LIST DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze,
W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić Państwu kolejny
skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR S.A. W minionym roku spółki
Grupy wypracowały 59,1 milionów zysku netto przy przychodach ze sprzedaży
w wysokości 1.089,1 milionów zł. Na poziomie operacyjnym spółki osiągnęły
164,2 milionów zł zysku. Utrzymanie marży operacyjnej

w kontekście

konsolidacji wyników Odlewni Żeliwa Śrem za cały rok oraz prowadzonej w
spółkach Grupy restrukturyzacji majątkowej oraz osobowej można ocenić
pozytywnie.
W minionym roku w wyniku przekształceń powstała w strukturach Grupy
FAMUR Polska Grupa Odlewnicza skupiająca obecnie dwie odlewnie. Sprzedaż
odlewów wygenerowała 25% przychodów całej Grupy. Prowadzona w Odlewni
Żeliwa Śrem restrukturyzacja, która w przypadku tak dużego przedsiębiorstwa
wymaga czasu przebiega zgodnie z planem, a korzyści z niej płynące są
możliwe już do zaobserwowania.
W kontekście wyników pragnę wskazać, iż wynik netto został obniżony
przez

zwiększone

koszty

finansowe

związane

głównie

z

gwałtownym

osłabieniem polskiej waluty w drugiej połowie minionego roku. Rok 2008
zostanie zapamiętany zapewne jako rok przynoszący ze sobą niespotykane
wcześniej wahania na rynkach walutowych. W Grupie Famur w pełni zdajemy
sobie sprawę z zagrożeń związanych z ryzykiem walutowym. Dlatego też w
stosowanej strategii zabezpieczeń odnosimy się do instrumentów, które
zabezpieczają

realizację

marży

operacyjnej,

t.j.

wypracowywanej

na

podstawowej działalności spółki, bez elementów spekulacji. Do zabezpieczenia
kursów budżetowych kontraktów eksportowych spółki Grupy wykorzystywały
kontrakty forward. Pragnę podkreślić, iż spółki Grupy nie były zaangażowane w
opcje walutowe. Szczegółowa wycena kontraktów terminowych Grupy została
zaprezentowana w skonsolidowanym raporcie rocznym.

Potrzeby inwestycyjne

polskich kopalń

oraz

zapowiadane

procesy

prywatyzacyjne w polskim górnictwie stwarzają dla spółek Grupy jasną
perspektywę na najbliżej lata. Jednocześnie Grupa będzie aktywnie działać na
rynkach zagranicznych. Należy wskazać, iż zawirowania zaobserwowane w
światowej

gospodarce w minionym roku przyniosły wiele zmian oraz

potencjalnych niebezpieczeństw. Dlatego też, podejmowane działania będą
poprzedzane analizą szans oraz zagrożeń uwzględniających aktualne globalne
uwarunkowania.
Podtrzymuję stanowisko, że węgiel stanowi perspektywiczne paliwo
energetyczne, szczególnie w ujęciu krajowym. Rozwój nowoczesnych metod
jego spalania, które w mniejszym stopniu oddziaływują na środowisko
naturalne oraz wielkość krajowych i światowych zasobów węgla będą sprzyjać
zainteresowaniu tym minerałem i efektywnym sposobem jego eksploatacji.
Chcemy być Grupą oferująca kompleksowe rozwiązania do wydobycia węgla
metodą ścianową. Pragniemy aby nasze maszyny cechowała bezawaryjność
oraz najwyższa jakość. Dlatego też nieustanie dokładamy starań i prac w
opracowywaniu w oferowanych przez nas maszynach coraz doskonalszych i
nowocześniejszych rozwiązań technicznych by w sposób jak najlepszy spełniać
wymagania naszych klientów. Wierzę, iż oddanie Pracowników spółek Grupy, za
które w tym miejscu chciałbym podziękować, pozwala na realizowanie
wspomnianego powyżej celu.
Chciałbym również podziękować za zaufanie jakim Państwo obdarzyli
Grupę FAMUR S.A. Dołożymy starań aby bieżące rezultaty Naszej Grupy
Kapitałowej potwierdzały słuszność Państwa decyzji.
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