Prezentacja Grupy FAMUR

Podsumowanie
3 kwartału i 9 miesięcy 2021 r.

• Niniejsza prezentacja stanowi własność FAMUR S.A. Przetwarzanie,

kopiowanie, zapisywanie na nośnikach informacji, a także
udostępnienie prezentacji lub jakiejkolwiek jej części osobom trzecim
wymaga uprzedniej pisemnej zgody FAMUR S.A.
• Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią

faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”.
Oświadczeń dotyczących przyszłości, w szczególności takich, jak
przewidywania wysokości wyników finansowych, czy rozważania
dotyczące rozwoju Grupy FAMUR, nie należy traktować jako wiążących
prognoz
• FAMUR S.A. nie może zapewnić, że przewidywania dotyczące

przyszłości zostaną spełnione. Przyszłe wyniki finansowe mogą być
istotnie różne od przewidywanych
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1
Najważniejsze wydarzenia

Mirosław Bendzera
Prezes Zarządu Famur

Wyniki Grupy FAMUR za 9m2021 i 3Q2021
9m2021

756
mln zł przychodów
-8% spadku vs 9m2020

3 kwartał 2021

238
mln zł przychodów
-6% spadku vs 3Q2020

241

80

mln zł EBITDA

mln zł EBITDA

99

38

mln zł zysku netto

mln zł zysku netto

Główne zdarzenia w 3Q2021
• -6% spadku przychodów przy zachowaniu bezpiecznych
poziomów rentowności
• Segment maszyn górniczych:
• Wzrost zapytań ofertowych na rynkach zagranicznych
i spadek zapasów węgla u krajowych producentów w wyniku
rekordowych cen surowca
• ~340 mln zł łączna wartość pozyskanych zamówień w 3Q2021
• ~720 mln zł backlog* na 30.09.2021r.
• Segment PV:
• ~1,4 GW projektów PV na różnym etapie rozwoju
• Globalne zaburzenia w łańcuchu dostaw paneli i innych
komponentów
• Finansowanie:
• 394 mln zł nadwyżki środków pieniężnych nad długiem
na 30.09.2021
• Emisja Zielonych Obligacji
• Realizacja programu skupu akcji własnych

* dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów
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Segment maszyn górniczych

Rekordowe ceny węgla wpływają na wzrost zapytań ofertowych na
rynkach zagranicznych i spadek zapasów u krajowych producentów
Ewolucja globalnych cen węgla
375

Polski sektor wydobywania węgla kamiennego

Ceny węgla koksowego ($/t)
Ceny węgla energetycznego ($/t)

Dynamika roczna produkcji w danym kwartale
+19%

345
315

-11%

-8%

-6%

3Q'20

4Q'20

1Q'21

-4%

285
255

2Q'21

3Q'21

225
195

Stan zapasów u krajowych producentów,
[w mln ton]

165

105
75
45
09.2020

-30%

10
8
6
4
2
0

135

12.2020

03.2021

06.2021

09.2021

Źródło: Bloomberg, indeks cen węgla koksowego na przykładzie FOB Australia SWAP, węgiel energetyczny
(Australia Newcastle Port Therm)

09.2020

12.2020

03.2021

06.2021

09.2021

Źródło: www.polskirynekwegla.pl
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Działalność komercyjna Grupy FAMUR w 3Q2021
Wartość pozyskanych
zamówień w danym kwartale
w mln zł

~340 mln zł wartość wszystkich zamówień pozyskanych w 3Q2021
Istotne podpisane umowy i wygrane oferty w 3Q2021:
340

• Sierpień:
• wiążące potwierdzenie przyjęcia oferty o wartości~$28 mln
(~111 mln zł) na dostawę obudowy zmechanizowanej
dla odbiorcy z USA
• podpisanie umowy o wartości ok. €20 mln (ok. 92 mln zł) dla odbiorcy
z Rosji na dostawy sekcji obudowy zmechanizowanej
• Wrzesień: podpisanie umowy o wartości ~10 mln Euro (~46mln zł) na
dostawy maszyn dla odbiorcy z Indonezji

135
109

~720 mln zł backlog na koniec 09.2021r. (dostawy maszyn i urządzeń
oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów)
1Q2021

