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Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2018
 Na poziomie wyników finansowych I kwartał 2018 roku przyniósł blisko 41-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w
stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponadto potencjalne przyszłe kontrakty pozwalają z optymizmem
oceniać perspektywy kolejnych okresów.
 W analizowanym kwartale Spółka zrealizowała zamówienia na obiekty suszarniczo – magazynowe w Polsce na
łączną kwotę 5,9 mln PLN.
 Portfel zakontraktowanych zamówień na lata 2017-2019 utrzymuje się na wysokim poziomie - wynosi około 132,9
mln PLN i obejmuje 39 umów. Stale rośnie potencjalny portfel klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i
posiadających pozwolenie na budowę. Obecnie kształtuje się on na poziomie około 258 mln PLN.
 FEERUM konsekwentnie realizuje strategię ekspansji na rynku afrykańskim. Spółka rozpoczęła realizację umowy z
National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii) o łącznej wartości 33,1 mln
USD (ok. 139,9 mln zł) na wybudowanie pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz
rewitalizację istniejących obiektów magazynowych. Na dzień publikacji raportu Spółka zrealizowała 48% wartości
umowy (w zakresie dostawy maszyn i urządzeń) i otrzymała zaliczkę w wysokości 15% wartości umowy.
 Kontynuowane są działania sprzedażowe na rynkach Europy Zachodniej, rośnie zaangażowanie na terenie Litwy,
prowadzona jest aktywna i skuteczna działalność handlowa na terenie Ukrainy. Rozpoczęte zostały projekty na rynku
rumuńskim, w toku są intensywne prace marketingowe i pierwsze oferty na terenie Federacji Rosyjskiej oraz
Kazachstanu.
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FEERUM w Afryce
33,1 mln USD wynosi wartość umowy, w
ramach której FEERUM wybuduje na
terytorium Zjednoczonej Republiki
Tanzanii pięć kompleksów silosów oraz
zrewitalizuje istniejące obiekty
magazynowe.
Łącznie w 51 silosach będzie można
zmagazynować ponad 190 tysięcy m3
ziarna.
Inwestycja jest finansowana przez rząd
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Projekt Tanzania – zaawansowanie prac

Lp.

Zakres prac

Songea

Shinyanga

Dodoma

Mbozi

Makambako

1

wytyczenie geodezyjne silosów i infrastruktury towarzyszącej

●

─

●

●

●

2

wykonanie szczegółowych badań geologicznych

●

●

●

●

●

3

przyłącze wody i kanalizacji

●

●

●

●

●

4

przyłącze prądu

●

●

●

●

●

5

rozprowadzenie mediów do węzłów betoniarskich i zaplecza budowy

○

○

○

○

○

6

instalacja węzłów betoniarskich

○

○

○

○

○

7

niwelacja terenu pod silosy

○

○

○

○

○

8

wioska socjalna - instalacje wewnętrzne (wodne, elektryczne, sanitarne)

○

○

○

○

○

9

ogrodzenie placu budowy

●

●

●

●

●

10

przejęcie placu budowy

●

─

●

●

●

11

pozwolenie na budowę

●

─

●

●

●

Legenda
●
zrealizowane
○
w trakcie realizacji
─
niewykonane
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Sześć miesięcy pracy
 Oddział firmy, FEERUM Tanzania Branch, jest zarejestrowany i prowadzony zgodnie z
prawem tanzańskim. Uzyskał on wszystkie wymagane prawem licencje i zezwolenia do
realizacji projektu budowy silosów. Oddziałem zarządza lokalny menadżer, który jest
nadzorowany na miejscu przez Dyrektora ds. rynków afrykańskich i jego zastępcę. Bieżące
sprawy dotyczące wszystkich lokalizacji prowadzone są przez dwóch kierowników budów
ze wsparciem lokalnego biura projektowego. Na początku kwietnia do oddziału w Tanzanii
przyjechało 15 pracowników z Polski, którzy mają duże doświadczenie w pracy na tego
typu budowach.
 Pozwolenia i przejęcia. Prace projektowe zostały zakończone w lutym. Projekty budowlane
zostały złożone do urzędów na terenie Tanzanii. Aktualnie posiadamy pozwolenia na
budowę dla czterech lokalizacji. Po 23 maja 2018 przejęliśmy place budowy w tych
lokalizacjach.
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Szczegółowe badania geologiczne

