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Jeden z największych w Pol-
sce producentów komplekso-
wych elewatorów zbożowych, 

służących do suszenia i magazy-
nowania produktów roślinnych 
– spółka Feerum rok 2013 rozpo-
częła imponująco. Bardzo dobre 
wyniki finansowe w I kwartale, 
bogaty portfel zamówień na cały 
rok, kolejne przyznane dotacje 
unijne na projekty inwestycyjne, 
korzystne prognozy w dłuższej 
perspektywie czy wreszcie udany 
debiut na GPW w maju, pozwa-
lają z wielkim optymizmem pa-
trzeć w przyszłość.

	Innowacyjnie	i	kompleksowo

Spółka Feerum może pochwa-
lić się bardzo szerokim asorty-
mentem produktów, obejmu-
jącym około 27 tys. pozycji, co 
pozwala kompleksowo zaspoka-
jać potrzeby klientów i realizo-
wać inwestycje „pod klucz”. Roz-
wiązania Feerum opierają się na 

kilku podstawowych elementach 
i zasadach, wśród których jest 
zarówno konstrukcyjna blacha 
falista i stosowanie własnych 
elementów, jak i krótkie terminy 
dostaw oraz wysoka jakość i in-
nowacyjność produktów. Do już 
wdrożonych innowacji należy 
m.in. blacha o podwyższonej wy-
trzymałości, która pozwoliła ob-
niżyć masę urządzeń transpor-
towych o 15%, produkcja blach 
bocznych silosów w cyklu auto-
matycznym z kręgu, co obniżyło 
pracochłonność ich wytwarzania 
aż o 70%, czy nowe rozwiązania 
w suszarniach z recyrkulacją po-
wietrza, zmniejszające zużycie 
gazu o 20%. Na ten i następny 
rok firma planuje obniżenie masy 
pozostałych produktów oraz 
wdrożenie innowacyjnej, energo-
oszczędnej suszarni z odzyskiem 
ciepła i zintegrowanym syste-
mem odpylania, która zmniejszy 
energochłonność suszenia o 20-
30%, a czas suszenia o 20%.

	Inwestycje	podstawą	rozwoju

Spółka Feerum na lata 2013-
2014 przyjęła program inwesty-
cyjny o łącznej wartości 34,4 mln 
zł, obejmujący: rozbudowę sieci 
sprzedaży w kraju i zagranicą (2 
mln) – poprzez zwiększenie licz-
by sprzedawców i wzmocnienie 
zespołu projektowego; wzrost 
potencjału produkcyjnego (war-
tość 26,4 mln) – poprzez rozbu-
dowę magazynu wyrobów goto-
wych, zakup maszyn i urządzeń 
oraz opracowanie innowacyjnej 
suszarni; modernizację systemu 
informatycznego (2 mln), rozbu-
dowę działu badań i rozwoju (1 
mln) oraz zwiększenie kapitału 
obrotowego (3 mln).

Program inwestycyjny zosta-
nie sfinansowany głównie z przy-
znanych spółce dotacji unijnych 
(15 mln zł) oraz środków uzy-
skanych ze sprzedaży akcji na 
warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych w kwietniu br. 
Zakończona sukcesem oferta 
publiczna i debiut na GPW za-
owocowały objęciem przez inwe-
storów wszystkich oferowanych 
akcji po cenie emisyjnej 8,5 zł za 
jedną akcję, dzięki czemu spółka 
pozyskała 17 mln zł netto.

	Dobre	wyniki	i	prognozy

Efektem dynamicznego roz-
woju są bardzo dobre wyniki 
finansowe, które Feerum uzy-
skuje od początku tego roku. 
W I kwartale, w porównaniu do 

I kwartału roku 2012, spółka za-
notowała wzrost przychodów ze 
sprzedaży aż o 220% – z nieco 
ponad 4 mln zł do prawie 18,9 
mln zł, co było głównie wynikiem 
sprzyjających spółce tendencji 
rynkowych, co zaowocowało 
bogatym portfelem zamówień, 
dalszym rozwojem sieci sprze-
daży i wzmocnieniem pozycji na 
rynku krajowym. W tym okresie 
zysk brutto ze sprzedaży wzrósł 
o 311% – z 782 do 3215 tys. zł, 
natomiast zysk netto o 1465% – 
ze 113 do 1786 tys. zł.

Optymistyczne są również pro-
gnozy na cały rok 2013, który ma 
przynieść przychody ze sprzedaży 
na poziomie ponad 72,1 mln zł, 
czyli o 29,8% wyższym niż zano-
towane w 2012 r., kiedy to uzy-
skano niespełna 55,6 mln zł. Zysk 
netto natomiast ma wzrosnąć 
o 24,5% i wynieść ponad 10,1 mln 
zł, wobec 8,12 mln zł uzyskanych 
w ubiegłym roku (przy kursie euro 
4,15 zł i cenie stali konstrukcyjnej 
700 €/t). Dobre prognozy to wy-
nik wzmożonej aktywności spółki, 
która na przełomie lat 2012/2013 
m.in. wyodrębniła w swojej struk-
turze Dział Handlowy oraz ko-
rzystnych procesów na rynku, 
w tym utrzymującego się wzrostu 
popytu na elewatory, ustabili-
zowania się cen podstawowych 
materiałów wykorzystywanych 
w produkcji, przede wszystkim 
stali, na satysfakcjonującym po-
ziomie, a także konkurencyjnych 
cen usług budowlanych spowodo-
wanych zastojem w tej branży. 
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