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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

 

AKTYWA Noty 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 

Aktywa trwałe           

Wartość firmy   -   -   -   

Wartości niematerialne 8 41 164  27 304  38 296  

Rzeczowe aktywa trwałe 9 57 438  46 252  54 116  

Nieruchomości inwestycyjne   -   -   -  

Inwestycje w jednostkach zależnych   -   21 017  -   

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych   -   -   -   

Należności i pożyczki   -   -   -   

Pochodne instrumenty finansowe   -   -   -   

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe   3  3  3  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   -   -   -   

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   63  7  119  

Aktywa trwałe   98 669  94 584  92 535  

Aktywa obrotowe         

Zapasy   32 972  31 482  34 293  

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 19 4 754  8 851  1 168  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności   

13 766  19 291  12 166  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   465  -   354  

Pożyczki   -   -   -   

Pochodne instrumenty finansowe   -   -   -   

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe   -   -   -   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   734  517  114  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   2 552  5 073  3 592  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży   

-   -   -   

Aktywa obrotowe   55 243  65 213  51 687  

Aktywa razem   153 912  159 797  144 222  
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.)  

PASYWA Noty 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 

Kapitał własny         

Kapitał podstawowy 12 33 383  33 383  33 383  

Akcje własne (-)   -   -   -   

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 
  

9 334  9 334  9 334  

Pozostałe kapitały   46 840  34 807  46 840  

Zyski zatrzymane:   8 656  13 843  7 021  

- zysk (strata) z lat ubiegłych   7 021  12 033  73  

- zysk (strata) netto   1 635  1 811  6 947  

Udziały niedające kontroli         

Kapitał własny   98 212  91 367  96 577  

Zobowi ązania         

Zobowi ązania długoterminowe         

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne   11 472  8 540  10 997  

Leasing finansowy   242  98  41  

Pochodne instrumenty finansowe   -   -   -   

Pozostałe zobowiązania   -   -   -   

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   380  380  380  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 15 42  21  42  

Pozostałe rezerwy długoterminowe   -   -   -   

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   14 029  10 208  13 448  

Zobowiązania długoterminowe   26 164  19 247  24 908  

Zobowi ązania krótkoterminowe         

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania   

17 862  20 219  16 931  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego   -   -   -   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne   7 736  25 537  1 697  

Leasing finansowy   157  208  188  

Pochodne instrumenty finansowe   -   -   -   

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 
  

1 809  1 608  1 853  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe   -   -   -   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   1 971  1 611  2 068  

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi 
przeznaczonymi do sprzedaży   

-   -   -   

Zobowiązania krótkoterminowe   29 536  49 183  22 737  

Zobowiązania razem   55 700  68 430  47 645  

Pasywa razem   153 912  159 797  144 222  
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 

 

 (WARIANT KALKULACYJNY) Noty od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Działalność kontynuowana         

Przychody ze sprzeda ży 7 15 268  14 040  65 417  

Przychody ze sprzedaży produktów   14 091  11 325  56 227  

Przychody ze sprzedaży usług    906  2 407  8 074  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów   271  309  1 116  

Koszt własny sprzeda ży   11 833  10 705  50 554  

Koszt sprzedanych produktów   10 960  8 937  39 991  

Koszt sprzedanych usług   601  1 450  9 477  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów   272  318  1 086  

Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży   3 435  3 335  14 863  

Koszty sprzedaży   365  459  1 884  

Koszty ogólnego zarządu   1 237  1 016  5 566  

Pozostałe przychody operacyjne   31  34  344  

Pozostałe koszty operacyjne   89  32  697  

Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)   -   -   -   

Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej   1 775  1 863  7 061  

Przychody finansowe   46  112  509  

Koszty finansowe   108  114  735  

   Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą 
praw własności (+/-)   

-   -   -   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem   1 714  1 861  6 835  

Podatek dochodowy   79  51  (112) 

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej   1 635  1 811  6 947  

Działalno ść zaniechana         

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej   -   -   -   

Zysk (strata) netto   1 635  1 811  6 947  

 

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 
 

Wyszczególnienie Noty 
od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

PLN / akcję PLN / akcję PLN / akcję 

z działalności kontynuowanej   
      

- podstawowy   0,17  0,19  0,73  

- rozwodniony   0,17  0,19  0,73  
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

 
Noty od 01.01 do 

31.03.2015 
od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Zysk (strata) netto   1 635 1 811 6 947 

Pozostałe całkowite dochody         

Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego         

Przeszacowanie środków trwałych   -   -   -   

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji nie 
przenoszonych do wyniku finansowego 

  
-   -   -   

Pozycje przenoszone do wyniku finansowego         

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:         

- zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach 
całkowitych   

-   -   -   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego   -   -   -   

          

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych:         

 - zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych 
dochodach całkowitych   

-   -   -   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego   -   -   -   

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji 
zabezpieczanych   

-   -   -   

          

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
granicą   -   -   -   

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego - 
sprzedaż jednostek zagranicznych   -   -   -   

          

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności   -   -   -   

          

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych 
dochodów całkowitych   -   -   -   

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu   -   -   -   

Całkowite dochody   1 635  1 811  6 947  
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 
 

  Noty Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne  
(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzie ń 01.01.2015 roku   33 383  -   9 334  46 840  7 021  96 577  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości   -   -   -   -   -   -   

Korekta błędu podstawowego   -   -   -   -   -   -   

Saldo po zmianach   33 383  -   9 334  46 840  7 021  96 577  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31. 03.2015 roku               

Emisja akcji   -   -   -   -   -   -   

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)   -   -   -   -   -   -   

Wycena opcji (program płatności akcjami)   -   -   -   -   -   -   

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)   -   -   -   -   -   -   

Dywidendy   -   -   -   -   -   -   

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał   -   -   -   -   -   -   

Razem transakcje z właścicielami   -   -   -   -   -   -   

Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.03.2015 roku   -   -   -   -   1 635  1 635  

Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.01 do 31.03.2015 roku   -   -   -   -   -   -   

Razem całkowite dochody   -   -   -   -   1 635  1 635  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)   -   -   -   -   -   -   

Saldo na dzie ń 31.03.2015 roku   33 383  -   9 334  46 840  8 656  98 212  
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.)  

  Noty Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne  
(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane Razem 

Saldo na dzie ń 01.01.2014 roku   33 383  -   9 334  34 807  12 033  89 556  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości   -   -   -   -   -   -   

Korekta błędu podstawowego   -   -   -   -   -   -   

Saldo po zmianach   33 383  -   9 334  34 807  12 033  89 556  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31. 03.2014 roku               

Emisja akcji   -   -   -   -   -   -   

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)   -   -   -   -   -   -   

Wycena opcji (program płatności akcjami)   -   -   -   -   -   -   

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)   -   -   -   -   -   -   

Dywidendy   -   -   -   -   -   -   

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał   -   -   -   -   -   -   

Razem transakcje z właścicielami   -   -   -   -   -   -   

Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.03.2014 roku   -   -   -   -   1 811  1 811  

Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.01 do 31.03.2014 roku   -   -   -   -   -   -   

Razem całkowite dochody   -   -   -   -   1 811  1 811  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)   -   -   -   -   -   -   

Saldo na dzie ń 31.03.2014 roku   33 383  -   9 334  34 807  13 843  91 366  
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

 
 

  Noty Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne  
(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzie ń 01.01.2014 roku   33 383  -   9 334  34 807  12 033  89 556  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości   -   -   -   -   -   -   

Korekta błędu podstawowego   -   -   -   -   -   -   

Saldo po zmianach   33 383  -   9 334  34 807  12 033  89 556  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31. 12.2014 roku               

Emisja akcji   -   -   -   -   -   -   

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)   -   -   -   -   -   -   

Wycena opcji (program płatności akcjami)   -   -   -   -   -   -   

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)   -   -   -   -   73  73  

Dywidendy   -   -   -   -   -   -   

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał   -   -   -   12 033  (12 033) -   

Razem transakcje z właścicielami   -   -   -   12 033  (11 959) 73  

Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku   -   -   -   -   6 947  6 947  

Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku   -   -   -   -   -   -   

Razem całkowite dochody   -   -   -   -   6 947  6 947  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)   -   -   -   -   -   -   

Saldo na dzie ń 31.12.2014 roku   33 383  -   9 334  46 840  7 021  96 577  
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 
 

METODA POŚREDNIA Noty od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści 
operacyjnej         

Zysk (strata) przed opodatkowaniem   1 714  1 861  6 835  

Korekty:         

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe   1 174  809  3 892  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne   247  54  539  

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych   -   -   -   

Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans. 
wycenianych przez rachunek zysków i strat   

-   -   -   

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych przeniesione z kapitału   

-   -   -   

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych   

-   -   -   

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 
  

-   (6) -   

Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż 
instrumenty pochodne)   

-   -   27  

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   -   -   -   

Koszty odsetek   108  114  733  

Przychody z odsetek i dywidend   (43) (17) (24) 

Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne)   -   -   -   

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych   -   -   -   

Inne korekty   -   4  -   

Korekty   1 486  957  5 168  

Zmiana stanu zapasów   1 321  (10 601) (13 412) 

Zmiana stanu należności   (1 712) (2 708) 4 064  

Zmiana stanu zobowiązań   887  7 241  4 198  

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych   (1 430) (723) (1 391) 

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych   (3 585) (6 983) 699  

Zmiany w kapitale obrotowym   (4 519) (13 773) (5 842) 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych   -   -   -   

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej   -   -   -   

Zapłacony podatek dochodowy   (23) (51) (72) 

Środki pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej   (1 342) (11 006) 6 089  
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CD.)  

