Skonsolidowane wyniki
finansowe RAFAKO
za I półrocze 2014
wrzesień 2014

Zastrzeżenie prawne
Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez RAFAKO S.A. („Spółka” lub „RAFAKO”). Niniejsza Prezentacja, ani jej kopia nie może być rozpowszechniania, powielana, przekazywana,
bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Spółki. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej Prezentacji w innych jurysdykcjach
może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby, do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie
tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.
Niniejsza Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek
papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź
zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe i żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej
polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.
Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejsze Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej RAFAKO ani grupy kapitałowej
RAFAKO („Grupa RAFAKO”), jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Niniejsza Prezentacja została przygotowana z należytą starannością.
Niemniej jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub pomijać pewne informacje. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek
papierów wartościowych wyemitowanych przez RAFAKO lub spółki z Grupy RAFAKO opierała się na informacjach ujawnionych przez RAFAKO zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi
RAFAKO.
Niniejsza Prezentacja oraz zawarte w niej opisy nie mogą być traktowane i nie stanowią: (i) prognoz przyszłych wyników finansowych i operacyjnych RAFAKO lub Grupy RAFAKO w rozumieniu
rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam; (ii) gwarancji czy zapewnienia, że takie wyniki zostaną osiągnięte
w przyszłości.
Niezależnie od powyższego, niniejsza Prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanych wyników
finansowych. Zawarte w niniejszej Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą
spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub
sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.
Podane przez Spółkę w niniejszej Prezentacji stwierdzenia dotyczące wartości portfela zamówień RAFAKO opierają się na następujących założeniach: (i) wartość portfela zamówień stanowi
zagregowaną wartość wynagrodzeń RAFAKO, wskazanych w poszczególnych kontraktach, które zostały zawarte przez Spółkę do dnia 30 czerwca 2014 r.; nie uwzględnia ona kontraktów
planowanych, ale jeszcze nie zawartych; (ii) wartość portfela zamówień została wskazana na dzień 30 czerwca 2014 r; ostateczne przychody z kontraktów zależą od wielu czynników, które
pozostają poza wiedzą i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę; (iii) wartości portfela zamówień w rozbiciu na poszczególne okresy, która wynika z harmonogramów
płatności wskazanych w kontraktach zakłada terminową realizację kontraktów, w tym brak opóźnień i innych nieprzewidywanych sytuacji, które mogłyby mieć wpływ na realizację danego
kontraktu.
W dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa zakresie Spółka, jej organy i członkowie kierownictwa, dyrektorzy, akcjonariusze, podmioty zależne, doradcy lub przedstawiciele takich osób
nie składają żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań, wyraźnych ani dorozumianych dotyczących rzetelności, prawdziwości, kompletności lub prawidłowości informacji bądź opinii
zawartych w prezentacji, na których rzetelności, prawdziwości, kompletności i prawidłowości nie należy polegać. Informacje, opinie oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej
prezentacji mogą podlegać zmianom bez zapowiedzi.
Spółka, jej organy i członkowie kierownictwa, dyrektorzy, akcjonariusze, podmioty zależne, doradcy lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek
powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jej części bądź zawartych w niej treści lub z innego tytułu w związku z niniejszą Prezentacją.
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Zarząd RAFAKO S.A.
Agnieszka WASILEWSKA-SEMAIL
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji (prawo europejskie), Wyższej Szkoły Handlowej (finanse
i bankowość), Katolieke Universiteit Leuven, Belgium (międzynarodowe prawo podatkowe i gospodarcze) Z bankowością i finansami
związana od 2002 r. Od kwietnia 2007 r. w PKO BP Dyrektor Pionu, Pion Bankowości Transakcyjnej a od lipca 2011 r. Dyrektor Pionu, Pion
Relacji z Klientami Strategicznymi/Pion Sprzedaży Korporacyjnej m.in. bezpośredni udział w strukturyzacji finansowania największych
projektów energetycznych (Kozienice, Opole, Jaworzno) oraz restrukturyzacji Polimex-Mostostal S.A.

