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Szanowni Państwo! 
 

Rok 2009 był niezwykle trudny zarówno dla naszej Firmy jak i całej branŜy, w której działamy. Niestety 
był to równieŜ rok, w którym po raz drugi w całej historii Grupy Koelner, pojawił się ujemny wynik 
finansowy.  

Przyczyniły się do tego zarówno czynniki zewnętrzne, w przypadku których mogliśmy jedynie 
intensyfikować działania w celu ograniczania ich negatywnych skutków na wyniki finansowe, jak 
równieŜ wewnętrzne, w pełni zaleŜne od decyzji podejmowanych w ramach Grupy. 

Do pierwszej grupy czynników naleŜy zaliczyć przede wszystkim zapaść jaka miała miejsce  
w I półroczu w popycie od strony klientów przemysłowych. Odbiło się to najbardziej na wynikach 
sprzedaŜowych oraz finansowych Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub. Utracona sprzedaŜ z tego tytułu 
szacowana jest na ok. 78 mln zł. Dodatkowo, fabryka rozpoczęła rok z wysoką bazą kosztów 
materiałowych zakupionych w 2008 roku. Kombinacja powyŜszych czynników spowodowała stratę 
fabryki za I półrocze na poziomie 5,8 mln zł. Jednak juŜ w II półroczu zaczęły być widoczne efekty 
dwuletniej, głębokiej restrukturyzacji fabryki. Przyczyniła się ona do znaczącego obniŜenia progu 
rentowności, co wraz z obecną umiarkowaną poprawą popytu powoduje, Ŝe fabryka osiągnęła trwałą 
rentowność. 

Niestabilność cen surowców oraz duŜe wahania kursów walutowych jakie miały miejsce na początku 
2009 roku, wpłynęły równieŜ na podwyŜszenie bazy kosztowej w Koelner SA. Dodatkowo, w celu 
odmroŜenia środków obrotowych oraz bronienia marŜy I, musieliśmy zrezygnować ze znaczącej,  
ok. 30 mln zł,  wartości obrotu towarami o niŜszej marŜowości. Jednak dzięki tym posunięciom 
płynność Grupy była wystarczająca do obsługi zadłuŜenia kredytowego, nie doszło do spadku 
rentowności na poziomie marŜy I, jak równieŜ Koelner SA wypracowała dodatni wynik finansowy netto. 

Spośród zagranicznych spółek zaleŜnych, 2009 rok był najcięŜszy dla brytyjskiej spółki Rawlplug Ltd.  
Wygenerowany poziom sprzedaŜy, głównie za sprawą recesji na Wyspach Brytyjskich, był niŜszy od 
zakładanego, podczas gdy cały czas trwał rozwój struktury sprzedaŜowej. Dodatkowo na skutek 
osłabienia się GBP do EUR spadła marŜa na sprzedaŜy.  

Dokończenie restrukturyzacji tej spółki będzie najwaŜniejszym wyzwaniem na 2010 rok. Obecnie 
sytuacja się poprawia, jednak osiągane przez spółkę wyniki finansowe są w dalszym ciągu 
niesatysfakcjonujące. Mamy jednak nadzieję, Ŝe juŜ w I półroczu br. będą widoczne pierwsze efekty 
przeprowadzonej restrukturyzacji, a cały 2010 rok zamknie się dodatnim wynikiem finansowym.  

Spośród pozostałych spółek zaleŜnych, w których doszło do istotnych zmian, naleŜy wymienić spółki 
Koelner Romania oraz Koelner CZ (Czechy), w których wymienione zostały osoby zarządzające.  



Mam głębokie przekonanie, Ŝe 2009 rok był ostatnim rokiem, który zakończył się stratą. Zmiany, które 
zaszły w Grupie Koelner, a więc osiągnięcie trwałej rentowności Łańcuckiej Fabryki Śrub, zmiany 
zarządzających w spółkach zaleŜnych, duŜe uniezaleŜnienie się od kursów walutowych, brak 
otwartych kontraktów terminowych o wycenie ujemnej, integracja najwaŜniejszych procesów wewnątrz 
Grupy, jak równieŜ poprawa warunków gospodarczych i złagodzenie polityki kredytowej przez banki, 
muszą przełoŜyć się na wzrost efektywności i poprawę wyników finansowych.  
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