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6

Prace przygotowawcze
 Prace przygotowawcze. Zaraz po
zakończeniu
grodzenia
placów
rozpoczęliśmy prace fundamentowe
pod kontenery, które będą stanowiły
zaplecze socjalno - biurowe (35 sztuk).
We wszystkich lokalizacjach konieczne
było wykonanie przyłącza elektrycznego
i wybudowanie stacji rozdzielczej do
istniejącej sieci. Wykonano instalację
wodną w trzech lokalizacjach. W Songei
zainstalowano pompę wody do
istniejącej studni, w Makambako
wykonano 400 m przyłącza, w Mbozi
konieczne było wywiercenie studni
głębinowej. Tym samym zapewnione
zostały wszystkie media do budowy.
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Prace przygotowawcze

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6

Zrealizowaliśmy ponad 48% dostaw
w zakresie maszyn i urządzeń
kompleksów
Spółka zakupiła niezbędne materiały do
produkcji - stal ocynkowaną, elementy
złączne, przekładnie, silniki, łożyska, pasy i
taśmy, stal zbrojeniową.
Na chwilę obecną wyprodukowano około
60%, a wysłano do Tanzanii ponad 48%
całości instalacji dla wszystkich lokalizacji.
Do tej porty otrzymaliśmy zaliczkę w
kwocie 4 900 $, co stanowi 15% wartości
kontraktu.
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Rozładunek kontenerów

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6

14

Elementy kompleksów na budowach

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6

Podłączenie węzłów betoniarskich
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Ustawianie kontenerów
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Wykończenie kontenerów na cele mieszkalne i biurowe

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6

17

Zadaszenie kontenerów

18

Niwelacja terenu

19

20

Przekazanie placów budowy

Songea

Dodoma
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Przekazanie placów budowy cd.

Makambako

Mbozi
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Projekt Tanzania –
oś czasu
Najważniejsze daty

Przetarg na realizację kontraktu
Czerwiec 2016
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Tanzania Project Timeline

Wejście w życie
kontraktu
Rejestracja FEERUM
Tanzania
Branch/otwarcie
biura w Dar es
Salaam

Październik/Listopad 2016

Uzyskanie pozwoleń
na budowę

Przejęcia placów
budowy – cztery
lokalizacje

Transport
pierwszych części

Grudzień 2017

Przejęcie placu
budowy Shinyanga

Grudzień 2017

Marzec 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018
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Zakończenie kontraktu
2019

Afryka – obecna i prognozowana produkcja zbóż
Prognozowany wzrost popytu na zboża do 2050r.
kraj
Burkina Faso
Ghana
Mali
Niger
Nigeria
Etiopia
Kenia
Tanzania
Uganda
Zambia
łącznie

populacja w
2010 (mln)

populacja
2050 (mln)

Zapotrzebowanie na Rzeczywiste plony Obszar pól
Wzrost pól
zboże w 2050 (jako % z kukurydzy (2003 - uprawnych uprawnych (20042010)
2012; t/h)
(2010; Mha)
2013; Mha)

15,6

43

304

1.5

5.8

1.6

24,3

50

372

1.7

4.6

0.7

13,8

45

365

1.9

6.4

1.4

15,8

72

508

0.8

15.2

1.8

159,6

399

314

1.6

33.0

-1.0

87

188

237

2.2

14.6

2.8

41,2

96

346

1.9

5.5

0.5

44,9

137

381

1.2

11.9

4.0

34

102

396

1.6

6.7

1.0

13,2

43

519

2.3

3.5

0.8

450,2

1 175

335

1.9

107.0

13.6

 Obecnie 40%
wyprodukowanej w Afryce
żywności marnuje się z
powodu złych metod
zbioru oraz
przechowywania.
 Zapotrzebowanie na zboże
na tym kontynencie
wzrośnie do 2050 roku o
ponad 330%.
 W Afryce plon z 1 ha upraw
kukurydzy wynosi średnio
1,7 t. W Polsce osiągamy
wynik na poziomie 10/13
ton.