 

  
Noty od 01.01 do 

31.03.2015 
od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści 
inwestycyjnej         

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych   (3 115) (1 404) (12 880) 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych   -   -   -   

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych   (4 286) (2 154) (12 995) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   -   11  68  

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych   -   -   -   

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych   -   -   -   

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych   -   -   -   

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych    -   -   467  

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych   -   -   -   

Pożyczki udzielone   -   -   -   

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych   -   -   -   

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych   -   -   -   

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych   1 294  3 108  7 875  

Otrzymane odsetki   43  17  24  

Otrzymane dywidendy   -   -   -   

Środki pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej   (6 065) (421) (17 442) 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej         

Wpływy netto z tytułu emisji akcji   -   -   -   

Nabycie akcji własnych   -   -   -   

Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli   -   -   -   

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   -   -   -   

Wykup dłużnych papierów wartościowych   -   -   -   

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek   6 914  4 461  3 773  

Spłaty kredytów i pożyczek   (400) (1 469) (1 613) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego   (40) (34) (138) 

Odsetki zapłacone   (108) (114) (733) 

Dywidendy wypłacone   -   -   -   

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej   6 366  2 844  1 289  

Zmiana netto stanu środków pieni ężnych i ich 
ekwiwalentów   

(1 040) (8 583) (10 064) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   3 592  13 656  13 656  

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych   -   -   -   

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 
  

2 552  5 073  3 592  
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

a) Informacje o Emitencie 
 
Spółka Feerum S.A. [dalej zwana „Spółką”] została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 15.01.2007r. 
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
dla miasta Wrocławia Fabrycznej- IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000280189. Spółce 
nadano numer statystyczny REGON 020517408.  
 
Siedziba Spółki mieści się przy ul. Okrzei 6 w Chojnowie 59-225. Siedziba Spółki jest jednocześnie 
podstawowym miejscem prowadzenia działalności.  
 
Akcje Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z zawartą 
umową od dnia 17 czerwca 2013 r. funkcję animatora rynku dla akcji Spółki pełni Dom Maklerski Banku 
BPS (KRS 0000304923) (RB 26/2013). 
 

b) Informacje o przekształceniach restrukturyzacyjn ych Emitenta 
 
W październiku 2012 r. został podwyższony kapitał zakładowy Emitenta z początkowej kwoty 4.673 tys. 
PLN do kwoty 25.683 tys. PLN poprzez emisję akcji serii C i D (podwyższenie kapitału zostało 
zarejestrowane odpowiednio w dniu 4 października 2012 r. i 23 października 2012 r.). Akcje nowych 
emisji zostały objęte przez Daniela Janusza i Magdalenę Łabudzką-Janusz w zamian za wkład pieniężny 
i niepieniężny w postaci udziałów w kapitale zakładowym Feer-Pol sp. z o.o. W wyniku powyższych 
działań powstała Grupa Kapitałowa, w której Emitent występował jako podmiot dominujący wobec dwóch 
spółek zależnych: Feer-Pol sp. z o.o. i (pośrednio poprzez Feer-Pol sp. z o.o.) Pearl Corporation Sp. 
z o.o. SKA (następca prawny Pol-Silos sp. z o.o.). 
 
W dniu 27 maja 2013 roku została zakupiona przez FEERUM S.A. spółka Pearl Corporation Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością.  
W wyniku dalszych działań restrukturyzacyjnych Grupy kapitałowej FEERUM dokonano przekształcenia 
Pol-Silos Sp. z o.o. w Pearl Corporation Sp.z. o.o. SKA. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego w dniu 17 września 2013 roku. 
W wyniku kolejnych działań restrukturyzacyjnych Grupy kapitałowej FEERUM dokonano przekształcenia 
Pearl Corporation Sp. z. o.o. SKA. w Pearl Invest Sp. z. o.o. Spółka uzyskała osobowość prawną w dniu 
14 stycznia 2014 roku. 
 
W dniu 27 marca 2014 r. zarejestrowane zostało połączenie na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH poprzez 
przeniesienie całego majątku spółki Pearl Invest Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę Feer-Pol Sp. 
z o.o. (spółka przejmująca) za udziały, które spółka przejmująca wydała wspólnikowi spółki 
przejmowanej na podstawie uchwały NZW w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany 
umowy spółki z dnia 6 lutego 2014r oraz uchwały w sprawie połączenia z dnia 28 lutego 2014r. 
 
W dniu 13 maja 2014 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało połączenie Spółki 
Feerum S.A. (Przejmującej) ze Spółkami zależnymi Feer-pol Sp. z o.o. oraz Pearl Corporation Sp. z o.o. 
(Przejmowanymi). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) tzn. przez przeniesienie całego 
majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca była 
jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych połączenie spółek zostało przeprowadzone w trybie 
uproszczonym, zgodnie z art 516 § 6 KSH. Zgodnie z art. 515 §1 KSH połączenie zostało dokonane bez 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (RB nr 24/2014). 
 
Celem działań restrukturyzacyjnych było stworzenie uproszczonej i nowoczesnej struktury 
organizacyjnej, usprawnienia funkcjonowania oraz zwiększania efektywności Spółki Przejmującej we 
wszystkich obszarach jej działalności. 
W związku z realizacją ostatniego etapu restrukturyzacji spółki zależne nie kontynuują działalności. 
Powyższe zmiany nie spowodowały zaniechania żadnego rodzaju działalności prowadzonego przez 
dotychczasowe spółki Grupy. 
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c) Skład Zarz ądu i Rady Nadzorczej Spółki  
 

W skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji wchodzili:  
• Daniel Wojciech Janusz - Prezes Zarządu, 
• Piotr Paweł Wielesik - Członek Zarządu. 

 
W dniu 28.04.2015r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 14 ust.2 lit „a” Statutu Spółki powołała 
dotychczasowych członków Zarządu na kolejną wspólną 5-letnią kadencję. Pan Daniel Janusz ponownie 
wybrany został Prezesem Zarządu, natomiast Pan Piotr Wielesik Członkiem Zarządu. (RB 8/2015) 
 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji 
wchodzili:  

• Magdalena Łabudzka -Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
• Maciej Kowalski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
• Maciej Janusz - Sekretarz Rady Nadzorczej  
• Jakub Marcinowski – Członek Rady Nadzorczej, 
• Jerzy Suchnicki – Członek Rady Nadzorczej 

 
W dniu 28.04.2015r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu 
Spółek Handlowych oraz § 13 ust.2 Statutu Spółki powołało dotychczasowych członków Rady 
Nadzorczej na kolejną wspólną 5-letnią kadencję.(RB 7/2015) 
   
       c) Charakter działalno ści Spółki 
 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:  
 

• Produkcja wyrobów z blachy dla przemysłu rolnego i spożywczego 
• Silosy i  suszarnie zbożowe, przenośniki łańcuchowe, przenośniki kubełkowe 
• Urządzenia odpylające oraz sterownicze 

 
Szerszy opis działalności prowadzonej przez Spółkę został przedstawiony w nocie nr 7 dotyczącej 
segmentów operacyjnych. 
 
