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Szanowni Akcjonariusze, 
 
Mam przyjemność zaprezentować Państwu sprawozdanie finansowe Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. za 2005 
rok, pierwsze sprawozdanie naszej Spółki sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Uczyniliśmy wszystko, 
aby zmiana standardów sprawozdawczych podniosła wartość informacyjną sprawozdania i wpłynęła 
na podwyższenie komfortu poznawczego jego odbiorców. 
 
Minął pierwszy rok sprawowania przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu, główne cele postawione sobie przez 
Zarząd Spółki zostały osiągnięte: wypracowaliśmy skonsolidowany zysk netto w wysokości 5,2 miliona złotych 
w sposób istotny poprawiając wynik z zeszłego roku, wartość akcji naszej Spółki wzrosła o ponad 50 procent. 
 
Spółka potwierdziła swoją silną pozycję rynkową, osiągając ponad 30-procentowy wzrost przychodów 
ze sprzedaży, zarówno w zakresie sprzedaży krajowej jak i eksportowej. Utrzymaliśmy pozycję jednego 
z głównych dostawców kotłów do utylizacji odpadów na rynkach tzw. „starej Unii” oraz pozyskaliśmy kontrakty 
na rynkach państw, które razem z nami przystąpiły do Unii Europejskiej. Naszą ofertę kierujemy również 
w stronę krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, starających się o unijną integrację. 
 
Pozytywnie zakończyły się starania Elektrowni Pątnów II o pozyskanie finansowania, spełnione zostały 
wszystkie warunki wejścia w życie umowy zawartej pomiędzy Konsorcjum  RAFAKO S.A. i ALSTOM Power 
Boiler GmbH, a firmą SNC Lavalin Sp. z o.o  na  dokończenie prac związanych z dostawą kotła dla bloku 
energetycznego o mocy 460 MW w Elektrowni Pątnów II, co pozwoliło nam wznowić, zawieszoną od maja 
2003 roku realizację tego strategicznego dla nas projektu. 
 
Przeprowadziliśmy analizę możliwości produkcyjnych i organizacyjnych fabryki, określając kierunki rozwoju 
na 2006 rok  i kolejne lata. Rozpoczęliśmy proces wdrażania zmian organizacyjnych umożliwiających sprostanie 
przyjętym zadaniom, uruchomiliśmy proces inwestycyjny, którego efektem będzie unowocześniony park 
maszynowy i bardziej efektywne procesy produkcyjne . Podjęliśmy trud uwolnienia się od licencji zewnętrznych 
oraz rozbudowy własnych technologii procesowych. 
 
Unijny program energetyczny otwiera przed nami szansę zwiększenia naszego udziału na rynkach europejskich, 
poprzez utrzymanie naszej pozycji rynkowej, ale również przez wejście w nowe obszary rynku, związane głównie 
z generalnym wykonawstwem inwestycji. Spółka jest dobrze przygotowana do tej rywalizacji, jako jedna 
z niewielu firm europejskich z branży energetycznej posiada silne i elastyczne zaplecze produkcyjne oraz 
zaplecze projektowe z wysoko wykwalifikowaną i posiadającą bogate doświadczenie kadrą projektantów 
i konstruktorów. Pozwala to nam zwiększać potencjał produkcyjny i poszerzać ofertę o nowe produkty i usługi. 
 
Zarząd będzie w bieżącym roku koncentrował się na zapewnieniu warunków pozwalających sprawnie realizować 
przyjętą strategię, szczególny nacisk kładąc na poszukiwanie i pozyskanie źródeł finansowania dla tych 
ambitnych zamierzeń. 
 
Jestem przekonany, że nasze działania przyniosą efekty już w roku 2006 i pozwolą Państwu odnotować dalszy 
wzrost wartości inwestycji w akcje naszej Spółki. 
 
 
 
Wiesław Różacki 
 
 
 
Prezes Zarządu 
 
 
 
 
Racibórz, dnia 30 marca 2006 roku 


