
KOMUNIKAT   PRASOWY 

27 sierpnia 2014 

DALSZE WZROSTY WYNIKÓW I PIERWSZE EFEKTY INWESTYCJI 

MFO SA, spółka notowana na Głównym Rynku GPW, będąca lider polskiego rynku 
zimnogiętych profili stalowych, opublikował dziś raport okresowy za I półrocze 2014.  

Spółka kolejny raz pokazuje świetne wyniki, odnotowując historyczne poziomy przychodów 
i zysku. Pierwsze półrocze zamknęło się po stronie zysku netto kwotą 2 681 tys. zł, co 
stanowiło 58% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży wyniosły 
94,6 mln złotych i były o prawie 22% wyższe niż rok wcześniej.  

MFO konsekwentnie fokusuje się na profilach specjalnych, które spośród produktów Spółki 
posiadają największy potencjał rozwojowy i eksportowy oraz generują najwyższą marżę. 
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Widać już pierwsze efekty Inwestycji współfinansowanych ze środków z IPO i dotacji 
unijnych na wdrożenie innowacji technologicznych, które wpisują się w strategię 
zwiększenia mocy produkcyjnych w sektorze innowacyjnych produktów i mają zapewnić 
Spółce wejście w nowe segmenty rynku.  

KOMENTARZ PREZESA ZARZĄDU- Tomasza Mirskiego 
„Jestem bardzo zadowolony z wyników za I półrocze. Nasze zyski wzrosły o ponad 58% i sięgnęły 

2,7 mln złotych. Udało nam się zwiększyć wartość eksportu, zwłaszcza w najważniejszym dla nas 

sektorze profili specjalnych, a wszystkie planowane inwestycje idą pełną parą. Zakończyliśmy 

budowę hal i placów magazynowych, a teraz przystępujemy do instalowania supernowoczesnych 

linii produkcyjnych, które powinny ruszyć z produkcją już w III kwartale. Publikowane przez GUS 

dane o wzrostach produkcji budowlano-montażowej i liczbie nowych pozwoleń na budowę 

pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość”    
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PLAN INWESTYCYJNY 
Wykonanie planu inwetycyjnego (w tys. zł): 

Wyszczególnienie Źródło finansowania w tys. PLN 

  Środki z emisji Kredyt 
technologiczny 

Dotacja 
spłacająca 

kredyt 
technologiczny 

Planowana 
kwota 

wydatków 
ogółem 

Kwota 
poniesionych 
wydatków na 
31.07.2014 

Planowany 
termin 

zakończenia 
realizacji 
(kwartał)  

Hala produkcyjna 2000 m kw. 800 1 200 800 2 000 2 019 zakończono 

Linia profilująca do produkcji profili 
specjalnych spawanych 2 969 4 453 2 969 7 422 5 391 III/2014 

Hala produkcyjna 2000 m kw. 800 1 200 800 2 000 2 019 zakończono 

Linia profilująca do produkcji profili 
specjalnych 2 631 3 947 2 631 6 578 4 773 III/2014 

Plac magazynowo- manewrowy 500 - - 500 235 II/2014 

System informatyczny ERP 1 000 - - 1 000 0 I/2015 

Budynek biurowy 3 000 - - 3 000 597 II/2015 

Razem 11 700 10 800 7 200 22 500 15 034   

 
 
Źródło: MFO SA 
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WYNIKI FINANSOWE 

 

Wybrane dane finansowe MFO SA przedstawia poniższa tabela: 

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2014-
30.06.2014 

01.01.2013-
30.06.2013 

01.01.2014-
30.06.2014 

01.01.2013-
30.06.2013 

  TYS. PLN TYS. PLN TYS. EUR TYS. EUR 

Przychody z działalności operacyjnej 94 575 77 750 22 634 18 450 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 729 2 279 893 541 

Zysk (strata) brutto 3 304 1 673 791 397 

Zysk (strata) netto  2 681 1 694 642 402 

Średnioważona liczba akcji * 6 100 000 5 000 000 6 100 000 5 000 000 

Zysk (strata) przypadająca na jedną  akcję (PLN oraz EUR) 1,14 0,91 0,27 0,21 

Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN oraz EUR) 1,14 0,91 0,27 0,21 

Aktywa 95 943 80 420 23 058 18 576 

Kapitał własny 46 258 28 286 11 117 6 534 

Zobowiązania długoterminowe 10 397 7 535 2 499 1 740 

Zobowiązania krótkoterminowe 39 288 44 599 9 442 10 302 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 102 -2 057 -982 -488 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 826 1 354 -2 591 321 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 968 -865 2 625 -205 

średni kurs PLN/EUR w okresie **     4,1784 4,2140 

* ze względów statystycznych w danych porównawczych uwzględniona została liczba akcji po podziale 5.000.000  

 
 
