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FEERUM po 2020 roku: podsumowanie i ocena sytuacji 

rynkowej
✓ Silna sprzedaż eksportowa, dobra sytuacja płynnościowa Spółki po 2020 roku.

✓ Negatywny wpływ na wyniki - odstąpienie od umowy na realizację kontraktu dla NFRA w Tanzanii (-32,6 mln zł), kontrakt neutralny z
punktu widzenia przepływów gotówkowych.

✓ Utrzymanie płynnej działalności operacyjnej we wszystkich obszarach, pomimo bezprecedensowej sytuacji związanej z pandemią.

✓ Wykorzystanie czasu pandemii do budowania przewag konkurencyjnych FEERUM, udoskonalania naszej oferty i poszukiwania nowych
dróg ekspansji, zgodnie z obraną strategią.

✓ Wzrost zainteresowania produktami FEERUM na Ukrainie - prowadzone są rozmowy handlowe z mniejszymi inwestorami (obiekty o
wartości od 500 tys. do 5 mln euro) oraz dużymi agroholdingami na temat większych inwestycji. Stale rozwijamy współpracę z naszymi
kontrahentami z pierwszych lat obecności FEERUM na Ukrainie.

✓ Rosnący portfel zamówień z rynku litewskiego. Na Litwie realizacja inwestycji, podobnie jak w Polsce, połączona jest z dopłatami
unijnymi.

✓ Obecnie realizowane kontrakty oraz portfel zamówień i kontraktów w negocjacji pozwalają z optymizmem oceniać perspektywy
kolejnych okresów. Portfel zamówień Spółki na lata 2021/2022 ma wartość 104,9 mln PLN. Dodatkowo Spółka ocenia wartość
potencjalnych kontraktów na 285,3 mln PLN, z czego potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających
pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 54,7 mln PLN.
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5Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) 

rok 2019

przychodów ze sprzedaży244 091
rok 2020

przychodów ze sprzedaży118 299

Źródło:  Skonsolidowany raport roczny za okres od 1 stycznia  2020 roku do  31 grudnia  2020 roku
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Przychody Grupy w przekroju obszarów geograficznych

Kraj 01.01 -31.12.2020 01.01 -31.12.2019

Polska 41 370 33 824

Eksport 76 930 210 267

Ukraina 88 413 184 825

Tanzania - 13 527 23 804

Litwa 1 966 1 260

Inne kraje 78 377

Razem 118 299 244 091

Źródło:  Skonsolidowany raport roczny za okres od 1 stycznia  2020 roku do  31 grudnia  2020 roku
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Podstawowe wyniki finansowe za rok 2020 

tys. PLN rok 2020 rok 2019

Przychody ze sprzedaży 118 299 244 091

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 040 40 992

Rentowność brutto na sprzedaży 11,0% 16,8%

EBITDA 2 939 32 854

Rentowność EBITDA 2,5% 13,5%

Zysk z działalności operacyjnej 

(EBIT)
-6 503 22 522

Rentowność na działalności

operacyjnej
-5,5% 9,2%

Zysk brutto -6 363 20 164

Rentowność sprzedaży brutto -5,4% 8,3%

Zysk netto -7 447 19 811

Rentowność sprzedaży netto 6,3% 8,1%

Źródło:  Skonsolidowany raport roczny za okres od 1 stycznia  2020 roku do  31 grudnia  2020 roku



zapasy

8Struktura bilansu na 31 grudnia 2020 

Aktywa Pasywa

trwałe40,8%

50%

Ak obrotowe 59,2%

62%

57,6 mln zł 

należności14,3 mln zł 

środki pieniężne

kapitał własny52,8%

50%

zobowiązania razem47,2%

62%

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 25,1 mln zł

kredyt krótkoterminowy37,4 mln zł

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów

45%

Suma bilansowa: 202,7 mln PLN

Główne pozycje:

42,9 mln

Główne pozycje:

8,5 mln zł

Źródło:  Skonsolidowany raport roczny za okres od 1 stycznia  2020 roku do  31 grudnia  2020 roku
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FEERUM
w Polsce



Zwiększenie przychodów
na rynku krajowym 

Zrealizowaliśmy sprzedaż na poziomie 41,4 mln zł, co 
oznacza wzrost o ponad 22%. 

Duży wpływ na powyższy wzrost miała zmiana procedury 
wyboru wykonawcy oraz zniesienie obowiązku 

publikowania na zewnętrznym portalu ARiMR informacji o 
planowanym rozpoczęciu budowy bazy magazynowej.

Polscy inwestorzy w trakcie trwania pandemii uzyskali 
indywidualny i bezpośredni wpływ na wybór wykonawcy.



