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FITEN SA: Nauczyliśmy się reagować na zmiany
W związku z utrzymująca się niską zmiennością cen, katowicki FITEN SA w minionym kwartale
wykazał mniejszą aktywność na europejskich rynkach hurtowego obrotu energią. Czekając na
poprawę warunków rynkowych, prężnie rozwija pozostałe obszary działalności.
‐ Trzeci kwartał 2014 r. przyniósł kontynuację zapoczątkowanych wiosną tendencji związanych z niską
zmiennością cen na zagranicznych giełdach energii. Trudna sytuacja rynkowa zmusiła nas do
ograniczenia skali operacji tradingowych, co miało swój wyraz w poziomie przychodów Grupy FITEN –
skomentował Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN SA.
W III kw. skonsolidowane przychody wyniosły 56,7 mln PLN i kształtowały się na poziomie 60%
niższym niż w analogicznym okresie 2013 r., przekładając się na 1,6 mln PLN ujemnego wyniku
finansowego. Mniejsza aktywność europejskich giełdach pozwoliła natomiast na uwolnienie środków
pieniężnych z obrotu i redukcję zadłużenia bankowego.
Dążąc do równowagi na poziomie przychodów, FITEN z powodzeniem rozwija działalność w zakresie
sprzedaży energii dla klientów końcowych. Jak podkreślają władze Spółki, znaczenie tego segmentu w
strukturze przyszłych przychodów, w przyszłym roku ma szansę znacznie wzrosnąć.
‐ W związku z nadejściem końcówki roku mamy do czynienia ze wzmożoną kontraktacją dostaw na
2015 r., której intensyfikacja powinna przypaść na nadchodzące tygodnie. W związku z tym, że
zawierane obecnie umowy realizowane będą od 1. stycznia, oczekujemy wyraźnego wzrostu
znaczenia segmentu sprzedaży energii dla biznesu w naszych skonsolidowanych przychodach
odnoszonych przyszłym roku – poinformował Roman Pluszczew.
W III kw. FITEN rozwinął również działalność w zakresie produkcji i sprzedaży pelletu drzewnego,
którego 1 000 ton wyeksportował już na rynek włoski, a uzyskana niedawno certyfikacja umożliwia
ulokowanie produktu na innych rynkach europejskich. Jak zaznacza Zarząd, działalność Spółki w tym
zakresie nie przekroczyła jeszcze progu rentowności (ze względu na sezonowość i niższą sprzedaż w
lipcu i sierpniu), jednak sytuacja ta może ulec zmianie w ostatnim kwartale roku, kiedy popyt na
pellet znacznie wzrasta.
‐ Hurtowy rynek energii się zmienił, jednak dostosowaliśmy się do niego i nauczyliśmy się reagować
na zmiany. Myślimy przyszłościowo, dlatego czekając na ożywienie na europejskich giełdach, z
powodzeniem rozwijamy się na innych płaszczyznach. Zakładamy, że na poziom naszych
skonsolidowanych przychodów coraz większy wpływ będzie miała sprzedaż energii dla biznesu, a w
dłuższej perspektywie – również pelletu – dodał Roman Pluszczew.
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