VÝROČNÍ ZPRÁVA
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RESPEKT
Vážíme si našich zákazníků, partnerů a dodavatelů.
Vždy pozorně nasloucháme jeden druhému nehledě na to,
jakou funkci zastáváme a kde pracujeme.
Vážíme si historie a tradice odvětví.
Úspěchy minulosti nás inspirují k novým vítězstvím.
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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení obchodní partneři, vážení zaměstnanci, dámy a pánové,

přestože uplynulý rok nebyl pro společnost ARAKO spol. s r.o. jednoduchý, podařilo se nám dosáhnout mnohých úspěchů. Roční tržby roku 2015 se oproti roku
2014 zvýšily o 4,06 % a opatření pro zvýšení efektivity, která byla realizována v průběhu roku, vedla ke snížení nákladů společnosti o 10 %.
V loňském roce úspěšně pokračovaly dodávky armatur pro projekt MO34 (dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku).
Velmi pozitivně se vyvinula spolupráce se společností Siemens AG. Společnost ARAKO dokončila a zrealizovala vývojový úkol na dodání šoupátek
o světlosti DN 800 pro „projekt roku“ PERN, Polsko. Naopak negativně ovlivnil realizaci podniku výrazný faktor z makroprostředí firmy – pád rublu, který byl již
koncem roku 2014 předzvěstí poklesu ruské ekonomiky. Pro ARAKO představuje vývoz do Ruské federace tradičně nejvýznamnější podíl na tržbách,
hospodaření podniku a celkově rozvoj společnosti tak nedosáhly svých maxim. Pád rublu a řešení dané situace pro nás ovšem znamená významnou
zkušenost pro budoucí obchody.
Pro příští období jsme si vytyčili několik cílů. Prioritou zůstává celopodnikové zaměření na zákazníky. Pro zajištění jejich spokojenosti budeme směřovat
veškeré úsilí ke striktnímu dodržování dodacích termínů. Rok 2016 bude rokem zefektivňování výrobních procesů a rokem hospodářského růstu.
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům, kteří mají největší zásluhu na dosažených výsledcích, za jejich každodenní práci a nasazení. Velmi si toho vážím.
V neposlední řadě děkuji obchodním partnerům za důvěru, kterou, jak věřím, v příštím období nezklameme.

Rovshan Abbasov,
generální ředitel ARAKO spol. s r.o.
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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
Společnost ARAKO spol. s r.o. je významným českým výrobcem
průmyslových armatur pro klasickou i jadernou energetiku a jiné průmyslové
obory, jako jsou chemie, petrochemie a další. Společnost staví na více než
60leté tradici jejich vývoje a výroby spojené s koncernem SIGMA a výrobním
závodem Sigma Opava.
Společnost ARAKO spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Od roku 2007
je jejím novým vlastníkem ruská skupina AO ATOMENERGOMASH
(zkráceně AEM), která je strojírenskou divizí ruské státní energetické
korporace Rosatom. V letech 2011–2013 prošla společnost rozsáhlou
modernizací, v rámci které bylo do rozvoje především výrobního parku
investováno cca 150 mil. Kč.
Předmětem podnikání společnosti je výroba průmyslových armatur
a poskytované služby spojené s jejich vývojem, servisem, generálními
opravami, poradenstvím. Do služeb patří také výrobní kooperace.
Společnost ARAKO je velkým vývozcem. Průmyslové armatury společnosti
ARAKO můžeme nalézt v 25 zemích čtyř kontinentů. V posledních letech
činil podíl exportu na celkovém obratu firmy cca 90 %. Byly realizovány
úspěšné a velké obchody v Ruské federaci a probíhaly dodávky pro projekt
dostavby třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Mochovce
na Slovensku, kde se ARAKO stalo hlavním dodavatelem armatur
pro projekt.
O KROK NAPŘED
Snažíme se být lídrem na globálních trzích.
Jsme vždy o krok napřed v technologiích, znalostech
a kvalifikaci našich zaměstnanců.
Neustále se učíme a rozvíjíme.
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ZPRÁVA
ZA ROK 2015
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FINANCE
Pro rok 2015 si společnost ARAKO stanovila cíl zrealizovat tržby ve výši

OBJEM TRŽEB 2010–2015 (CZK)