Bielawa
Pojemność - 7 000 m3



Gołymin
Pojemność - 5 200 m3



Miłomłym

Pojemność – 6 500 m3



Smogóry
Pojemność – ponad 4 800 m3



Połęcko

Suszarnia pracy ciągłej, transporty i połączenia technologiczne



Meszno
Pojemność: 650 m3



18Maciejewo

Obiekt w trakcie budowy. Pojemność: 27 200 m3

BRONZ KIDS
Illustration Design

535 WOLF KIDS
Illustration

535



19Błotnica Strzelecka

BRONZ KIDS
Illustration Design

535 WOLF KIDS
Illustration

535

Obiekt w trakcie rozbudowy. Pojemność: 7 900 m3, finalnie po rozbudowie 16 250 m3



20

FEERUM na Ukrainie

Najważniejsze wydarzenia 2020 roku

Wyniki finansowe za 2020 rok

FEERUM w Polsce

FEERUM na Ukrainie 

Kontrakt tanzański

Strategia

Podsumowanie



FEERUM 
na Ukrainie
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Antoniny

W realizacji – kontrakt 
o wartości 18,6 mln 

euro zawarty 
pierwotnie w grudniu 

2019 roku; wysyłki 
zgodnie z 

harmonogramem

Zakupne

Zrealizowane zgodnie z 
harmonogramem 

Iwanowka

Pojemność: 150 tysięcy m3

Zrealizowane zgodnie z 
harmonogramem 

Winnica

Zrealizowane zgodnie z 
harmonogramem 

Wapniarka

Pojemność: 103 tysięcy m3

Zrealizowane zgodnie z 
harmonogramem

Kontrakty FEERUM – Epicentr Agro 

Pojemność: 203 tysięcy m3 Pojemność: 179 tysięcy m3 Pojemność: 120 tysięcy m3



Obiekt Zakupne
Pojemność: 305 tysięcy ton jednoczesnego magazynowania



Zakupne nominowane do nagrody OBIEKT ROKU 2020!

Zakupne zostało wybrane do grona 6 najnowocześniejszych obiektów roku 2020 z całej Ukrainy. Po etapie głosowania online, w którym 
Zakupne objęło pozycję lidera, trwa teraz głosowanie ekspertów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 maja 2021 roku. 
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BRONZ KIDS
Illustration Design

535 535

Nasze obiekty wspierają 
biznes ukraińskiego

kontrahenta 
W ciągu ostatnich kilku lat Epicentr Agro 

zwiększył pojemność swoich obiektów 
o ponad 1 milion ton jednoczesnego 
magazynowania i nadal angażuje się 

w unowocześnianie istniejących elewatorów.

Artykuł dotyczący obiektu Zakupne – opublikowany w listopadzie 2020 roku w magazynie The Ukrainian Farmer; źródło: https://agrotimes.ua/article/naroshhuyuchy-potuzhnosti/

Rosnąca pojemność



Winnica
Pojemność: 203 tys. ton ziarna



Antoniny
Pojemność: 120 600 ton



Łanowce Chmielnicki Wendyczany

Szpikow Kozowa Teofipol

28Kontynuacja współpracy z klientem, dla którego 
wyprodukowaliśmy jedne z pierwszych wielkogabarytowych silosów na Ukrainie
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Kompleksowa oferta:
produkt wysokiej klasy + finansowanie

W ramach tego rozwiązania możliwe jest
sfinansowanie projektu nawet do 2 lat.
Akredytywę polecamy wszystkim farmerom i małym
przedsiębiorstwom rolniczym.

AKREDTYWA

Po podpisaniu umowy inwestor jest zobowiązany do wpłaty
FEERUM tylko 15% wartości kontraktu w formie przedpłaty.
Inwestor rozpoczyna spłatę pozostałej kwoty nawet w dwa lata
po podpisaniu umowy, a cykl spłaty ustalono na
sześciomiesięczny okres płatności na okres 5 lat.

KREDYT DOSTAWCY
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Kontrakt 
tanzański



Odstąpienie od umowy
Z uwagi na rażące naruszenia postanowień umowy przez NFRA zarząd FEERUM podjął decyzję o odstąpieniu od niej. 

Decyzja ta była podyktowana koniecznością ograniczenia strat finansowych spowodowanych dotychczasową realizacją 
projektu w Tanzanii, a także brakiem współpracy ze strony NFRA i chęci podjęcia działań naprawczych. 
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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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36FEERUM – po  2020 roku

Bardzo dobre perspektywy rynkowe –
wzrastają ceny zbóż i nasion, wzrasta 

zapotrzebowanie na obiekty 
magazynowe. 

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 2021-2022;

Przychody ze sprzedaży na poziomie 
ponad 118 mln PLN. 

Realizacja kontraktów polskich i 
zagranicznych zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. 



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.


