W wyniku 

złożonych korekt powstało zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 

podatkowy zakończony 31 marca 2017 w wysokości 119.519,00 PLN. Zobowiązanie to, wraz z należnymi 

odsetkami, zostało przez jednostkę dominującą uregulowane w dacie złożenia korekty. W dniu 4 grudnia 

2018r. Emitent otrzymał decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego ustalającą 

zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4.260.360,00 PLN. Od 

decyzji Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zostało złożone odwołanie do Dyrektora 

Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. W zakresie tego postępowania Dyrektor Izby Administracji 

Skarbowej uchylił decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni i przekazał ją do 

ponownego rozpatrzenia, co jest związane z powyżej opisanym uchyleniem wyroków WSA oraz decyzji 

Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku. Zgodnie z postanowieniem z 5 lipca 2019 roku planowany termin 

zakończenia postępowania kontrolnego przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego 

przewidywany jest do 29 listopada 2019 roku. 
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Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 

W związku z przejściowymi różnicami pomiędzy podstawą opodatkowania a zyskiem (stratą) wykazaną  

w sprawozdaniu finansowym, tworzony jest podatek odroczony. Odroczony podatek dochodowy na 

dzień 30 września 2019 roku i 31 marca 2019 roku wynika z pozycji przedstawionych w tabeli poniżej. 
 

 
Sprawozdanie z sytuacji 

finansowej 

Sprawozdanie z całkowitych 

dochodów  

 

Koniec 

okresu 

30/09/2019 

Koniec 

okresu 

31/03/2019 

Za okres 

01/04/2019-

30/09/2019 

Za okres 

01/04/2018-

30/09/2018 

Różnice w wartości podatkowej i bilansowej rzeczowych 

aktywów trwałych i wartości niematerialnych 8 761 9 417 656 58 

Skutki wyceny kontraktów długoterminowych 1 506 1 839 333 41 

Różnice kursowe niezrealizowane i wycena transakcji forward - 1 1 63 

Naliczone odsetki - - - 38 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 10 267 11 257 990 200 

Skutki wyceny kontraktów długoterminowych 435 894 (459) (162) 

Różnice w wartości podatkowej i bilansowej rzeczowych 

aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz praw do 

użytkowania 4 303 4 498 (281) (205) 

Rezerwy na koszty i świadczenia pracownicze 1 475 1 483 (8) 344 

Odpisy aktualizujące należności  980 1 019 (39) (46) 

Odpisy aktualizujące zapasy 850 844 6 77 

Różnice kursowe niezrealizowane i wycena transakcji forward 8 3 5 (8) 

Przychody przyszłych okresów 518 578 (60) (29) 

Naliczone odsetki 188 198 (10) (22) 

Aktywo utworzone na rozpoznanej stracie podatkowej 2 883 3 258 30 (86) 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 11 640 12 775 (816) (137) 

w tym:     

aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 570 4 013   

rezerwa na podatek odroczony 2 197 2 495   

Obciążenie wyniku z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego     174 63 
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Wartości niematerialne 

 
 Koniec okresu 

30/09/2019 

Koniec okresu 

31/03/2019 

   

Wartość firmy 55 554 55 554 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 21 687 18 283 

Aktywowane koszty prac rozwojowych w toku 13 088 16 241 

Koncesje oraz licencje 7 556 7 806 

Razem 97 885 97 884 

   

Rzeczowe aktywa trwałe 

 
 Koniec okresu 

30/09/2019 

Koniec okresu 

31/03/2019 

   

Grunty 3 536 3 536 

Budynki i budowle 28 847 29 408 

Maszyny i urządzenia 24 639 24 272 

Środki transportu 1 257 1 136 

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 2 801 2 876 

Rzeczowe aktywa trwałe 61 080 61 228 

Aktywa trwale w budowie 5 082 1 454 

Razem 66 162 62 682 

 

Informacje o istotnych zobowiązaniach z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów 

trwałych 

 

Emitent finansuje zakup rzeczowych aktywów trwałych głównie w formie leasingu finansowego. Wartość 

zobowiązań z tego tytułu przedstawiona została poniżej. 

