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Najważniejsze wydarzenia 2019 roku 

✓ W 2019 roku Spółka wypracowała rekordowe w swojej historii wyniki finansowe na wszystkich poziomach, zwiększając przychody
o 88%, do blisko 243 mln zł oraz zysk netto o 148%, do 18,6 mln zł.

✓ Zgodnie z przyjętą strategią Spółka konsekwentnie rozwija sprzedaż na rynkach eksportowych. Na wyniki 2019 roku wpłynęły
przychody z rynku ukraińskiego, gdzie głównym odbiorcą jest EPICENTR K LLC, z którą Spółka podpisała kontrakty w IV kwartale
2018 roku. Realizacja pierwszego z kontraktów zawartych z ukraińskim kontrahentem Epicentr K LLC trwała 8 m-cy 2019 roku i
została pomyślnie zakończona. Realizacja drugiego kontraktu rozpoczęła się w IV kwartale 2019, stąd jej dalszy progresywny
wpływ na osiągane wyniki finansowe widoczny będzie również w roku 2020.

✓ Realizacja kontraktu tanzańskiego z uwagi na długotrwałe procedury akceptacji ze strony tanzańskich instytucji uczestniczących w
realizacji projektu została prolongowana. Produkcyjnie kontrakt tanzański jest praktycznie zakończony, wysyłane są do Afryki
ostatnie dostawy. Prace ziemno – fundamentowe są zaawansowane i trwa montaż konstrukcji stalowych. Zgodnie
z pierwotnym założeniem prace prowadzone są równocześnie w każdej z pięciu lokalizacji. W wyniku rewizji budżetów
podyktowanej wydłużeniem okresu realizacji kontraktu oraz wzrostem prognozowanych kosztów jego realizacji, planowana
marża na kontrakcie uległa obniżeniu, a skutek tej zmiany ujęty został w wynik roku 2019.

✓ Na dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji zakontraktowane zamówienia na produkty Grupy na rok 2020 wynoszą około
278,0 mln PLN i obejmują 27 umów, natomiast potencjalny portfel kontraktów na lata 2020/2021 obejmuje 244 mln PLN, z czego
potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie
około 37,6 mln PLN.
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5Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) 

rok 2019

przychodów ze sprzedaży242 874
rok 2018

przychodów ze sprzedaży128 714
Wynik za rok 2017 – 96 134 tys. PLN

Źródło:  Skonsolidowany raport roczny  za okres od 1 stycznia  2019 roku do  31 grudnia  2019 roku
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Przychody Grupy w przekroju obszarów geograficznych

Źródło:  Skonsolidowany raport roczny  za okres od 1 stycznia  2019 roku do  31 grudnia  2019 roku

Kraj 01.01 -31.12.2019 01.01 -31.12.2018

Polska 33 824 38 063

Eksport 209 050 90 651

Ukraina 184 825 11 628

Tanzania 22 587 63 305

Litwa 1 260 13 975

Inne kraje 377 1 743

Razem 242 874 128 714
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Podstawowe wyniki finansowe za rok 2019 

tys. PLN 2019 2018 zmiana w % zmiana w tys.

Przychody ze sprzedaży 242 874 128 714 88,7% 114 160

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 39 775 19 343 105,6% 20 432

Rentowność brutto na sprzedaży 16,4% 15,0% 1,35 p.p.

EBITDA 31 637 15 924 98,7% 15 713

Rentowność EBITDA 13,0% 12,4% 0,65 p.p.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 21 305 6 411 232,3% 14 893

Rentowność na działalności operacyjnej 8,8% 5,0% 3,79 p.p.

Zysk brutto 18 947 8 311 128,0% 10 636

Rentowność sprzedaży brutto 7,8% 6,5% 1,34 p.p.

Zysk netto 18 594 7 492 148,2% 11 102

Rentowność sprzedaży netto 7,7% 5,8% 1,83 p.p.

Źródło:  Skonsolidowany raport roczny  za okres od 1 stycznia  2019 roku do  31 grudnia  2019 roku



8Struktura bilansu na 31 grudnia 2019 

Aktywa Pasywa

trwałe37,7%

50%

Ak obrotowe 62,3%

62%

zapasy65,9 mln zł 

należności58,1 mln zł 

środki pieniężne

kapitał własny51,9%

50%

zobowiązania razem48,1%

62%

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 44,6 mln zł

kredyt krótkoterminowy47,5 mln zł

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów

45%

Suma bilansowa: 249,4 mln PLN

Główne pozycje:

8,2 mln

Główne pozycje:

10,2 mln zł

Źródło:  Skonsolidowany raport roczny  za okres od 1 stycznia  2019 roku do  31 grudnia  2019 roku
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FEERUM 
na Ukrainie



Pierwszy obiekt dla Epicentr K LLC gotowy do pracy



Nowoczesna
technologia

suszenia ziarna
W obiektach Epicentr K LLC zastosowaliśmy 

suszarnie o łącznej mocy suszenia ponad
200 MW. Dzięki nim możliwe jest

wysuszenie do 40 tysięcy ton 
kukurydzy dziennie. 



