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Chojnów, 30 września 2021 r. 

 

FEERUM PO I PÓŁROCZU – DALSZY ROZWÓJ KONTRAKTÓW NA UKRAINIE I DOBRE PERSPEKTYWY 

NA KOLEJNE OKRESY 

 

Spółka FEERUM S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, 

działająca także na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za I półrocze 2021 roku. Przychody 

ze sprzedaży przekroczyły poziom 55 mln zł, zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 3,7 mln 

zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,3 mln zł.  

Aktualny portfel zamówień wynosi około 73,2 mln zł i obejmuje 38 umów, natomiast potencjalny 

portfel klientów ma wartość 234,7 mln zł, w tym potencjał klientów oczekujących na 

dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 

42,2 mln zł. 

Spółka osiągnęła dodatnie wyniki finansowe na wszystkich pozycjach wynikowych. Sukcesywnie 

realizuje czwarty kontrakt z ukraińskim kontrahentem Epicentr K LLC, co w znaczącym stopniu 

przełożyło się na wyniki osiągnięte w I półroczu. Miało na nie również wpływ zintensyfikowanie 

sprzedaży na rynku krajowym, wywołane skróconym okresem rozpatrywania przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków klientów Grupy. Obniżenie obrotów I półrocza 

2021 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika głównie z różnic w rozłożeniu 

realizacji kontraktów w czasie. Przychody roku 2021 spodziewane są osiągnąć poziom zbliżony do 

roku poprzedniego. 

W I połowie 2021 roku eksport odpowiadał za 55,3 proc. przychodów. Wartość sprzedaży 

zagranicznej w tym okresie wyniosła 30,6 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była Ukraina 

(27,1 mln zł), a drugim z kolei Litwa (3,3 mln zł). 

Litwa w dalszym ciągu stanowi dla nas interesujący rynek eksportowy. Podobnie jak w Polsce możemy 

tutaj liczyć na dopłaty unijne przy realizacji inwestycji. Potencjał tego rynku szacujemy obecnie na 

poziomie około 10 mln zł – mówi Daniel Janusz, prezes zarządu FEERUM S.A. 

Strukturę geograficzną przychodów Grupy Feerum po I połowie 2021 roku przedstawia poniższa 

tabela: 

 



 

 

mln PLN IH 2021 
Udział  

w sprzedaży 
IH 2020 

Udział  

w sprzedaży 

Polska 24,7 44,7% 18,2 24,7% 

Eksport 30,6 55,3% 55,4 75,3% 

 

Spółka ma w planach, a także w fazie projektowej, kolejne inwestycje na Ukrainie, której potrzeby 

inwestycyjne są ogromne a potencjał rynku szacowany na kilka kolejnych lat. W ujęciu 

długoterminowym ten rynek stanowi dla nas główny obszar zainteresowań sprzedażowych, w czym 

pomaga również wsparcie narzędzi oferowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów 

Eksportowych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Pomyślnie sfinalizowane realizacje dla Epicentr K 

LLC, szczególnie w zachodniej części Ukrainy, stały się wizytówką naszej firmy – mówi Daniel Janusz. 

WYNIKI FINANSOWE GRUPY – SZCZEGÓŁY 

 

tys. PLN IH 2021 IH 2020 2020 

Przychody ze sprzedaży 55 232 73 651 118 299 

Zysk brutto ze sprzedaży 9 066 17 196 13 040 

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 3 668 10 726 -6 503 

Zysk brutto 2 385 10 758 - 6 363 

Zysk netto 2 245 9 988 - 7 447 

  



 

 

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 
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