        d) Akcjonariusze FEERUM S.A. posiadaj ący co najmniej 5% akcji/głosów na WZ 
 
Tabela poniżej przedstawia akcjonariuszy Feerum SA posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na moment przekazania niniejszego raportu i zgodnie z naszą 
najlepszą wiedzą. Informacje zawarte w tabeli oparte są na raportach bieżących przekazanych Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie, które odzwierciedlają informacje otrzymane od udziałowców 
zgodnie z artykułem 69 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna 
akcji w zł 

Udział w kapitale 
podstawowym w zł 

Erbinvest Limited 2 565 413  2 565 413  8 978 946  26,90% 

Biznesmagator Limited 2 476 961  2 476 961  8 669 364  25,97% 

ING PTE 1 769 419  1 769 419  6 192 967  18,55% 

Daniel Janusz 690 138  690 138  2 415 483  7,24% 

Magdalena Łabudzka-Janusz 660 654  660 654  2 312 289  6,93% 

Pozostali akcjonariusze 1 375 331  1 375 331  4 813 659  14,42% 

Razem 9 537 916  9 537 916  33 382 706  100,00% 

 
Zarząd Spółki na dzień sporządzania raportu za I kwartał 2015r. nie powziął informacji o umowach, w 
wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcji znacznych pakietów akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy. 
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        e) Akcje FEERUM S.A. posiadane przez osoby zarządzające i nadzoruj ące emitenta 
 
Poniżej przedstawiono liczbę i wartość nominalną wszystkich akcji posiadanych przez osoby 
zarządzające i nadzorujące na dzień publikacji raportu za I kwartał 2015 r. Informacje zawarte w tabeli 
oparte są na informacjach otrzymanych od osób zarządzających i nadzorujących Spółkę, zgodnie z 
art.160 § 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w strukturze 
akcjonariatu 

Liczba głosów 
na WZA 

% udział w liczbie 
głosów 

Daniel Janusz   34,133%   34,133% 

bezpośrednio 690 138 7,236% 690 138 7,236% 

pośrednio (przez Erbinvest Ltd) 2 565 413 26,897% 2 565 413 26,897% 

Magdalena Łabudzka-Janusz   32,896%   32,896% 

bezpośrednio 660 654 6,927% 660 654 6,927% 

pośrednio (przez Biznesmagator Ltd) 2 476 961 25,970% 2 476 961 25,970% 

Piotr Wielesik   2,202%   2,202% 

bezpośrednio 210 000 2,202% 210 000 2,202% 

Maciej Janusz   0,059%   0,059% 

bezpośrednio 5 592 0,059% 5 592 0,059% 

Razem 6 608 758 69,289% 6 608 758 69,289% 

 
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają Akcji Spółki. 
 

g) Informacje dotycz ące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitał owych papierów 
warto ściowych. 

 
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła emisja, wykup ani spłata nieudziałowych i 
kapitałowych papierów wartościowych.  
 
Wszystkie informacje podawane w prospekcie emisyjnym i raportach bieżących zamieszane są na 
stronie www.feerum.pl 

 
h) Stanowisko Zarz ądu odno śnie zrealizowania wcze śniej publikowanych prognoz wyników 

na rok 2015. 
 

Zarząd FEERUM nie publikował prognozy wyników Spółki na 2015 rok. 

 

2. Podstawa sporz ądzenia oraz zasady rachunkowo ści 

2.1. Podstawa sporz ądzenia 

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okres 3 miesięcy zakończonych 
31.03.2015 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa.  
 
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w 
rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze kwartalne skrócone 
sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 
2014. 
 
Walutą sprawozdawczą niniejszego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego jest złoty 
polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  
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Zawarte w raporcie dane finansowe obejmują okres obrachunkowy od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. oraz 
dane porównawcze za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. i na 31.12.2014r. Zaprezentowane dane 
finansowe za okres obrachunkowy od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. oraz okres porównawczy 
01.01.2014r do 31.03.2014r nie podlegały przeglądowi ani badaniu, natomiast dane roczne podlegały 
badaniu niezależnego biegłego rewidenta. 
 
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia 
niniejszego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

2.2. Zasady rachunkowo ści 

Niniejsze kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami 
rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 
zakończony 31 grudnia 2014 roku.  

2.3. Niepewno ść szacunków 

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki kieruje się osądem przy dokonywaniu 
licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz 
prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane 
wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd. Informacje o dokonanych szacunkach i 
założeniach, które są znaczące dla sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane w nocie nr 18. 

3. Korekta bł ędu oraz zmiana zasad rachunkowo ści 

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dane za okresy porównawcze nie zostały zmienione w 
stosunku do danych pierwotnie zatwierdzonych i opublikowanych.  

4. Znaczące zdarzenia i transakcje (istotne dokonania) 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Spółka rozszerzyła ofertę produktową o „Innowacyjną 
energooszczędną suszarnię zbożową z odzyskiem ciepła”. Nowy produkt znajdujący się w ofercie jest 
wynikiem projektu pt. Wdrożenie opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji 
energooszczędnych suszarni zbożowych realizowanego w ramach Działania 4.6 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Innowacyjna suszarnia wdrożona w ramach niniejszego 
projektu charakteryzuje się nowymi funkcjonalnościami i cechami, dzięki którym znacząco wyróżnia się 
ona na tle najlepszych produktów dostępnych obecnie na rynku światowym. 

Spółka stale prowadzi efektywną działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie rozwoju przemysłu 
maszynowego, dzięki której do tej pory wprowadziła szereg ulepszeń i modernizacji poszczególnych 
podzespołów do budowy elewatorów. Obecnie Feerum jest w trakcie realizacji dwóch projektów, z 
których pierwszy ma na celu opracowanie innowacyjnej energooszczędnej suszarni zbożowej z 
odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania, natomiast celem drugiego jest opracowanie 
innowacyjnych w skali świata konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych. Efekty obu 
projektów charakteryzujące się znacząco ulepszonymi właściwościami zostaną wdrożone do bieżącej 
działalności Spółki istotnie wzbogacając ofertę produktową. 

Stale kontynuowane są również prace nad obniżeniem wagi produkowanych komponentów dzięki 
wprowadzeniu blach konstrukcyjnych wysoko wytrzymałych, co powinno przyczynić się do obniżenia 
kosztów własnych sprzedaży. 
 
Wdrożony nowoczesny system informatyczny oraz postępująca automatyzacja procesów produkcji w 
kolejnych okresach powinny przyczynić się do znacznego zwiększenia efektywności działalności 
Feerum.  
 
Spółka, dzięki  zwiększonej liczbie sprzedawców, rozbudowie zespołu projektowego oraz zwiększonym 
nakładom na marketing zagraniczny, intensyfikuje działalność sprzedażową, w efekcie istotnie 
rozbudowując portfel zamówień. Zakontraktowane zamówienia na produkty Spółki wg stanu na dzień 
publikacji raportu z terminem realizacji w 2015 r. wynoszą blisko 72,0 mln PLN. Obecny portfel 
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zamówień z terminem realizacji do końca 2015 r. obejmuje 72 umowy. Potencjalny portfel klientów z 
terminem realizacji 2015-2016 obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 200 mln PLN. 
 
Zdaniem Zarządu Spółki w bieżącym okresie pomimo osiągnięcia niższych wyników  finansowych niż w 
analogicznym okresie roku ubiegłego stwierdzić można, iż tendencje zaobserwowane w latach 2012-
2013 tj. stabilny popyt na produkty Spółki, utrzymujące się na niezmienionym poziomie ceny głównych 
materiałów wykorzystywanych do produkcji (głównie stali) oraz konkurencyjne ceny usług budowlanych 
są kontynuowane.  

5. Sezonowo ść działalno ści 

Rynek elewatorów, na którym działa Spółka, jest bezpośrednio powiązany ze zbiorami zbóż. Trendem 
sezonowym widocznym w przychodach Spółki jest wzrost przychodów w miesiącach marzec-
październik, kiedy następuje realizacja zamówień klientów zwiększających swoje zdolności 
magazynowe. Z kolei podczas okresu zimowego Emitent koncentruje się na wytwarzaniu półproduktów 
do konstrukcji elewatorów, jak również na negocjacjach z klientami oraz pozyskiwaniu nowych 
kontraktów na kolejny sezon zbiorów 

6. Zysk na akcj ę 

Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki 
podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 
 
Przy wyliczeniu zarówno podstawowego jak i rozwodnionego zysku (straty) na akcję Spółka stosuje w 
liczniku kwotę zysku (straty) netto przypadającego akcjonariuszom tzn. nie występuje efekt 
rozwadniający wpływający na kwotę zysku (straty). 
 
Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej 
ważonej rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poniżej.   

  
od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru       

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 537 916  9 537 916  9 537 916  

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje -   -   -   

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 9 537 916  9 537 916  9 537 916  

Działalno ść kontynuowana       

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 635  1 811  6 947  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,17  0,19  0,73  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,17  0,19  0,73  

Działalno ść zaniechana       

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -   -   -   

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) -   -   -   

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) -   -   -   

Działalno ść kontynuowana i zaniechana       

Zysk (strata) netto 1 635  1 811  6 947  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,17  0,19  0,73  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,17  0,19  0,73  

 

7. Segmenty operacyjne 

Spółka dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 
� elewatory zbożowe 
� sprzedaż towarów i materiałów, 
� pozostałe usługi, 
� sprzedaż złomu. 

 
Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych 
okresowo przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie 
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zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w 
kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu 
sprawozdania finansowego. 
Przychody ze sprzedaży wykazane w sprawozdaniu z wyniku nie różnią się od przychodów 
prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych, za wyjątkiem wyłączeń konsolidacyjnych 
dotyczących transakcji pomiędzy segmentami. 
 
W tabeli poniżej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach niepieniężnych 
oraz aktywach segmentów operacyjnych.  
 

Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów 
operacyjnych 

Elewatory 
zbożowe 

Towary i 
materiały Usługi Złom Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 31.03.2015 roku 
            

Przychody od klientów zewnętrznych 14 091  19  906  252  -   15 268  

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   -   

Przychody ogółem 14 091  19  906  252  -   15 268  

Wynik operacyjny segmentu 3 131  (3) 305  2  -   3 435  

Aktywa segmentu sprawozdawczego -   -   -  -   -   -   

 za okres od 01.01 do 31.03.2014 roku             

Przychody od klientów zewnętrznych 11 325  -   2 407  309  -   14 040  

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   -   

Przychody ogółem 11 325  -   2 407  309  -   14 040  

Wynik operacyjny segmentu 2 388  -   956  (9) -   3 335  

Aktywa segmentu sprawozdawczego -   -   -   -   -   -   

 za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku             

Przychody od klientów zewnętrznych 56 227  0  8 074  1 116  -   65 417  

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   -   

Przychody ogółem 56 227  0  8 074  1 116  -   65 417  

Wynik operacyjny segmentu 16 236  -   (1 403) 31  -   14 863  

Aktywa segmentu sprawozdawczego 110 285  -   -   -   33 936  144 222  
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Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Spółki, 
zaprezentowanym w sprawozdaniu z wyniku, ujawnione zostało poniżej w tabeli: 
 
 

  
od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Wynik operacyjny segmentów 3 435  3 335  14 863  

Korekty:       

koszty ogólnego zarządu (1 237) (1 016) (5 566) 

koszty sprzedaży (365) (459) (1 884) 

pozostałe koszty operacyjne (89) (32) (697) 

pozostałe przychody operacyjne 31  34  344  

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów -   -   -   

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) -   -   -   

Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami -   -   -   

Korekty razem (1 660) (1 473) (7 803) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 775  1 863  7 061  

Przychody finansowe 46  112  509  

Koszty finansowe (-) (108) (114) (735) 

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw 
własności (+/-) -   -   -   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 714  1 861  6 835  

 
 

Przychody ze sprzedaży w podziale na rynki zbytu od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Kraj 14 898 13 776 53 634 

Eksport 370 264 11 783 

Ukraina -   13  7 349  

Litwa 370  225  3 378  

Niemcy -   26  853  

Rumunia  -   -   162  

Inne -   -   41  

Razem 15 268 14 040 65 417 

 

    Wynik ze sprzedaży w podziale na rynki zbytu od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Kraj 3 335 3 279 11 737 

Eksport 100 56 3 127 

Ukraina -   3  1 855  

Litwa 100  42  914  

Niemcy -   12  288  

Rumunia  -   -   53  

Inne -   -   17  

Razem 3 435 3 335 14 863 
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8. Warto ści niematerialne 

Wartości niematerialne użytkowane przez Spółkę obejmują znak towarowy, patenty i licencje, 
oprogramowanie komputerowe, wytworzone we własnym zakresie prace rozwojowe oraz pozostałe 
wartości niematerialne. Wartości niematerialne, które nie zostały do dnia bilansowego oddane do 
użytkowania prezentowane są w pozycji „Wartości niematerialnych w trakcie wytwarzania”. 
Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych jest znak towarowy „Feerum”, którego wartość 
bilansowa na dzień 31.03.2015 wynosiła 20.800 tys. PLN. Składnik nie podlega amortyzacji ze 
względu na nieokreślony okres użytkowania. Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz 
odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych: 
 

  Znaki 
towarowe 

Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.03.2015 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2015 roku 20 800  -   2 260  -   -   15 235  38 296  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -   -   -   -   -   -   -   

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   -   -   -   -   3 115  3 115  

Sprzedaż spółki zależnej (-) -   -   -   -   -   -   -   

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -   -   -   -   -   -   -   

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -   -   -   -   -   -   -   

Amortyzacja (-) -   -   (247) -   -   -   (247) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -   -   -   -   -   -   -   

Odwrócenie odpisów aktualizujących -   -   -   -   -   -   -   

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -   -   -   -   -   -   -   

Warto ść bilansowa netto na dzie ń 31.03.2015 roku 20 800  -   2 014  -   -   18 351  41 164  

 
 

Znaki 
towarowe 

Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.03.2014 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2014 roku 20 800  -   54  -   -   5 101  25 955  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -   -   -   -   -   -   -   

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   -   826  -   -   577  1 404  

Sprzedaż spółki zależnej (-) -   -   -   -   -   -   -   

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -   -   -   -   -   -   -   

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -   -   -   -   -   -   -   

Amortyzacja (-) -   -   (54) -   -   -   (54) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -   -   -   -   -   -   -   

Odwrócenie odpisów aktualizujących -   -   -   -   -   -   -   

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -   -   -   -   -   -   -   

Warto ść bilansowa netto  na dzie ń 31.03.2014 roku 20 800  -   826  -   -   5 678  27 305  
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Znaki 
towarowe 

Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2014 roku 20 800  -   54  -   -   5 101  25 955  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -   -   -   -   -   -   -   

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   -   2 746  -   -   10 135  12 880  

Sprzedaż spółki zależnej (-) -   -   -   -   -   -   -   

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -   -   -   -  -   -   -   

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -   -   -   -   -   -   -   

Amortyzacja (-) -   -   (539) -   -   -   (539) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -   -   -   -   -   -   -   

Odwrócenie odpisów aktualizujących -   -   -   -   -   -   -   

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -   -   -   -   -   -   -   

Warto ść bilansowa netto  na dzie ń 31.12.2014 roku 20 800  -   2 260  -   -   15 235  38 296  

 

9. Rzeczowe aktywa trwałe 

Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów 
trwałych:  

  Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.03.2015 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2015 roku 760  29 890  14 249  2 179  861  6 178  54 116  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -   -   -   -   -   -   -   

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   -   3 300  210  -   986  4 496  

Sprzedaż spółki zależnej (-) -   -   -   -   -   -   -   

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -   -   -   -   -   -   -   

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -   -   -   -   -   -   -   

Amortyzacja (-) -   (225) (721) (146) (82) -   (1 174) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -   -   -   -   -   -   -   

Odwrócenie odpisów aktualizujących -   -   -   -   -   -   -   

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -   -   -   -   -   -   -   

Warto ść bilansowa netto na dzie ń 31.03.2015 roku 760  29 665  16 828  2 242  779  7 164  57 438  

 

  Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.03.2014 roku 
              

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2014 roku 760  30 085  8 359  2 486  322  2 916  44 928  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -   -   -   -   -   -   -   

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   -   663  235  576  679  2 154  

Sprzedaż spółki zależnej (-) -   -   -   -   -   -   -   

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -   -   -   (27) -   -   (27) 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -   -   -   -   -   -   -   

Amortyzacja (-) -   (183) (436) (140) (54) -   (812) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -   -   -   -   -   -   -   

Odwrócenie odpisów aktualizujących -   -     9  -   -   9  

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -   -   -   -   -   -   -   

Warto ść bilansowa netto  na dzie ń 31.03.2014 roku 760  29 902  8 587  2 563  844  3 595  46 252  
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  Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku 
              

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2014 roku 760  30 085  8 359  2 486  322  2 916  44 928  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -   -   -   -   -   -   -   

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   644  8 065  312  838  3 262  13 121  

Sprzedaż spółki zależnej (-) -   -   -   -   -   -   -   

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -   -   (43) (111) -   -   (154) 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -   -   -   -   -   -   -   

Amortyzacja (-) -   (839) (2 170) (584) (299) -   (3 892) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -  -   -   -   -   -   -   

Odwrócenie odpisów aktualizujących -   -   37  76  -   -   113  

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -   -   -   -   -   -   -   

Warto ść bilansowa netto  na dzie ń 31.12.2014 roku 760  29 890  14 249  2 179  861  6 178  54 116  

 

10. Warto ść godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwa wg klas aktywów i zobowiązań finansowych 
Wartość bilansowa aktywów i zobowiązań finansowych nie odbiega od ich wartości godziwej. Spółka 
odstąpiła od ustalenia wartości godziwej niektórych udziałów i akcji spółek nienotowanych w związku z 
trudnością wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej ze względu na brak rynku oraz brak 
istotności. Spółka nie zamierza zbyć nienotowanych udziałów i akcji w najbliższej przyszłości. 
 