Prognozy finansowe MFO SA na lata 2013 i 2014 przedstawia poniższa tabela: 

tys. PLN Realizacja 2013 Prognoza 2014 Realizacja  IH2014 Stopień realizacji 
prognozy po IH2014 

Przychody netto ze sprzedaży 177 702 212 185 94 575 44,57% 

EBIT 7 217 11 431 3 729 32,62% 

Zysk netto 5 952 8 195 2 681 32,72% 

 

Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania prognoz: 
Zarząd podtrzymuje prognozy na rok 2014. W ocenie Zarządu zarówno wyniki IQ jak i obecna 

sytuacja Spółki i rynku nie wskazują na potrzebę dokonania rewizji prognoz. W przypadku 

zaistnienia negatywnych przesłanek w kolejnych okresach - prognozy zostaną poddane rewizji 

stosownie do sytuacji.  

 

 

Dodatkowych informacji udziela: 
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Renata Zdzieszyńska 
MFO SA 

tel. +48 46 864 09 80, +48 691 700 140 

e-mail: rzdzieszynska@mfo.pl 

 

 

 
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MFO SA 
MFO SA, działająca od 2000 roku (początkowo jako Sp. z o.o.), jest liderem polskiego rynku 

zimnogiętych profili stalowych. Spółka produkuje przede wszystkim profile zimnogięte dla 

wytwórców stolarki okiennej z PCV oraz profile specjalne zimnogięte dla branży konstrukcyjnej, 

automotive, instalatorskiej i klimatyzacyjnej. W zakres działalności MFO wchodzi również 

produkcja profili zimnogiętych do suchej zabudowy gipsowo-kartonowej.  

 

Spółka oferuje bardzo szeroki i zróżnicowany asortyment wyrobów, obejmujący profile w ponad 

1000 wymiarach i kształtach do wszystkich systemów okiennych, zabudów gipsowo-kartonowych, 

jak również szeroki wybór kształtowników specjalnych, które są produkowane w oparciu o 

dokumentację zamawiającego lub według dokumentacji opracowanej przez dział techniczny 

Spółki. Spółka produkuje profile stalowe zimnogięte z blach zimno i gorącowalcowanych. 

 

MFO SA opiera swą działalność na sprzedaży wyrobów własnych. Ich udział w przychodach ze 

sprzedaży wynosił w latach 2010-2013 od 95% do 98%.  

 

Produkcja Spółki odbywa się w zakładzie w Kożuszkach Parcel k/Sochaczewa. Dzięki 

nowoczesnemu parkowi maszynowemu MFO SA zapewnia krótki czas realizacji zamówień dla 

klientów oraz wysoką jakość profili. 

 

MFO SA wielokrotnie pozyskiwała środki z Unii Europejskiej na rozwój i unowocześnienie 

prowadzonej działalności. Obecnie Spółka jest na etapie wdrażania opracowanych przez siebie 

dwóch innowacyjnych projektów, na które w 2013 roku pozyskała dotacje w wysokości 7,2 mln zł.  

 

Spółka od lat notuje bardzo dobre wyniki finansowe. W 2013 roku MFO SA wypracowała 

przychody ze sprzedaży w wysokości 177,70 mln zł (wzrost o 9,33% w porównaniu do roku 2012 

r.) oraz zysk netto sięgający 5,95 mln zł (wzrost o 20,43%).   
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MFO SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród, przyznanych w uznaniu dla dynamicznego 

rozwoju Spółki. Są wśród nich Diamenty Forbesa (lata 2012-2013), Gazele Biznesu (lata 2005-

2013) czy wyróżnienie Lider Rynku Stolarski Budowlanej (lata 2006-2013) przyznawane przez 

Forum Branżowe.  

 
Największym akcjonariuszem MFO SA jest Tomasz Mirski, Prezes Zarządu Spółki. Na koniec 

2013 roku Spółka zatrudniała 134 osoby.   

 

ASORTYMENT  
 

Asortyment produktowy MFO SA obejmuje:  

- Profile okienne - stosowane jako wzmocnienia do stolarki okiennej PCV, produkowane w 

zróżnicowanych typach i kształtach do większości systemów okiennych w tym: Aluplast, 

Kamerling, Rehau, Roplasto, Schucko, Spectus, Trocal, Veka, KBE, Avangarde, Deco. 

Firma produkuje profile okienne dla ponad 400 odbiorców między innymi w Polsce, 

Niemczech, Austrii, Rumunii, Włoszech, Hiszpanii, Cyprze, Litwie, Estonii, Słowacji, 

Czechach, Rosji, Meksyku, Argentynie i Gwatemali. Pozycja rynkowa MFO w zakresie tego 

rodzaju asortymentu oceniana jest przez Zarząd na ok. 25% rynku krajowego. 

- Profile specjalne - adresowane są do odbiorców z sektora budownictwa, elementów 

konstrukcyjnych, automotive, branży klimatyzacyjnej, instalatorskiej i elementów 

wyposażenia wnętrz. Wśród odbiorców MFO tego rodzaju produktów są firmy między 

innymi z Polski, Austrii, Niemiec, Szwecji, Holandii, Francji i Belgii. 