Jarosław DUSIŁO

Wiceprezes Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach o specjalności bankowość i finanse. Od 11.2011 Wiceprezes Zarządu RAFAKO.

Krzysztof BUREK

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych
Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Studia na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Marketingu
i Zarządzania, dyplom MBA University of Illinois at Urbana Champaign, ukończony egzaminem kurs członków rad nadzorczych w spółkach
z udziałem Skarbu Państwa. Z Grupą RAFAKO związany od 1986 r., Wiceprezes Zarządu od 2009 r.

Tomasz TOMCZAK

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Realizacji Projektów
Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Transport, specjalność transport drogowy, ukończył m.in.
Wielkopolską Szkołę Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Executive Master of Business Administration realizowany przy
współpracy z The Nottingham Trent University. Od 5.2014 r. członek zarządu RAFAKO.

Edward KASPRZAK

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach – Wydział Mechaniczny – Energetyczny, 10.2008 rok Dyplom MBA – realizowany
w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 3.2014 Członek Zarządu RAFAKO.
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Najważniejsze wydarzenia 2014
Podpisanie w konsorcjum z Mostostalem Warszawa kontraktu na budowę bloku energetycznego
o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III o wartości 4,4 mld zł

Podpisanie umowy o wartości 320 mln zł dot. realizacji I etapu zadania inwestycyjnego „Nowa
elektrociepłownia w Grupie Azoty ZAK S.A.”

Rozpoczęcie robót ziemnych przy budowie nowych bloków w Elektrowni Opole. Konsorcjum
otrzymało od Zamawiającego polecenie rozpoczęcia prac na Projekcie Opole

Podpisanie umowy z Hitachi Zosen Inova AG o wartości 11,2 mln euro, na dostawę wraz
z montażem i rozruchem kotła do utylizacji odpadów komunalnych dla Termicznej Utylizacji
Odpadów Hereford & Worcestershire na terenie Wielkiej Brytanii

Przedłużenie do 5.09. 2016 r. umowy z PKO BP na 200 mln zł kredytu wielocelowego.
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Powrót na ścieżkę wzrostu przy wzmacniających się
marżach - wyniki skonsolidowane (dane w mln zł)
Sprzedaż
1H 2014

EBIT
1H 2014

1H 2013

497,8

18,3 vs 5,9

vs 381,4

1H 2011

747,2 vs 468,2

1H 2013

+30,51%
'14/'13

+211,97%
'14/'13

EBITDA
1H 2014

Zysk netto

1H 2013

24,6 vs 12,2

1H 2014

13,8

+101,64%
'14/'13
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1H 2013

-6,1

vs 7,5

1H 2011
vs

26,4

+85,12%
'14/'13

Powrót na ścieżkę wzrostu przy wzmacniających się
marżach - wyniki historyczne (dane w mln zł)
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Portfel zleceń na 2 półrocze 2014 r.
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5,00%
4,00%

2,5%

400

7,00%
6,00%
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9,00%
8,00%
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579

6,8%
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Wyniki finansowe (1)
Odnotowany w I półroczu 2014 roku wzrost przychodów
spowodowany był głównie wyższą sprzedażą urządzeń
ochrony powietrza, w tym instalacji odsiarczania spalin.
Wysoka sprzedaż tych urządzeń wynika z realizacji
kontraktów podpisanych w 2012 i 2013 roku.

