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90,7 mln przychodów Grupy FITEN po I kwartale
Działająca na rynku energii Grupa FITEN zaprezentował najnowsze wyniki finansowe. W I kwartale
wypracowała 90,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 33,2% więcej, niż w ostatnim
kwartale w roku ubiegłym. Zarząd zakłada rozwój nowych segmentów działalności oraz dalszy
wzrost ich udziału w przychodach Grupy.
Grupa FITEN, której głównym przedmiotem działalności jest hurtowy obrót energią elektryczną
na europejskich rynkach, w coraz większym stopniu koncentruje się na rozwoju segmentu produkcji
i sprzedaży ekologicznego pelletu drzewnego oferowanego przez spółkę zależną – Greenagro S.A.
W ubiegłym kwartale podjęto działania zmierzające do poprawy rentowności podmiotu, a także
powołano do życia markę IGNIS, a sygnowane nią wyroby już wkrótce mają trafić do sprzedaży
internetowej. Jak podkreśla Zarząd, obecny poziom rentowności tej działalności jest efektem
sprzedaży pelletu wyprodukowanego przed poczynieniem odpowiednich kroków służących jej
poprawie, a wyników poczynionych starań należy upatrywać począwszy od drugiego kwartału br.
– Udało nam się obniżyć koszty produkcji, dokonać zmian kadrowych, a także pozyskać nowych
dostawców trocin, które są surowcem niezbędnym do produkcji pelletu. Opracowaliśmy koncepcję
marki IGNIS oraz uruchomiliśmy witrynę spółki Greenagro, która niebawem rozpocznie również
sprzedaż internetową. Osobiście widząc duże zainteresowanie naszym pelletem, a także biorąc pod
uwagę podjęte działania, wierzę, że sprzedaż tego produktu oraz rentowność całego segmentu
powinny systematycznie rosnąć w całym 2015 roku – poinformował Roman Pluszczew, Prezes
Zarządu FITEN SA.
Kolejnym segmentem działalności, który FITEN będzie rozwijać w nadchodzących kwartałach, jest
sprzedaż wysokometanowego gazu ziemnego, rozpoczęta w styczniu br. Oferta skierowana jest
przede wszystkim do odbiorców biznesowych, do których Spółka dotrze wykorzystując ogólnopolską
sieć sprzedaży rozwiniętą w 2014 roku.
– W marcu rozpoczęliśmy już pierwsze dostawy do odbiorców końcowych i choć skala tej działalność
w naszym portfolio wciąż jest niewielka, obserwując tempo, w jakim rośnie liczba zawieranych umów,
można spodziewać się, iż segment ten w bieżącym roku ma szansę znacząco wpłynąć na poziom
konsolidowanych przychodów i rentowności – komentuje Roman Pluszczew.
Wejście na rynek gazu, w dużej mierze można uznać za konsekwencję sukcesu sprzedaży energii
elektrycznej dla klientów biznesowych, stanowiącej obecnie najbardziej dynamicznie rozwijany
obszar działalności Grupy. W pierwszym kwartale udział tego segmentu w przychodach FITEN S.A.
wyniósł 23%, w okresie tym spółka zawarła również 7‐krotnie więcej umów, niż w pierwszy kwartale
2014 roku. W planach Zarządu jest dalszy dynamiczny rozwój tej działalności.
– Segmenty, na których rozwoju obecnie szczególnie skupiamy nasza uwagę, potrzebują czasu
na osiągnięcie oczekiwanych poziomów rentowności. Uważam, że sprzedaż pelletu, energii
elektrycznej oraz gazu ziemnego, to bardzo perspektywiczne dziedziny i wierzę, że nasza działalność
w tych obszarach będzie przekładać się na coraz lepsze wyniki finansowe – dodaje Roman Pluszczew.
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