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MERCOR PO ROKU OBROTOWYM 2021/22: 

WYRAŹNY WZROST PRZYCHODÓW I ZYSKU NETTO 

INNOWACYJNOŚĆ PRIORYTETEM GRUPY NA KOLEJNE KWARTAŁY  

 

Grupa „MERCOR” S.A., producent zaawansowanych technologii i jeden z liderów 

europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w roku obrotowym 

2021/22 (1.04.2021-31.03.2022) wykazał mocny wzrost sprzedaży i wyników. Przychody 

ze sprzedaży Grupy wzrosły o ponad 28% r/r do 496 mln zł. Pozostałe wyniki operacyjne 

również są na wyższych poziomach niż rok temu. Zysk netto wyniósł 32,5 mln zł (+10% 

r/r), EBIT sięgnął 44 mln zł (+16%), a EBITDA w wysokości blisko 58,4 mln zł była o 12% 

wyższa r/r. 

 

W samym IV kwartale Grupa zwiększyła przychody ze sprzedaży aż o ponad 47% r/r do 

136,9 mln zł. Grupa zakończyła IV kwartał z zyskiem netto na poziomie 7,4 mln zł (197% 

r/r), EBIT wyniósł 10,8 mln zł (+222%), a EBITDA była na poziomie 14,4 mln zł (+88%). 

 

Dodatkowo MERCOR jako pierwszy w Polsce wprowadził na rynek technologię 

Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0. Za rozwój nowej technologii w Grupie, a także 

dostarczanie nowatorskich zastosowań dla przemysłu przeciwpożarowego, odpowiada 

spółka mcr Tech Lab. 

 

Kończymy rok obrotowy 2021/2022 w dobrym nastroju. Zanotowaliśmy lepsze rok do roku 

przychody, wynik EBITDA i zysk netto, a do tego ciągle pracowaliśmy nad rozwojem 

technologicznym w Grupie. Warto podkreślić, że przez ostatnie 12 miesięcy przebiliśmy 

założenia finansowe z naszej strategii. W strategii Grupy na lata 2020-2023 m.in. stawialiśmy 

sobie za cel utrzymanie ROE na poziomie 13%. Nasz wynik okazał się dużo lepszy. 

Wypracowaliśmy zysk netto w wysokości blisko 32,5 mln zł, co daje znacznie wyższy zwrot na 

poziomie 20% – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A. 

 

Tak dobre wyniki Grupa MERCOR osiągnęła pomimo wielu wyzwań zewnętrznych. 

 

Najważniejszym z wyzwań były rosnące ceny materiałów i transportu oraz zaburzenia 

łańcuchów dostaw, będące skutkiem pandemii. Pomimo tego nasze marże pozostały  solidne, 

choć nieco niższe rok do roku. Kolejnym negatywnym czynnikiem była agresja Rosji na 

Ukrainę. W pierwszych tygodniach wojny działalność naszej ukraińskiej spółki zależnej, 

zlokalizowanej w okolicach Lwowa, została zamrożona. Po około trzech tygodniach od wejścia 

wojsk rosyjskich na teren Ukrainy pracownicy, którzy nie zostali powołani do wojska, wrócili do 

pracy. Obecnie produkcja przebiega bez zakłóceń. Liczymy na to, że sytuacja będzie się 

poprawiać, ale jesteśmy gotowi przenieść produkcję do Polski jeśli okazałoby się to konieczne. 

Rynek ukraiński stanowi w naszej Grupie 2,2% sprzedaży. Rosyjska spółka z Grupy (w której 

MERCOR oraz spółka zależna MHD1 posiadają w sumie 55% udziałów), działa na swoich 

dotychczasowych rynkach. Od momentu agresji Rosji na Ukrainę nie prowadzimy wymiany 

handlowej ani z rosyjską spółką zależną, ani z innymi podmiotami z rynku rosyjskiego. W 
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minionym roku obrotowym rynek ten odpowiadał za ok. 10% naszej sprzedaży – dodaje 

Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A. 

 

W roku obrotowym 2021/2022 sprzedaż Grupy rozkładała się po równo pomiędzy rynkiem 

krajowym a rynkami zagranicznymi.  

 

Mamy zdywersyfikowaną sprzedaż na wielu zagranicznych rynkach. Dzięki temu nie jesteśmy 

uzależnieni od sytuacji w poszczególnych krajach i zawirowania na niektórych rynkach 

możemy kompensować zwiększaniem sprzedaży na innych. W kolejnych latach także 

planujemy mocno stawiać na dywersyfikację i dalsze umacnianie pozycji w Europie – mówi 

Krzysztof Krempeć. 