Niekorzystna zmiana stanu odpisów aktualizujących
wartość należności (ujęte w kosztach sprzedaży
w wysokości 6 mln zł) - poziom sumy kosztów zarządu
i sprzedaży oczyszczony o te efekty to około 32mln zł tj
poziom porównywalny do półrocza 2010-2011.

w mln zł

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

497,8

381,4

30,5%

Koszty wytworzenia

425,7

341,9

24,5%

Zysk brutto ze sprzedaży

72,1

39,5

82,5%

Koszty sprzedaży

23,7

15,1

56,7%

Koszty ogólnego zarządu

26,0

19,7

31,8%

Zysk ze sprzedaży

22,5

4,7

379,3%

Wzrost spowodowany jest przez zmiany kosztów
osobowych (głównie zmiana stanu rezerw na bonusy
około 5 mln zł), koszty przygotowania oferty Jaworzno około 1,5 mln zł.

Pozostałe przychody
operacyjne

2,7

2,8

-3,4%

Pozostałe koszty
operacyjne

6,9

1,6

325,5%

W 2012 roku jednostka dominująca zanotowała stratę
podatkową w kwocie 15,44 mln zł, która w kwocie 7,7
mln zł została rozliczona w okresie 12 miesięcy 2013
roku, natomiast w pierwszym półroczu 2014 roku
jednostka dominująca rozliczyła część pozostałej straty
podatkowej w kwocie 2,9 mln zł.

Zysk operacyjny

18,3

5,9

211,3%

Przychody finansowe

3,0

10,7

-71,6%

Koszty finansowe

4,7

8,1

-42,2%

16,6

8,4

97,0%

2,8

1,0

191,2%

Zysk netto

13,8

7,5

85,0%

EBITDA

24,6

12,2

101,5%

0,2

0,1

90,0%

Zysk brutto
Podatek dochodowy

EPS
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Rachunek zysków i strat
1H 2014
1H 2013

Źródło: SF Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe za I półrocze 2014 r.

Wyniki finansowe (2)
Bilans
zł mln
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe, w tym:
Należności z tytułu dostaw
i usług
Kaucje
Należności z tytułu wyceny umów
o usługę budowlaną i związane
z wyceną kontraktów rozliczenia
międzyokresowe
Środki pieniężne
Kapitały własne
Zobowiązania długoterminowe,
w tym:
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania krótkoterminowe,
w tym:
Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu wyceny
umów o usługę budowlaną
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Suma bilansowa
Dług netto
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30.06.2014 31.12.2013 Zmiana %
291,3
292,0
-0,2%
784,0
772,4
1,5%

187,3

144,2

29,9%

153,8

241,6

-36,4%

271,4

168,2

61,3%

72,1
307,7

54,7
294,1

31,7%
4,6%

57,0

45,7

24,7%

1,9

1,7

13,9%

711,6

725,6

-1,9%

336,2

269,5

24,8%

124,7

256,8

-51,4%

204,3

110,6

84,6%

1,0
1 076,3
54,6

1,0
1 065,4
203,8

-3,5%
1,0%
-73,2%

Źródło: SF Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe
za I półrocze 2014 r.

W I półroczu 2014 roku Grupa zanotowała znaczny (o 87,9 mln
zł) spadek poziomu należności z tytułu kaucji
w porównaniu z końcem 2013 roku. Spadek spowodowany był
głównie zwolnieniem kaucji dot. projektu Opole (około 120 mln
zł), oraz nową kaucją pod projekt Jaworzno (40 mln zł).

Na koniec I półrocza 2014 roku wartość środków
pieniężnych Grupy Kapitałowej RAFAKO wyniosła 72,1 mln
zł . Dług netto Grupy na koniec czerwca br. wyniósł 54,6 mln
zł (spadek o 73,3% w porównaniu ze stanem na koniec 2013
roku).

Na dzień 30 czerwca br. łączna wartość zobowiązań
finansowych Grupy kapitałowej RAFAKO wyniosła 126,6 mln
zł (50,5% spadek w porównaniu do stanu na koniec 2013
roku).

Wyniki finansowe (3)
Cash Flow, mln zł
250,0
85,3
200,0

102,7

2,7

-2,1

0,8

-132,1

-51,9

150,0
100,0
54,7

16,6

-5,3
-5,7

6,3

72,1

50,0
0,0
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Źródło: SF Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe za I półrocze 2014 r.

