WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE
za 3Q 2020

Zastrzeżenia prawne
Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana,
w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacji jest przedstawienie wybranych informacji o spółce ZUE S.A.
(ZUE, Spółka) oraz Grupie Kapitałowej ZUE (Grupa ZUE).
Niniejsza Prezentacja nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedaży lub zaproszenia do subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub innych
instrumentów finansowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy dokument nie jest ani poradą, ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów
finansowych.
W związku z powyższym niniejsza Prezentacja nie stanowi podstawy i nie powinna być wykorzystywana, w całości lub w części, do podjęcia jakichkolwiek decyzji
inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania.

Ani Spółka, ani jej dominujący akcjonariusz, ani członkowie jej organów, ani podmioty powiązane Spółki, ani inne osoby działające w imieniu Spółki lub na jej zlecenie nie
ponoszą odpowiedzialności za kompletność lub rzetelność informacji bądź opinii zawartych w niniejszej Prezentacji. W żadnym przypadku treść niniejszego dokumentu
nie może być interpretowana jako zawierająca lub stanowiąca jakiekolwiek bezpośrednie czy dorozumiane oświadczenia lub gwarancje Spółki, jej dominującego
akcjonariusza, członków jej organów, podmiotów powiązanych Spółki, czy innych osób działających w imieniu Spółki lub na jej zlecenie. W związku z powyższym żadna z
ww. osób nie ponosi odpowiedzialności pod żadnym względem za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania niniejszej Prezentacji lub
jakichkolwiek zawartych w niej treści.
Pewne informacje w tej Prezentacji zostały uzyskane od osób trzecich, które Spółka uważa za rzetelne, jednakże Spółka nie dokonywała weryfikacji i nie gwarantuje
dokładności lub kompletności tych informacji.
Wszystkie informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek jej część, ani ich kopie nie mogą być przekazywane lub przesyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii,
Kanady lub Japonii. Rozprowadzanie niniejszego dokumentu w innych jurysdykcjach może być ograniczone prawem, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego
dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać.

Niniejsza Prezentacja może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości odnoszące się w szczególności do strategii Spółki oraz Grupy, prognoz rynkowych,
planowanych nakładów inwestycyjnych lub przyszłych przychodów. Oświadczenia te z natury wiążą się z ryzykiem i niepewnością i ani Spółka, ani jej dominujący
akcjonariusz, ani członkowie jej organów, ani podmioty powiązane Spółki, ani inne osoby działające w imieniu Spółki lub na jej zlecenie nie zapewniają, że przewidywania
te zostaną spełnione.
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Grupa ZUE w liczbach
 Przychody Grupy ZUE : 610,8 mln PLN

 Zysk brutto na sprzedaży: 22,9 mln PLN
 Zysk z działalności operacyjnej : 5,1 mln PLN
 EBITDA : 15,1 mln PLN

 Zysk netto : 2,9 mln PLN
 Portfel zamówień Grupy ZUE : 1,6 mld PLN
 Podpisane umowy w 2020 roku: ok. 142 mln PLN
 Najkorzystniejsze wybrane oferty w przetargach
tramwajowych o wartości ok. 190 mln PLN
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Akcjonariat ZUE

24,88%

Wiesław Nowak
MetLife OFE

6,51%
6,08%

PKO Bankowy OFE

62,53%

Pozostali

 Metlife OFE – stan posiadania na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ZUE w dniu 8 grudnia 2014 r. przekazanym w raporcie bieżącym nr 41/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.
 PKO Bankowy OFE - stan posiadania na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ ZUE w dniu 18 czerwca 2014 r. przekazanym w raporcie bieżącym nr 31/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.
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Dane finansowe ZUE S.A.
Pozycja

Przychody ze sprzedaży
Zysk brutto na sprzedaży

3Q 2019

707 422

Pozycja

3Q 2020

573 291

Przepływy z działalności operacyjnej

3Q 2019

3Q 2020

-81 505

-5 247

-827

-7 158

Przepływy z działalności inwestycyjnej

19 834

20 267

6 258

5 089

Przepływy z działalności finansowej

7 247

1 764

15 910

14 962

Przepływy pieniężne netto razem

-75 085

-10 641

Zysk brutto

6 341

4 817

Środki pieniężne na początek okresu

79 404

27 979

Zysk netto

3 700

3 416

Środki pieniężne na koniec okresu

4 313

17 346

EBIT

EBITDA

Pozycje bilansowe

2019

Wskaźniki

3Q 2020
Dług netto*

2019

3Q 2020

14 373

30 346

0,7

0,7

517 689

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik pokrycia aktywów
kapitałem własnym

