LIST PREZESA ZARZĄDU ZUE S.A.
Szanowni Państwo,
Mam przyjemność oddać do Państwa rąk sprawozdanie
Grupy ZUE za 2013 rok.
Był to dla naszej Grupy nie tylko okres realizacji wielu prestiżowych projektów ale i czas obfitujący
w wydarzenia, które przyniosą pozytywne efekty w kolejnych okresach.
Przede wszystkim przeprowadziliśmy połączenie spółek ZUE SA i PRK w Krakowie SA, co uprościło
strukturę korporacyjną (m.in. poprzez stworzenie jednego centrum korporacyjnego) oraz usprawniło
proces decyzyjny i procesy operacyjne w ramach Grupy. To z kolei pozwoli nam na obniżenie kosztów
administracyjnych i organizacyjnych, a także uzyskanie szeregu efektów synergii w ramach
prowadzonych

prac

wykonawczych.

Planujemy

także

w

najbliższej

przyszłości

połączenie

posiadanych przez Grupę ZUE spółek projektowych.
Był to także rok, w którym z sukcesem weszliśmy na rynek energetycznych sieci przesyłowych
wysokiego napięcia, składając najkorzystniejszą ofertę w projekcie o wartości 469 mln zł netto na
budowę

dwutorowej

linii

400

kV

Kozienice

-

Ołtarzew,

na

zlecenie

Polskich

Sieci

Elektroenergetycznych SA. Wierzymy, że referencje pozyskane w tak prestiżowym projekcie pozwolą
nam zdobywać kolejne interesujące kontrakty w tej branży i stopniowo zwiększać w naszych
przychodach udział sprzedaży kierowanej do rynku inwestycji w infrastrukturę sieci energetycznych,
który oceniamy jako atrakcyjny.
2013 rok zakończyliśmy także lepszymi niż w 2012 roku wynikami finansowymi. Pomimo spadku
przychodów do 410,5 mln zł (z 518,1 mln zł), odnotowaliśmy skonsolidowany zysk netto sięgający 5,6
mln zł, czyli o 133,1% wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Cieszy nas szczególnie wynik
zanotowany na działalności budowlanej, który sięgnął 7,6 mln zł, wobec 2,8 mln zł rok wcześniej
(wzrost o 176,1%).
Lepsze wyniki wypracowaliśmy pomimo stosunkowo trudnej sytuacji na rynku usług budownictwa
kolejowego i miejskiego, przede wszystkim w pierwszym półroczu 2013 roku, kiedy to rynek
charakteryzował się zmiennymi kosztami surowców i usług obcych. Na to nałożyło się opóźnienie lub
wstrzymanie wielu robót, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w I kwartale 2013
roku.
W 2014 rok weszliśmy z portfelem zamówień na poziomie ok. 700 mln zł, w pierwszym miesiącach
tego roku rozbudowując go do bardzo bezpiecznego poziomu 1,3 mld zł, którym możemy się
pochwalić obecnie.

Aktywnie poszukujemy kolejnych interesujących zleceń i kontynuujemy działania mające na celu
wejście na wybrane rynki zagraniczne.
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celem
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jednego

z
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ogólnopolskiego rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej, oraz jednego z kluczowych
podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej, a także sukcesywne
zwiększanie naszej sprzedaży na rynku inwestycji w infrastrukturę sieci energetycznych.
Choć miniony i bieżący rok stawiają przed naszą branżą wiele wyzwań, oceniamy długofalowe
perspektywy na rynkach naszej działalności jako dobre. Również perspektywy związane z nową
perspektywą unijną są, w naszej ocenie, obiecujące.
Rok 2014 będzie zatem dla Grupy ZUE kolejnym rokiem wytężonej pracy, skoncentrowanej z jednej
strony na wykorzystaniu możliwości rynkowych, z drugiej zaś – na dalszej poprawie efektywności.
Celem nadrzędnym niezmiennie pozostaje dla nas umacnianie naszej rynkowej pozycji i budowanie
wartości Grupy dla jej Akcjonariuszy.
Z wyrazami szacunku,
Wiesław Nowak
Prezes Zarządu
ZUE S.A.

