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Informacja prasowa

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapita owej FITEN w pierwszym kwartale
2012 roku
GK FITEN, dynamicznie rozwijaj ca si firma zajmuj ca si hurtowym obrotem energi
elektryczn na rynku polskim oraz rynkach europejskich, sprzeda energii klientom ko cowym
oraz inwestycjami w odnawialne ród a energii, opublikowa a wyniki finansowe za pierwszy
kwarta 2012 roku.
W pierwszym kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzeda y Grupy Kapita owej
FITEN wynios y ponad 85,6 mln z i wzros y o 47% w porównaniu do tego samego okresu roku
ubieg ego.
Zysk EBITDA wyniós 711 tys. z , a zysk operacyjny EBIT 624 tys. z , wzrost odpowiednio o 30% i
31% w porównaniu do pierwszego kwarta u 2011 roku. Skonsolidowany zysk netto wyniós
natomiast 219 tys. z
„Pierwszy kwarta tego roku zaliczamy do udanych, pomimo spadku cen energii i umacniaj cej si
otówki. Poza krótkim okresem na prze omie stycznia i lutego 2012 roku, kiedy z powodu mro nej
pogody ceny energii poszybowa y w gór , mieli my do czynienia z systematycznym spadkiem cen
energii, który wp ywa na obni enie mar handlowych i rentowno ci w ca ej bran y. W tych
nie atwych warunkach osi gniecie solidnych dynamik wzrostu przychodów i wyników operacyjnych
Grupy jest potwierdzeniem dobrego przygotowania operacyjnego spó ki. Jedynie zysk netto by na
poziomie ni szym od ubieg orocznego. Spadek wyniku netto jest spowodowany wyst pieniem
ujemnych ró nic kursowych w kwocie ponad 247 tys. z otych w spó ce FITEN oraz przyj tych,
bardzo ostro nych, zasad rachunkowo ci w spó kach zale nych w zakresie podatku odroczonego.
Patrz c w przysz

s dzimy, e podejmowane obecnie dzia ania handlowe powinny prze

si

pozytywnie na wyniki osi gane w przysz ych kwarta ach. Du e nadzieje wi emy z podpisanymi
oraz negocjowanymi obecnie kontraktami d ugoterminowymi zakupu energii elektrycznej z farm
wiatrowych i biogazowni” – mówi Roman Pluszczew, prezes zarz du FITEN S.A.
Skonsolidowane wyniki finansowe GK FITEN
dane w tys. PLN

1Q 2012

1Q 2011

przychody netto ze sprzeda y

85 270

57 927

zysk z dzia alno ci operacyjnej

624,7

476,5

zysk netto

219,1

448,6

EBITDA

711,0

548,0

Segment produkcji biomasy i biogazownie
W pierwszym kwartale w zak adzie produkcyjnym wytwarzaj cym pellet trwa y prace monta owe
instalacji produkcyjnej. Obecnie instalacja jest w fazie rozruchu, który przebiega zgodnie z planem.
Osi gni cie produkcji w ruchu ci

ym na pe nej zdolno ci wytwórczej planowane jest na

prze omie czerwca i lipca 2012 roku. W drugiej po owie roku planowane s rozmowy z bankami
odno nie finansowania kolejnych instalacji tego typu. W ci gu najbli szych dwóch, trzech lat moc
wytwórcza instalacji ma osi gn

100 tys. ton pelletu rocznie.