Źródło: FAOSTAT i www.pnas.org - 2016
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Obszar Zakupów
Opracowanie strategii zakupowej i logistycznej
związanej z realizacją kontraktów w Tanzanii wraz z
wyborem głównego operatora logistycznego do
obsługi kontraktu

Wprowadzenie zmian technologicznych w zakresie
uszczelnień butylowych do połączeń śrubowych –
opracowanie specjalnej mieszanki udoskonalającej
produkt, gwarantującej większą żywotność oraz
ekonomiczność zastosowanych uszczelnień

Wdrożenie z sukcesem do bieżącej produkcji i do
oferty urządzeń zasilanych pneumatycznie,
zapewniających znaczne obniżenie kosztu
jednostkowego produktu, obniżenie zużycia
energii elektrycznej oraz wyższe bezpieczeństwo
bezawaryjności urządzeń FEERUM. Z punktu
widzenia zakupów celem wdrożenia było
osiągnięcie oszczędności na poziomie 40-50%

Opracowanie pełnej strategii budowy zaplecza
budowlano-wykonawczego pięciu inwestycji na
terenie Tanzanii:
1) Opracowanie technologii własnej produkcji
betonu. Wybór, zakup i wdrożenie maszyn do
produkcji betonu (mobilne węzły betoniarskie
wraz z niezbędnym osprzętem)
2) Zaprojektowanie, realizacja i wdrożenie
zaplecza bytowo-mieszkalnego na terenie
każdej inwestycji
3) Wybór i zakup maszyn budowlanych ciężkich z
przeznaczeniem do pracy w Tanzanii (koparki,
ładowarki teleskopowe, spycharki)
4) Opracowanie planu logistyki dostaw surowców
oraz wewnętrznej obsługi logistycznej każdej z
inwestycji. Zakup samochodów ciężarowych do
obsługi każdej inwestycji
5) Opracowanie, zakup oraz wyposażenie każdej z
inwestycji w niezbędne zaplecze materiałowe
dla brygad budowalnych. Zakup niezbędnych
narzędzi, elektronarzędzi, maszyn i urządzeń
oraz niezbędnego wyposażenia zapewniającego
płynną i sprawną pracę przy realizacji
inwestycji

Zakończenie prac nad serią produktów pozwalających
na zwiększenie wydajności pracy obiektów na
poziomie 250-300 t/h.

Dokonanie rewolucji w stacjach napędowych
urządzeń transportowych. Wprowadzenie zmian
gwarantujących: innowacyjność, nowoczesność,
oszczędność miejsca, czasu, redukcję kosztów
montażu i serwisu urządzeń

13,6

Elementy
polityki zakupowej
wspierające efektywny
rozwój obszaru produkcji i
sprzedaży

Rozwój i doskonalenie współpracy z producentem
przekładni OEM – specjalnie dedykowanych do
aplikacji FEERUM.

Uruchomienie produkcji seryjnej nowej linii przenośników łańcuchowych łukowych, stosowanych do odbioru i transportu
ziarna zbóż i kukurydzy, nasion roślin strączkowych i oleistych oraz różnych produktów paszowych pod skosem i w
poziomie. Znajdują one szerokie zastosowanie przy obróbce ziarna (przyjęcie), w wytwórniach i mieszalniach pasz,
gospodarstwach rolnych i w dużych zakładach przemysłu spożywczego
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Wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku
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Przychody ze sprzedaży (tys. PLN)
I kw. 2017

I kw. 2018
Na wzrost przychodów ze sprzedaży
wpływ miało przede wszystkim
przyznawanie dofinansowania
unijnego z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa kluczowym
klientom

