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czerwiec 2022 r.

Podsumowanie roku 2021



• 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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Grupa FAMUR
Lider branży rozwiązań 
dla górnictwa i energetyki w Polsce o globalnym zasięgu 
przekształcający się holding inwestujący w zieloną transformację



Grupa FAMUR w 2021 roku

Najważniejsze wydarzenia
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Podstawowe wyniki Grupy FAMUR za rok 2021 
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-102 mln zł
spadku vs 2020 r.

-70mln zł
spadku vs 2020 r.
z wyłączeniem istotnych zdarzeń 
nietypowych
138 mln zł spadku raportowanego 
zysku netto

-8%
spadku vs 2020 r.

1 050mln zł 
przychody
34% przychodów z eksportu

314mln zł 
EBITDA

120mln zł 
zysku netto 
przed odpisem wartości firmy
25 mln zł raportowany
zysk netto
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Ewolucja globalnych cen węgla

Źródło: Bloomberg, indeks cen węgla koksowego na przykładzie APAC Hard Coking Coal FOB Australia, węgiel 
energetyczny (Europe Coal 6000kcal CIF ARA) 
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Dynamika roczna produkcji w danym kwartale
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Stan zapasów u krajowych producentów, 
[w mln ton]

-65%

Polski sektor wydobywania węgla kamiennego

Źródło: www.polskirynekwegla.pl

Stabilny wzrost cen węgla zauważalny od 2Q 2021 roku
Systematyczny spadek zapasów węgla krajowych producentów w 2021 r.
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Działalność komercyjna w segmencie maszyn górniczych
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367
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Wartość zamówień pozyskanych kwartalnie
w mln zł

~950 mln zł
wartość zamówień 
pozyskanych w całym roku 2021

~799 mln zł
backlog na 31.12.2021



Wpływ wojny w Ukrainie na działalność Grupy FAMUR

9

Ekspozycja Grupy FAMUR na rynku Rosyjskim

• 205 mln zł przychodów w 2021 r.

• ~40 mln zł backlog na 28.02.2021 skorygowany o wartość 
rozwiązanych umów

• 46 mln zł wartość bilansowa aktywów netto OOO FAMUR

• 7 mln zł należności od OOO FAMUR

Główne działania podjęte przez Grupę FAMUR

• Wstrzymanie do odwołania ofertowania nowych 
maszyn i urządzeń górniczych na terenie Federacji 
Rosyjskiej

• Przegląd kierunków dalszej działalności operacyjnej 
na terytorium Federacji Rosyjskiej

• Analiza możliwości pozyskania surowców i 
komponentów do realizacji bieżących i przyszłych 
zamówień z alternatywnych źródeł

• Poszukiwanie z partnerami biznesowymi z krajów 
WNP rozwiązań pozwalających na finalizację 
bieżących kontraktów i spływ środków pieniężnych

• Porozumienie o odstąpieniu od realizacji umów o 
łącznej wartości 130 mln zł na dostawy maszyn do 
eksploatacji na terenie Federacji Rosyjskiej
(nieistotna wartość kosztów do pokrycia przez 
FAMUR)

Skutki gospodarcze:

• Gwałtowny wzrost zmienności cen surowców, ze względu na 
znaczący udział Ukrainy/Rosji w produkcji wyrobów hutniczych 
i komponentów pochodnych (m.in. odlewy, odkuwki)

• Zaburzenia w łańcuchu dostaw materiałów w wyniku konfliktu 
i sankcji gospodarczych

• Ryzyko przerwania działalności operacyjnej spółki zależnej 
Grupy FAMUR na terenie Federacji Rosyjskiej (OOO FAMUR Rosja)

• Ograniczenie rynków zbytu



• Fotowoltaika,
• Energetyka wiatrowa (Offshore & Onshore),
• Kogeneracja,

• Magazyny energii,
• Inteligentne sieci (Smart Grid),
• Przesył i dystrybucja energii,

• Opomiarowanie energii (Smart metering),
• Elektromobilność,
• HVAC.

