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22% wzrostu sprzedaży Grupy Fiten
Grupa Fiten zaprezentowała wyniki finansowe za I kw. 2014 r. W okresie tym skonsolidowane
przychody wyniosły blisko 146 mln PLN, co oznacza 22% wzrost względem analogicznego okresu w
roku ubiegłym.
Największy udział w przychodach Grupy miały jednostkowe wyniki sprzedaży Fiten S.A., które
wyniosły 145,6 mln PLN. Umożliwiły one wypracowanie przez spółkę ponad 536 tys. PLN zysku netto,
co stanowi jednak sumę 53% mniejszą niż w I kw. 2013 r. Jak tłumaczy Roman Pluszczew, Prezes
Zarządu Grupy Fiten, spadek ten jest wynikiem trudnej sytuacji rynkowej:
Miniony kwartał charakteryzował się bardzo niskimi zmiennościami cen w transakcjach będących
podstawową działalnością Spółki w segmencie tradingu, a także niskim poziomem cen energii
spowodowanych słabymi fundamentami, dodatkowo wzmocnionymi efektem ciepłej zimy. Czynniki te
spowodowały, iż pomimo trafnych decyzji tradingowych, marże generowane na transakcjach były
znacznie niższe niż w roku poprzednim. Wprawdzie przychody Grupy wzrosły, jednak wspomniane
warunki rynkowe nie dawały szansy na osiągnięcie wyników na poziomie tych z I kwartału 2013 r.
W zakresie dostawy energii do klientów końcowych, która stanowi drugi segment działalności spółki,
Fiten systematycznie zwiększa grono obsługiwanych podmiotów, głównie o małe i średnie
przedsiębiorstwa. Zauważalne są również pierwsze pozytywne efekty uruchomionego kilka miesięcy
temu programu partnerskiego, stanowiącego zewnętrzny kanał sprzedaży ‐ w I kwartale spółka
rozpoczęła kontraktację, której realizacja powinna przynieść już pierwsze przychody w drugiej
połowie bieżącego roku, ale przede wszystkim jej wypływ, szczególnie na rentowność, powinien być
widoczny w 2015 roku.
Oczekujemy zwiększenia udziału przychodów generowanych dzięki sprzedaży energii dla
przedsiębiorstw z sektora MSP, przy jednoczesnym wzroście rentowności. Ponadto liczymy, że
poprawie ulegnie sytuacja rynkowa, która umożliwi wypracowanie większej marży także w segmencie
hurtowego handlu energią.– dodaje Roman Pluszczew.
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Głównym obszarem działalności FITEN jest obrót energią elektryczną na rynku polskim i międzynarodowym.
Spółka zajmuje się hurtowym handlem energią ‐ uczestniczy w obrocie hurtowym energią elektryczną w Polsce,
Czechach, Niemczech i Austrii, jak członek giełd towarowych oraz w ramach kontraktów bilateralnych (EFET).
Giełdy na których obecny jest FITEN to EPEX Spot, EXAA, EEX i TGE. Do partnerów bilateralnych FITENU należą
m.in.: Vattenfall, E.ON, PGE, CEZ, Tauron Polska Energia i inni. FITEN sprzedaje również energię do klientów
końcowych ‐ podmiotów biznesowych i instytucjonalnych. Za pośrednictwem spółki celowej GreenAgro SA
inwestuje w produkcję pelletu. Od 2011 roku spółka FITEN SA notowana jest na rynku NewConnect.
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