1 mln ton
Łączna pojemność obiektów 

wyprodukowanych dla Epicentr K LLC 
wynosi blisko 1 mln ton



Urządzenia transportowe w pełni dostosowane 
do pracy w obiektach o charakterze przemysłowym



15Innowacje FEERUM

Bęben napędowy taśmociągu Lej wysypowy taśmociągu

Powłoki polimerowe stosowane są z powodzeniem od lat dla wydłużenia żywotności maszyn i części m.in. w przemyśle stoczniowym,
wydobywczym, budownictwie, przemyśle energetycznym i petrochemicznym.  

Powłokę polimerową stosujemy również na dachach silosów – ograniczamy nagrzewanie się dachu od słońca, przedłużamy żywotność 
sprzętu i poprawiamy warunki przechowywanego materiału. 

Jako jedyni w branży stosujemy obróbkę na gorąco polimerem - zaworów, zasuw, przenośników 
i podnośników. Wydłuży to okres ich ciągłej, długotrwałej pracy aż 5 - krotnie.



Regularna gwarancja 
FEERUM, szkolenie 

pracowników  i serwis 
posprzedażowy gwarantują, 

że nasze 
zakłady będą wspierać 
Epicenter K przez kilka 

dziesięcioleci. 



Potencjał rynku ukraińskiego jest ogromny, magazynowania wymaga 30-40 mln ton zbóż. 
Kluczem do sukcesu jest kompleksowa oferta: produkt plus finansowanie. 

Oferta FEERUM, wsparta finansowaniem w ramach schematu „kredytu dostawcy”, doskonale wpisuje się 
w potrzeby tego rynku. 
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„Współpracę z Epicentr K LLC uważam za bardzo perspektywiczną. 
Ukraiński kontrahent jest zainteresowany dalszym rozwojem, a przede 

wszystkim zakupem najlepszych i innowacyjnych technologii.” 

Współpraca z Epicentr K LLC

Daniel Janusz
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FEERUM 
w Tanzanii
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Równolegle z montażem 
dachów i poszyć silosów 
prowadzimy dalsze prace 
fundamentowe pod kolejne 
silosy, magazyny płaskie, 
pozostałe części kompleksów 
magazynowych oraz budynki 
socjalne. 



Dodoma



Mbozi



Songea



25Makambako



Shinyanga



27Przedłużenie kontraktu

Z uwagi na długotrwałe procedury akceptacji ze strony
tanzańskich instytucji uczestniczących w realizacji projektu
konieczna była prolongata projektu.
Aktualnie termin realizacji kontraktu został przedłużony do
30 czerwca 2020 roku.

20,84 mln USD

Łączna wartość płatności otrzymanych w ramach kontraktu tanzańskiego.
Stan na dzień publikacji raportu rocznego.



28Tanzańczycy doceniają pracę FEERUM dla NFRA

data publikacji: 6 listopada 2019 r. 

Tłum.: Tanzania, Polska realizuje wart 33 miliony dolarów projekt budowy obiektów magazynowych



29FEERUM inicjatorem rewolucji rolnej w Tanzanii

Client: Irrepmacable Task: Illustration Budget: $900

BRONZ KIDS
Illustration Design

535 WOLF KIDS
Illustration

535

Źródło: https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/95230/W-Tanzanii-walcza-z-glodem-w-Senegalu-dostarczaja-prad-Dolnoslaskie-firmy-w-Afryce i  
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/96258/Nie-obylo-sie-bez-rytualow-Dolnoslaskie-firmy-finalizuja-prace-w-Afryce

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/95230/W-Tanzanii-walcza-z-glodem-w-Senegalu-dostarczaja-prad-Dolnoslaskie-firmy-w-Afryce
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/96258/Nie-obylo-sie-bez-rytualow-Dolnoslaskie-firmy-finalizuja-prace-w-Afryce
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Dynamiczny wzrost 
skali prowadzonej 

działalności

Nowoczesne 
technologie 

i rozbudowa bazy 
produkcyjnej

Sprzedaż na 
rynek krajowy 

i na rynki 
zagraniczne

Inwestycje w 
najnowocześniejsze, 

innowacyjne rozwiązania 
technologiczne

Rozbudowa bazy 
produkcyjnej

Wzmocnienie sieci sprzedaży 
i działu projektowego

Intensyfikacja działań 
sprzedażowych na rynkach 

zagranicznych

Strategia FEERUM: 
uzyskanie pozycji istotnego gracza na arenie międzynarodowej
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33FEERUM – po  2019  roku

Prolongata realizacji kontraktu dla NFRA 
– koniec czerwca 2020 roku. 

Innowacyjne  w skali światowej 
produkty w ofercie Spółki; 

istotne wzmocnienie 
przewagi konkurencyjnej firmy.

Znaczący potencjał 
produkcyjny spółki 

i wysoka 
efektywność 

produkcji.

Wysoki zakontraktowany 
i potencjalny portfel zamówień 

na okres 2020-2021;
Dobre perspektywy rynkowe.

Ponad 88% wzrost przychodów ze 
sprzedaży w stosunku do roku 

ubiegłego. 

Zakończenie realizacji I - szego
kontraktu dla Epicentr K LLC, zgodna 
z planem realizacja kolejnych umów. 



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
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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.


