Załącznik do raportu bieżącego nr 59/2022
Wybrane informacje operacyjne P.B.I. ENERGOPOL sp. z o.o.
w tys. zł
2020
2021
10.2022
Przychody ze sprzedaży
57 211
31 181
14 456
Wynik na sprzedaży
389
-6 734
- 506
Wynik na działalności operacyjnej
1 507
-6 447
*6 465
Wynik netto
1 183
-6 490
5 686
Aktywa trwałe
7 488
6 986
5 385
Aktywa obrotowe
15 463
6 478
9 776
Aktywa razem
22 951
13 464
15 161
Kapitał własny
9 484
1 894
8 020
Zobowiązania
długoterminowe
1 377
1 483
1 960
i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe
12 090
10 087
5 181
*w czerwcu 2022 r. w ramach prowadzonej restrukturyzacji została sprzedana jedna z nieruchomości
za kwotę 7 050 tys. zł.

W ocenie Zarządu ZUE S.A. proces integracji ENERGOPOL z Grupą Kapitałową ZUE
potrwa ok. 6 miesięcy. Jednocześnie Spółka informuje, iż ze względu na
konieczność przekształcenia sprawozdań finansowych ENERGOPOL na zgodne
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości stosowanymi w Grupie ZUE nie
jest możliwe na dzień transakcji precyzyjne wskazanie wpływu wyników i elementów
bilansu ENERGOPOL na wyniki Grupy ZUE. Spółka będzie dokonywała agregacji
informacji ENERGOPOL w kolejnych okresach sprawozdawczych, co z kolei zostanie
zaprezentowane w odpowiednich raportach okresowych.
Historia firmy ENERGOPOL sięga 1982 roku. W obecnej formie prawnej spółka
funkcjonuje od 1991 roku. Obecnie spółka prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie:
1. Kompleksowa realizacja inwestycji komunikacyjnych:
 roboty drogowe,
 obiekty mostowe - drogowe,
 przepusty,
 ekrany akustyczne,
 urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 sieci wody i kanalizacji,
 sieci c.o. i gazu,
2. Budowa obiektów przemysłowych i specjalistycznych
 obiekty kubaturowe,
 konstrukcje żelbetowe,
 zabezpieczanie osuwisk.
3. Usługi sprzętowe.
Zakres działalności ENERGOPOL jest kompatybilny z działalnością ZUE.

Na dzień 23 listopada 2022 roku w ENERGOPOL było zatrudnionych 65 pracowników.
Obecnie ENERGOPOL realizuje 3 kontrakty budowlane, w tym 2 samodzielnie oraz
1 w konsorcjum.
W wyniku głównie niezawinionych przez ENERGOPOL opóźnień w realizacji
kontraktów budowlanych oraz wynikających z nich konsekwencji finansowych, jak
również radykalnych wzrostów czynników wytwórczych na rynku budowlanym
(m.in. usługi podwykonawców, materiały, transport), ENERGOPOL w 2021 roku
zanotował stratę netto w wysokości (-) 6,5 mln zł. W celu przeciwdziałania upadłości,
w listopadzie 2021 roku w ENERGOPOL wdrożono postępowanie układowe
z wierzycielami, opracowano plan działania spółki w okresie restrukturyzacji i po
restrukturyzacji. Jednym z elementów ww. działań było poszukiwanie inwestora
strategicznego.
Kluczowym elementem potencjału produkcyjnego ENERGOPOL są wysoko
wyspecjalizowane i doświadczone w zakresie robót montażowo-budowlanych zespoły
pracowników budowlanych oraz zespół ds. ofertowania, które będą w opinii Spółki
stanowić wzmocnienie potencjału wykonawczego Grupy Kapitałowej ZUE. Spółka
posiada sprzęt, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania prac oraz
nieruchomość biurową w centrum Krakowa.
Włączenie ENERGOPOL do Grupy Kapitałowej ZUE w ocenie Spółki poprzez m.in. efekt
synergii pomiędzy firmami przełoży się na realizację części celów strategicznych
Grupy ZUE tj. utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku budownictwa komunikacyjnej
infrastruktury kolejowej i miejskiej. Przejęcie ENERGOPOL umożliwi zwiększenie oferty
Grupy Kapitałowej ZUE w zakresie robót drogowych, obiektów mostowych i sieci
sanitarnych, tj. segmentów, w których do tej pory Grupa ZUE była w dużej mierze
uzależniona od podwykonawców. Wzmocnieniu ulegnie również posiadany przez
Grupę ZUE park maszynowy.

