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FITEN S.A. podsumowuje IV kwartał
Notowana na NewConnet, katowicka spółka obrotu energią FITEN SA opublikowała wyniki za IV
kwartał 2014 r. Zauważalna poprawa warunków rynkowych w dominującym sektorze działalności
Grupy FITEN, jakim jest hurtowy obrót energią elektryczną przyczyniła się do 20 % wzrostu
przychodów osiągniętych z tytułu prowadzenia tej działalności (w porównaniu do III kw. br.).
Omawiany okres był dla Spółki również czasem wytężonej pracy nad pozostałymi obszarami
działalności związanymi m.in.: ze wzmożoną kontraktacją energii elektrycznej dla klienta
biznesowego czy wprowadzeniem do oferty handlowej gazu ziemnego.
‐ Pomimo korzystniejszych warunków rynkowych i zwyżki przychodów z tytułu obrotu hurtowego
energią kwartał do kwartału, w ujęciu rok do roku, zanotowaliśmy niższe przychody, co w
konsekwencji stało się jedną z przyczyn ujemnego wyniku finansowego Grupy FITEN, komentuje
Roman Pluszczew, prezes zarządu FITEN SA.
W IV kwartale ponad 98% całości przychodów stanowił obrót energią. Skonsolidowane przychody ze
sprzedaży wyniosły 68,1 mln i kształtowały się na poziomie 61% niższym niż w analogicznym okresie
2013 r., przekładając się na 1,55 mln PLN ujemnego wyniku finansowego.
Spółka zmierza jednak do zwiększenia udziału w strukturze przychodów z tytułu rozwoju pozostałych
sektorów.
‐ Z powodzeniem rozwijamy działalność w zakresie sprzedaży energii dla klientów końcowych. Rok
2014 był czasem wzmożonej kontraktacji i rozwoju sieci sprzedaży, partnerskiej i własnej. Zawarliśmy
umowy na dostawy energii o wolumenie ponad 384 GWh, co stanowi blisko 600%‐owy wzrost w
porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, podkreśla Pluszczew.
Ponadto Emitent, obserwując sprzyjające warunki rynkowe, podjął decyzję o wprowadzeniu do oferty
handlowej gazu. W przypadku Grupy FITEN, posiadającej dużą bazę klientów, jest to szansa na
wzbogacenie oferty, bez konieczności ponoszenia kosztów budowania dedykowanych kanałów
sprzedaży. Spółka liczy, że w całym 2015 roku osiągnie odpowiednie efekty synergii sprzedając
jednocześnie gaz i energię elektryczną do klienta biznesowego.
IV kw. upłynął również pod znakiem rozwoju sektora pelletu drzewnego w zakresie produkcji i
sprzedaży. Spółka realizowała dostawy na rynki: włoski, polski i francuski, co przełożyło się na 38 %
wzrost przychodów w omawianym okresie. Jak podkreśla Emitent, aktualnie skupia się na
uporządkowaniu i dywersyfikacji wachlarza dostawców surowca wykorzystywanego do produkcji
pelletu, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia ciągłości produkcji oraz dostaw.
‐ Żywię nadzieję, że efekty pracy, którą wykonaliśmy w 2014 roku, akcjonariusze i inwestorzy zobaczą
już I kwartale 2015 roku, zarówno jeśli chodzi o przychody, jak i o rentowność Grupy, która powinna
znacząco wzrosnąć, podsumowuje Roman Pluszczew.
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