W obszarze biogazu trwa jeszcze proces domkni cia finansowania bankowego dla projektu w
Przykonie. Podpisana zosta a umowa na finansowanie tego projektu w postaci dotacji z NFO iGW
w wysoko ci ponad 4,4 mln z oraz kredytu przyznanego przez NFO iGW w wysoko ci ponad 10,8
mln z . Trwaj prace nad kolejnymi projektami. Równolegle prowadzone s rozmowy w sprawie
sprzeda y projektów biogazowi z pozwoleniem na budow . „Biznes biogazowy nie jest atwy, st d
rozmowy i procesy oceny projektów przez potencjalnych nabywców s d ugotrwa e i wnikliwe.
Niemniej spodziewamy si pierwszej transakcji sprzeda y projektu w przeci gu najbli szych kliku
miesi cy” - mówi Roman Pluszczew. „Realizujemy tak e konsekwentnie plany zwi kszania
wolumenów w obrocie energi . Rozpocz li my prace nad wej ciem na rynki skandynawskie i gie
energii Nord Pool. Obserwujemy tak e rozwój rynku gazu w Polsce, z którym wi emy du e
nadzieje, cho

zdajemy sobie spraw ,

e zorganizowanie takiego rynku jest du ym

przedsi wzi ciem w skali kraju i zapewne potrwa do

d ugo” – dodaje Roman Pluszczew.

ównym ród em przychodów spó ki Grupy FITEN jest obrót energia elektryczn . Realizowany
jest przez spó
FITEN, która specjalizuje si w hurtowym handlu energi elektryczn na
gie dach energii w Polsce, Czechach, Austrii i Niemczech.
Skonsolidowane przychody GK FITEN wed ug segmentów
dane w tys. PLN

1Q 2012

1Q 2011

Obrót energi elektryczn

84 365,5

57 918,6

Dzia alno

zwi zana z biomas

536,0

Dzia alno

zwi zana z biogazem

357,5

Pozosta e przychodu
Razem

11,2

9,0

85 270,0

57 927,6

Grupa nie zanotowa a jeszcze przychodów z tytu u sprzeda y biomasy z w asnej produkcji, a
wykazane ponad 0,5 mln z otych przychodów w pierwszym kwartale pochodzi o z handlu
biomas . Spó ka oczekuje pojawienia si przychodów ze sprzeda y wyprodukowanego pelletu
ju w drugim kwartale 2012 roku. Przychody osi gni te z dzia alno ci w segmencie biogazu
obrazuj przyrost warto ci rozwijanych projektów biogazowych i wynikaj z przyj tych zasad
rachunkowo ci.

***
FITEN powsta w styczniu 2007 roku jako spó ka utworzona przez Famur International Trade S.A., nale cej do Grupy
FAMUR. W listopadzie 2007 roku w Famur International Trade S.A. powo ano dzia obrotu energi elektryczn .
Wkrótce sprzeda energii sta a si g ównym przedmiotem dzia alno ci firmy. W listopadzie 2008 r. nast pi a zmiana
nazwy firmy na FITEN Spó ka Akcyjna. Dosz o te do emisji akcji i podwy szenia kapita u spó ki do 10.600.000 z . W
grudniu 2008 roku inwestorem strategicznym FITEN S.A. zosta fundusz Coöperatief Avallon MBO U.A. Tym samym
Spó ka przesta a wchodzi w sk ad Grupy Famur. W marcu 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN S.A. podj o
uchwa w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki w drodze emisji kolejnych akcji i zdecydowano
o wprowadzeniu akcji spó ki do alternatywnego systemu obrotu gie dowego na NewConnect, organizowanego przez
Gie
Papierów Warto ciowych w Warszawie SA. Do partnerów biznesowych spó ki FITEN w zakresie handlu energi
nale m.in.: Vattenfall, PGE, EZ, Tauron Polska Energia czy JP Morgan. Handel energi realizowany jest bezpo rednio
z kontrahentami oraz za pomoc platform brokerskich. Spó ka prowadzi tak e sprzeda energii odbiorcom ko cowym.
W gronie klientów s du e przedsi biorstwa Browary om a i Van Pur, Mokate, Polski Ogród z grupy Hortex oraz
mniejsi odbiorcy - sieci aptek, salony samochodowe a tak e gminy na terenie ca ego kraju.
Obecnie najwi kszym akcjonariuszem jest fundusz Avallon MBO FUND, który ma 72,17% udzia ów w kapitale
zak adowym i g osów na WZ spó ki FITEN S.A
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