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MATERIAŁ PRASOWY 

 

Chojnów, 19 marca 2014 r. 

 

 

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z 

PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY 

  

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, opublikował wyniki finansowe za 2014 rok. Przychody ze 

sprzedaży w tym okresie wyniosły 65,4 mln zł, w porównaniu do 90,6 mln zł rok wcześniej. Wynik 

EBITDA osiągnął poziom 11,5 mln zł w stosunku do 16,5 mln zł po 2013 roku, natomiast zysk netto 

wyniósł 6,9 mln zł, w porównaniu do 12 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku.  

 

Dzięki intensyfikacji działań sprzedażowych Spółka ma wysoki portfel zamówień, który obejmuje 

obecnie 54 umowy o łącznej wartości ponad 55,5 mln zł z terminem realizacji w 2015 roku.  

 
W 2014 roku Spółka zakończyła realizację planu inwestycyjnego przewidzianego na lata 2013-2014 

o łącznej wartości 34,4 mln zł, związanego z rozbudową mocy produkcyjnych, rozwojem sieci sprzedaży 

w kraju i zagranicą oraz wprowadzeniem do oferty innowacyjnych produktów, które zapewnią 

technologiczną przewagę rynkową oraz przyczynią się do obniżenia kosztów produkcji. W ramach 

realizacji tego programu w czerwcu 2014 roku spółka Feerum oddała w do użytku halę magazynowo-

produkcyjną o powierzchni 8,2 tys. m2, zakupione zostały nowe maszyny i urządzenia oraz wdrożony 

zintegrowany program zarządzania przedsiębiorstwem. Na finansowanie tych projektów Spółka 

pozyskała wsparcie z funduszy europejskich w wysokości blisko 13 mln zł. W wyniku tych inwestycji, 

Spółka podwoiła swoje moce produkcyjne i dysponuje obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych na 

świecie zakładów produkcyjnych w swoim sektorze.  

 

W 2014 Spółce przyznano kolejne zezwolenie na działalność w Legnickiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej (LSSE). Feerum planuje kolejne inwestycje w LSSE na poziomie 20 mln zł, które zostaną 

zrealizowane do końca 2018 r.  
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W 2014 r. Feerum podpisało umowy na kolejne dotacje unijne w kwocie blisko 10,8 mln zł, które 

otrzyma w latach 2014-2016 (m.in. na opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów 

stalowych i stalowo-tekstylnych, dalszą rozbudowę mocy produkcyjnych m.in. linię do walcowania 

profili).  

 

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY 

 

Wybrane dane finansowe  Feerum S.A. przedstawia poniższa tabela: 

tys. PLN 2014 2013 Zmiana % 

Przychody netto ze sprzedaży 65 417 90 645 -27,8% 

Zysk brutto ze sprzedaży 14 863 21 170 -29,8% 

Rentowność brutto na 
sprzedaży 

22,7% 23,4% -3,0% 

EBITDA 11 492 16 516 -30,4% 

Rentowność EBITDA 
17,6% 18,2% -3,3% 

Zysk z działalności 
operacyjnej (EBIT) 

7 061 13 633 -48,2% 

Rentowność EBIT 10,8% 15,0% -28,0% 

 

Zysk netto 
6 947 12 033 -42,3% 

 

Rentowność netto 
10,6% 13,3% -20,3% 

 

Spółka Feerum wypracowała w 2014 roku wyniki finansowe zgodne z założeniami. Zmniejszony 

poziom sprzedaży był wynikiem przede wszystkim przesuniętego okresu przyznawania 

dofinansowania unijnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla kluczowych 

klientów Spółki oraz przekształceń organizacyjnych, zmniejszających przejściowo możliwości realizacji 

inwestycji.  

 

Na wyniki sprzedaży w 2014 roku miała też wpływ niestabilność na niektórych rynkach eksportowych 

Spółki, w tym na rynku ukraińskim. Warto jednocześnie podkreślić rozpoczęcie z sukcesem w II 

półroczu 2014 roku sprzedaży na rynkach Europy Zachodniej, poprzez wejście na rynek niemiecki.  

 

Spółka wciąż obserwuje dalszy wzrost popytu na elewatory, zarówno na rynku polskim jak i na 

rynkach zagranicznych.  
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Wdrożony system informatyczny oraz postępująca automatyzacja procesów produkcji w kolejnych 

okresach powinny przyczynić się do znacznego zwiększenia efektywności działalności Feerum. 

Pozytywne efekty tych przekształceń będą widoczne już w bieżącym roku.  