 Koniec okresu 

30/09/2019 

Koniec okresu 

31/03/2019 

   

Wartość przyszłych płatności z tytułu leasingu 

finansowego wymagana w ciągu:   

- jednego roku 4 442 4 478 

- dwóch do pięciu lat 22 142 23 928 

Razem 26 584 28 406 

Przyszłe koszty odsetkowe (-) (4 394) (4 909) 

Wartość bieżąca przyszłych minimalnych płatności z 

tytułu leasingu finansowego 22 190 23 497 

Kwoty wymagane w ciągu kolejnych 12 miesięcy 4 398 4 434 

Kwoty wymagane w okresie po 12 miesiącach w ciągu 17 792 19 063 

- dwóch do pięciu lat 17 792 19 063 
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Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 

 
 Koniec okresu 

30/09/2019 

Koniec okresu 

31/03/2019 

   

Kredyty bankowe 75 583 84 139 

Pożyczki z instytucji finansowych 577 812 

Pożyczki od udziałowców 1 260 1 260 

Pożyczki od osób fizycznych 221 218 

Razem 77 641 86 429 

Część długoterminowa   

Kredyty bankowe 59 400 69 653 

Pożyczki z instytucji finansowych 319 527 

Razem 59 719 70 180 

Część krótkoterminowa   

Kredyty bankowe 16 183 14 486 

Pożyczki z instytucji finansowych 258 285 

Pożyczki od udziałowców 1 260 1 260 

Pożyczki od osób fizycznych 221 218 

Razem 17 922 16 249 

Kredyty i pożyczki wymagane   

Do roku 17 922 16 249 

Od 2 do 3 lat 58 215 67 488 

Od 3 do 5 lat 1 504 2 692 

Razem 77 641 86 429 

 

Wyrażona w PLN struktura walutowa kredytów wykorzystywanych przez Grupę przedstawia się 

następująco: 

 Koniec okresu 

30/09/2019 

Koniec okresu 

31/03/2019 

   

Kredyty i pożyczki w złotych (PLN) 76 589 85 523 

Kredyty i pożyczki w Euro (EUR) 1 052 906 

Razem 77 641 86 429 

 

Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy 

kredytu lub pożyczki w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do 

końca okresu sprawozdawczego 

 

W pierwszym półroczu roku obrotowego nie wystąpiły sytuacje niespłacenia kredytu lub naruszenia 

istotnych postanowień umów kredytowych lub umów pożyczki. 
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Odpisy aktualizujące 

 

Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do 

uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu  

 

Suma odpisów aktualizujących wartość zapasów do możliwej do odzyskania wartości netto wynosiła na 

dzień 30 września 2019 roku 4.591 tys. PLN. W okresie sprawozdawczym, dla działalności kontynuowanej, 

utworzone zostały odpisy w kwocie 899 tys. PLN, natomiast rozwiązano utworzone w poprzednich 

okresach odpisy w wysokości 963 tys. PLN. Kwota utworzonych odpisów aktualizujących wartość 

zapasów związanych z działalnością zaniechaną wyniosła 93 tys. PLN.  

Wartość zapasów na koniec raportowanego okresu wynosiła: 

 Koniec okresu 

30/09/2019 

Koniec okresu 

31/03/2019 

   

Materiały 24 769 24 894 

Produkcja w toku i półfabrykaty 4 018 6 195 

Wyroby gotowe 10 797 12 536 

Towary 9 346 8 385 

Odpisy aktualizujące (4 591) (4 467) 

Razem 44 339 47 543 

 

Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, 

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz 

odwróceniu takich odpisów  

 

 Koniec okresu 

30/09/2019 

Koniec okresu 

31/03/2019 

Zmiana w 

okresie 

    

Odpisy aktualizujące wartość należności  15 847 14 194 1 653 

Razem 15 847 14 194 1 653 

 

Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw 

 

 

Rezerwa na 

świadczenia 

pracownicze  

Rezerwa na 

naprawy 

gwarancyjne 

Rezerwa na 

przewidywane 

straty 

Stan rezerw na 31.03.2019 153  1 477 129 

Utworzenie rezerw w ciężar kosztów -  - 2 

Wykorzystanie rezerw utworzonych w poprzednich 

okresach 
-  10 - 

Stan rezerw na 30.09.2019 153  1 467 131 
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Informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia 

działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych 

i zobowiązań finansowych niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są 

ujęte w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia 

 

Nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej, które mogłyby wywrzeć istotny wpływ na wartość godziwą 

aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, niezależnie od tego 

czy wyceniane są w wartości godziwej czy według skorygowanej ceny nabycia. 