412 494 tis. Kč. Tento plán byl splněn na 79 %, to znamená, že tržby firmy
činily 325 508 tis. Kč. Příčiny nesplnění byly především externí – řada tendrů
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2012

2013
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2015

TRŽBY
ZA PRODEJ ZBOŽÍ

33 949

14 522

13 649

18 084

60 120

21 486

TRŽBY ZA PRODEJ
VLASTNÍCH VÝROBKŮ
A SLUŽEB

383 615

388 766

274 722

404 383

252 176

304 022

TRŽBY CELKEM

417 564

403 288

288 371

422 467

312 296

325 508

se z různých důvodů na straně zákazníka neuskutečnila, některé zahraniční
projekty, zejména na území Ukrajiny a Turecka, byly kvůli politické situaci
odsunuty. Výši „rublových“ tržeb po přepočtu na koruny negativně ovlivnil
pád rublu. Nicméně roční tržby roku 2015 se oproti roku 2014 zvýšily
o 4,06 % (z 312 296 tis. Kč na 325 508 tis. Kč).
Na snížení plánovaných tržeb jsme již v průběhu roku reagovali příslušnými
opatřeními, která vedla ke snižování nákladů společnosti. Z plánovaných
nákladů ve výši 104 934 tis. Kč jsme uspořili 10 % (skutečné náklady se tak
vyšplhaly na 94 834 tis. Kč).
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OBCHOD
V roce 2015 pokračovaly dodávky armatur pro projekt MO34 (dostavba
3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku). Velmi významné
byly opět dodávky jaderných armatur pro ruské jaderné elektrárny –
Novovoroněžská, Rostovská, Kalininská, Leningradská, Smolenská.
Jednalo se o cca 4,5 tis. ks armatur a náhradních dílů.
Obchodnímu oddělení se podařilo sjednat novou spolupráci s německým
výrobcem, která se z dlouhodobého hlediska může stát strategickou. Velmi
úspěšně se jeví spolupráce se společnostmi Siemens AG, Německo,
a Siemens Energy Inc., USA, které se staly v oblasti klasického sortimentu
klíčovými zákazníky.
Společnost ARAKO bude usilovat o spolupráci s firmami IDS-BUD S.A.
a PSJ Hydrotranzit i pro druhou etapu výstavby největšího ropného terminálu
v Gdaňsku, čímž by navázala na dodávky šoupátek DN 800 v roce 2015.
Celkem bylo dodáno 22 ks šoupátek DN 800 (největších armatur v historii
firmy – výška s elektropohonem činila 4 m) a 18 ks motýlkových klapek
DN 800.
Další významnější dodávky v roce 2015 směřovaly do Velké Británie,
pro britského zástupce firmy – společnost Valveforce, na Slovensko,
do Rakouska, ale také do Číny. Pokračuje spolupráce s firmou ČEZ, a. s.,
na dodávkách výrobků a služeb pro české jaderné i klasické elektrárny.
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PERSONÁL
V roce 2015 pracovalo ve společnosti 199 zaměstnanců, z toho bylo
do kategorie THP zařazeno 97 a do dělnické kategorie 102 zaměstnanců.
Průměrný počet pracovníků společnosti za rok 2015 byl o 13 lidí nižší oproti
roku 2014, v roce 2016 však plánujeme navýšení, a to o 10 zaměstnanců
v dělnické kategorii.
Stále častěji se setkáváme s problémem, kterým je absence kvalifikovaných
pracovních sil a nezájem mladých lidí o studium strojírenských oborů.
Palčivé téma se snažíme řešit preventivně. Účastníme se náborových akcí,
jakou byl například v roce 2015 veletrh JOB FEST v Opavě. Dlouhodobě
spolupracujeme s odbornými školami – se Střední školou technickou
v Opavě nebo VŠB-TU v Ostravě. Studenty se snažíme zaujmout na akcích
pořádaných školami, nabízíme odbornou praxi ve výrobě, zadáváme témata
a spolupracujeme na zpracovávání diplomových prací.
Své zaměstnance a zaměstnankyně soustavně připravujeme formou
efektivního systému vzdělávání, podporujeme jejich aktivity v oblasti
zvyšování a prohlubování kvalifikace. V roce 2015 došlo ke zvýšení nákladů
na vzdělávání o 6 %.

