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Krótki opis Spółki
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MFO SA - Lider rynku zimnogiętych profili stalowych

Pozycja lidera w Polsce z 

najszerszą ofertą handlową

Własny dział projektowy umożliwiający 

wykonanie każdego profilu na indywidualne 

zamówienie klienta

Innowacyjność i dotacje – 7,6 mln zł dotacji na realizację innowacyjnych projektów;

6 innowacji technologicznych chronionych prawem patentowym

Nowoczesny  park maszynowy 

zapewnia krótki czas realizacji 

zamówień oraz wysoką jakość profili.

Doświadczona kadra menedżerska

„MFO ECO technology” – innowacja 

obniżająca koszty zakupu surowca 

wpływa na cenę finalną produktów.

Ekspansja na rynkach zagranicznych - export do ponad 30 

krajów Europy, Australii, Ameryki Północnej i Południowej 

oraz Afryki przekroczył 44% udział w  sprzedaży produktów

Wysoka jakość produktów i konkurencyjna cena

Silna pozycja zakupowa – umożliwia pozyskanie 

surowców do produkcji w wymaganej ilości i 

jakości. 

Crisis proof - Coroczna, niezachwianie rosnąca 

dynamika wyniku finansowego
Dobra i stabilna kondycja finansowa
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Profile okienne

dla wytwórców stolarki okiennej z PCV

stosowane jako wzmocnienia do stolarki okiennej PCV w większości

systemów okiennych w tym: Aluplast, Kamerling, Plustec, Schucko,

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

Pozycja rynkowa MFO w zakresie tego rodzaju asortymentu

oceniana jest przez Zarząd na ok. 30% rynku krajowego

Profile specjalne i spawane

dla sektora budownictwa, konstrukcyjnego, branży 

klimatyzacyjnej, instalatorskiej, przemysłu, 

automotive, rolnictwa, ochrony środowiska
stosowane jako elementy ekranów dźwiękochłonnych, wsporniki

klimatyzacji, prowadnice foteli samochodowych, prowadnice

okienne, rury zderzeniowe, dźwigary modułowe, ościeżnice, słupki

ogrodzeniowe

MFO SA oferuje profile zimnogięte w ponad 1000 wymiarach i kształtach

Profile GK

dla branży budowlano-montażowej

stosowane do budowy konstrukcji z zastosowaniem produkcja profili

zimnogiętych do suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych

Szeroki asortyment produktów
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Najważniejsze wydarzenia
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• Bardzo dobre wyniki
 wzrosty przychodów ze sprzedaży (+10,2 %r/r), EBITu (+13,1%r/r) i zysku netto (+6,3%r/r)

• Rozwój sprzedaży zagranicznej
 Zwiększenie wartości przychodów z exportu produktów o 16,5% r/r

 Wzrost exportu produktów do poziomu 44% w strukturze przychodów ze sprzedaży 

produktów

 Zdobycie 4 nowych kierunków eksportowych: Maroko, Katar, Turcja, Ukraina

• Nagrody i wyróżnienia
 ORZEŁ EKSPOTU – główna nagroda dla najlepszego eksportera na Mazowszu 

(Rzeczpospolita i Ministerstwo Gospodarki)

 Gazela Biznesu – nagroda dla najdynamiczniej rozwijających się MiŚP w Polsce (Puls 

Biznesu)

• Targi zagraniczne
 udział w największych międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w 

charakterze wystawcy

• Dywidenda
 Pierwsza dywidenda dla Akcjonariuszy Spółki – wypłacona z zysku 2014 roku w wysokości 

0,3 zł/akcję

Ważne wydarzenia/Główne sukcesy I połowy roku 2015
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Market outlook
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PMI dla przemysłu Strefy Euro: 52,40
(VIII 2015 – wstępny odczyt) 

Ciągły spadek cen stali: w IH2015 -3% od 

początku 2015 roku (-7% r/r)

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w perspektywie 2014-2020: 82,5 mld EUR

Import taniej stali z Chin i Ukrainy w 

IH2015: 3,7 mln ton

Brak ochrony rynku europejskiego

PMI dla Polski: 54,50 (VIII 2015) -

Optymistyczne nastroje przedsiębiorców w 

przetwórstwie przemysłowym

Niska podaż pracowników i presja płacowa

– stopa bezrobocia: 10,1% (VII2015)

- wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia +3,3% r/r (VII2015) 

16,4 tys. pozwoleń na budowę wydanych w 

IH2015 – wzrost o +12% r/r

Wzrost produkcji sprzedanej wyrobów z 

metali IH2015 vs IH2015: +6,5%
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Informacje o tendencjach
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Sukcesywny rozwój produktów z wyższą marżą
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-1%

Struktura 

asortymentowa 

sprzedaży

struktura 

marży brutto 

na sprzedaży

IH 2014 IH 2015

55%

17%

22%

6%

spawane

profile specjalne

profile GK

profile okienne

61%

18%

21%

spawane

profile specjalne

profile GK

profile okienne

7%

52%13%

28%

PROFILE SPAWANE PROFILE SPECJALNE

PROFILE GK PROFILE OKIENNE

56%

14%

30%

PROFILE SPECJALNE PROFILE GK PROFILE OKIENNE



Obecność na rynkach zagranicznych 

Brazylia
Chile

Argentyna

Meksyk

Rosja

Finlandia
Szwecja

Norwegia

Hiszpania
Francja

Austria

Portugalia

Litwa

Łotwa

Chorwacja

Włochy

Węgry

Dania

Niemcy

Bułgaria

Macedonia

Rumunia

Białoruś

Estonia

Czechy

Belgia

Holandia

Słowacja

Grecja

Cypr
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Australia

- Wartość eksportu 

produktów wzrosła 

o +16,5% r/r

Kostaryka

Liban
Mołdawia

Malta

Uzbekistan

Nowa Zelandia

Izrael

USA

- Nowe kierunki   

eksportowe IH2015: 

Maroko, Katar, 

Turcja i Ukraina



Główne kierunki eksportowe25%
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27%

73%

60%

77%

73%

27%

40%

23%

PROFILE SPECJALNE

PROFILE GK

PROFILE OKIENNE

PROFILE SPAWANE

kraj

zagranica

Struktura terytorialna sprzedaży



Wyniki finansowe
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Bardzo dobre wyniki finansowe 

94 575 
102 476    

80 000
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IH 2014 IH 2015

Przychody netto ze sprzedaży

2 681 2 851 

2 000

3 000
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Zysk netto

3 729 
4 218 

3 000

3 500

4 000

4 500

IH 2014 IH 2015

EBIT

IH 2015 to wzrosty przychodów i zysków
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3,91 4,10 
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Rentowność operacyjna



Skuteczność zarządzania
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Rotacja 
należności

33 dni

Rotacja 
zobowiązań

36 dni

Rotacja 
zapasów

41 dni

CYKL 

OPERACYJNY

74 dni

Cykl konwersji 

gotówki 38 dni



Struktura bilansu IH 2015
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57 520 TPLN
(50%)

56 723 TPLN
(50%)

Aktywa Trwałe

Kapitał obrotowy 

netto (3 855 TPLN)

52 135 TPLN
(46%)

15 415 PLN
(13%)

46 693 TPLN
(41%)

Kapitały własne

Aktywa Pasywa

Zobowiązania 

bieżące

Zobowiązania 

długoterminowe

Aktywa obrotowe

• Suma bilansowa wzrosła w stosunku do IH 2014 o 18 300 tys. zł

• Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi wyniosło 107%

• Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w stosunku do IH 2014 wzrósł z 107% do 119% (za sprawą RM)

• Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,23



Struktura cash flow IH 2015

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 051

I. Zysk (strata) netto 2 851

II. Korekty razem -5 902

1. Amortyzacja 888

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 363

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 8

5.Zmiana stanu rezerw 452

6. Zmiana stanu zapasów - 9 983

7. Zmiana stanu należności -8 782

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11 333

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -181

10. Inne korekty 0

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 059

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 682

Przepływy pieniężne netto razem -4 428

Środki pieniężne na koniec okresu 3 526

• Przepływy na działalności 

operacyjnej były ujemne mimo 

dodatniego zysku netto, z 

powodu ujemnego poziomu 

korekt spowodowanego głównie 

zmianą stanu zapasów i 

należności.