 

W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – 

informacje o zmianie sposobu jej ustalania 

 

W pierwszym półroczu roku obrotowego nie następowały zmiany w sposobie ustalania wartości 

godziwej instrumentów finansowych 

 

Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku 

zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów 

 

W pierwszym półroczu roku obrotowego nie następowały zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych 

w wyniku zmiany celu lub sposobu wykorzystania tych aktywów. 

 

Informacja dotycząca zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów 

warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku 

obrachunkowego 

 

W pierwszym półroczu roku obrotowego nie następowały istotne zmiany dotyczące aktywów 

warunkowych lub zobowiązań warunkowych Emitenta.  

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 

Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę zależną jednej lub wielu transakcji 

z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe 

 

Emitent jak i jednostki od niego zależne nie zawierały  transakcji z podmiotami powiązanymi na 

warunkach innych niż rynkowe. 
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Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę zależną poręczeń kredytu 

lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń 

lub gwarancji udzielonych jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego 

podmiotu jest znacząca 

 
Emitent oraz podmioty zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki ani gwarancji o istotnej 

wartości. 

 

Informacja na temat emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych 

papierów wartościowych 

 
W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie miała miejsca emisja, wykup ani spłata dłużnych 

i kapitałowych papierów wartościowych. 

 

Czynniki i zdarzenia (w tym o nietypowym charakterze) mające istotny wpływ na 

skrócone sprawozdanie finansowe 

 
W pierwszym półroczu trwającym od 01.04.2019 do 30.09.2019 nie wystąpiły nietypowe zdarzenia 

mające wpływ na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. 

 

Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdania, nieujęte 

w sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 

finansowe Emitenta i jego Grupy 

 
Po dniu na który sporządzono sprawozdanie, nie wystąpiły istotne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu, 

a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 

 

Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów 

 
W pierwszym półroczu roku obrotowego nie następowały korekty błędów dotyczących poprzednich 

okresów. 

 

Informacje na temat wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy 

 
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie Spółka nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty dywidendy.  

 

Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz wyników 

 
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych. 
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Wskazanie istotnych postępowań dotyczących „MERCOR” S.A. lub jednostek 

zależnych 

 
Nie toczą się istotne postępowania dotyczące Emitenta lub jednostek zależnych. 

 

Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie i najważniejsze 

zdarzenia  

 

W pierwszym półroczu roku obrotowego, Grupa Kapitałowa „MERCOR” S.A. osiągnęła z działalności 

kontynuowanej przychody w wysokości 190.999 tys. PLN wobec kwoty 175.019 tys. PLN w analogicznym 

okresie poprzedniego roku, co stanowi wzrost o ponad 9%. Wzrost sprzedaży, poza rynkiem rumuńskim 

oraz ukraińskim, nastąpił na wszystkich rynkach macierzystych Grupy. 

Dzięki wzrostowi skali działalności zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację wyniósł 

24.732 tys. PLN w porównaniu do 17.268 tys. PLN w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o ponad 42%. 

Zysk na działalności operacyjnej za ten okres wyniósł 17.903 tys. PLN co stanowi wzrost o ponad 44% w 

stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku obrotowego.  

Z kolei zysk netto, jaki wypracowała Grupa „MERCOR” S.A. na działalności kontynuowanej wyniósł 12.883 

tys. PLN, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego wyniósł on 8.225 tys. PLN.  

 

Grupa odnotowała wzrost sprzedaży na wszystkich rynkach działalności poza Rumunią oraz Ukrainą, oba 

te rynki mają nieistotny wpływ na poziom przychodów skonsolidowanych. Przychody na rynku polskim 

wzrosły o 4% w porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku. 

 

W drugim kwartale roku obrotowego Grupa wypracowała przychody wyższe o 12% w porównaniu do 

roku ubiegłego. Wypracowane zostały również wyższe rentowności sprzedaży na poziomie zysku na 

działalności operacyjnej (wzrost o 96,% w porównaniu do drugiego kwartału roku poprzedniego) oraz 

zysku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (wzrost o 83%). Wzrost zysku netto w 

porównaniu do drugiego kwartału poprzedniego roku obrotowego wyniósł 143%.  