0,3

0,3

149 291

152 647

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego

0,6

0,6

Zobowiązania długoterminowe

51 499

50 005

0,3

0,1

Zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik zadłużenia
długoterminowego

322 541

315 037

19 156

24 362

Zobowiązania razem

374 040

365 042

Wskaźnik płynności bieżącej

1,1

1,1

Wskaźnik płynności szybkiej

1,0

1,0

Aktywa trwałe

181 634

174 476

Aktywa obrotowe

341 697

339 399

Aktywa razem

523 331

Kapitał własny
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*(Długoterminowe i krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe + zobowiązania leasingowe + długoterminowe i
krótkoterminowe pozostałe zobowiązania finansowe) - środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Kapitał pracujący

Dane finansowe Grupy ZUE
Pozycja

3Q 2019

Przychody ze sprzedaży

748 258

610 764

Zysk brutto na sprzedaży

23 175

22 940

7 184

5 140

16 965

15 134

6 729

4 268

EBIT
EBITDA
Zysk brutto
Zysk netto

Pozycje bilansowe
Aktywa trwałe

3 966

2019
182 336

Pozycja

3Q 2020

2 911

Przepływy z działalności operacyjnej

3Q 2020

-84 785

-2 671

-485

-5 585

Przepływy z działalności finansowej

9 013

-3 685

Przepływy pieniężne netto razem

-76 257

-11 941

Środki pieniężne na początek okresu

81 723

30 378

Środki pieniężne na koniec okresu

5 460

18 445

Przepływy z działalności inwestycyjnej

Wskaźniki

3Q 2020
175 896

3Q 2019

Dług netto*

2019

3Q 2020

21 510

33 665

0,7

0,7

0,3

0,3

Aktywa obrotowe

372 301

359 913

Aktywa razem

554 637

539 149

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik pokrycia aktywów
kapitałem własnym

Kapitał własny

150 441

153 292

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego

0,6

0,6

Zobowiązania długoterminowe

53 318

52 096

0,1

0,1

Zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik zadłużenia
długoterminowego

350 878

333 761

21 423

26 542

Zobowiązania razem

404 196

385 857
Wskaźnik płynności bieżącej

1,1

1,1

Wskaźnik płynności szybkiej

1,0

1,0
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*(Długoterminowe i krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe + zobowiązania leasingowe + długoterminowe i
krótkoterminowe pozostałe zobowiązania finansowe) - środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Kapitał pracujący

Struktura sprzedaży w Grupie ZUE + wyniki spółek zależnych

Działalność
projektowa
1%

Działalność
handlowa
7%
3Q 2020
(Dane w tys. PLN
przed wyłączeniami konsolidacyjnymi)

8 446

39 654

Wynik brutto na sprzedaży

1 222

1 805

-113

-155

7,2

17,8

Obecny portfel zamówień (mln PLN)

Struktura sprzedaży w Grupie ZUE uwzględnia dane przed
wyłączeniami konsolidacyjnymi.
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Railway gft Polska
(handel)

Przychody ze sprzedaży
Wynik netto

Działalność
budowlana
92%

BPK Poznań
(projektowanie)
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Rynek kolejowy
W sierpniu 2020 r. PKP PLK podała, że w 2021 roku gotowe będą dokumentacje projektowe na zlecenia
o wartości ok. 36-40 mld zł a w 2022 roku kolejne, na zlecenia warte kilkanaście miliardów złotych. Ma to
umożliwić ciągłość realizacji zadań i zapobiec tworzeniu się tzw. górek i dołków pomiędzy perspektywami
unijnymi, co miało negatywny wpływ na branżę w przeszłości.
Planowana budowa CPK jest powiązana z rozbudową sieci linii kolejowych. Cały projekt obejmuje budowę
ok. 1800 km nowych linii, w tym ok. 670 km linii dużych prędkości.
Wraz z uruchomieniem portu CPK (2027 rok) planowane jest oddanie pierwszych 530 km nowych linii.
Do 2023 roku jest ukończenie prac przygotowawczych na długości ok 1 600 km linii w zakresie modernizacji istniejących już linii.