191

JAKOST
Systém managementu kvality je ve společnosti ARAKO zaveden a řízen podle ISO 9001:2008.
V loňském roce byl proveden recertifikační audit dle normy ISO 9001:2008 a také dle evropské
tlakové směrnice 97/23/EC.
Kvalita vyráběné produkce je ověřena certifikáty mezinárodně uznávaných organizací.
Dokladem kvality je, mimo jiné, schopnost vyrábět a dodávat armatury pro primární okruhy
jaderných elektráren ruského typu po celém světě.
Také v roce 2015 proběhla celá řada úspěšných přejímek speciálních armatur pro jaderné
elektrárny Rostovskou, Novovoroněžskou, Leningradskou, Kalininskou, Baltijskou
a Smolenskou – Ruská federace, Mochovce, 3. a 4. blok – Slovensko, Tianwan – Čína,
Kudankulam – Indie, Dukovany – Česká republika.
Úspěšně byly završeny dodavatelské audity ze strany SIGMA DIZ, Steinmüller Babcock
Environment, Inžinierske stavby Košice, KP RIA, Enesco, SE/Enel a Atomstrojexport.
Nezávislé externí orgány zase zajišťovaly dohled nad přezkoušením pracovníků či atestací
technologie v následujících oblastech:
- Periodické přezkoušení praktických znalostí pracovníků OTK, nedestruktivní defektoskopie
a zkušeben v souladu s požadavky PNAE G-7-010-89 (komisí AO NPO CNIITMASH).
- Atestace technologie svařování a navařování armatur určených pro jaderná zařízení v souladu
s PNAE G-7-010-89 (komisí AO NPO CNIITMASH).
- Atestace svářečů zařízení a potrubí pro jadernou energetiku. Prověrka teoretických znalostí dle
PNAE G-7-009-89, PNAE G-7-010-89 a praktická zkouška v souladu s požadavky
PNAE G-003-87.
Audit výrobce zařízení v systému OIAE (oblast používání jaderné energie) provedl certifikační
orgán AtomTechnoTest, Ruská federace.

BEZPEČNOST
Bezpečnost lidí a ochrana životního prostředí je pro nás
nejvyšší prioritou, v této oblasti nic nepodceňujeme.
Známe bezpečnostní pravidla a dbáme na to,
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aby nebyla porušována.

VÝVOJ, VÝROBA, SERVIS
Sortiment společnosti ARAKO tvoří průmyslové armatury z oceli uhlíkové, legované a nerezové.
Zahrnuje uzavírací a zpětné ventily, vlnovcové ventily, filtry, odkalovací a odluhovací ventily,
šoupátka, zpětné klapky, kulové kohouty a dále speciální armatury pro jadernou energetiku.
Speciálními armaturami pro jadernou energetiku se rozumí vlnovcové uzavírací a regulační
ventily, rychločinné vlnovcové ventily s pneumatickým ovládáním, solenoidové rozvaděče,
zpětné ventily, regulační kohouty, ventily KIP, nově také uzavírací šoupátka a výpustné ventily
pro kanalizační systémy jaderných elektráren.
Společnost není pouze výrobcem, pro své zákazníky zajišťuje také servis, dodávky náhradních
dílů či poradenskou činnost v oblasti průmyslových armatur. Působí zde také vlastní vývojové
pracoviště, které vyvíjí produkty dle konstrukčních požadavků zákazníků, nebo řeší úpravy
armatur pro speciální aplikace a ze speciálních materiálů.
Konstrukčnímu oddělení se podařilo zrealizovat veškeré stanovené vývojové úkoly pro rok 2015.
Byly vyrobeny prototypy kovaných šoupátek A42 pro jadernou energetiku a čeká je závěrečné
provedení kvalifikačních zkoušek, a to na jaře 2016.
V roce 2015 společnost ARAKO doplnila výrobkové řady stávajících armatur o litá šoupátka
pro petrochemický průmysl DN 800 PN 16 (materiál WCB), vysokotlaké filtry D71 pro klasickou
energetiku DN 100 PN 320 (materiál GP240GH+N) a rychločinné ventily A13 pro jadernou
energetiku DN 150 PN 160 s rovnoosým tělesem.
Díky investicím provedeným v letech 2011–2013 nabízí ARAKO kooperace v oblasti soustružení,
frézování, broušení, navařování, svařování, tryskání nebo lakování a tepelného zpracování.