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
1

2
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Źródło: Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku

Struktura przychodów wg kierunków sprzedaży
Struktura geograficzna przychodów

I kw. 2018

I kw. 2017

zmiana w tys.

zmiana w %

Polska

6,0

16,0

-10

-62,5

Eksport

21,6

3,5

18

517,1

Razem

27,6

19,5

8

41,5

 Do wzrostu eksportu przyczyniła się przede wszystkim sprzedaż na rynkach Europy Wschodniej (ukraińskim i litewskim) oraz
w Tanzanii.
I kwartał 2018
I kwartał 2017

Eksport

Polska

78%

Eksport

Polska

22%

0

18%

20

40

60

80

100

82%

0

20

40

60

80

100
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Źródło: Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku

Podstawowe wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

tys. zł

I kw. 2018

I kw. 2017

zmiana w tys.

zmiana

Przychody ze sprzedaży

27 583

19 507

8 076

41%

Zysk brutto ze sprzedaży

4 946

4 503

443

9,8%

17,9

23

7 159

4 343

26,0

22

2 553

2 378

9,3

12

2 082

2 314

7,5

12

2 082

2 039

7,5

10

Rentowność brutto na sprzedaży
EBITDA
Rentowność EBITDA
Zysk operacyjny (EBIT)
Rentowność na działalności operacyjnej
Zysk brutto
Rentowność sprzedaży brutto
Zysk netto
Rentowność sprzedaży netto

Źródło: Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku

- 5,1 p.p.
2 816

64,8%
4 p.p

175

7,4%
-2,7 p.p.

-232

-10%
-4,5 p.p.

43

2,1%
-2,5 p.p.
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Struktura bilansu na 31 marca 2018
Aktywa

Pasywa
Główne pozycje:

Główne pozycje:




Zapasy – 59,1 mln zł
Należności – 39,2 mln zł
Środki pieniężne – 3,2 mln zł

Obrotowe
104,7 mln PLN
(50,1%)

Trwałe
104,4 mln PLN
(49,9%)

Zobowiązania
103,7 mln PLN
(49,6%)



Zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu
dostaw i usług – 29,1 mln zł



Kredyt długoterminowy –
14,3 mln zł



Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
przychodów – 13,9 mln zł

Kapitał własny
105,4 mln PLN
(50,4 %)

Suma bilansowa: 209,2 mln PLN
Źródło: Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku
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Rynki zagraniczne


Spółka obserwuje stały popyt na elewatory, zarówno na rynku krajowym, jak i za
granicą.



Obecny portfel zamówień obejmuje 39 umów o wartości około 132,9 mln zł z
terminem realizacji w latach 2018-2019.



Za granicą największą aktywność Spółka wykazywała na europejskich rynkach
północno-wschodnich, co przekłada się na rosnącą liczbę zamówień z tego kierunku.



Obecnie FEERUM startuje w przetargach na Litwie, Łotwie i w Estonii, gdzie
realizacja inwestycji, podobnie jak w Polsce, przebiega w korelacji z dopłatami
unijnymi. Potencjał rynku krajów bałtyckich szacuje na poziomie około 25 mln zł. W
bieżącym roku Spółka uruchomiła kilkanaście obiektów magazynowo - suszarniczych
w tych krajach, co gwarantuje i umacnia jej pozycję na lokalnych rynkach.