Rynek wykonawców jest przygotowany na dalszy wzrost – ważne jest, aby odpowiednimi działaniami rządu i zamawiających
wykorzystywać jego potencjał w sposób płynny, przewidywalny i cykliczny, jednocześnie zachęcając branżę do dalszego
inwestowania. Uniknięcie luki inwestycynej a następnie spiętrzenia zleceń w krótkim czasie to obecnie najważniejsze wyzwanie.
W tym kontekście ważne jest wyciągnięcie wniosków z przeszłości i ogłaszanie przetargów już teraz oraz jak najszybsze
uruchomienie środków i postępowań przetargowych, zarówno z funduszu odbudowy związanego z pandemią COVID-19,
jak i z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.
https://raportkolejowy.pl/ireneusz-merchel-proces-inwestycyjny-jest-kontynuowany/
https://stooq.pl/n/?f=1375048&search=merchel
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https://www.cpk.pl/pl/dla-mediow/materialy-dla-mediow
https://logistyka.wnp.pl/mikolaj-wild-zatwierdzono-nowe-linie-kolejowe-laczace-polske-z-cpk,327385_1_0_0.html
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/centralny-port-komunikacyjny-koszty-budowy-cpk-i-etap-do-2023-r/5sve9t6

Rynek miejski
Ośrodki miejskie posiadające infrastrukturę tramwajową w planach długoterminowych mają zawarty rozwój
i rozbudowę sieci tramwajowych. Tego typu inwestycje znajdą oparcie w środkach UE przeznaczonych na
rozwój transportu niskoemisyjnego w ramach kolejnej perspektywy.
 W Warszawie jest planowane otwarcie postępowania na budowę
najnowocześniejszej zajezdni tramwajowej w Polsce, jak również w fazie
przygotowawczej są nowe linie tramwajowe.

 W Grudziądzu, Szczecinie i Olsztynie trwają postępowania na modernizację
linii tramwajowych (Grudziądz i Szczecin z najlepszymi ofertami ZUE).
 Pozostałe miasta takie jak np. Łódź, Toruń czy Gdańsk również planują
znaczne inwestycje.

 W Krakowie oprócz nowatorskiej inwestycji w modelu partnerstwa publiczno
– prywatnego - realizacja linii tramwajowej KST etap IV, w którym ZUE bierze
udział z Mota-Engil Central Europe, planowana jest dalsza rozbudowa sieci
tramwajowej.

Sytuacja budżetowa miast po pandemii może mieć wpływ na ostateczne ukształtowanie długoterminowych
planów inwestycyjnych finansowanych z nowej perspektywy UE 2021-2027.
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Portfel zamówień
Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1 565 mln PLN.

ZUE S.A. w 2020 r. zawarła umowy o łącznej wartości ok. 142 mln PLN.
kwota netto
dla ZUE
(mln PLN)

Typ zadania

Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego
- ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła). (Szczecin).

141,8

buduj

„Przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Toruńskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz” oraz „Przebudowa ulicy
Chełmińskiej na odcinku od ul. Laskowickiej do ul. Wiejskiej” w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa infrastruktury
tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu” oraz „Przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 498
(ul. Chełmińska) w Grudziądzu”.

47,7

buduj

Najlepsze oferty w przetargach złożone obecnie przez ZUE

Spółka obecnie ma złożone najlepsze oferty w przetargach miejskich o łącznej wartości ok. 190 mln PLN
netto. ZUE uczestniczy w kolejnych postępowaniach przetargowych. Są to zarówno przetargi na zadania
miejskie jak i kolejowe w ramach Krajowego Programu Kolejowego.
Wykaz aktualnie realizowanych kontraktów – załącznik 1
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Wpływ pandemii koronawirusa na działalność operacyjną

ZUE realizuje kontrakty budowlane bez istotnych przeszkód, dokładając starań by utrzymać odpowiedni reżim
sanitarny w każdym obszarze działania.