 

Ponadto Spółka kontynuuje prace mające na celu obniżenie wagi produkowanych komponentów 

dzięki wprowadzeniu blach konstrukcyjnych wysokowytrzymałych, co spowoduje niższą 

materiałochłonność przy niezmienionych parametrach wytrzymałościowych, co może wpłynąć na 

obniżenie kosztów własnych sprzedaży.  

 

RYNKI DZIAŁALNOŚCI 

 

Kluczowym rynkiem w działalności Spółki pozostaje rynek polski, który w 2014 roku odpowiadał za 

82% sprzedaży. Najważniejszymi rynkami eksportowymi w 2014 roku kwartałów były Ukraina i Litwa. 

Sprzedaż na Ukrainie, pomimo obecnej trudnej sytuacji geopolitycznej w tym kraju, sięgnęła 7,3 mln 

zł, czyli była niższa o 26,7%% od odnotowanej w tym samym okresie rok wcześniej. Sprzedaż na rynek 

ukraiński realizowana jest w oparciu o przedpłaty.  

 

Strukturę geograficzną przychodów Spółki  Feerum po 2014 roku. przedstawia poniższa tabela: 

 

tys. PLN 
2014 Udział w 

sprzedaży (%) 
2013 Udział w 

sprzedaży (%) 

Polska  53 634 82% 70 254 78% 

Eksport 11 783 18% 20 391 22% 

RAZEM 65 417 100% 90 645 100% 

INWESTYCJE PODNOSZĄCE MOCE PRODUKCYJNE 

 

W 2014 roku została otwarta nowa hala produkcyjno-magazynowa Feerum o powierzchni 8,2 tys. 

mkw. Wartość całej inwestycji wyniesie 19 mln zł, przy czym 9,5 mln zł będzie pochodziło z dotacji 

unijnych. Obecnie Spółka zainwestowała już z tej kwoty 18,49 mln zł, w tym 8,48 mln zł z dotacji 

unijnych. Inwestycja umożliwi wdrożenie do produkcji nowoczesnej suszarni z odzyskiem ciepła, 
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wykorzystującej opatentowane przez Feerum innowacyjne rozwiązania. Podwojenie mocy 

produkcyjnych związanych z realizacją inwestycji nastąpiło od 2015 r. Obecna całkowita powierzchnia 

hal produkcyjno-magazynowych Feerum wynosi 24,2 tys. mkw.  

 

W hali zainstalowane zostały jedne z najnowocześniejszych w Polsce maszyn, belgijskiej firmy LVD, 

zintegrowanych z robotami specjalnie dostosowanymi do potrzeb Spółki Feerum. Obecnie w Feerum 

pracują już dwa takie nowoczesne, zrobotyzowane gniazda maszyn służące do wykrawania i gięcia 

blachy. Spółka rozmawia z producentami o kolejnych tego typu rozwiązaniach, z uwagi na ich dużą 

efektywność i precyzję.  

 

Rok 2014 był dla Feerum przełomowy z punktu widzenia zmian dokonanych w zarządzaniu firmą. W 

tym czasie wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem i wkomponowaliśmy go 

w system do projektowania obiektów magazynowo-suszarniczych oraz konstruowania jego 

pojedynczych elementów. Zakończyliśmy również pozostałe elementy planu inwestycyjnego 

przewidzianego na lata 2013-2014, o łącznej wartości 34,4 mln zł, związanego z rozbudową mocy 

produkcyjnych, rozwojem sieci sprzedaży w kraju i zagranicą oraz wprowadzeniem do oferty 

innowacyjnych produktów, które zapewnią nam technologiczną przewagę rynkową oraz przyczynią 

się do obniżenia kosztów produkcji. W wyniku tych inwestycji, dysponujemy obecnie jednym z 

najbardziej nowoczesnych na świecie zakładów produkcyjnych w naszym sektorze. Wdrożony z 

ogromnym zaangażowaniem kadry system informatyczny oraz postępująca automatyzacja procesów 

produkcji będą miały swoje przełożenie na wypracowywane wyniki finansowe. Rozwijamy także 

konsekwentnie sprzedaż zagraniczną – w II półroczu 2014 roku rozpoczęliśmy z sukcesem sprzedaż na 

rynkach Europy Zachodniej, poprzez wejście na rynek niemiecki. Planujemy systematycznie zwiększać 

udział eksportu w przychodach ogółem – powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A. 

 
Dodatkowych informacji dziennikarzom udzielają: 

Magda Kołodziejczyk 
M+G 
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 501 168 807 
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl  
 
Małgorzata Freulich 
M+G 
tel. +48 22 416 01 02, +48 514 044 194 
e-mail: malgorzata.freulich@mplusg.com.pl 

mailto:malgorzata.freulich@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).  

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 82% przychodów ze sprzedaży w 2014 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.  

 

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