• Działalność inwestycyjna 

obejmowała głównie nakłady na 

budowę biurowca i związana 

była z realizacją przyjętego 

planu inwestycyjnego.

• Dodatnie przepływy z 

działalności finansowej to wynik 

zwiększenia stanu 

wykorzystania kredytów 

bankowych oraz wpływu Premii 

Technologicznej. 



Strategia rozwoju 
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poprawa 
efektywności

optymalizacja procesów i 
organizacji

szkolenia i programy dla 
rozwoju kompetencji 

pracowników

zdobywanie 
rynków 

zagranicznych

zaistnienie w szerszej 
świadomości odbiorców 

europejskich

wykorzystanie pozycji 
dostawcy 

kwalifikowanego dla 
koncernów globalnych

zwiększanie udziału 
eksportu w strukturze 

sprzedaży

dywersyfikacja 
sprzedaży i 

rynku

dywersyfikacja 
asortymentowa - przez 

poszerzanie grona 
odbiorców branżę 
motoryzacyjną, 

meblarską, 
agrotechniczna, solarną 

dywersyfikacja 
geograficzna – przez 
zwiększanie portfela 

odbiorców zagranicznych 
i ich udziału w strukturze 

sprzedaży 

rozwój 
organiczny

stałe zwiększanie 
zdolności produkcyjnych 

i mocy przerobowych

inwestycje 
infrastrukturalne w hale 

produkcyjne oraz 
nowoczesny park 

maszynowy

innowacyjność

budowanie przewagi 
konkurencyjnej w oparciu 

o innowacyjność 
procesową i produktową

stała współpraca z 
ośrodkami badawczymi i 
jednostkami naukowymi

zdobycie 

na rynku europejskim pozycji 

znaczącego producenta profili stalowych

- podniesienie sprawności 

organizacyjnej i obniżenie kosztów 

operacyjnych 

- zwiększenie rentowności sprzedaży , 

wzrost konwersji sprzedaży i obrona 

cen transakcyjnych 

- udział  w targach i misjach zagranicznych

- odbywanie  zagranicznych spotkań dla wspierania relacji B2B 

Zacieśnianie współpracy z  instytutami badawczymi , w tym z Instytutem Technik 

Wytwarzania Politechniki Warszawskiej, Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie 

oraz Ośrodkiem Badań i Kwalifikacji SIMPTEST – w celu opracowania nowych 

rozwiązań procesowych i produktowych o wysokim stopniu innowacyjności.

21



Akcjonariat
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Akcjonariat liczba akcji wartość nominalna akcji (PLN)
% udział w ogólnej 

liczbie akcji
liczba głosów

% udział w 

ogólnej liczbie 

głosów

Tomasz Mirski 2 100 000 420 000,00 34% 2 625 000 37%

Marek Mirski 2 000 000 400 000,00 33% 2 500 000 35%

Free Float 2 000 000 400 000,00 33% 2 000 000 28%

Razem 6 100 000 1 220 000 100% 7 125 000 100%

Akcje w posiadaniu organów zarządzających i nadzorujących liczba akcji
wartość nominalna akcji 

(PLN)

% udział w 

ogólnej liczbie 

akcji

liczba głosów

% udział w 

ogólnej 

liczbie głosów

Tomasz Mirski - Prezes Zarządu 2 100 000 420 000,00 34% 2 625 000 37%

Jakub Czerwiński - Członek Zarządu 4 348 869,60 0,1% 4 348 0,1%

Marek Mirski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2 000 000 400 000,00 33% 2 500 000 35%

Sławomir Brudziński - Członek Rady Nadzorczej 10 000 2 000,00 0,2% 10 000 0,2%

Razem 4 114 348 822 869,60 67% 5 139 348 72%

34%

33%

33%

Struktura akcjonariatu

Tomasz Mirski

Marek Mirski

Free Float

37%

35%

28%

Struktura głosów

Tomasz Mirski

Marek Mirski

Free Float



Dziękujemy za uwagę 
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MFO SA

Kożuszki Parcel 70 A

96-500 Sochaczew

www.mfo.pl



Disclaimer prawny
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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, 2013,2014 oraz za I półrocze 2015 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.