JEDEN TÝM
Máme společné cíle. Práce v týmu stejně smýšlejících lidí
umožňuje dosahovat unikátních výsledků. Společně jsme
silnější a můžeme dosahovat lepších výsledků. Úspěchy
pracovníků jsou úspěchy společnosti.
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VÝHLED
NA DALŠÍ OBDOBÍ
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VÝHLED NA DALŠÍ OBDOBÍ
Společnost ARAKO si do roku 2016 dala za cíl zvýšit objem tržeb o 20 % oproti roku 2015,
tj. dosáhnout tržeb ve výši 410 236 tis. Kč. Náklady pro rok 2016 jsou plánovány o 4 % nižší, než
byl plán roku 2015. Po několika letech, kdy byla společnost ve ztrátě, plánujeme v letošním roce
čistý zisk ve výši 5 479 tis. Kč.
V letošním roce nás rovněž čeká několik významných auditů, jedná se především o společný
dodavatelský audit podle vyhl. 132/2008 Sb., 309/2005 Sb. (jaderná energetika ČR) ze strany
ČEZ, a. s., Škoda JS, a. s., a OT Energy Services, a. s., dodavatelský audit zákazníka JE PAKS,
v říjnu 2016 pak dozorový audit podle normy ISO 9001:2008 pod dohledem TÜV SÜD
Management Service a v neposlední řadě také dozorový audit podle evropské tlakové směrnice
2014/68/EU.
Plán rozvoje nových produktů pro rok 2016 zahrnuje armatury pro jadernou energetiku – kované
klapky A60 (DN 300 PN 250, materiál 08Ch18N10T) a kovaná šoupátka A42 (DN 100 PN 160
z uhlíkového materiálu 12020.1, DN 300 PN 250 z nerezového materiálu 08Ch18N10T, DN 200
PN 160 z uhlíkového materiálu 12020.1) dle předpisů NP-068-05 a příslušných norem PNAE G.
Po dokončení příslušných kvalifikačních zkoušek na prototypech bude následovat zavedení
výrobků do nabídky produkce společnosti ARAKO.
Největšími úkoly pro rok 2016 bude péče o stávající zákazníky, prohlubování obchodních vztahů
a získávání nových klientů. Budeme intenzivně pracovat na budování pozitivní image a udržení
statusu spolehlivého dodavatele. Usnadníme zákazníkům přístup k informacím o nabízené
produkci i podniku ARAKO jako celku.

ODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDEK
V práci na sebe klademe ty nejvyšší nároky a nehodnotíme
vynaložené úsilí, nýbrž dosažený výsledek.
Dobrý výsledek je základem pro naše další úspěchy.
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VLASTNICKÁ STRUKTURA
A VÝKONNÉ VEDENÍ
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VLASTNICKÁ STRUKTURA A VÝKONNÉ VEDENÍ
SPOLEČNÍCI
Liges s.r.o.

Obchodní podíl: 153/650

Hviezdoslavova 2897/18, Předměstí, 746 01 Opava
Identifikační číslo: 279 33 270
AKCIONĚRNOJE OBŠČESTVO

Obchodní podíl: 497/650

„ATOMNOJE I ENERGETIČESKOJE MAŠINOSTROJENIE“
Moskva, Bolšaja Ordynka 24, Ruská federace
STATUTÁRNÍ ORGÁN
Jednatel společnosti:
ROVSHAN ABBASOV, dat. nar. 30. 6. 1980
Horní 991/11, 747 23 Bolatice
VÝKONNÉ VEDENÍ K 31. 12. 2015
Rovshan Abbasov

generální ředitel

Julia Dolgusheva

ředitelka controllingu

Ing. Jiří Rataj

finanční ředitel

Jaromír Petřkovský

výrobní ředitel

Josef Švamberg

ředitel pro kvalitu

Bc. Petr Skácel

ředitel nákupu

Pavlína Koligová

personální ředitelka

Martin Klimša

hlavní konstruktér
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ARAKO spol. s r.o.
Hviezdoslavova 2897/18
746 01 Opava
Česká republika
tel.: +420 553 694 111
e-mail: arako@arako.cz
www.arako.cz