11. Odpisy aktualizuj ące warto ść aktywów 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów prezentuje poniższa tabela:  
  

  
od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Stan na początek okresu -   -   -   

Odpisy ujęte jako koszt w okresie -   -   -   

Odpisy odwrócone w okresie (-) -   -   -   

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) -   -   -   

Stan na koniec okresu -   -   -   

 
Odpisy aktualizujące wartość należności prezentuje poniższa tabela:  

  
od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Stan na początek okresu 349  414  414  

Odpisy ujęte jako koszt w okresie -   -   -   

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) -   -   (65) 

Odpisy wykorzystane (-) -   -   -   

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) -   -   -   

Stan na koniec okresu 349  414  349  
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12. Kapitał podstawowy 

Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 
 
 

  2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 

Liczba akcji 9 537 916  9 537 916  9 537 916  

Wartość nominalna akcji (PLN) 4  4  4  

Kapitał podstawowy 33 383  33 383  33 383  
 
Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych: 
 

Akcje wg serii / emisji 
Wartość nominalna 

serii / emisji Liczba akcji 

Kapitał podstawowy na dzień 01.01.2014 roku 33 383 9 537 916 

emisja akcji -   -   

Kapitał podstawowy na dzień 31.03.2014 roku 33 383 9 537 916 

emisja akcji -   -   

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2014 roku 33 383 9 537 916 

emisja akcji -   -   

Kapitał podstawowy na dzie ń 31.03.2015 roku 33 383 9 537 916 

 

13. Programy płatno ści akcjami 

W Spółce nie zostały uruchomione programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują 
opcje zamienne na akcje. 

14. Dywidendy 

W dniu 28 kwietnia 2015 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Feerum S.A podjęło uchwałę o 
wypłacie dywidendy z zysku za 2014 rok w wysokości 0,21 złotego na jedną akcję. Dywidenda, 
wynosząca 2.002.962,36 złotych (dwa miliony dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 
36/100), zostanie wypłacona w dniu 18 sierpnia 2015 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 
9.537.916. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy 
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014roku ustala się na 28 lipca 2015 roku.(RB 9/2015 ) 
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15. Rezerwy 

Wartość rezerw ujętych w skróconym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych 
okresach przedstawiały się następująco: 
 

  
Rezerwy na 

długoterminowe 
świadczenia 
pracownicze 

Pozostałe rezerwy, w tym na: 

koszty 
restrukturyzacji 

sprawy 
sądowe 

straty z umów 
budowlanych 

inne razem 

 za okres od 01.01 do 31.03.2015 roku 
Stan na początek okresu 42  -   -   -   -   -   

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie -   -   -   -   -   -   

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-) -   -   -   -   -   -   

Wykorzystanie rezerw (-) -   -   -   -   -   -   
Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

-   -   -   -   -   -   

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z 
przeliczenia) 

-   -   -   -   -   -   

Stan rezerw na dzień 31.03.2015 roku 
42  -   -   -   -   -   

 za okres od 01.01 do 31.03.2014 roku 
Stan na początek okresu 21  -   -   -   -   -   

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie -   -   -   -   -   -   

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-) -   -   -   -   -   -   

Wykorzystanie rezerw (-) -   -  -   -   -   -   
Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

-   -   -   -   -   -   

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z 
przeliczenia) 

-   -   -   -   -   -   

Stan rezerw na dzień 31.03.2014 roku 
21  -   -   -   -   -   

 za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku 
Stan na początek okresu 21  -   -   -   -   -   

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 22  -   -   -   -   -   

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-) -   -   -   -   -   -   

Wykorzystanie rezerw (-) -   -   -   -   -   -   
Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

-   -   -   -   -   -   

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z 
przeliczenia) 

-   -   -   -   -   -   

Stan rezerw na dzień 31.12.2014 roku 
42  -   -   -   -   -   

 
Zgodnie z systemami wynagradzania obowiązującymi w Spółce pracownicy mają prawo do odpraw 
emerytalnych. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. 
Wysokość odpraw emerytalnych zależy od średniego wynagrodzenia pracownika.  
Spółka tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu 
przyporządkowania kosztów do okresów nabywania uprawnień przez pracowników.  
Wartość bieżąca rezerw na każdy dzień bilansowy jest szacowana przez niezależnego aktuariusza. 
Naliczone rezerwy są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane i 
dotyczą okresu do dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia 
oparte są na danych historycznych.  
Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych oraz koszty przeszłego zatrudnienia rozpoznawane są 
bezzwłocznie w sprawozdaniu z wyniku. 

16. Zobowi ązania warunkowe 

W okresie objętym sprawozdaniem  finansowym nie wystąpiły zobowiązania warunkowe. 

17. Informacje o podmiotach powi ązanych 

Podmioty powiązane ze Spółką obejmują kluczowy personel kierowniczy oraz członków Rady 
Nadzorczej. Nierozliczone salda należności oraz zobowiązań zazwyczaj regulowane są w środkach 
pieniężnych. 
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Do kluczowego personelu kierowniczego Spółka zalicza członków Zarządu Spółki. Spółka nie udzieliła 
kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym sprawozdaniem 
finansowym.  
 

17.1. Sprzedaż 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty przychodów ze sprzedaży 
oraz należności od jednostek powiązanych: 

  

Przychody z działalności operacyjnej Należności 

od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 

Sprzeda ż do:             

Jednostki dominującej -   -   -   -   -   -   

Jednostki zależnej -   1  -   -   1  -   

Akcjonariusz -   -   -   -   -   -   

Wspólnego przedsięwzięcia -   -   -   -   -   -   

Kluczowego personelu kierowniczego 33  2  8  38  1  1  

Pozostałych podmiotów powiązanych -   -   -   -   -   -   

Razem 33  3  8  38  1  1  

 
 

17.2. Zakup 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty zakupów oraz zobowiązań 
wobec jednostek powiązanych: 

  
Zakup (koszty, aktywa) Zobowiązania 

od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 

Zakup od:             

Jednostki dominującej -   -   -   -   -   -   

Jednostki zależnej -   -   -   -   -   -   

Akcjonariusz -   -   -   -   -   -   

Wspólnego przedsięwzięcia -   -   -   -   -   -   

Kluczowego personelu kierowniczego 156  195  1 261  64  80  80  

Pozostałych podmiotów powiązanych -   -   -   -   -   -   

Razem 156  195  1 261  64  80  80  

 

18. Inne znacz ące zmiany aktywów, zobowi ązań, przychodów i kosztów 

Spółka realizuje długoterminowe umowy o usługi budowlane, których wycena na dzień bilansowy 
oparta jest o szacunki Zarządu dotyczące planowanych wyników z realizowanych umów.   
Kwoty ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dotyczą m.in. umów o usługę budowlaną będących 
w trakcie realizacji na dzień bilansowy. Na kwotę przychodów oraz należności z umów o usługę 
budowlaną ujętą w sprawozdaniu finansowym wpływają szacunki Zarządu dotyczące stopnia 
zaawansowania kontraktów budowlanych oraz marży, jaką planuje się osiągnąć na poszczególnych 
kontraktach. Budżetowane koszty pozostające do poniesienia w związku z realizacją poszczególnych 
zadań są na bieżąco monitorowane przez kadrę kierowniczą nadzorującą postęp prac budowlanych, 
w efekcie czego budżety poszczególnych kontraktów podlegają aktualizacji przynajmniej w okresach 
miesięcznych. Jednakże pozostające do poniesienia koszty oraz rentowność realizowanych prac 
obarczona jest pewnym stopniem niepewności, zwłaszcza w przypadku zadań budowlanych o dużym 
stopniu złożoności, prowadzonych w okresach kilkuletnich. 
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Budżetowane przez Zarząd wyniki z umów o usługę budowlaną, które były w trakcie realizacji na 
dzień bilansowy przedstawiają się następująco: 

  
od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Kwota przychodów z usług budowlanych początkowo ustalona w umowie 60 061  17 958  91 895  

