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327,5 mln przychodów Grupy FITEN w 2014 r.
Pomimo niesprzyjających warunków na europejskich rynkach energii, miniony rok okazał się pod
pewnymi względami korzystny dla katowickiej FITEN SA, która w stosunku do roku poprzedniego,
osiągnęła 600% wzrost podpisanych umów na sprzedaż energii dla biznesu.
Niska zmienność cen na hurtowym rynku energii elektrycznej była głównym czynnikiem mającym
wpływ na wysokość przychodów Grupy w 2014 r. Ukształtowały się one na poziomie 327,5 mln PLN,
czyli były o 37% niższe w porównaniu do 2013 r. Jednak jak podkreśla Zarząd, spokojna sytuacja
na europejskich giełdach skłoniła FITEN do rozwoju pozostałych segmentów działalności, mogących
przyczynić się do znacznych wzrostów rentowności w roku bieżącym.
Miniony rok był czasem zmian, które uwarunkują dalszy rozwój naszej działalności. Przede wszystkim
znacząco rozwinęliśmy segment sprzedaży energii dla biznesu, osiągając w tym zakresie sześciokrotny
wzrost kontraktacji w skali roku. Urozmaiciliśmy naszą ofertę i pozyskaliśmy nowych odbiorców,
przedstawiając im bardzo konkurencyjne warunki dostaw energii elektrycznej. Weszliśmy również
na rynek gazu ziemnego i korzystając z naszych kanałów dystrybucji oraz doświadczenia, mamy
zamiar powtórzyć sukces osiągnięty na polu sprzedaży energii dla sektora MSP ‐ komentuje Roman
Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN SA.
Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, w segmencie sprzedaży wysokometanowego gazu
ziemnego, głównym odbiorcą FITEN SA są małe i średnie przedsiębiorstwa ulokowane na terenie całej
Polski. Poza granicami kraju chętnie nabywany jest natomiast kolejny produkt w ofercie Grupy ‐
pellet drzewny, którego produkcja oraz sprzedaż stanowi kolejny segment w działalności FITEN. Jak
wyjaśnia Zarząd, pierwszych efektów działań podjętych w 2014 r., można upatrywać już
po pierwszym kwartale roku 2015.
W 2014 r. postawiliśmy na rozwój segmentów, które w naszej ocenie są perspektywiczne, a ich
rentowność oraz znaczenie w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży ma szansę znacząco
wzrosnąć w nadchodzących kwartałach. Jeżeli chodzi o wielkość naszych przychodów, spodziewamy
się poprawy już począwszy od I kwartału 2015 r., gdyż właśnie od tego okresu zaczną uwidaczniać się
wyniki rekordowej kontraktacji w roku ubiegłym ‐ dodał Roman Pluszczew.
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