Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu RAFAKO S.A. prezentuję Państwu sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok.
Miniony rok miał fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki. Zakończyliśmy przygotowania
do rozpoczęcia realizacji projektu w Elektrowni Opole. RAFAKO S.A. jest zatem liderem konsorcjum realizującego
największą inwestycję w polskiej energetyce. W ubiegłym roku doszło także do wyboru oferty Konsorcjum,
w którym liderem jest RAFAKO S.A., na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III. Spółka zawarła
także ugodę ze spółkami z Grupy Alstom, na mocy której zakończone zostały wszelkie toczące się spory,
a RAFAKO S.A. otrzymało ok. 180 mln złotych. Dzięki temu weszliśmy w 2014 rok z obszernym portfelem
zamówień, pozytywnie rozwiązanym sporem prawnym oraz możliwa była spłata znacznej części kredytu bankowego,
co pozwala nam skoncentrować się na działalności operacyjnej.
Należy odnotować, że 2013 rok przyniósł niższe przychody ze sprzedaży, niż w roku poprzednim. Spadek ten był
głównie spowodowany przesunięciem wejścia w życie kontraktów Opole oraz Jaworzno. Zakładamy, że 2014 rok
przyniesie odwrócenie tej tendencji, co zostanie uwidocznione w kolejnych raportach okresowych. Nasze plany
na ten rok zakładają osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego netto.
Spodziewamy się też licznych okazji sprzedażowych i poprawiającego się otoczenia biznesowego w nadchodzących
latach. Konieczność realizacji inwestycji w energetyce oznacza, że nadchodzi rozkwit na rynku budownictwa
energetycznego.
Szacuje się, że w okresie 2011-2020 ma zostać oddanych do eksploatacji ok. 1,2-1,5 GW nowych mocy rocznie.
Inwestycje, zarówno odtworzeniowe, jak i rozwojowe, w segmencie elektroenergetycznym, wg szacunków, pochłoną
około 140 mld złotych w ciągu najbliższych kilkunastu lat.
RAFAKO S.A. jest w stanie sprostać wyzwaniom jakie stawia rynek energetyczny. Spółka posiada w swojej ofercie
najszerszą gamę technologii energetycznych w Europie. Poza wszystkimi, stale udoskonalanymi instalacjami ochrony
środowiska, RAFAKO S.A. posiada kompetencje do budowy bloków energetycznych na wszystkie parametry i
rodzaje spalanych paliw. RAFAKO S.A. jest jedną z czterech firm europejskich, obok Alstom, Hitachi Power Europe
i Doosan Babcock, które dysponują kompleksową technologią na bloki nadkrytyczne.
W odpowiedzi na problemy braku nowych mocy, założenia ekologiczne i niewystarczające ilości nośników energii,
Firma w swojej strategii wychodzi naprzeciw Klientom sektora energetycznego, oferując wysokosprawne urządzenia
energetyczne oraz instalacje ochrony środowiska.
W 2014 roku RAFAKO S.A. będzie kontynuować swoją dotychczasową działalność rynkową jak i rozwijać swoją
ofertę dla klientów. W szczególności planujemy oferować dla klientów w kraju i za granicą kompletne instalacje
energetyczne, takie jak bloki węglowe, bloki parowo-gazowe, instalacje do ochrony środowiska, a w tym instalacje
odsiarczania i odazotowania spalin, instalacje odpylania spalin. Ponadto planujemy kontynuować naszą działalność
handlową w zakresie kotłów o parametrach nadkrytycznych, kotłów z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, kotłów
odzyskowych oraz kotłów dla spalarni odpadów komunalnych usług diagnostycznych, modernizacyjnych i naprawę
kotłów i urządzeń przykotłowych. Jednocześnie też będziemy z pewnością w tym roku i następnych oferowali nasze
usługi jako jeden z największych producentów elementów kotłów w Europie.
Konieczność spełnienia zaostrzających się unijnych norm w zakresie ekologii powinna sprzyjać dalszemu
zaangażowaniu Spółki na krajowym rynku instalacji ochrony środowiska, któremu nasza Firma oferuje posiadane
technologie w zakresie realizacji kompletnych obiektów instalacji odsiarczania spalin, termicznej utylizacji odpadów
komunalnych i przemysłowych oraz spalania biomasy, modernizacji kotłów pod kątem obniżenia emisji tlenków
azotu, a także w zakresie urządzeń odpylających.
Korzystając z okazji, chciałbym w imieniu całego Zarządu RAFAKO S.A. podziękować wszystkim Akcjonariuszom
Partnerom Biznesowym za okazywane zaufanie i wiarę w skuteczność podejmowanych przez nas działań, Radzie
Nadzorczej za udzielane wsparcie oraz Załodze RAFAKO S.A. za kolejny rok rzetelnej pracy.
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