
 

 

 

 

 

Drodzy Akcjonariusze, Kontrahenci, Pracownicy, Interesariusze,  

 

 

 

Za nami rok 2014. Rok pełen wyzwań, ciężkiej pracy, jak również sukcesów. W dniu 17 kwietnia podpisaliśmy 

największy w historii RAFAKO kontrakt na budowę bloku 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni 

Jaworzno III dla Grupy Tauron. Zakończyliśmy też przygotowania do rozpoczęcia budowy bloku, czego 

potwierdzeniem było fizyczne wejście wykonawców na plac budowy 2 marca bieżącego roku. RAFAKO jest 

liderem Konsorcjum, z udziałem na poziomie 99,99% tej, wartej 4,4 miliarda złotych netto, inwestycji. Ponadto, 

dzięki ugodzie zawartej ze spółkami z Grupy ALSTOM, możliwa była w ubiegłym roku spłata znacznej części 

kredytu bankowego. Pozwoliło nam to skoncentrować się na działalności operacyjnej, czego wynikiem, pomimo 

trudnych warunków panujących w otoczeniu zewnętrznym ( m.in. trudnej sytuacji podmiotu dominującego 

wobec naszej Spółki), było pozyskanie szeregu interesujących kontraktów z podstawowych obszarów 

działalności naszej Spółki, tj. instalacji kotłowych oraz ochrony środowiska, nie tylko dla klientów z branży 

energetycznej, ale także chemicznej. I to w sytuacji utrudnionego dostępu do linii gwarancyjnych. Przykładem 

jest podpisanie kontraktu z Zakładami Azotowymi Kędzierzyn na wykonanie pierwszego etapu (jeden kocioł  

i turbozespół) elektrociepłowni węglowej dla Grupy ZAK o wartości 320 milionów złotych netto. Interesującym 

zleceniem jest także kontrakt na redukcję NOx w kotłach w Elektrowni Ostrołęka B dla ENERGA Elektrownie 

Ostrołęka na kwotę 149,9 miliona złotych netto. 

 

Jednym z priorytetów RAFAKO na nadchodzące lata jest dywersyfikacja rynków, na których spółka działa, w tym 

także rynków klientów. Sektor energetyki zawodowej z pewnością będzie naszym najważniejszym źródłem 

przychodów w najbliższych latach, jednakże kontrakty realizowane dla innych sektorów gospodarki, jak 

chociażby wspomniana wcześniej branża chemiczna, także są dla nas niezwykle ważne.  

Kolejnym priorytetem RAFAKO jest rozwój działalności na rynkach zagranicznych, z której w minionym roku 

pochodziło 14,8% przychodów Grupy. Z powodzeniem realizowaliśmy szereg zleceń na produkcję, dostawę, 

montaż oraz uruchomienie elektrofiltrów i kotłów w elektrowniach w Niemczech. Dostarczamy całe kotły 

parowe, fluidalne i do spalania biomasy bądź elementy kotłowe do elektrowni w Wielkiej Brytanii, Danii, Turcji 

oraz Serbii.  

Wymienione kierunki eksportowe są dla RAFAKO niezmiernie istotne, czego wyrazem jest pozyskanie w 2014 

roku kolejnych, interesujących kontrakty dla klientów z Turcji i Wielkiej Brytanii jak również z Finlandii. Naszym 

celem jest osiągnięcie na przestrzeni kolejnych trzech lat udziału kontraktów eksportowych w przychodach  

ze sprzedaży na poziomie ok. 25-30%.  

 

Zgodnie z zapowiedziami poczynionymi w zeszłym roku, zwiększyliśmy skonsolidowane przychody ze sprzedaży 

o 58%. Osiągnęły one poziom blisko 1,2 miliarda złotych. Wyraźna poprawa rezultatów prowadzonej przez nas 

działalności widoczna jest na każdym poziomie skonsolidowanego rachunku zysków i strat. Zysk brutto ze 

sprzedaży osiągnął poziom 120,1 miliona złotych, zysk operacyjny 37,7 miliona złotych, zaś zysk netto 

przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 22,6 miliona złotych. Nasze plany na bieżący rok zakładają, 

iż wyniki te będą ulegały dalszej poprawie. Z samego kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni 

Jaworzno III planujemy pozyskać w tym roku w granicach 700 milionów złotych przychodów na poziomie 

skonsolidowanym.  

 

Pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy aktualizację strategii RAFAKO na lata 2015-2018, której cele strategiczne 

zakładają:  

1. wzmocnienie trzech głównych kierunków rozwoju technologicznego: rozwój nowych technologii kotłowych, 

wytwarzania i związanych z ochroną środowiska; 

2. umocnienie się na pozycji krajowego lidera w zakresie przyjaznych środowisku oraz nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych dla sektora przemysłu i energetyki; 

3. rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz 

4. optymalizację zarządzania kapitałem obrotowym i kosztami finansowania oraz zwiększoną dyscypliną 

kosztową. 



 

Spodziewamy się, iż nadchodzące lata będą stanowiły dla nas ciekawe wyzwanie w zakresie nowej sprzedaży. 

Związane jest to z zapowiedziami realizacji projektów inwestycyjnych przez wszystkie grupy energetyczne, 

chemiczne i paliwowe w naszym kraju. Inwestycje mające na celu zwiększenie mocy produkcyjnych lub ich 

odtworzenie jak również sprostanie coraz bardziej zaostrzającym się normom emisyjnym oceniane są,  

w zależności od szacunków, na kwoty przekraczające dziesiątki miliardów złotych w perspektywie kilku 

najbliższych lat. Jesteśmy w stanie sprostać wszystkim wymaganiom jakie stawia przed nami rynek 

energetyczny. RAFAKO posiada w swojej ofercie najszerszą gamę technologii energetycznych w Polsce  

do budowy kompletnych bloków energetycznych na wszelkie wskazane parametry oraz rodzaje spalanych paliw 

po wszystkie technologie w zakresie odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin. Jesteśmy w tym zakresie 

jedną z wiodących firm w Europie jak również jednym z czterech europejskich podmiotów, które dysponują 

kompleksową technologią na bloki nadkrytyczne.   

 

W roku 2015 będziemy konsekwentnie kontynuowali nasze działania w powyżej wspomnianych obszarach, zaś 

poprzez szereg programów R&D będziemy poszerzać swoją ofertę o jak najbardziej zaawansowane rozwiązania 

technologiczne.  

 

Na koniec, w imieniu całego Zarządu, chcę podziękować naszym Akcjonariuszom za zaufanie, którym nas 

obdarzają. Bez niego nie moglibyśmy poszczycić się wzrostem wartości kursu akcji o 25% rok do roku. Dziękuję 

również wszystkim Kontrahentom za udany rok współpracy, szczególnie w kwestiach związanych z naszym 

największym kontraktem w portfelu zamówień, tj. budową bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III. 

Dziękuję Radzie Nadzorczej, za udzielane wsparcie. Przede wszystkim zaś dziękuję Pracownikom RAFAKO  

za ogromny wkład i wysiłek jaki włożyli na przestrzeni ostatniego roku w wykonywaną przez siebie rzetelną 

pracę. Wierzę, że ten rok będzie dla nas wyjątkowy i pełen kolejnych sukcesów.  
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