Zmiana przychodów z umowy -   -   -   

Łączna kwota przychodów z umowy 60 061  17 958  91 895  

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 11 516  8 342  48 858  

Koszty pozostające do realizacji umowy 36 533  6 025  24 658  

Szacunkowe łączne koszty umowy 48 049  14 366  73 516  

Szacunkowe ł ączne wyniki z umów o usług ę budowlan ą, w tym: 12 012  3 592  18 379  

zyski 12 012  3 592  18 379  

straty (-) -   -   -   

 
Należności (zobowiązana) z tytułu wyświadczonych w poszczególnych okresach usług budowlanych 
prezentuje poniższa tabela: 

  
od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 11 516  8 342  48 858  

Zyski narastająco ujęte do dnia bilansowego (+) -   -   -   

Straty narastająco ujęte do dnia bilansowego (-) -   -   -   

Przychody z umowy narastająco ujęte do dnia bilansowego 14 326  15 471  62 725  

Kwoty zafakturowane do dnia bilansowego (faktury częściowe) 10 706  8 123  62 183  

Rozliczenie z tytułu umów na dzień bilansowy (per saldo), w tym: 3 620  7 348  542  

należności z tytułu umów o usług ę budowlan ą 4 754  8 851  1 168  

zobowi ązania z tytułu umów o usług ę budowlan ą 1 134  1 502  626  

 
Kwoty należności (zobowiązań) z tytułu umów o usługę budowlaną zostały ustalone jako suma 
poniesionych kosztów z tytułu kontraktów budowlanych powiększona o zysk (lub pomniejszona o 
poniesione straty). Pozycje sprawozdania finansowego dotyczące umów o usługę budowlaną są 
wartościami opartymi na najlepszych szacunkach Zarządu Spółki dominującej, jednakże są obarczone 
pewnym stopniem niepewności, co zostało omówione w punkcie dotyczącym niepewności szacunków 
(patrz podpunkt 2.3.) „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości. Niepewność 
szacunków”).] 

19. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro i za sady przyj ęte do ich przeliczenia 

   W okresach objętych skróconym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych 
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane 
przez Narodowy Bank Polski: 

� kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:  
31.03.2015  4,0890 PLN/EUR, 
31.03.2014  4,1713 PLN/EUR, 
31.12.2014  4,2623 PLN/EUR,  

� średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca w danym okresie:  
01.01 - 31.03.2015 4,1489 PLN/EUR,  
01.01 - 31.03.2014 4,1894 PLN/EUR, 
01.01 - 31.12.2014 4,1893 PLN/EUR,  

� najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie:  
01.01 - 31.03.2015 4,3335 PLN/EUR i 4,0886 PLN/EUR,  
01.01 - 31.03.2014 4,2375 PLN/EUR i 4,1450 PLN/EUR,  
01.01  - 31.12.2014 4,3138 PLN/EUR i 4,0998 PLN/EUR.  
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Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z 
przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela: 

  

od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

od 01.01 do 
31.03.2015 

od 01.01 do 
31.03.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

tys. PLN tys. EUR 

Sprawozdanie z wyniku             

Przychody ze sprzedaży 15 268  14 040  65 417  3 680  3 351  15 615  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 775  1 863  7 061  428  445  1 685  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 714  1 861  6 835  413  444  1 632  

Zysk (strata) netto 1 635  1 811  6 947  394  432  1 658  

Zysk na akcję (PLN) 0,17  0,19  0,73  0,04  0,05  0,17  

Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,17  0,19  0,73  0,04  0,05  0,17  

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1489  4,1894  4,1893  

              

Sprawozdanie z przepływów pieni ężnych             

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 342) (11 006) 6 089  (323) (2 627) 1 453  

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 065) (421) (17 442) (1 462) (101) (4 163) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 6 366  2 844  1 289  1 534  679  308  

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów (1 040) (8 583) (10 064) (251) (2 049) (2 402) 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1489  4,1894  4,1893  

              

Sprawozdanie z sytuacji finansowej             

Aktywa 153 912  159 797  144 222  37 640  38 309  33 837  

Zobowiązania długoterminowe 26 164  19 247  24 908  6 399  4 614  5 844  

Zobowiązania krótkoterminowe 29 536  49 183  22 737  7 223  11 791  5 334  

Kapitał własny 98 212  91 367  96 577  24 019  21 904  22 658  

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4,0890  4,1713  4,2623  

 

20. Zdarzenia po dniu bilansowym 

 
• W dniu 1 kwietnia 2015 roku Spółka otrzymała zamówienie o znaczącej wartości od 

Contractus sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Zamówienie obejmuje przygotowanie 
elementów obiektu do przygotowania pasz dla Dan-Prod z siedzibą na Białorusi. Ustalona 
cena elementów wraz z montażem i nadzorem wynosi 8.460.000 zł netto (10.405.800 zł 
brutto). Wartość brutto zamówienia przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. (RB 4/2015) 

 
Wszystkie informacje podawane w raportach bieżących zamieszane są na stronie www.feerum.pl 

21.  Inne informacje wymagane przepisami  

21.1. Informacje o udzielonych przez jednostk ę dominuj ącą lub jednostki zale żne 
poręczeniach kredytów lub udzielonych gwarancjach – jed nemu podmiotowi lub 
jednostce zale żnej od tego podmiotu, gdzie warto ść poręczenia lub gwarancji stanowi 
równowarto ść 10% kapitałów własnych spółki. 

 
W ramach umowy Limitu Wieloproduktowego zawartej z Bankiem BGŻ (RB 36/2013) jedną z form 
wykorzystania limitu są gwarancje bankowe udzielane przez Bank BGŻ na zlecenie Klienta do kwoty 
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2.000.000,- PLN. Na dzień publikacji sprawozdania wystawiono cztery gwarancje dla czterech 
podmiotów o łącznej wartości 1,62 mln PLN. 
 

21.2. Informacje, które zdaniem Spółki s ą istotne dla oceny jej sytuacji maj ątkowej, 
finansowej oraz  wyniku finansowego. 

 
Spółka od dnia 21 stycznia 2008 r. dysponuje Zezwoleniem nr 84/LSSE wydanym przez Ministra 
Gospodarki na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej („LSSE”). Zezwolenie zostało udzielone do dnia 27 maja 2017 r. W związku z 
prowadzeniem działalność gospodarczej na terenie LSSE Spółka jest zwolniona z podatku 
dochodowego CIT do wysokości połowy wartości środków przeznaczonych na budowę nowego 
zakładu produkcyjnego wraz z parkiem maszynowym i infrastrukturą położonego na terenie LSSE. 
 
W czerwcu 2014 r. Spółka uzyskała kolejne zezwolenie na działalność na terenie LSSE. Zgodnie z 
planem nowego przedsięwzięcia gospodarczego na łącznej powierzchni 3.1106 ha powstanie drugi 
nowoczesny zakład produkcyjny zajmujący się między innymi produkcją przenośników taśmowych, 
armatury, przenośników łańcuchowych i suszarń oraz młyn i przetwórstwo. W związku z udzielonym 
zezwoleniem Spółka jest obowiązana do poniesienia na terenie LSSE wydatków inwestycyjnych w 
wysokości co najmniej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w terminie do dnia 31 
grudnia 2018 r. oraz do zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia o co najmniej 10 nowych 
pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co 
najmniej 194 pracowników do dnia 31 grudnia 2023 r.(RB nr 25/2014). 
  
W roku 2014 Spółka zakończyła realizację trzech z sześciu znaczących projektów o charakterze 
inwestycyjnym, stanowiących ważne filary planu rozwojowego. Zakończenie kolejnych trzech 
planowane jest na rok bieżący. W wyniku powyższych inwestycji Spółka dysponuje obecnie jednym z 
najnowocześniejszych na świecie zakładów produkcyjnych w swoim sektorze. Wdrożone przy 
współfinansowaniu unijnym systemy informatyczne, sprzęt i oprogramowania do projektowania 
obiektów magazynowo-suszarniczych oraz zautomatyzowane zespoły produkcyjne pozwolą zaspokoić 
najbardziej nowatorskie potrzeby rynku, a jednocześnie przyczynią się do znacznego zwiększenia 
efektywności działalności Spółki. 
 
