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LIST PREZESA ZARZĄDU 

 

Szanowni Państwo,  

Akcjonariusze FEERUM S.A. 

Z przyjemnością przedstawiamy sprawozdanie FEERUM za 2019 rok. Był to czas intensywnej i owocnej 

współpracy z ukraińskim kontrahentem, czas zakończenia największego w dotychczasowej historii 

Spółki kontraktu, lecz przede wszystkim – czas umocnienia naszej pozycji na rynkach eksportowych. 

Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię uzyskania statusu istotnego gracza na arenie 

międzynarodowej.  

Miniony rok był dla Grupy Kapitałowej FEERUM okresem bardzo dobrym. Wypracowaliśmy rekordowe 

w historii firmy przychody, przekraczające 242 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 18,6 mln zł, 

czyli wzrósł o ponad 148 proc., zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 21,3 mln zł, a przychody 

zwiększyły się o ponad 88 proc., z ok. 128,7 mln do ponad 242,8 mln zł. Udział eksportu wzrósł do 

poziomu 86,1% w porównaniu do 70,4% w roku ubiegłym. Na rynku krajowym zrealizowaliśmy  

w ubiegłym roku sprzedaż na poziomie powyżej 33,8 mln zł, co stanowiło 13,9 proc. przychodów 

ogółem. 

Wyniki roku 2019 pozytywnie zdominowały wpływy z kontraktów ukraińskich (Epicentr K LLC), których 

łączna wartość znacząco przekraczała wartość kontraktu realizowanego dla NFRA w Tanzanii. Na 

Ukrainie Spółka obecna jest od dawna, ale to pierwsze umowy o takiej skali. Chcemy uczynić je naszą 

wizytówką, gdyż potencjał tego rynku jest gigantyczny – według prognoz na Ukrainie magazynowania 

wymaga 30 – 40 mln ton zbóż. Wysokiej jakości produkt FEERUM połączony z finansowaniem opartym 

o schemat „kredytu dostawcy” wzbudza ogromne zainteresowanie wielu inwestorów. Ukraiński 

kontrahent, w ramach współpracy z FEERUM, otrzymuje produkt skrojony na miarę, ubezpieczony  

i wsparty atrakcyjnym finansowaniem w postaci długoterminowego zobowiązania handlowego, które 

w porównaniu z kredytem jest rozwiązaniem prostszym i bardziej korzystnym.  

Wierzymy, że kolejne kontrakty w Europie Wschodniej są jedynie kwestią czasu. Potencjalni klienci 
FEERUM doceniają nasze podejście do biznesu i ogromny potencjał, a co więcej mają pewność, że 
wiemy, jak realizować, finansować i zabezpieczać kontrakty na dużą skalę.  

Kontrakt dla rządu Republiki Tanzanii jest już praktycznie zakończony w ujęciu produkcyjnym. 

Kompletujemy i wysyłamy do Afryki ostatnie dostawy. W każdej z pięciu lokalizacji prace ziemno – 

fundamentowe są mocno zaawansowane, trwa montaż konstrukcji stalowych oraz budowa 

infrastruktury dodatkowej, m.in. budynków socjalnych i biurowych. Z uwagi jednak na długotrwałe  



 
procedury akceptacji ze strony tanzańskich instytucji uczestniczących w realizacji projektu konieczna 

była jego prolongata. Aktualnie termin realizacji kontraktu został przedłużony do 30 czerwca 2020 

roku.  

Minione trzy lata obecności w Tanzanii utwierdziły nas w przekonaniu, że w ujęciu projektowym, 
produkcyjnym i logistycznym jesteśmy w pełni przygotowani do realizacji dużych kontraktów nawet  
w rejonach o trudnym lub wręcz ekstremalnym klimacie. Zamierzamy umacniać swoją pozycję na 
rynkach eksportowych, rozwijając działalność m.in. w Afryce czy w innych regionach świata.  

Przed nami, podobnie jak przed wieloma firmami w Polsce i na świecie, duże wyzwanie związane  
z wpływem koronawirusa SARS- Cov -2 na prowadzoną działalność. Podjęliśmy wszelkie czynności 
mające na celu zminimalizowanie zagrożenia dla naszych pracowników i współpracowników. Na 
obecnym etapie stanu epidemii nie odnotowaliśmy negatywnego wpływu koronawirusa na wartość 
aktywów finansowych i niefinansowych Spółki, dostawy czy sprzedaż naszych produktów.  

Z ufnością patrzymy na rok 2020 i kolejne lata. Stale poszukujemy nowych rynków zbytu, rozwiązań 
udoskonalających pracę naszych produktów oraz kompleksowość oferty. Zamierzamy umacniać 
pozycję rynkową spółki, poszerzać obszary eksportowe oraz budować jej wartość z myślą o obecnych  
i przyszłych Akcjonariuszach.  

 

Z wyrazami szacunku,  

 

             Daniel Janusz                 Piotr Wielesik 

             Prezes Zarządu              Członek Zarządu 
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