W ramach wdrożonych środków ostrożności m.in. wyposażamy naszych pracowników w niezbędne środki
ochronne, jak również zapewniamy dostęp na nasz koszt do testów na obecność koronawirusa. Powyższe
działania są obciążeniem finansowym dla firmy, jednak najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo
pracowników.
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Podsumowanie
 Poprawa r/r marży brutto Grupy z 3,1% do 3,8%.
 Portfel zamówień Grupy ZUE – ok. 1,6 mld PLN.
 Obecnie złożone najlepsze oferty w przetargach miejskich o wartości ok. 190 mln PLN netto.
 Start w kolejnych przetargach i dążenie do zwiększenia udziału zleceń miejskich w portfelu zamówień jak również
pozyskanie perspektywicznych zleceń na rynku kolejowym.

 Pandemia koronawirusa bez znaczącego wpływu na sytuację finansową i organizacyjną ZUE.
 Budownictwo infrastrukturalne relatywnie dobrze radzi sobie z ograniczeniami związanymi z pandemią.
 Dobre perspektywy branży:

Ogłaszanie kolejnych przetargów przez ośrodki miejskie.
Podtrzymanie przez Ministerstwo Infrastruktury zamierzeń realizacji zaplanowanych inwestycji kolejowych m.in.
w ramach Krajowego Programu Kolejowego i Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Zapowiedź PKP PLK płynnego przejścia między perspektywami finansowymi UE poprzez ogłaszanie już w 2021 roku
znacznej części planowanych inwestycji.
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ZUE S.A.
ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków
tel.: + 48 12 | 266 39 39
fax: + 48 12 | 269 35 89

NIP: 679 27 40 329
REGON: 356578200
www.grupazue.pl

Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/3
Rynek infrastruktury kolejowej
Kontrakt

Wartość netto
dla ZUE
(mln PLN)

Modernizacja linii kolejowej E 30 Kraków Medyka odc. Biadoliny – Tarnów.

45

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykup gruntów w rejonie stacji Medyka w ramach projektu pn. ,,Prace Inwestycyjne
na przejściu granicznym Medyka - Mościska II''.

64

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu "Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa
Zachodnia – Warszawa Gdańska)".

59

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów
Wielkopolski, etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”.

340

Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku
Warszawa-Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting
Europe Facility (CEF).

285

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. LOT D – Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739
na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu: POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65
na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”.

583
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Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/3
Rynek infrastruktury kolejowej
Kontrakt

Wartość netto
dla ZUE
(mln PLN)

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1.a
„Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)” – Faza II.

72

Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ 5.2 – 4 „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice”.

208

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej
nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie”.

372

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” dla projektu POIiŚ 5.1-16 „Poprawa
przepustowości Linii Kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, Etap I: prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – Granica LCS Łowicz”.

92

POIiŚ 5.1-12 "Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice".

303

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz” przewidzianego
do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

385

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.”.

41

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.:
„Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane”.

355
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Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/3
Rynek infrastruktury miejskiej
Kontrakt

Wartość netto
dla ZUE
(mln PLN)

Budowa węzła przesiadkowego - węzeł Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Zawodzie".

41

Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie + prace dodatkowe.

72

Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony.

16

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz
na pl. Szarych Szeregów.

37

Utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022.

56

Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022.

41

Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego
w Gorzowie Wlkp.”

56
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Zał. 2 – Cele strategiczne Grupy ZUE

GŁÓWNE CELE

NAJWAŻNIEJSZE CELE W 2020 – 2022

Utrzymanie

Maksymalne

pozycji jednego z liderów rynku
budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej

Utrzymanie

pozycji jednego z liderów rynku
budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej

wykorzystanie unijnej perspektywy
2014–2020 (realizacja zadań finansowanych z UE
2014-2020 m.in. w ramach „Krajowego Programu
Kolejowego do 2023 r.”)

działalności

Rozwój działalności handlowej na rynku dystrybucji

Rozwój oferty usług serwisowych, utrzymaniowych

Wzmocnienie udziału w rynku projektowania układów

Dywersyfikacja

geograficzna

– rynki zagraniczne
infrastruktury miejskiej i kolejowej

24

i produkcji materiałów torowych
komunikacyjnych