Wskaźniki
Wskaźniki rentowności

1H 2014

1H 2013

Zmiana pp

14,5%

10,4%

4,13

Marża EBIT

3,7%

1,5%

2,13

Marża EBITDA

4,9%

3,2%

1,74

Rentowność netto

3,3%

2,2%

1,13

ROA

2,7%

2,0%

0,74

ROE

1,2%

0,7%

0,50

30.06.2014

31.12.2013

Zmiana pp

Bieżącej płynności

1,1

1,6

-0,50

Płynności szybkiej

1,1

1,1

0,03

30.06.2014

31.12.2013

Zmiana pp

71,4%

72,4%

-0,98

259,3%

262,3%

-2,97

41,2%

87,9%

-46,73

Rentowność brutto ze sprzedaży

Wskaźniki płynności

Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych
Wskaźnik zadłużenia finansowego
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Źródło: SF Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe za I półrocze 2014 r.

Wyniki segmentów (1H r/r)*
Przychody 1H
IH 2014

Przychody 1H
IH 2013

EBITDA 1H 2014

EBITDA 1H 2013

454,8
19,5

324,7

5,4
39,1

Obiekty energetyczne i
ochrona środowiska

42,0

Paleniska i młyny

3,9

5,1
1,7

14,8

Pozostałe segmenty

1,8

3,5

Obiekty energetyczne i
ochrona środowiska

Paleniska i młyny

Pozostałe segmenty

Dane w mln zł
* Wartość nie uwzględnia korekt konsolidacyjnych z uwagi na marginalny wpływ na wynik
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Źródło: SF Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe za I półrocze 2014 r.

Główni odbiorcy w 1H 2014
ODBIORCY KRAJOWI, mln zł
135,6

77,5

78,8
57,6
35,0

EDF Polska S.A.

PGE Górnictwo i
Elektrownia Połaniec
Energetyka
S.A. Grupa GDF Suez
Konwencjonalna S.A.
Energia Polska

17,6

Zespół
Elektrociepłowni
Wrocławskich
Kogeneracja S.A.

Tauron Wytwarzanie Mostostal Warszawa
S.A.
S.A.

17,8

16,7
14,0

16,3%

12,3
83,7%

5,6

KRAJOWA
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Hitachi Zosen
Inova AG

Valmet Poweroy

Hitachi Power
Europe GmbH

Pozostali

Sprzedaż w 1H 2014

ODBIORCY ZAGRANICZNI, mln zł
14,4

14,6

BGR Boilers
AALBORG Energie
Private Limited
Technika A/S

Pozostali

ZAGRANICZNA

Źródło: SF Śródroczne Skrócone Skonsolidowane
Sprawozdania Finansowe za I półrocze 2014 r.

Portfel zamówień
PORTFEL
ZAMÓWIEŃ NA
30.06.2014 r.

ok. 6,3 mld zł

Realizacja w latach
VII-XII 2014

2015

~0,7 mld zł

~1,3 mld zł

po 2015
~4,3 mld zł

Największą część portfela zamówień na koniec I półrocza 2014 r. stanowi projekt Jaworzno - 4,4 mld zł,
z czego 455 mln zł realizowane jest wprost przez RAFAKO S.A. a 3,9 mld zł przez spółkę celową SPV
Jaworzno (będącą Spółką zależną RAFAKO S.A.).
Portfel zamówień nie uwzględnia kontraktu w Opolu (3,2 mld zł przypadające na spółkę RAFAKO S.A. ,
który został podzlecony w całości Alstomowi). Portfel zamówień może być uzupełniony o zlecenia
podwykonawcze od Alstom, w związku z porozumieniem zawartym przez RAFAKO S.A. i Alstom.
Całość portfela zakontraktowanych zamówień stanowią kontrakty z segmentu energetycznego oraz
ochrony środowiska.
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Umowa z Tauron Wytwarzanie Elektrownia Jaworzno