2Q2021

3Q2021

• Listopad: podpisanie umowy o wartości ~15 mln Euro (~68 mln zł) na
dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus dla odbiorcy z Chin.
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Wzrost przychodów powtarzalnych zamortyzował częściowo
spadek przychodów z rynku pierwotnego
8% spadek przychodów r/r w 9m2021:
• +9% r/r przychody powtarzalne
• -42% dostawy maszyn i urządzeń

Sprzedaż na rynki zagraniczne to głownie Rosja i kraje WNP (~22%
udziału w przychodach), kraje Azji, Ameryki, Afryki stanowiły łącznie
~6% przychodów.

Przychody wg kategorii produktów, w mln zł

Przychody wg rynków geograficznych

821
4

756

udział

76

10%

Pozostałe

Polska
69%

408

31%
443

59%

Przychody
powtarzalne
(aftermarket
i dzierżawy)

237

31%

Dostawy maszyn
i urządzeń

Przychodów z
eksportu
vs 37% w 9m’20

Rosja i WNP
22%

409

9m2020

9m2021

Unia
Europejska
3%

Ameryka, Azja,
Afryka, Australia
6%
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Budowa i rozwój
segmentu fotowoltaiki (PV)
w Grupie FAMUR
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Zakończenie reorganizacji spółek operacyjnych i formalne przejęcie
kontroli nad PST od 10.11.2021r


Objęcie 51% udziałów przez FS w części operacyjnej
poprzez odkup pakietu udziału akcji Pana Macieja
Marcjanika (MM) i podwyższenie kapitału za łączną kwotę
~48 mln zł. 10.11.2021r. rejestracja podwyższenia kapitału
zakładowego PST - formalne przejęcie kontroli przez FS



Utworzenie Projekt Solartechnik Fund Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego do zarządzania portfelem
farm fotowoltaicznych



Udzielenie pożyczki przez FAMUR dla MM na nabycie
certyfikatów Funduszu pod zakupy projektów PV
(zgodnie z aneksem do Umowy Inwestycyjnej)




Objęcie certyfikatów w Funduszu przez FS (51%) i MM (49%)

MACIEJ
MARCJANIK
(MM)
(FS)

51%

49%
Część
operacyjna
(PST)

51%

Zarządzanie
portfelem
projektów
(Fundusz)

49%

Sprzedaż do Funduszu projektów PV przez TDJ (~100 MW z
wygraną aukcją 2019r. i 2020r.) i FAMUR (~164MW w tym
~104MW z wygraną aukcją 2020r i 2021r)
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~1,4 GW projektów PV
na różnym etapie rozwoju
Rozłożenie geograficzne i wielkość
realizowanych projektów PV

>130 MW
Projekty w trakcie
budowy farm

>160 MW
Projekty w przygotowaniu
do budowy

~1,129 MW
Projekty w rozwoju
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Farma w Żarnowie

Sytuacja na rynku
fotowoltaicznym
Nowelizacja ustawy o OZE:
 możliwość przedłużenia aukcyjnego systemu pomocy do końca 2027 r.
 przedłużenie m.in. obowiązujących programów pomocy publicznej
dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)
 ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców w małych
instalacjach OZE
Wzrost cen i ograniczona dostępność paneli fotowoltaicznych
 produkcja głównie w Chinach
 istotny koszt budowy 1MW farmy PV
 ograniczona dostępność może wydłużać czas realizacji budowy farm
Ograniczenia w dostępności pewnych komponentów elektronicznych
 nieistotna składowa kosztów ale wydłuża czas budowy
Wzrost stawek frachtu szczególnie w imporcie z Chin
 import paneli PV oraz inwerterów głównie z Chin
Niewystarczające dostosowywanie sieci dystrybucyjnych do dynamicznego
przyrostu mocy z OZE
 wydłużający się czas przyłączenia wybudowanych elektrowni
do sieci operatorów
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Farma w Ciechanowcu