FAMUR GO GREEN w celu skorzystania z szans i potencjału 
wynikających z transformacji energetycznej
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GO GREEN

„Core biznes”
• Orientacja na 

generowanie gotówki 
z aktywów górniczych

• Przebranżowienie 
zakładów

Nadwyżki 
gotówkowe <30%

przychodów Grupy FAMUR zależne od sektora 
węgla energetycznego do 2024 vs 52% w 2021 r.
i 64% w 2020 r.

Preferowane kierunki rozwoju



Osiągnięcia operacyjne w segmencie PV
w roku 2021
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Zawarcie umowy inwestycyjnej z TDJ w segmencie fotowoltaiki („PV”),

Zapewnienie finansowania dla spółek celowych realizujących projekty 
fotowoltaiczne,

Zawarcie umowy ramowej na dostawy paneli fotowoltaicznych,

Zapewnienie zbytu dla wytworzonej energii elektrycznej z OZE poprzez przyjęcie 
wiążącej oferty złożonej przez ENERGA-OBRÓT S.A. na zakup energii elektrycznej
do końca 2024 roku,

Konsekwentne skalowanie portfela nowych projektów PV oraz wygranie 161 MW 
w ramach aukcji organizowanych przez URE w 2021 roku.
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~1,6 GW projektów PV 
na różnym etapie rozwoju na koniec 2021 r. 

~187 MW 
Projekty w przygotowaniu do budowy

~134 MW
Projekty w trakcie budowy farm

~1,317 MW
Projekty w rozwoju

Rozłożenie geograficzne i wielkość 
realizowanych projektów PV



Wyniki finansowe
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Sprzedaż na rynki zagraniczne to głownie Rosja i kraje WNP (~25% 
udziału w przychodach),  kraje Azji, Ameryki, Afryki stanowiły łącznie 
~6% przychodów.

Przychody wg rynków geograficznych
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Pozostałe

Przychody
powtarzalne
(aftermarket
i dzierżawy)

Dostawy maszyn
i urządzeń

35%

57%

udział

8%

Polska
66%

Rosja i WNP
25%

Ameryka, Azja,
Afryka, Australia

6%

Unia 
Europejska

3%

8% spadek przychodów r/r w 12m2021: 
• +10% r/r przychody powtarzalne
• -38% dostawy maszyn i urządzeń 

Przychody wg kategorii produktów, w mln zł

34%
Przychodów z 

eksportu
vs 33% w 12m’20 

Wzrost przychodów powtarzalnych zamortyzował częściowo
spadek przychodów z rynku pierwotnego
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Analiza rentowność netto Grupy FAMUR

Istotne zdarzenia nietypowe wpływające na porównywalność zysku 
netto Grupy FAMUR za rok 2021 vs 2020 

• 2021: -95 mln zł odpis wartości firmy w segmencie maszyn górniczych

• 2020: +22 mln zł wpływ korzystnej decyzji podatkowej (umorzenie 
postępowania CIT), +5 mln zł łączny wpływ dekonsolidacji G. Famak
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11%14%
Skorygowana 
rentowność netto

70 mln zł
spadku zysku 
bez zdarzeń 
nietypowych

Zysk netto
mln zł



Rekomendacja 
podziału zysku



17

Rekomendacja Zarządu - przeznaczenie zysku za 2021 rok w całości 
na kapitał zapasowy Spółki

• Zapewnienie funduszy na potencjalne przejęcia spółek w sektorze 
OZE zgodnie z przyjętymi w maju 2021 roku nowymi kierunkami 
strategicznymi rozwoju Grupy FAMUR w holding inwestujący w 
zieloną transformację

• Zachowanie płynności spółki w obliczu wzrostu niepewności na 
globalnych rynkach w wyniku wojny na terytorium Ukrainy

Czynniki wpływające na rekomendację podziału zysku za rok 2021: 



Sesja pytań 
i odpowiedzi



Dziękujemy za 
uwagę