Wartość:

ok. 4,4 mld zł netto
Elektrownia w Jaworznie
Zakres prac: zaprojektowanie i wykonanie w formule "pod klucz" bloku energetycznego o mocy 910 MW
brutto na parametry nadkrytyczne, składającego się z kotła parowego, turbozespołu, budynku głównego,
części elektrycznej i AKPiA bloku.
Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400 kV, wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego. Żywotność bloku ma wynosić co najmniej 200 tysięcy godzin pracy lub 30
lat. Moc bloku, zwiększy o ok. 2,5 proc. moc zainstalowaną w polskiej energetyce zawodowej.
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Bezpieczeństwo finansowe i realizacyjne kontraktu pod pełną kontrolą instytucji finansujących (PKO BP S.A.,
BGK S.A., PZU S.A.). Gwarancje kontraktowe udzielone na podstawie w pełni zaudytowanych przez PwC
projekcji finansowych kontraktu, projekcji finansowych RAFAKO S.A. oraz SPV JAWORZNO, oraz opinii
wykonalności projektu przedstawionej przez Niezależnego Doradcę Technicznego (Tebodin).

Struktura transakcji (Elektrownia Jaworzno)
TAURON Wytwarzanie S.A.
Konsorcjum
RAFAKO S.A. Mostostal Warszawa
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PKO BP, BGK, PZU

SPV Jaworzno

Niezależny Doradca Techniczny

Partner Technologiczny Firmy

Partner Budowlany

Pozostali

Umowa z PGE Elektrownia Opole
Wartościowo największa po 1989 r. inwestycja
w polskiej branży energetycznej.
Wartość: ok. 9,9 mld zł netto
Elektrownia w Opolu
Zakres prac: zaprojektowanie, a także dostawa, wykonanie prac budowlanych, montaż, uruchomienie i wszystkie związane z tym procesem usługi,
wykonane na zasadzie „pod klucz” dwóch nowych bloków energetycznych o mocy 900MW każdy na nadkrytyczne parametry pary.
Historia wzajemnych roszczeń RAFAKO S.A - Grupa Alstom
XII.2011 r. Alstom Power zażądał za pośrednictwem Banku BGŻ przekazania przez RAFAKO S.A łącznie 135 mln zł na poczet kar umownych nałożonych przez PGE za
nieterminowe wykonanie zamówienia.
IV/V. 2012 r. Alstom Power Systems zażądał od RAFAKO S.A zapłaty ok. 36,0 mln euro tytułem odszkodowania w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umów w sprawie świadczenia usług i realizacji dostaw dla dwóch projektów budowy nowych bloków energetycznych (Karlsruhe, Westfalen)
w Niemczech,
VI.2012 r. RAFAKO S.A składa w Sądzie Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu wezwanie na arbitraż przeciwko spółkom z Grupy Alstom o zapłatę:
374 mln zł oraz 4,3 mln euro.
X.2013 Ugoda pomiędzy RAFAKO S.A. i spółkami z Grupy Alstom, w wyniku której całość zakresu prac i usług wchodzących w zakres prac RAFAKO S.A zostało
powierzone Alstom Power sp. z o.o. Grupa Alstom m.in. zapłaciła RAFAKO 43,5 mln euro a strony zrzekły się dotychczasowych wzajemnych roszczeń związanych
z projektami Karlsruhe, Westfallen oraz projektem Bełchatów.

31 stycznia 2014 roku Konsorcjum otrzymało od zamawiającego polecenie rozpoczęcia prac na Projekcie Opole.
Lista podwykonawców wciąż nie została zamknięta. RAFAKO S.A ma potencjał, by w związku z zawartym porozumieniem z Grupą Alstom uzupełnić portfel
zamówień o zlecenia podwykonawcze na projekcie Opole.
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RAFAKO – unikalne, potwierdzone
kompetencje dla sektora energetycznego
Lider na rynku urządzeń energetycznych w Polsce. Około 80 proc. kotłów energetycznych zainstalowanych
w kraju zostało dostarczonych przez raciborską firmę. Jest również liderem na rynku polskim w dziedzinie instalacji odsiarczania
spalin metodami mokrą i półsuchą.