Zaangażowanie finansowe FAMUR
w rozwój segmentu PV

~340 mln zł łączne zaangażowanie finansowe na rozwój
segmentu PV na 30.09.2021r.:
(zakup lub rozwój projektów, przejęcie kontroli nad PST, finansowania
budowy farm solarnych, finansowania zakupu komponentów
koniecznych do budowy tych farm lub finansowania operacyjnego
Spółek Operacyjnych)

planowane pozyskanie finansowania typu project finance
w celu refinansowania zadłużenia SPV względem FAMUR
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Farma w Białym Borze

GO GREEN
zintegrowany dostawca
nowoczesnych i ekologicznych
rozwiązań dla energetyki

Go Green – to nie tylko fotowoltaika,
ale 13 sektorów o największym
potencjale wzrostu, które skorzystają
na transformacji energetycznej
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Najbardziej interesujące sektory dla Grupy FAMUR
8 priorytetowych oraz 5 oportunistycznych
8 priorytetowych sektorów
Wytwarzanie
energii z OZE
i komponenty

Ciepło, chłód,
wentylacja –
systemowe
i indywidualne

Dystrybucja,
opomiarowanie
energii i usługi

Uzupełniające
sektor OZE
i transformację
energetyczną

Fotowoltaika

Energetyka wiatrowa
(Offshore & Onshore)

HVAC

Kogeneracja (CHP)

Przesył i dystrybucja
energii

Opomiarowanie energii
(Smart metering)

Inteligentne sieci (Smart
Grid) - rozwiązania IT

Elektromobilność

Recykling

Wodór

Magazyny energii

Biomasa i biogaz

Przedsiębiorstwo usług
energetycznych (ESCO)
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2
Wyniki finansowe

Tomasz Jankowski
Relacje Inwestorskie Famur

Analiza ewolucji przychodów
8% r/r spadku przychodów w 9m2021:
• -42% niższe przychody z dostaw
maszyn i urządzeń
• +9% wyższe przychody z aftermarket
i dzierżawy
• Pozostałe przychody – głównie efekt
transakcji komponentami do budowy
farm PV z powiązanymi spółkami
celowymi i operacyjnymi
obejmowanych konsolidacją dopiero po
formalnym przejęciu nad nimi kontroli

Ewolucja przychodów ze sprzedaży Grupy FAMUR, w mln zł
-8%
-6%

821

756

318
274

254

6% r/r spadku przychodów w 3Q2021:
• -52% niższe przychody z dostaw
maszyn i urządzeń
• +17% wyższe przychody z aftermarket
i dzierżawy

122

9m2020

9m2021

184

117

245

238

48
62

27
58

131

131

156

135

153

3Q2020

4Q2020

1Q2021

2Q2021

3Q2021

aftermarket i dzierżawy

dostawy maszyn i urządzeń

pozostałe
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Analiza rentowności działalność operacyjnej
Omówienie głównych czynników
wpływających na ewolucję EBITDA w 3Q

Ewolucja kwartalnej EBITDA Grupy FAMUR
rok do roku i kwartał do kwartału, w mln zł

Zmiana roczna: spadek EBITDA względem
3Q2020 to efekt:
• 24 mln zł spadku zysku brutto na sprzedaży
w wyniku niższych przychodów

48%

29%

34%

42%

32%

marża EBITDA

marża EBITDA

marża EBITDA

marża EBITDA

marża EBITDA

~36%

~38%

• Wysokiej bazy porównawczej
zawiera efekt korzyści wynikających z tarczy
antykryzysowej: okresowo obniżony czas pracy i
wynagrodzenia, zawieszone systemy premiowe,
dotacje a także rozwiązanie rezerwy na podatek
(w wyniku korzystnej decyzji podatkowej)

• Analiza rentowności zaburzona przez
transakcje z SPV

EBITDA Grupy FAMUR za 9 m-cy
w mln zł

marża EBITDA bez transakcji z
niekonsolidowanymi spółkami PV

~36%
341
Efekt wysokiej
bazy porównawczej

241

123
Efekt wysokiej
bazy porównawczej

Zmiana kwartalna: wzrost EBITDA względem
2Q2021 to głownie efekt kwartalnej fluktuacji
w pozostałych kosztach operacyjnych netto

70

3Q2020

bez transakcji z
niekonsolidowany
mi spółkami PV

2Q2021

80

3Q2021

9m2020

9m2021
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Analiza rentowności zysku netto
Główne czynniki wpływające na zysk netto w 3Q2021
Zysk netto Grupy FAMUR, w mln zł