 

Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 

kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz 

informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań Emitenta 

 

 Zgodnie z informacją przekazaną w Raporcie bieżącym nr 22/2019 z dnia 05.09.2019r. Emitent 

zakończył proces przeglądu opcji strategicznych. Prowadzone przez Emitenta rozmowy 

z potencjalnymi inwestorami nie doprowadziły do zawarcia umowy o inwestycję w nowo 

emitowane akcje Spółki. Podjęta decyzja o zakończeniu działań zmierzających do pozyskania 

inwestora finansowego, zdaniem Zarządu, nie miała negatywnego wpływu na kontynuację 

dotychczasowych działań związanych z rozwojem Spółki oraz realizację planów strategicznych. 

Raportem bieżącym nr 32/2019 z dnia 20.11.2019r. Emitent informował o ponownym rozpoczęciu 

procesu przeglądu opcji strategicznych. 
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 W maju 2019r. Emitent nabył linię technologiczną, która docelowo będzie służyć do produkcji płyt 

ogniochronnych – informacja o zakupie linii przekazana została raportem bieżącym nr 09/2019  

z dnia 21.05.2019r. Zakup linii to istotny krok w realizacji rozpoczętej inwestycji w płytę mcr 

Silboard i przejście od produkcji demonstracyjnej do pełnej produkcji przemysłowej. 

 

Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego 

wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

 

 koniunktura na rynku budownictwa kubaturowego i użyteczności publicznej oraz poziom 

pozyskiwanych zamówień, 

 rozwój sprzedaży oddzieleń przeciwpożarowych, 

 tempo realizacji prowadzonych projektów rozwojowych, 

 tempo uzyskiwania certyfikatów w notyfikowanych instytucjach certyfikujących, 

 sytuacja na rynkach eksportowych, w szczególności w Północnej i Zachodniej Europie, 

 sytuacja finansowa klientów wpływająca na możliwy do udzielenia kredyt kupiecki i poziom 

sprzedaży oraz tempo spływu należności od klientów, 

 tempo realizacji projektu inwestycyjnego związanego ze zwiększeniem skali produkcji 

innowacyjnej płyty ogniochronnej mcr Silboard, 

 rozwój nowych kanałów sprzedaży, w szczególności sklepu internetowego.  

 

Informacja o podmiocie dokonującym przeglądu sprawozdania finansowego 

 

Przegląd skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy wykonany został przez 

podmiot uprawniony, tj. BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie. 

 

ZARZĄD „MERCOR” S.A.: 

 

Krzysztof Krempeć   Jakub Lipiński    Tomasz Kamiński 

 

 

   Prezes Zarządu  Pierwszy Wiceprezes Zarządu     Członek Zarządu 

 

 

 

 

GDAŃSK 29.11.2019r.  
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Oświadczenie Zarządu „MERCOR” S.A. 
 

 

Zarząd „MERCOR” S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, półroczne jednostkowe skrócone 

sprawozdanie finansowe „MERCOR” S.A. oraz półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Grupy Kapitałowej MERCOR, obejmujące okres od 01 kwietnia 2019 roku do 30 września 2019 

roku, oraz dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz odzwierciedlają 

w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową „MERCOR” S.A. oraz Grupy 

MERCOR, a także ich wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności „MERCOR” S.A. i Grupy 

Kapitałowej MERCOR zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Emitenta i Grupy, w tym opis 

podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

 

 

ZARZĄD „MERCOR” S.A.: 

 

Krzysztof Krempeć   Jakub Lipiński    Tomasz Kamiński 

 

 

 

   Prezes Zarządu  Pierwszy Wiceprezes Zarządu     Członek Zarządu 

 

 

 

GDAŃSK 29.11.2019r. 

http://www.mercor.com.pl/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1wcmyl7XcAhWrCJoKHf6pAqcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.went-dom.pl/produkty/producenci/mercor/&psig=AOvVaw1IHWddVkWH18WMD43dV-0U&ust=1532433925474501

