MATERIAŁ PRASOWY
Chojnów, 12 sierpnia 2013 r.

FEERUM SA W I PÓŁROCZU 2013: BARDZO DOBRE WYNIKI
FINANSOWE POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ PROGNOZ
FINANSOWYCH
Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów
zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in.
zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne, wypracował w I półroczu 2013 r. bardzo
dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły ponad 37 mln zł w
porównaniu do blisko 19,4 mln zł w I półroczu 2012 r., wynik EBITDA osiągnął poziom 7,3 mln
zł w porównaniu do 5 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku, natomiast zysk netto
Feerum w I półroczu 2013 roku wyniósł blisko 5,4 mln zł w stosunku do 3,3 mln zł rok
wcześniej.
Dzięki intensyfikacji działań sprzedażowych portfel zamówień Spółki na koniec czerwca 2013 r.
obejmował 47 umów o łącznej wartości 44,9 mln zł z terminem realizacji do końca 2013 r. oraz
częściowo w 2014 roku.
W I półroczu 2013 roku Spółka podpisała umowy na dofinansowania unijne prowadzonych
projektów w wysokości 15 mln zł (łączna wartość dofinansowanych projektów to ponad 29 mln
zł). Feerum rozpoczęło już prace nad projektami i otrzymało pierwszą transzę wypłaty środków
z dotacji w wysokości blisko 3,8 mln zł. Obecnie trwają prace nad opracowaniem prototypu
innowacyjnej, energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem
odpylania, rozbudową i ujednoliceniem platformy konstrukcyjno-projektowej działu badań i
rozwoju, wdrożeniem zintegrowanego systemu komputerowego oraz inwestycje związane z
rozbudową potencjału produkcyjnego.
Feerum podtrzymuje opublikowaną prognozę finansową na 2013 rok, zgodnie z którą Grupa
Kapitałowa wypracuje w tym roku przychody w wysokości 72,1 mln zł, EBITDA wyniesie 14,0
mln zł, natomiast zysk netto Grupy osiągnie poziom 10,1 mln zł. Po I półroczu 2013 r. realizacja
prognozy na poziomie przychodów wyniosła 51,3%, na poziomie EBITDA: 52,1%, natomiast na
poziomie zysku netto: 53,1%. Są one zgodne z oczekiwaniami Spółki i potwierdzają realizację
prognozy na 2013 rok.
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WYNIKI FINANSOWE
Wybrane dane finansowe przedstawia poniższa tabela:

tys. PLN

Przychody netto ze

I półrocze

I półrocze

2013

2012

Zmiana %

2012

37 002

19 392

+90,8%

55 563

5 895

3 767

+56,5%

9 247

EBITDA

7 303

5 31

+45,2%

11 833

Zysk netto

5 374

3 316

+62,1%

8 120

sprzedaży
Zysk z działalności
operacyjnej (EBIT)

Grupa Feerum wypracowała w I półroczu 2013 roku bardzo dobre wyniki finansowe.
Przychody ze sprzedaży Grupy były prawie dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie
2012 roku. Było to wynikiem zarówno korzystnych warunków rynkowych, takich jak m.in.
utrzymującym się na niezmienionym poziomie cen głównych materiałów wykorzystywanych
do produkcji (głównie stali) oraz konkurencyjnym cenom usług budowlanych, jak i zmian
organizacyjnych w Spółce. Na przełomie 2012/2013 r. rozbudowany został Dział Sprzedaży,
dzięki czemu Spółka zintensyfikowała działalność sprzedażową, w efekcie istotnie
rozbudowując portfel zamówień. Na koniec czerwca 2013 roku w portfelu Spółki znajdowało
się 47 umów o łącznej wartości 44,9 mln zł, z terminem realizacji do końca 2013 r. oraz
częściowo w 2014 roku.
Kluczowym rynkiem w działalności Grupy pozostaje rynek polski, który w I półroczu 2013 r.
odpowiadał za 74% przychodów ze sprzedaży.

2

PROGNOZY FINANSOWE
Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej Feerum S.A. na 2013 rok oraz realizację przedstawia
poniższa tabela:
tys. PLN

I półrocze

2013

2013

Stopień
realizacji
%

Przychody netto ze

37 002

72 120

+51,3%

EBITDA

7 303

14 020

+52,1%

Zysk netto

5 374

10 112

+53,1%

sprzedaży

Prognozy zostały sporządzone przy poniższych, głównych założeniach:
średni kurs EUR/PLN – 4,15
średnia cena stali konstrukcyjnej – 700 EUR/tona

Jesteśmy zadowoleni z wyników I półrocza tego roku. Wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki
finansowe, dzięki czemu nasze prognozy na obecnym etapie wydają się niezagrożone.
Wciąż mamy bardzo wysoki portfel zamówień na lata 2013/2014, który wynosi obecnie 44,9
mln zł. Jest on wynikiem nie tylko pozytywnych warunków rynkowych, jak np. korzystnych dla
nas cen stali, ale przede wszystkim kontynuacji rozpoczętych w 2012 roku wewnętrznych
zmian w strukturze Spółki, czyli rozbudowy Działu Sprzedaży. Dzięki temu nasza sprzedaż
rośnie bardzo dynamicznie, a w ślad za nią idzie również rozbudowa naszych mocy
produkcyjnych i magazynu wyrobów gotowych oraz prace nad innowacyjnymi produktami,
które zapewnią nam technologiczną przewagę rynkową – powiedział Daniel Janusz, Prezes
Zarządu Feerum S.A.
Dodatkowych informacji dziennikarzom udziela:
Iwona Mojsiuszko
M+G
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 501 183 386
e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl
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Więcej informacji o Feerum S.A.
Feerum SA 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, kukurydza 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). Przychody z ich sprzedaży stanowiły łącznie ponad 85% przychodów spółki
zrealizowanych w okresie 2009 - 2012.
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.
Kluczowym rynkiem zbytu dla produktów Feerum jest rynek polski, który odpowiadał za 80,3% przychodów ze
sprzedaży w 2012 r. Spółka jest obecna również na Białorusi (od 2006 r.), Ukrainie (od 2004 r.), Litwie (od 2010
r.) i Rumunii (od 2011 r.).
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 nowoczesne 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.
Spółka przeprowadziła w kwietniu 2013 roku ofertę publiczną, a 10 maja 2013 roku miał miejsce debiut Spółki na
rynku głównym GPW. Spółka pozyskała z emisji 2 200 000 nowych akcji 18,7 mln zł brutto. Dodatkowo, oferta
objęła sprzedaż 400 000 akcji istniejących, co oznacza, że całkowita wartość oferty wyniosła 22,1 mln zł brutto.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji programu inwestycyjnego na lata
2013-2014, o łącznej wartości około 34,4 mln PLN, w tym przede wszystkim wzmocnienie potencjału
produkcyjnego oraz rozwój sieci sprzedaży w kraju i za granicą.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem:
www.feerum.pl
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