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Szanowni Akcjonariusze, 
 
z przyjemnością prezentuję Państwu sprawozdanie finansowe Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. za 2007 rok. 
 
Dokument ten prezentuje najwaŜniejsze osiągnięcia Spółki w realizacji strategicznych celów, które zostały 
zdefiniowane  przez Zarząd na kolejne lata. 
 
W 2007 roku osiągnęliśmy dwa bardzo istotne dla przyszłości Rafako S.A. i Grupy Kapitałowej cele. 
Przeprowadziliśmy zakończoną sukcesem emisję akcji serii I, która pozwoliła na pozyskanie dla Spółki wpływów 
na poziomie 100 milionów złotych niezbędnych do przeprowadzenia akwizycji w obszarze projektowym 
i wytwórczym, unowocześnienia mocy produkcyjnych i zwiększenia poziomu środków obrotowych, oraz 
zanotowaliśmy rekordowy w historii Spółki poziom sprzedaŜy. 
W 2007 roku dynamika wzrostu sprzedaŜy wyniosła 150%, w ciągu dwóch lat osiągnęliśmy ponad 2,5-krotny 
wzrost poziomu sprzedaŜy z 382,2 miliona złotych w 2006 roku do 969,5 miliona złotych w roku 2007. 
Fakt ten potwierdza naszą silną pozycję na rynku oraz zasadność przyjętej strategii rozwoju Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej.  
Kontynuujemy proces unowocześniania i usprawniania potencjału wytwórczego. Dzięki środkom uzyskanym 
z emisji akcji rozpoczęliśmy  rozbudowę posiadanych mocy projektowych i produkcyjnych. Utworzyliśmy dwie 
jednostki zaleŜne zajmujące się projektowaniem obiektów energetycznych, zakupiliśmy zakład produkcyjny 
w Wyrach, uruchomiliśmy nowy oddział produkcyjny w Radomsku. Działania te pozwolą nam sprostać duŜemu 
wzrostowi popytu  na moce produkcyjne dla energetyki i ochrony środowiska, którego symptomy, 
przewidzieliśmy  w poprzednich latach. 
 
Te korzystne tendencje rynkowe nie umoŜliwiły jednak Spółce w 2007 roku osiągnięcia dynamiki zysków 
zbliŜonej do poziomu dynamiki sprzedaŜy na skutek wystąpienia czynników niekorzystnych, z których 
decydujące znaczenie miał dynamiczny wzrost cen materiałów i usług, odnotowany szczególnie w pierwszym 
półroczu oraz bardzo silna pozycja złotego w stosunku do walut, w których Spółka osiąga przychody. 
Wieloletni cykl realizacji kontraktów przez Spółkę nie pozwala na całkowite wyeliminowanie ryzyka tak nagłego 
wzrostu cen. Zysk netto Spółki ukształtował się na poziomie 13,4 miliona złotych i był o 26% wyŜszy 
niŜ w roku poprzednim. 
 
Optymistycznie patrzymy w przyszłość. Korzystna dla nas sytuacja rynkowa, pozwala na pozyskiwanie nowych 
kontraktów o wyraźnie wyŜszej rentowności, zapewniającej Spółce godziwy poziom zysku.  
Uruchamianie programów rozwojowych w obszarze nowych technologii, w tym bloków na parametry 
nadkrytyczne umacnia naszą przyszłą pozycję rynkową. Uzyskanie istotnego wzrostu wydajności i jakości 
produkcji dzięki podjętym działaniom modernizacyjnym w zakresie posiadanego majątku produkcyjnego 
pozwoli nam na zwiększenie dynamiki wzrostu zysku juŜ  w 2008 roku. 
 
W imieniu Zarządu Spółki chciałbym podziękować Państwu za okazane zaufanie. Zrobimy wszystko, aby go nie 
zawieść i zapewnić naszym Akcjonariuszom oczekiwany wzrost wartości firmy. Pragnę złoŜyć  podziękowania 
wszystkim Pracownikom RAFAKO S.A. za lojalność i cięŜką pracę przy realizacji ambitnych załoŜeń oraz 
Radzie Nadzorczej za merytoryczną pomoc.  
 
Przed nami kolejny rok wytęŜonej pracy i rok waŜkich decyzji. Liczę na dalsze Państwa wsparcie i zaufanie 
wszystkich Akcjonariuszy.  
 
 
Wiesław RóŜacki 
  
 
Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 
 
Racibórz, dnia 2 kwietnia 2008 roku 