Pierwszym znaczącym efektem realizacji planu rozwojowego jest wdrożenie do bieżącej oferty 
sprzedaży energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła przy zastosowaniu opatentowanego 
spiralnego przeciwprądowego wymiennika. Zasadniczą zaletą nowego produktu (wartość dodana) dla 
odbiorców jest możliwość znaczącego ograniczenia kosztów eksploatacji suszarni (redukcja kosztów 
energii o 20-30%) dzięki zastosowaniu opatentowanych rozwiązań energooszczędnych. Obecnie 
Spółka jest na etapie produkcji komponentów oraz negocjacji z klientami w kwestii sprzedaży. 
 
Kolejnym efektem planu będzie programowane na koniec II kwartału 2015 zakończenie realizacji 
projektu, którego celem jest opracowanie innowacyjnej energooszczędnej suszarni zbożowej z 
odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania. W wyniku realizacji projektu opracowany 
zostanie nowy innowacyjny w skali świata (co zostało potwierdzone opinią o innowacyjności wydana 
przez Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) produkt – 
energooszczędna suszarnia zbożowa z odzyskiem energii wyposażona w zintegrowany system 
odpylania. W 2014 roku zakończono trzy z czterech etapów realizowanej inwestycji. Obecnie po 
zakończeniu fazy badawczej, trwają prace rozwojowe obejmujące budowę prototypu suszarni 
zbożowej. W konsekwencji realizacji przedmiotowego projektu Spółka planuje wprowadzić nowy 
produkt do swojej oferty produktowej. Nowa suszarnia będzie wyróżniać się mniejszym zużyciem 
energii oraz niższą wagą, jak również będzie w mniejszym stopniu oddziaływać na środowisko dzięki 
znaczącej redukcji hałasu oraz emisji pyłów. Szacowana wartość inwestycji obejmującej fazę 
rozwojową projektu to 3,6 mln PLN, z czego 2,32 mln PLN będzie pochodziło ze środków własnych, 
natomiast 1,28 mln PLN z dotacji przyznanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.4. 
 
Spółka realizuje równocześnie projekt pt. ”Zintegrowany kompleks magazynowo-suszarniczy oparty 
na opatentowanym rozwiązaniu”, dla którego również uzyskała dofinansowanie unijne. Celem 
realizowanego projektu jest wdrożenie do bieżącej działalności Spółki innowacyjnej technologii 



Nazwa Emitenta: Feerum S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2015– 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 
 

 28 

wytwarzania nowych produktów w postaci zintegrowanych kompleksów magazynowo-suszarniczych 
opartych na opatentowanym rozwiązaniu (tj. na bazie opatentowanego systemu wymiany ciepła 
pozwalającego na redukcję zużycia energii o 25% w procesie suszenia ziarna w stosunku do 
obecnych rozwiązań). W ramach projektu zakupiono środki trwałe tj. zrobotyzowany system obsługi 
wykrawarki młoteczkowej, zrobotyzowane systemy obsługi gniazda pras krawędziowych, natomiast w 
trakcie montażu i testowania są obecnie maszyny tj. linia do walcowania profili oraz  zrobotyzowane 
stanowisko do spawania armatury. Całkowity koszt realizacji Projektu łącznie z podatkiem od towarów 
i usług wynosi 17,1 mln. zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem 
wynosi 13,8 mln. zł, zaś przyznane dofinansowanie wynosi 6,2 mln zł. 
 
Na koniec bieżącego roku Spółka planuje zakończenie realizacji części badawczej projektu 
polegającego na opracowaniu innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-
tekstylnych. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych w skali świata konstrukcji lekkich silosów 
stalowych i stalowo-tekstylnych, które zostaną następnie wdrożone do bieżącej działalności Spółki. 
Nowy produkt, jaki zostanie opracowany w ramach inwestycji w związku z Projektem będzie się 
charakteryzował znacząco ulepszonymi właściwościami w porównaniu do produktów obecnie 
dostępnych na rynku (innowacja produktowa zgodnie z podręcznikiem OECD Oslo Manual). Projekt 
realizowany jest  w kilku etapach obejmujących część badawczą i wdrożeniową. W ramach realizacji 
części badawczej Projektu zaplanowano przeprowadzenie prac obejmujących badania przemysłowe i 
prace rozwojowe. Część wdrożeniowa Projektu obejmować będzie włączenie nowego produktu do 
oferty Spółki, gdzie wszystkie koszty związane z wdrożeniem nowego produktu poniesione zostaną w 
całości ze środków własnych Spółki. Całkowity koszt realizacji projektu netto to 8,1 mln PLN, zaś 
przyznane dofinansowanie wynosi 4,5 mln PLN. 
 
Ponadto Spółka stale kontynuuje prace mające na celu obniżenie wagi produkowanych komponentów 
dzięki wprowadzeniu blach konstrukcyjnych wysokowytrzymałych, co spowoduje niższą 
materiałochłonność przy niezmienionych parametrach wytrzymałościowych i może pozwolić na 
obniżenie kosztów własnych sprzedaży.  
 
Przeprowadzone przez Spółkę badania rynkowe wskazują, że naturalnymi kierunkami ekspansji 
przedsiębiorstwa w zakresie sprzedaży nowych produktów są rynki międzynarodowe. W 
szczególności jako zagraniczne rynki docelowe dla nowych produktów wskazano państwa Europy 
Środkowo-Wschodniej. Nowe produkty wprowadzone przez Wnioskodawcę będą także konkurencyjne 
cenowo, przez co z powodzeniem będzie mogły konkurować także na rynkach państw Europy 
Zachodniej. Jak wynika z przeprowadzonych badań rynkowych, a także rozmów z potencjalnymi 
odbiorcami, popyt na dostawy tego produktu będzie przez najbliższe lata wzrastał. 
 

21.3. Informacje, które zdaniem Spółki s ą istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej 
 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji kadrowej. 
 

21.4. Opis czynników i zdarze ń, w szczególno ści o nietypowym charakterze, maj ących 
znaczący wpływ na osi ągnięte wyniki finansowe 

 
W działalności Spółki w I kwartale roku 2015 nie wystąpiły istotne zdarzenia o charakterze 
nietypowym mogące znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 
 

21.5. Czynniki, które w ocenie Spółki b ędą miały wpływ na osi ągnięte wyniki w 
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

 
Znaczący wpływ na politykę finansową spółki będą miały środki pozyskane z następujących dotacji: 
 
• W m-cu grudniu 2014 roku  Spółka zakończyła realizację projektu polegającego na wdrożeniu 

opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni 
zbożowych. Projekt  obejmował: rozbudowę hali produkcyjnej/ magazynu wyrobów gotowych o 
ponad 8 tys. m2 oraz zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji suszarni. Dotację 
przyznano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 4. Inwestycje w 
innowacyjne przedsięwzięcia.(Działanie 4.6 ) Całkowity koszt realizacji projektu to 18,9 mln PLN, 
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zaś przyznane dofinansowanie wynosi 9,46 mln PLN. Umowę z PARP o dofinansowanie projektu 
podpisano 21 maja 2013 r.  (RB13/2013).  
 
Do dnia publikacji raportu Spółka otrzymała płatności częściowe wysokości 8.478 tys. PLN. 
Korzyść z tytułu dotacji ujmowana jest przez okres amortyzacji poszczególnych środków trwałych 
objętych projektem. W I kwartale 2015 roku Spółka ujęła przychody z tego tytułu w kwocie 148 tys. 
PLN w pozycji „przychody ze sprzedaży”.  
 
Obecnie w jednostce nadzorującej projekt (Regionalnej Instytucji Finansującej) trwają prace nad 
analizą dokumentacji dostarczonej przez Spółkę w ramach realizacji umowy o dofinansowanie. Na 
dzień publikacji raportu nie istnieją żadne niespełnione warunki, które mogłyby przyczynić się do 
konieczności zwrotu uzyskanej dotacji. 
 

• Dotacja przyznana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wsparcie 
projektów celowych: (Działanie 1.4 ), obejmująca  dofinansowanie projektu: Opracowanie 
energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania. Umowę o 
dofinansowanie podpisano w dniu 20 listopada 2012 r.  z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 
Łączna wartość wydatków całkowitych projektu wynosi 17,1 mln zł, w tym wartość projektu netto 
13,8 mln zł, a rekomendowana kwota dofinansowania 6,2 mln. zł. 
 