Jeden z największych w Europie producent kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki.

Czołowy światowy producent elementów kotłowych, w tym ścian szczelnych, walczaków, wężownic, obrotowych
podgrzewaczy powietrza i spalin, kanałów spalin i powietrza, konstrukcji stalowych a także wymienników ciepła i innej
aparatury ciśnieniowej.

RAFAKO S.A. oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi, a w szczególności tzw. wyspy
kotłowej, obejmującej kocioł oraz instalacje oczyszczania spalin.

RAFAKO S.A. dostarczyło kotły dla większości krajowych elektrowni zawodowych oraz setki jednostek dla energetyki
przemysłowej w Polsce.
Spółka spełnia wymogi norm ISO-9001 i ISO-14001, ISO-18001, EMAS oraz wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej
w zakresie urządzeń i elementów ciśnieniowych.
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Źródło: materiały własne Spółki

Zrealizowane obiekty (wybrane)
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El. Bełchatów. Instalacja odsiarczania
spalin

El. Bełchatów. Kocioł na nadkrytyczne
parametry pary BB-2400

El Jaworzno. Fluidalny kocioł biomasowy
OFz-201

EC Siekierki. Instalacja odsiarczania spalin

Petrochemia Płocka. Kocioł parowy
opalany różnymi rodzajami paliw

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma. Kotły
fluidalne

Pozostałe aktualnie realizowane obiekty
(wybrane)

+ nowe
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+ nowe

EC Gdańsk. Instalacja odsiarczania spalin (wartość
kontraktu 186 mln zł/do realizacji 102,3 mln zł)

IMOS Kraków (wartość kontraktu 237,8 mln
zł/do realizacji 142,7 mln zł)

IMOS Wrocław (wartość kontraktu 199 mln zł/
do realizacji 133,3 mln zł)

EC Gdynia. Instalacja odsiarczania spalin (wartość
kontraktu 147,1 mln zł/do realizacji 95,6 mln zł)

Elektrownia Połaniec. (wartość kontraktu
213,2 mln zł/do realizacji 132,2 mln zł)

Elektrownia
Kozienice.
Instalacja
Katalitycznego Odazotowania Spalin (wartość
kontraktu 191,5 mln zł/do realizacji 143 mln
zł)

Rynek energetyczny –
planowane inwestycje (wybrane)

Do 2020 r.

50*

mld zł

2014-2020 r.

2013-2021 r.

20*

19,7*

mld zł

2014-2023 r.

mld zł

Do końca 2023 r.

37*

mld zł
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* Źródła: strategie rozwoju poszczególnych spółek / Energa – energetyka.wnp.pl
** Szacunki Zespołu Środkowo-Europejskiego Energetyki i Zasobów w Deloitte

1**

bln USD

Podsumowanie
Przychody i marża zrealizowana w I półroczu 2014 r. zbliżyły się do poziomu, jaki historycznie realizowała
Grupa RAFAKO.

Największy w historii portfel zamówień Grupy RAFAKO (na 30.06.2014 r. ok. 6,3 mld zł - bez projektu
Jaworzno wzrost portfela r/r o 20%).

Zmniejszenie kredytów bankowych Grupy RAFAKO o 50 proc. rdr.

Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i realizacyjnego kontraktu Jaworzno.

Ugruntowanie kompetencji Grupy RAFAKO
technologicznych dla sektora energetycznego.
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w

zakresie

oferowania

zintegrowanych

rozwiązań

Dane kontaktowe

RAFAKO S.A.
ul. Łąkowa 33
47-400 Racibórz
Biuro w Warszawie
Al. Jerozolimskie 61/63
00-697 Warszawa
relacje.inwestorskie@rafako.com.pl
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