- Profile GK - przeznaczone są do budowy konstrukcji z zastosowaniem płyt gipsowo-

kartonowych, a stosowane głównie przez podmioty z branży budowlano-montażowej.  

 

 

PRODUKCJA  
 
Produkcja Spółki odbywa się w zakładzie w Kożuszkach Parcel k/Sochaczewa. Dzięki 

nowoczesnemu parkowi maszynowemu MFO SA zapewnia krótki czas realizacji zamówień dla 

klientów oraz wysoką jakość profili. 

 

Produkcja prowadzona jest w oparciu o wewnętrzne procedury systemowe i najwyższe standardy 

odpowiadające wymogom europejskich norm zharmonizowanych, w tym PN EN ISO 9001, PN EN 

10162. Zgodność stosowanych przez MFO procedur zarządczych potwierdzają cykliczne audyty 

zewnętrzne przeprowadzane przez niezależną, szwajcarską jednostkę audytorską SGS i brytyjską 
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jednostkę akredytującą UKAS. Ponadto procedury kontroli jakości oraz jakość samych wyrobów, tj. 

kształtowników stalowych, są dodatkowo weryfikowane przez niezależny instytut badań i 

certyfikacji - Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST, który dokonuje badania: 

kontroli warunków organizacyjno-technicznych w tym zakładowej kontroli produkcji, a także 

właściwości mechanicznych i chemicznych i fizycznych produkowanych kształtowników stalowych. 

 

 
 
WŁASNA KOMÓRKA PROJEKTOWA  
 

MFO SA posiada własną komórkę projektową, odpowiedzialną za projektowanie i rozwój 

produktów i technologii produkcyjnych. Niektóre ze stworzonych przez Spółkę produktów i 

technologii mają charakter unikatowy, nieznany i niestosowany dotychczas na świecie. 

Technologie te, jako innowacje, zostały objęte zgłoszeniami patentowymi do Urzędu Patentowego 

RP. W efekcie zwiększa to atrakcyjność oferty Spółki i umacnia jej pozycję konkurencyjną.   

 

MFO opracowało także i opatentowało technologię „MFO ECO technology” pozwalającą na 

oszczędzanie ilości stali użytej do produkcji profili, co wpływa na obniżenie kosztów zakupu 

surowców i jednocześnie wpływa na cenę finalną produktów. 

 
SPRZEDAŻ  
 

MFO SA prowadzi sprzedaż wyrobów zarówno w Polsce jak i za granicą, systematycznie 

zwiększając udział eksportu w strukturze przychodów. W latach 2010-2013 wartość eksportu 

Spółki wzrosła ponad dwukrotnie, a jego udział w strukturze przychodów przekroczył 40%.  

 

Sprzedaż eksportowa Spółki realizowana jest do krajów europejskich, do Rosji , do krajów Ameryki 

Południowej oraz Australii. Największy udział w eksporcie Spółki w 2013 roku miały Niemcy (29%), 

Litwa (12,5%), Rosja (10,03%) i Francja (9,68%). W ciągu  2013 roku udział eksportu w 

przychodach przekroczył 40%. 

 

Sprzedaż produktów Spółki odbywa się w oparciu o ramowe umowy współpracy i zamówienia 

handlowe. Spółka posiada ponad 400 czynnych odbiorców produktów. Portfel kontrahentów jest 

rozdrobniony w stopniu gwarantującym brak uzależnienia od kluczowych odbiorców.  
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Wiecej informacji na www.mfo.pl 

 

 
Niniejszy dokument („Dokument”) został opracowany przez MFO S.A. Informacje zawarte w Dokumencie zebrano i 

przygotowano z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje pochodzące ze źródeł uznanych przez 

MFO S.A. za wiarygodne, w szczególności w oparciu o sprawozdania finansowe za lata 2010, 2011, 2012 oraz za okres 

dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. 

Żadna informacja zawarta w Dokumencie nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej ani też nie 

jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i indywidualnie adresowana do instytucji lub 

jakichkolwiek innych osób, którym Dokument zostanie udostępniony. MFO S.A. nie gwarantuje kompletności informacji 

zawartych w Dokumencie oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie 

Dokumentu. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponosi wyłącznie 

podejmujący taką decyzję. Informacje zawarte w Dokumencie mogą się zdezaktualizować, a MFO S.A. nie zobowiązuje się do 

informowania o tym fakcie. 

Dokument ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oferty publicznej w 

rozumieniu przepisów o ofercie publicznej, propozycji nabycia, reklamy ani zaproszenia do nabycia akcji MFO S.A.  

Żaden z zapisów Dokumentu nie tworzy zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek 

stosunku prawnego, którego stroną byłoby MFO S.A. 
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