Do dnia publikacji raportu Spółka otrzymała częściowe płatności o łącznej wartości 3.699 tys zł. 
Korzyść z tytułu dotacji ujmowana będzie przez okres amortyzacji wartości niematerialnych i 
prawnych objętych projektem. Spółka nie dokonywała jeszcze rozliczenia przychodów z tego 
tytułu. 
 
Na dzień bilansowy nie istnieją żadne niespełnione warunki, które mogłyby przyczynić się do 
konieczności zwrotu uzyskanej dotacji. 
 

• Dotacja przyznana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-
2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: 1.4.  Wsparcie projektów 
celowych, obejmująca dofinansowanie dla projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych konstrukcji 
lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych”. Projekt rozpoczął się 10 lutego 2014 r., część 
badawcza projektu potrwa do 31 grudnia 2015 r., a część wdrożeniowa do grudnia 2016 r. (RB nr 
16/2014)(RB nr 29/2014). Całkowity koszt realizacji projektu to 9,6 mln PLN, zaś przyznane 
dofinansowanie wynosi 4,5 mln PLN. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 2 czerwca 
2014 roku z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.  
 
Do dnia publikacji raportu Spółka otrzymała częściowe płatności o łącznej wartości 2.361 tys zł. 
Korzyść z tytułu dotacji ujmowana będzie przez okres amortyzacji wartości niematerialnych i 
prawnych objętych projektem. Spółka nie dokonywała jeszcze rozliczenia przychodów z tego 
tytułu. 
 
Na dzień bilansowy nie istnieją żadne niespełnione warunki, które mogłyby przyczynić się do 
konieczności zwrotu uzyskanej dotacji. 
 

• Dotacja przyznana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, 
Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, (Działanie: 4.4 .) Nowe inwestycje o 
wysokim potencjale innowacyjnym, obejmująca dofinansowanie dla projektu pt.„Zintegrowany 
kompleks magazynowo-suszarniczy oparty na opatentowanym rozwiązaniu”. Umowę o 
dofinansowanie podpisano w dniu 20 czerwca 2014 roku z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Łączna wartość wydatków całkowitych projektu wynosi 17.103,20 tys. zł, w 
tym wartość projektu netto 13.840,00 tys. zł, a rekomendowana kwota dofinansowania 6.228,00 
tys. zł. Projekt rozpoczął się 19 grudnia 2013 r., planowane zakończenie inwestycji to 30 czerwca 
2015 r. (RB nr 23/2014)(RB nr 28/2014) 
 
Do dnia publikacji raportu Spółka otrzymała płatności częściowe o łącznej wartości 81  tys zł. 
Korzyść z tytułu dotacji ujmowana jest przez okres amortyzacji poszczególnych środków trwałych 
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objętych projektem. W I kwartale 2015 roku Spółka ujęła przychody z tego tytułu w kwocie 33 tys. 
PLN w pozycji „przychody ze sprzedaży”.  
 
Na dzień bilansowy nie istnieją żadne niespełnione warunki, które mogłyby przyczynić się do 
konieczności zwrotu uzyskanej dotacji. 
 

Dzięki wdrożeniu innowacyjnego systemu informatycznego oraz postępującemu procesowi 
automatyzacji procesów produkcji Spółka oczekuje znacznego zwiększenia efektywności 
gospodarczej w kolejnych okresach. Ceny głównych materiałów wykorzystywanych do produkcji, w 
tym przede wszystkim stali, która stanowi główny koszt dla Spółki, ustabilizowały się na 
satysfakcjonującym dla Spółki poziomie. Pozytywny wpływ na koszty działalności Spółki mają również 
konkurencyjne ceny usług budowlanych spowodowane zastojem w budownictwie. 
 
Zintensyfikowana i wzmocniona działalność sprzedażowa na rynku krajowym, jak i zagranicznym, 
efektywnie wpływa na rozbudowę portfela zamówień. Utrzymujące się stosunkowo niskie ceny zbóż w 
Europie, w tym w Polsce wpływają na większą skłonności do magazynowania.  
 
Spółka sukcesywnie poszukuje nowych rynków zbytu. W zmieniającej się sytuacji geopolitycznej 
Spółka penetruje te rynki, które mogą być beneficjentami tej sytuacji. Wraz ze swoim agentem Spółka 
wygrała przetarg i realizuje kontrakt na rynku białoruskim o wartości 8,4 mln PLN. Po podpisaniu 
polsko-mołdawskiej umowy kredytowej Spółka złożyła ofertę na budowę obiektu magazynowo-
suszarniczego w wysokości około 2,4 mln EUR. Na rynku ukraińskim Spółka złożyła dwóm podmiotom 
kompleksowe oferty na budowę obiektów magazynowo-suszarniczych o wartości ponad 5 mln EUR, 
których finansowanie odbędzie się przy współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
komercyjnego banku ukrańskiego. Oferta finansowania jest szczególnie istotna biorąc pod uwagę 
sytuację na ukraińskim rynku bankowym. 
 
Spółka z optymizmem patrzy również na rynek rumuński, który po latach intensywnej pracy zaczyna 
przynosić konkretne efekty. Na rynku tym Spółka złożyła oferty o łącznej wartości 860 tys. EUR. 
Rozwijana jest także sprzedaż na rynku niemieckim, gdzie obecnie podpisany został kontrakt o 
wartości 350 tys. EUR. 
 
Zakontraktowane zamówienia na produkty Spółki wg stanu na dzień publikacji raportu z terminem 
realizacji w 2015 r. wynoszą blisko 72,0 mln PLN. Obecny portfel zamówień z terminem realizacji do 
końca 2015 r. obejmuje 72 umowy. Potencjalny portfel klientów z terminem realizacji 2015-2016 
obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 200 mln PLN. 
 
W perspektywie kolejnych okresów na wyniki spółki wpływ będą miały również czynniki tj. koniunktura 
na rynku zbożowym, wahania cen produktów stalowych, zmiany kursu waluty EUR, zmiany stóp 
procentowych. 
 

21.6. Informacje dotycz ące realizacji programu inwestycyjnego na rok 2015 w  mln zł. 
 
Program inwestycyjny Spółki o wartości  27,1 mln PLN planowany na rok 2015 jest elementem 
kontynuacji założonej przez Spółkę strategii rozwoju. 
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prace rozwojowe - 
budowa prototypu 

prace badawczo 
rozwojowe - budowa 

prototypów zakup maszyn i 
urządzeń 

sprzęt komputerowy 

nakłady wdrożeniowe  nakłady wdrożeniowe oprogramowanie 

Nakłady planowane 3,60 8,06 13,84 1,60 27,1 

Nakłady poniesione 3,20 6,85 5,29 0,00 15,3 

Dotacje otrzymane 0,69 2,36 0,08 0,00 3,1 

Środki własne 2,51 4,49 5,21 0,00 12,2 
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21.7. Informacje o istotnych post ępowaniach tocz ących si ę przed s ądem, organem 
właściwym dla post ępowania arbitra żowego lub organem administracji publicznej 

 
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień publikacji raportu nie toczyły się żadne 
istotne postępowania administracyjne ani postępowania przed sądami administracyjnymi, cywilnymi, 
karnymi lub arbitrażowymi przeciwko lub z udziałem Spółki, które miały lub mogłyby istotnie wpłynąć 
lub ostatnio wpłynęły na sytuację finansową lub wyniki Spółki.  
W normalnych warunkach rynkowych jesteśmy podmiotem różnych postępowań sądowych i roszczeń. 
Jesteśmy przekonani, że ostateczna wartość takich postępowań, indywidualnie lub łącznie, nie ma 
materialnego wpływu na naszą działalność lub kondycję finansową. Obecnie nie toczą się żadne 
postępowania sądowe, arbitrażowe lub przed organem administracji dotyczące zobowiązań lub 
wierzytelności Feerum S.A., których wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Spółki. 
 

22. Zatwierdzenie do publikacji 

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 3 miesięczny zakończony 
31.03.2015 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd 
Spółki w dniu 15 maja 2015 roku. 
 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

15.05.2015 r. Daniel Janusz Prezes Zarządu  

15.05.2015 r. Piotr Wielesik Członek Zarządu  

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

15.05.2015 r. Irena Dworzak Główny Księgowy  

 
 