Zysk netto i rentowność netto Grupy FAMUR za okres 9 m-cy
w mln zł
Rentowność netto
16%

Pozytywny wpływ wynika głównie z
dywidend i odsetek od jednostek
powiązanych, zysku ze zbycia
udziałów oraz dodatniej wyceny IRS

13%

155
133
99

9m2020
skorygowany zysk

9m2021
zdarzenia nietypowe

Istotne zdarzenia nietypowe w 9m2020: +22,5 mln zł wpływ
korzystnej decyzji podatkowej (umorzenie postępowania CIT)
* Koszty finansowe netto to koszty finansowe skorygowane o przychody finansowe oraz wynik z tytułu odpisu
na przewidywane straty kredytowe
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Analiza przepływów operacyjnych w 3Q2021
• +70 mln zł wygenerowanych przepływów
pieniężnych z działalności operacyjnej w
3Q2021:
 +80 mln zł EBITDA oraz
• -13 mln wzrostu zapotrzebowania na
kapitał operacyjny głównie efekt
inwestycji w rozwój segmentu PV
•

-141 mln zł wzrost zapasów

•

+81 mln zł zmiana netto należności,

•

+47 mln zł zmiana zobowiązań operacyjnych,

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w okresie 9m2021
w mln zł
 +70 w 3Q2021

• Pozycja „Pozostałe” zawiera 4 mln zł
zapłaconego podatku dochodowego
w 3Q2021 oraz +7 mln zł korekt
niepieniężnych zawartych w EBITDA

* Suma pozycji zmiana stanu zapasów, należności i zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
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394 mln zł nadwyżki środków pieniężnych nad długiem na 30.09.2021
• 77 mln zł inwestycji w rzeczowe aktywa
trwałe i wartości niematerialne, częściowo
sfinansowane 28 mln zł ze zbycia majątku
nieoperacyjnego (program optymalizacji
aktywów nieoperacyjnych)

Alokacja kapitału 9m2021, w mln zł

• Inne przepływy inwestycyjne to:
• pożyczki związane z operacyjnym
finansowaniem spółek celowych
działających w obszarze fotowoltaiki
• pożyczki udzielone TDJ Equity I sp. z o.o.
w ramach umowy z 2021 roku
• wydatki na objęcie akcji i podwyższenie
kapitału w Projekt - Solartechnik S.A
• Główne przepływy z działalności finansowej
• wpływy z tytułu wykupów wierzytelności,
otrzymanych pożyczek i kredytów, wpłat
na podwyższenie kapitałów w spółkach z
segmentu PV przez akcjonariuszy
niekontrolujących,
• wypływy na spłatę kredytów i pożyczek,
płatności odsetek i zobowiązań z tytułu
leasingu.

-394 mln zł
dług netto na 30.09.2021
491 mln zł dług brutto,
885 mln zł środków pieniężnych
* Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych mniej wpływy ze zbycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
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Emisja zielonych obligacji
zapewni dodatkowe fundusze
na realizację strategii GO GREEN

 Wartość emisji: 400 mln zł
 Cel emisji: bezpośrednie i pośrednie
finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu,
budowy i eksploatacji Zielonych Projektów
 Oprocentowanie: WIBOR6M + 290pb w skali roku,
wypłacane co 6 miesięcy
 Data wykupu: 3 listopada 2026 r.
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Podsumowanie realizacji Programu Skupu Akcji Własnych

 17 sierpnia 2021r. wyrażenie zgody na nabycie Akcji Własnych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 Cel Programu: umożliwienie zbycia akcji Spółki Akcjonariuszom,
którzy nabyli je ze względu na poprzednią politykę dywidendową
 Wielkość Programu: 70 mln zł
 1 września 2021r. ogłoszenie zaproszenia do składania w dniach
od 6 do 17 września 2021 r. przez Akcjonariuszy ofert zbycia na
~28 mln akcji po cenie 2,5 zł/akcje
 Wielkość złożonych zapisów: 82 539 szt. akcji
 Niską partycypację Akcjonariuszy w Programie Skupu można
uznać za wyraz akceptacji nowych kierunków strategicznych
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GO GREEN

