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FEERUM W I KW. 2018 ROKU ZWIĘKSZA SPRZEDAŻ, EKSPORT MOTOREM NAPĘDOWYM

Spółka Feerum S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce
działający także na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za I kwartał 2018 roku. EBITDA
wzrosła o 65 proc., do 7,2 mln zł z 4,3 mln zł przed rokiem, a przychody zwiększyły się o 41 proc., do
27,6 mln zł z 19,5 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,08 mln zł wobec 2,04 mln zł rok
wcześniej. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 2,6 mln zł, podczas gdy w I kw. 2017 roku
było to 2,4 mln zł.
Na wyraźny wzrost przychodów wpływ miał przede wszystkim rosnący eksport. Sprzedaż
zagraniczna wzrosła aż o 517 proc., do 21,6 mln zł z 3,5 mln zł rok wcześniej, głównie za sprawą
kontraktów realizowanych Tanzanii oraz w Europie Wschodniej (Ukraina i Litwa).
Obecny portfel zamówień obejmuje 39 umów o wartości około 132,9 mln zł, z terminem realizacji
w latach 2018-2019.
Spółka rozpoczęła realizację kontraktu w Tanzanii o wartości 33,1 mln USD. Obejmuje on budowę
pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących
magazynów. Dotychczas zrealizowała znaczącą część prac związanych z dostawą maszyn i urządzeń i
otrzymała zaliczkę w wysokości 15 proc. wartości kontraktu.
Obecnie Feerum startuje w przetargach na Litwie, Łotwie i w Estonii, gdzie realizacja inwestycji,
podobnie jak w Polsce, przebiega w korelacji z unijnymi dopłatami. Potencjał rynku krajów bałtyckich
Spółka szacuje na około 25 mln zł. Wyraźnie rośnie aktywność Feerum na Ukrainie, gdzie poza
zakontraktowanymi już umowami planowane są przez Feerum inwestycje na poziomie około 30 mln
zł.
Potencjał rynku ukraińskiego jest spory. W ciągu najbliższych dwóch-trzech lat oczekujemy tam
dalszych wzrostów. Nawiązaliśmy współpracę z nowymi partnerami, którzy mają doświadczenie w
branży rolnej. Liczymy, że to zaowocuje wyraźnym umocnieniem naszej pozycji na Ukrainie –
powiedział Daniel Janusz, Prezes Feerum.

Spółka zrealizowała już pierwsze projekty na rynku rumuńskim, składając oferty na kwotę ponad 5
mln zł. Rozwija też działalność handlową w Federacji Rosyjskiej i w Kazachstanie. Podpisała umowę
agencyjną z dealerem prowadzącym działalność handlową na terenie Rosji i złożyła tam oferty o
wartości 15 mln zł. Feerum myśli też o rozszerzeniu swojej działalności na rynki Europy ŚrodkowoWschodniej, głównie na Czechy i na Słowację.
WYNIKI FINANSOWE GRUPY – SZCZEGÓŁY
tys. PLN

Przychody ze sprzedaży
Zysk brutto ze sprzedaży
Rentowność brutto na
sprzedaży
EBITDA
Rentowność EBITDA
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Rentowność EBIT
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I kw. 2018
27 583
4 946

I kw. 2017
19 507
4 503

Zmiana
41%
9,8%
-5,1 p.p.

17,9%

23%

7 159
26%

4 343
22%

2 553

2 378

9,3%
2 082
7,5%

12%
2 314
12%

Zysk netto

2 082

2 039

-2,7 p.p.
-10%
-4,5 p.p.
2,1%

Rentowność netto

7,5%

10%

-2,5 p.p.

64,8%
4 p.p.
7,4%

Strukturę geograficzną przychodów Spółki Feerum w I kw. 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

mln PLN

Polska
Eksport

I kw. 2018
6
21,6

Udział
w sprzedaży
22%
78%

I kw. 2017
16
3,5

Udział
w sprzedaży
82%
18%

Pozytywnie oceniamy wyniki za I kwartał 2018 roku. Wyraźna poprawa sprzedaży, dynamicznie
rosnący eksport oraz portfel zamówień na najbliższe lata pozwalają z optymizmem patrzeć w
przyszłość. Liczymy na kontynuację tych trendów, m.in. dzięki wzmożonej działalności Spółki na
nowych rynkach eksportowych – poinformował Prezes.
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Więcej informacji o FEERUM S.A.
FEERUM jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i
magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste i inne. Spółka oferuje w pełni
kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję
urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie
komponentów do urządzeń. Głównymi produktami FEERUM są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem (m.in.
rozwiązania do transportu pionowego i poziomego, czyszczalnie oraz mieszalnie pasz). Głównymi klientami FEERUM są
gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m.in.: zakłady
tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw.
FEERUM posiada nowoczesny zakład zlokalizowany w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) produkujący
podzespoły i elementy do elewatorów, zapewniające wysoką precyzję wykonania i jakość wyrobów. Zakład wyposażony jest
w maszyny i urządzenia do obróbki blach spełniający najwyższe światowe normy techniczne, produkcyjne i jakościowe
dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom. Spółka prowadzi również własną działalność badawczo-rozwojową,
dzięki której do tej pory wprowadziła szereg ulepszeń i modernizacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych do
budowy elewatorów. Spółka przeprowadziła w kwietniu 2013 roku ofertę publiczną, a 10 maja 2013 roku miał miejsce
debiut Spółki na rynku głównym GPW.
Więcej informacji na www.feerum.pl