Istotny wzrost zaangażowania obserwowany jest na Ukrainie, gdzie na obecną chwilę,
poza zakontraktowanymi umowami, planowane i projektowane są inwestycje na
poziomie około 30 mln zł. Ponadto wzrostowa tendencja tego rynku powinna zostać
utrzymana w ciągu najbliższych 2-3 lat. Spółka nawiązała współpracę z nowymi
partnerami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w branży rolnej, co obiecująco
wpływa na planowaną sprzedaż na tamtejszym rynku.
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Rynki zagraniczne cd.
 Jesteśmy aktywni na rynku rumuńskim, gdzie zrealizowaliśmy już pierwsze projekty. Działania handlowe
podjęte z udziałem dwóch podmiotów pośredniczących zaowocowały złożeniem ofert opiewających łącznie
na kwotę ponad 5 mln zł. Podobnie jak w innych krajach unijnych, znaczna część inwestycji przebiega tu w
korelacji z dopłatami z budżetu Unii Europejskiej.
 Podtrzymywane i rozwijane są nadal działania handlowe na terenie Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu.
Zintensyfikowaliśmy prowadzone prace marketingowe poprzez efektywny udział w wystawach, targach
rolniczych, jak również w konferencjach tematycznych organizowanych przez rządy obu krajów. Podjęte
wysiłki zaowocowały podpisaniem umowy agencyjnej z dealerem, który prowadzi aktywną działalność
handlową na terenie Rosji. Pierwszymi wymiernymi efektami współpracy są oferty handlowe, których
wartość wynosi 15 mln PLN.
 Jako zagraniczne rynki docelowe dla nowych produktów efektywnie analizowane są również państwa Europy
Środkowo – Wschodniej, z akcentem na Czechy i Słowację. Pierwsze wymierne efekty pojawiły się już na
rynku czeskim, gdzie podpisano pierwszy kontrakt.
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Strategia
Uzyskanie pozycji istotnego gracza na
arenie międzynarodowej
Dynamiczny wzrost skali
prowadzonej działalności

Sprzedaż na rynek krajowy i
na rynki zagraniczne

Wzmocnienie sieci
sprzedaży i działu
projektowego

Intensyfikacja działań
sprzedażowych na
rynkach
zagranicznych

Nowoczesne technologie i
rozbudowa bazy
produkcyjnej

Rozbudowa bazy
produkcyjnej

Inwestycje w
nowoczesne
rozwiązania
technologiczne
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Usprawnienie procesu produkcji – idea Przemysłu 4.0
zintegrowany system B2B
Dzięki zastosowaniu jednolitej płaszczyzny softwarowej
SolidWorks i IMPULS ERP możliwa jest:
Pełna integracja etapu konstruowania
budowli, maszyn i urządzeń oraz
projektowania obiektów
Integracja z systemem Impuls ERP

Zarządzanie wersjami plików
(rewizjonowanie dokumentacji) na
całym etapie prowadzenia prac
badawczo – rozwojowych, to jest
brak konieczności synchronizowania
plików Inventor, Iron Cad, Auto Cad
Zarządzanie dokumentacją
okołoprojektową taką jak:
wiadomości e-mail, dokumentacja
obliczeniowa, tekstowa i zdjęciowa
ściśle powiązana z prowadzonymi
pracami badawczo - rozwojowymi

SolidWorks
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FEERUM po I kwartale 2018 roku
Wysoki zakontraktowany
i potencjalny portfel zamówień
na lata 2018-2019;
Dobre perspektywy rynkowe

Blisko 41% wzrost przychodów
ze sprzedaży r/r

Nowa umowa z NCBiR na prace
badawczo-rozwojowe w
ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny
Rozwój (POIR); 2,2 mln zł
dofinansowania

Zrealizowanie do Tanzanii
ponad 48% dostaw w zakresie
maszyn i urządzeń
kompleksów

Innowacyjne w skali światowej
produkty w ofercie Spółki;
istotnie wzmocniona
przewaga konkurencyjna

Znaczący potencjał
produkcyjny spółki
i wysoka
efektywność
produkcji

FEERUM S.A.
ul. Okrzei 6
59-225 Chojnów
Polska
+48 76 81 96 738
+48 76 81 88 485
sekretariat@feerum.pl
www.feerum.pl

Zastrzeżenie
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów
wartościowych w publicznym obrocie. W opracowaniu zostały wykorzystane źródła informacji, które FEERUM S.A. uznaje za
wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie
może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie
różnić się od faktycznych rezultatów. FEERUM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji podjętych na podstawie
niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystających z opracowania.
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