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Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze

Mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny SCO-PAK SA za rok obrotowy
2013. Chciałbym przedstawić w nim w sposób syntetyczny dokonania i wydarzenia, które
miały miejsce w Spółce oraz jej otoczeniu rynkowym w 2013 roku.
Rok 2013 był dla Spółki rokiem realizacji dwóch strategicznych zadań inwestycyjnych.
Z końcem IV kwartału 2011 roku rozpoczęto prace przygotowawcze, a od II kwartału 2012
prace rozbiórkowe a następnie budowlane

przygotowujące rozpoczęcie budowy

elektrociepłowni węglowej mającej zastąpić dotychczas wykorzystywaną ciepłownię
mazutową. Wybudowana elektrociepłownia wyposażona jest w turbozespół wytwarzający w
toku procesu technologicznego energię elektryczną zaspakajając w około 50 % potrzeby
Zakładu Produkcji Papieru. Inwestycja została zamknięta z końcem 2013 roku. W ostatnim
kwartale 2013 roku elektrociepłownia pracowała pod zamierzonymi obciążeniami. Mogę
stwierdzić, że zamierzone cele inwestycji zostały osiągnięte. Jeden z najdroższych surowców
energetycznych, czyli mazut został zastąpiony, zdecydowanie tańszym węglem. Jednocześnie
Spółka osiągnęła zdolność do częściowego zaspokojenia potrzeb w zakresie energii
elektrycznej.
Drugim zadaniem inwestycyjnym 2013 roku była budowa biologicznej oczyszczalni
ścieków w Zakładzie Produkcji Papieru. Celem przedsięwzięcia była minimalizacja kosztów
oczyszczania ścieków. Ukończenie zadania pozwoliło Spółce na uniezależnienie się od
miejscowych operatorów, dyktujących nieuzasadnienie wysokie stawki za oczyszczanie i
przesył ścieków.
Całkowite nakłady poniesione w trakcie realizacji programu inwestycyjnego
przekroczyły 32,2 mln zł.
Próby pozyskania nowego finansowania w pierwszej połowie 2013 roku były
nieskuteczne. Spółka stała przed koniecznością z jednej strony spłaty zapadających w połowie

roku obligacji, a z drugiej koniecznością pokrywania zobowiązań wynikających z prowadzonych
inwestycji.
Zobowiązania inwestycyjne były pokrywane ze środków własnych Spółki w tym z
kapitału obrotowego. Niestety przedłużające się negocjacje z dostawcami finansowania
dłużnego spowodowały znaczący spadek poziomu kapitału obrotowego, co w rezultacie
doprowadziło do spadku produkcji, przychodów oraz strat za 2013 rok.
Doprowadzenie do emisji obligacji serii E, F i G pozwoliło na zasilenie kapitału
obrotowego, wykup zapadających w 2013 roku obligacji oraz wywiązanie się ze zobowiązań
inwestycyjnych.
W czwartym kwartale 2013 roku oraz w pierwszym kwartale 2014 roku widoczna jest
poprawa

sytuacji

ekonomiczno-finansowej

Spółki.

Nastąpił

zadowalający

wzrost

wykorzystania mocy produkcyjnych, przychodów oraz wyniku operacyjnego. Przychody za
1Q2014 wyniosły 17 773 tys. zł, co stanowi 49 % całej sprzedaży za 2013 rok.
Pragnę podziękować Inwestorom za zaufanie, jakim nas obdarzyli oraz za wiarę w
perspektywy rozwoju naszej Spółki. Jestem przekonany, że rok 2014 będzie rokiem rozwoju
SCO-PAK SA, a zakończone inwestycje wpłyną na wzrost rentowności Spółki, czego sobie i
Państwu życzę.
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