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FEERUM PO I KW. 2020 ROKU - WZROST SPRZEDAŻY I BARDZO DOBRE WYNIKI 

FINANSOWE 
 

FEERUM S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, z silną pozycją 

na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za I kwartał 2020 roku. Spółka wypracowała 

przychody sięgające 35,9 mln zł, czyli wyższe o 34,3% niż rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 57,7% 

proc., do 5,7 mln zł. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 3,3 mln zł (wzrost o ponad 123%), 

a zysk netto wzrósł o ponad 195% i wyniósł 4,2 mln zł, podczas gdy w I kw. 2019 roku było to 1,5 mln 

zł. 

 

Pozytywny wpływ na sprzedaż w I kwartale 2020 r. miała przede wszystkim sprzedaż eksportowa, 

która wzrosła o 71,2% i stanowiła 85,7% przychodów. Głównymi rynkami eksportowymi były 

Ukraina (29,7 mln zł), Tanzania oraz Litwa.  

 

Aktualny portfel zamówień wynosi około 163 mln zł i obejmuje 31 umów, z terminem realizacji  

w latach 2020/2021. Z kolei potencjalny portfel kontraktów na lata 2020/2021 ma wartość 226,4 mln 

zł, z czego potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na 

budowę kształtuje się na poziomie około 28 mln zł. 

Jesteśmy zadowoleni z bardzo dobrych wyników po I kwartale tego roku. Konsekwentnie realizujemy 

plan umacniania pozycji FEERUM na rynkach zagranicznych. Mamy silny portfel zamówień, obejmujący 

zarówno kontrakty zagraniczne jak i krajowe, który nadal rozbudowujemy. Szybka reakcja na 

utrudnienia związane z COVID-19, a także wysoka automatyzacja produkcji, pozwoliły nam na 

zachowanie płynności działalności we wszystkich obszarach w okresie utrudnień związanych  

z pandemią. Z optymizmem patrzymy na perspektywy tego roku i lat kolejnych – powiedział Daniel 

Janusz, Prezes Zarządu FEERUM S.A. 

Strukturę geograficzną przychodów FEERUM po I kwartale 2020 roku przedstawia poniższa tabela: 
 

tys. PLN 1 kw. 2020 
Udział  

w sprzedaży 
1 kw. 2019 

Udział  

w sprzedaży 

Polska 5 124  14,3% 8 753 32,7% 

Eksport 30 782 85,7% 17 982 67,3% 

 

  



 
WYNIKI FINANSOWE GRUPY – SZCZEGÓŁY 

tys. PLN 1 kw. 2020 1 kw. 2019 Zmiana 

Przychody ze sprzedaży 35 905 26 735 34,3% 

Zysk brutto ze sprzedaży 5 828 4 188 39,2% 

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 3 254  1 457 123,4% 

Zysk brutto 4 205 1 435 193% 

Zysk netto 4 205 1 425 195,1% 

 

 

Dodatkowych informacji dziennikarzom udzielają: 

Monika Pietraszek, M+G 
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 501 183 386 
e-mail: monika.pietraszek@mplusg.com.pl  
 
Magda Kołodziejczyk, M+G 
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 501 168 807 
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl  
 
 
 
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. 
Od maja 2013 roku Spółka jest notowana na rynku głównym GPW.  
 
Więcej informacji na www.feerum.pl 

 

 

 

mailto:monika.pietraszek@mplusg.com.pl
mailto:magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