3
Podsumowanie
Mirosław Bendzera
Prezes Zarządu Famur

Podsumowanie 3Q2021 oraz perspektywy na 4Q2021
Podsumowanie 3Q2021
•

Widoczny wzrost zapytań w segmencie maszyn górniczych głównie z rynków
zagranicznych

•

Zachowanie bezpiecznych poziomów rentowności i utrzymanie stabilnego bilansu

•

Realizacja programu skupu akcji własnych

•

Emisja Zielonych Obligacji

Perspektywy na kolejne kwartały
•

Dalszy rozwój segmentu PV i rozwój segmentu OZE w celu budowy zintegrowanej
oferty ekologicznych rozwiązań w obszarze transformacji energetycznej
• analiza potencjalnych przejęć w obszarze kogeneracji, magazynów energii, smart
grid czy HVAC w celu szybkiego uzyskania efektu skali i kompetencji
• rozwój w oparciu o model partnerstwa (pakiet kontrolny dla FAMUR)

•

Dalsza realizacja strategii dywersyfikacji poza obszar górniczy

•

W segmencie maszyn górniczych poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz kolejnych
zamówień na obecnych rynkach; optymalizacja zasobów operacyjnych stosownie do
zmian na rynku

•

Skupienie na utrzymywaniu odpowiedniej elastyczności i konkurencyjności kosztowej,
w sytuacji dynamicznych zmian cen komponentów i usług
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4
Sesja pytań
i odpowiedzi

Załączniki

Uzgodnienie między miernikami operacyjnymi i raportowanymi

EBITDA
9 miesięcy do

3 miesiące do

30.09.2021
110

30.09.2020
208

30.09.2021
39

30.09.2020
79

Amortyzacja

131

133

41

44

Wskaźnik EBITDA

241

341

80

123

w milionach złotych
Zysk z działalności operacyjnej
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Uzgodnienie między miernikami operacyjnymi i raportowanymi
Dług netto
Stan na dzień
30.09.2021

31.12.2020

243

437

1

2

obligacje

200

401

leasing

25

26

wykup wierzytelności

17

8

248

42

21

2

204

-

5

5

18
491
-885
-394
-1,2x

35
479
-899
-420
-1,0x

w milionach złotych
długoterminowe zobowiązania finansowe
kredyty

krótkoterminowe zobowiązania finansowe
kredyty
obligacje
leasing
wykup wierzytelności
Dług finansowy brutto
Mniej środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Dług finansowy netto
Wskaźnik dług netto/EBITDA
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Słownik pojęć użytych na potrzeby niniejszej prezentacji
EBIT

Zysk na działalności operacyjnej

EBITDA

Zysk na działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację

Marża EBITDA

Zysk na działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację do przychodów netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

Pozostałe koszty
operacyjne, netto

Pozostałe koszty operacyjne mniej pozostałe przychody operacyjne

Koszty finansowe, netto

Koszty finansowe skorygowane o przychody finansowe oraz wynik z tytułu odpisu na przewidywane straty
kredytowe

Kapitał obrotowy

Bilansowa wartość zapasów, powiększona o należności z tytułu dostaw i usług i pomniejszona o zobowiązania z
tytułu dostaw i usług (od jednostek powiązanych oraz pozostałych)

Zmiana w kapitale
operacyjnym

Suma pozycji: zmiana stanu zapasów, zmiana stanu należności oraz zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wykazywanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

CAPEX, netto

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych skorygowane o wpływy ze
zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
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Słownik pojęć użytych na potrzeby niniejszej prezentacji
cd.
Dług netto

Bilansowa wartość kredytów, pożyczek i obligacji długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszona o
wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

Skorygowany dług netto

Bilansowa wartość kredytów, pożyczek i obligacji długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszona o
wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz skorygowana o wartość wypłaconej (po dniu bilansowym)
dywidendy

Dług netto do EBITDA

Bilansowa wartość kredytów, pożyczek i obligacji długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszona o
wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów do EBITDA (zysk na działalności operacyjnej, powiększony o
amortyzację) za ostatnie 12 m-cy
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