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Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej FITEN w 1H 2013
Przychody osiągnięte w pierwszym półroczu 2013 roku przez Grupę Kapitałową FITEN wyniosły blisko
198 mln zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 3%. Przychody w 99,4%
pochodzą z core-business’u FITEN-a, czyli handlu energią elektryczną. Warto podkreślić, że pomimo
niekorzystnych relacji cenowych na rynku energii elektrycznej, FITEN stabilnie zwiększa przychody
i wyniki z podstawowej działalności.
Grupa FITEN wypracowała w pierwszym półroczu 2013 roku ponad 1 mln zł zysku EBITDA i 0,6 mln zł
zysku EBIT. W wyniku sprzedaży w drugim kwartale udziałów w spółce zależnej Bioelektrownia
Przykona zanotowana została strata w wysokości blisko 1 mln zł, która obciążyła wynik netto
jednostkowy i skonsolidowany w pierwszym półroczu.
Wyłączenie zdarzenia jednorazowego powoduje, że jednostkowy wynik netto za pierwsze półrocze
2013 roku wyniósłby ponad 2,2 mln zł i byłby wyższy o 22% od zysku netto w pierwszym półroczu 2012
roku.
FITEN kupił tę spółkę Bioelektrownia Przykona od zewnętrznej firmy wraz z rozpoczętym projektem elektrowni
biogazowej. Projekt ten doprowadzony został do pozwolenia na budowę wraz z umową przyłączeniową
i wszystkimi innymi obwarowaniami o charakterze techniczno – eksploatacyjnym. Pozyskano także dotację
i preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW oraz kredyty niezbędne do realizacji tego przedsięwzięcia.
„W trakcie negocjacji z partnerami zainteresowanymi zakupem i realizacją biogazowni Przykona nadeszło
ubiegłoroczne załamanie na rynku zielonych certyfikatów. Dodatkowo bank finansujący tę inwestycję nie
wyraził zgody na zmianę poręczyciela. Biorąc pod uwagę realny termin realizacji tej instalacji i konieczność jej
zakończenia oraz faktyczny brak finansowania bankowego podjęliśmy decyzję o sprzedaży udziałów
w Bioelektrownia Przykona ze stratą” – mówi Roman Pluszczew, prezes zarządu FITEN S.A.
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Rynek energii elektrycznej w drugim kwartale 2013 roku charakteryzował się niskimi cenami energii w całej
Europie. Jest to pochodna stosunkowo niskiego popytu jak i relatywnie tanich surowców. Niepewność co do
ceny, związana jest głównie z aspektami o charakterze regulacyjnym w zakresie emisji CO2, a nie rynkowymi.
Na rynku polskim uwagę producentów energii z OZE nadal przyciąga cena zielonych certyfikatów i zmiany
prawne związane z „małym trójpakiem” oraz ustawą o OZE. Ceny zielonych certyfikatów podlegały dość
znacznym wahaniom by na ostatnich sesjach kształtować się na poziomie ponad 160 zł/MWh. Wzrost ceny
zielonych certyfikatów jest korzystnym zjawiskiem dla działalności Grupy Kapitałowej FITEN – choć w wyniku
podjętych działań ich cena nie ma już tak istotnego znaczenia dla naszych wyników, jak to było jeszcze rok
temu.
W segmencie biomasy FITEN realizuje strategię zmiany profilu produkcji z pelletu agro
(produkowanego ze słomy) na pellet drzewny. Produkcja pelletu drzewnego rozpoczęła się w drugim
kwartale w zakładzie w Tułowicach.
„Nawiązaliśmy szereg kontaktów handlowych i możemy stwierdzić, że zainteresowanie pelletem drzewnym
zapewnia nam sprzedaż 100% możliwości produkcyjnych, co jest dobrym prognostykiem na następne
kwartały” – mówi Roman Pluszczew.
W segmencie biogazu w drugim kwartale 2013, oprócz wspomnianej transakcji sprzedaży udziałów
w Bielektrowni Przykona miała miejsce jeszcze jedna transakcja. Warunkowa sprzedaż projektu elektrowni
biogazowej pod postacią spółki Genergo do szwedzkiego partnera branżowego. Wartość transakcji
składającej się z dwóch umów to 2,4 mln złotych.
W lipcu został także podpisany aneks do umowy dotyczącej warunkowej sprzedaży udziałów w spółce celowej
Benergo. Podpisanie warunkowej sprzedaży tej spółki miało miejsce w listopadzie 2012 roku. Istotnymi
postanowieniami aneksu jest zamiana ceny (obniżenie jej o 200 tys. złotych) oraz wydłużenie terminu
dotyczącego spełnienia warunków zawieszających powołanych w umowie.
„Procesy administracyjne związane z nowymi regulacjami prawnymi w obszarze biznesu biogazowego
w Polsce stanęły w miejscu i w zasadzie obecnie trudno jest określić, w którą stronę ta branża podąży.
W związku z taką sytuacją w najbliższych miesiącach czekają nas decyzje dotyczące naszych aktywów
związanych z segmentem biogazowym” – mówi Roman Pluszczew.
***
Grupa Kapitałowa FITEN to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się hurtowym obrotem energią elektryczną na
rynku polskim oraz rynkach europejskich, sprzedażą energii klientom końcowym oraz inwestycjami w odnawialne źródła
energii.
FITEN powstał w styczniu 2007 roku. W listopadzie 2008 r. nastąpiła zmiana nazwy fir my na FITEN Spółka Akcyjna. Doszło też
do emisji akcji i podwyższenia kapitału spółki do 10.600.000 zł. W grudniu 2008 roku inwestorem strategicznym FITEN S.A. został
fundusz Coöperatief Avallon MBO U.A. W marcu 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN S.A. podjęło uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji kolejnych akcji i zdecydowano o wprowadzeniu akcji spółki do
alternatywnego systemu obrotu giełdowego na NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
SA. Do partnerów biznesowych spółki FITEN w zakresie handlu energią należą m.in.: Vattenfall, PGE, ČEZ, Tauron Polska Energia
czy JP Morgan. Handel energią realizowany jest bezpośrednio z kontrahentami oraz za pomocą platform brokerskich. Spółka
prowadzi także sprzedaż energii odbiorcom końcowy m. Obecnie największy m akcjonariuszem jest fundusz Avallon MBO FUND,
który ma 72,17% udziałów w kapitale zakładowy m i głosów na WZ spółki FITEN S.A.
Spółka FITEN S.A. od grudnia 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.
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