 

 

WYNIKI GRUPY „MERCOR” W 1-4Q 2021/22:  

 

 

GRUPA MERCOR WDRAŻA IDEĘ PRZEMYSŁU 4.0 

 

Czwarta rewolucja przemysłowa ma miejsce również w Grupie Mercor, która jako pierwsza w 

branży w Polsce wdraża inteligentne rozwiązania przeciwpożarowe: technologię 

Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0. Za rozwój nowej technologii w Grupie, a także 

dostarczanie nowatorskich zastosowań dla przemysłu przeciwpożarowego, odpowiada 

utworzona niedawno spółka mcr Tech Lab.  

 

Wierzymy, że idea Przemysłu 4.0 to przyszłość w całym przemyśle i z pomocą naszych 

specjalistów z mcr Tech Lab zamierzamy umocnić naszą pozycję w branży. W naszych 

nowych rozwiązaniach zamierzamy wykorzystywać m.in. sztuczną inteligencję, urządzenia 

mobilne, technologię blockchain, czy też rozwiązania chmurowe – mówi Krzysztof Krempeć, 

Prezes Zarządu „MERCOR” S.A. 

w tys. zł 2021/2022 2020/2021 Zmiana 4Q 2021/22 4Q 2020/21 Zmiana 

Przychody ze 
sprzedaży 

496 029 386 186 28,4% 136 919 92 862 47,4% 

Zysk brutto ze 
sprzedaży 

116 811 105 213 11,0% 30 805 22 046 39,7% 

Marża brutto na 
sprzedaży (%) 

23,55% 27,24% -3,69 p.p. 22,50% 23,74% -1,24 p.p. 

EBITDA 58 377 51 961 12,4% 14 362 7 632 88,2% 

Marża EBITDA 11,77% 13,45% -1,68 p.p. 10,49% 8,22% 2,27 p.p. 

EBIT 44 034 37 967 16% 10 801 3 357 221,8% 

Marża EBIT (%)  8,88% 9,83% -0,95 p.p. 7,89% 3,62% 4,27 p.p. 

Zysk netto  32 479 29 521 10% 7 379 2 484 197% 

Marża netto  (%)              6,55% 7,64% -1,09 p.p. 5,39% 2,67% 2,72 p.p. 
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Nasi klienci oczekują od nas szybkich, innowacyjnych i zintegrowanych systemów spójnego 

reagowania na sytuacje awaryjne. Nowoczesne systemy muszą także w równym stopniu 

skupiać się na elementach, które mogą pomóc w zapobieganiu występowaniu sytuacji 

pożarowych, jak i w niwelowaniu ich skutków. Dlatego Grupa Mercor skupia się na wdrażaniu 

technologii Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0, który jest jednym z naszych priorytetów 

na najbliższe kwartały – dodaje Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A. 

 

ROSNĄCA WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ  

 

W minionym roku obrotowych Grupa Mercor pozyskała zamówienia o łącznej wartości 530,2 

mln zł, czyli o ponad 37% wyższe rok do roku. Początek nowego roku obrotowego również jest 

obiecujący dla Grupy Mercor. W kwietniu i maju br. Grupa pozyskała zamówienia o łącznej 

wartości ok. 97,1 mln zł, czyli o ok. 6% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.  

 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

M+G  
Magda Kolodziejczyk 
Tel. +48 22 416 01 02 
Mob. +48 501 16 88 07 
magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl 

 
Marta Kornet 
Tel. +48 22 416 01 02 
Mob. +48 503 18 68 55 
marta.kornet@mplusg.com.pl 
 
 
 
„MERCOR” S.A., lider nowoczesnych technologii w branży zabezpieczeń  ppoż., z siedzibą w Gdańsku, jest 
obecny na rynku od ponad 34 lat. Grupa Kapitałowa MERCOR ma w swojej ofercie systemy biernvch zabezpieczeń 
ppoż.: oddymianie grawitacyjne, wentylacja pożarowa, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych oraz 
drzwi i bramy ppoż. Grupę MERCOR tworzy 9 spółek operacyjnych i 8 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych 
na europejskich rynkach.  . Połowę sprzedaży realizuje za granicą, a jej produkty znajdują zastosowanie w ponad 
50 krajach na świecie, głównie w Europie, Azji czy na Bliskim Wschodzie.  
 
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, R7, centra 
dystrybucyjne m.in. dla Amazon, Lidl, Jeronimo Martins, Decathlon i wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje 
„MERCOR” S.A. są notowane na GPW. 
 

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