LIST PREZESA ZARZĄDU ZUE S.A.
Szanowni Państwo,
Mam przyjemność oddać do Państwa rąk sprawozdanie
ZUE S.A. za 2014 rok.
Był to rok, który podsumowuję z dużą satysfakcją. Wypracowaliśmy w tym okresie rekordowe w historii
Grupy przychody ze sprzedaży, przekraczające 644 mln zł, czyli aż o 56,9% wyższe niż osiągnięte rok
wcześniej. Nasz wynik EBITDA sięgnął 22,7 mln PLN, czyli wzrósł o 56,2%, a zysk netto w wysokości
10,7 mln PLN był o 90,1% wyższy niż w osiągnięty w 2013 roku. Grupa poprawiła
na koniec 2014 roku pozycję gotówkową, która wyniosła 71,4 mln PLN wobec 49,7 mln PLN w roku
2013, co stanowi wzrost o blisko 70%.
Osiągnięcie tak dobrych wyników było możliwe dzięki wysokiej skuteczności w pozyskiwaniu zleceń,
dyscyplinie kosztowej w ich realizacji, jak również uzyskaniu efektów synergii wynikających
z połączenia ZUE S.A. i byłego Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.. Miniony
rok był bowiem pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania obu firm jako jednego podmiotu. Jednym
z wielu widocznych efektów połączenia był spadek kosztów zarządu o blisko 11% w ujęciu rok do
roku. ZUE S.A. konsekwentnie realizowało politykę ograniczenia ryzyk budowlanych, prawnych oraz
finansowych, czego dowodem jest ujmowanie w sprawozdaniach finansowych tylko i wyłącznie
pewnych zysków, oraz tworzenie rezerw na potencjalne zagrożenia.
Ważnym wydarzeniem 2014 roku było także wejście, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w
nowy segment działalności, jakim jest projektowanie i budowa energetycznych linii przesyłowych.
Obecnie Grupa ZUE realizuje projekt o wartości 469 mln PLN na budowę linii 400 kV Kozienice –
Ołtarzew. Jestem przekonany, że referencje, które pozyskamy realizując ten projekt pozwolą nam
zdobywać kolejne interesujące kontrakty w tej branży i umacniać pozycję Grupy w tym sektorze.
W roku 2014 udało się również wyjść z ofertą Grupy poza granicę kraju. ZUE S.A. pozyskało wraz
z partnerem słowackim kontrakt o wartości ponad 33 mln EUR, pn.: „Budowa IKD Koszyce, Plan
Maratónu Mieru – plac stacyjny” w mieście Koszyce na Słowacji.
W 2015 rok weszliśmy z portfelem zamówień na poziomie ok. 760 mln PLN, z którego 300 mln PLN
przypada na rok 2015, a 460 mln PLN na lata kolejne. Aktywnie poszukujemy nowych zleceń zarówno
na rynku krajowym jak i za granicą. Długofalowe perspektywy rozwoju rynków naszej działalności, tj.
rynku kolejowego, infrastruktury miejskiej oraz rynku inwestycji w infrastrukturę sieci energetycznych
oceniam pozytywnie. Również możliwości związane z nową perspektywą finansową UE są w naszej
opinii obiecujące.

Naszym priorytetem w bieżącym roku jest kontynuacja realizacji naszej strategii, zakładającej
utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej,
wzmocnienie pozycji na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej oraz rozwój usług
budownictwa energetycznego w zakresie modernizacji linii energetycznych.
Ważnym elementem naszej strategii jest także zapowiedziany w ubiegłym roku rozwój Grupy
w obszarze działalności handlowo-produkcyjnej.
W lutym 2015 roku poczyniliśmy ważny krok w tym kierunku, podpisując list intencyjny dotyczący
przejęcia 70% udziałów w firmie RAILWAY gft. Firma ta wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z
kontraktów handlowych oraz umów których stroną była ThyssenKrupp GfT Polska Spółka z o.o.,
będąca częścią niemieckiego koncernu ThyssenKrupp AG. W ramach koncerny firma ta odpowiadała
za sprzedaż na terenie całej Polski materiałów do budowy i remontów torowisk tramwajowych oraz
kolejowych, a także za świadczenie usług i udostępnianie know-how w zakresie komunikacji szynowej
oraz techniki budowlanej. Planowane przejęcie pozwoli nam uzupełnić ofertę Grupy ZUE o segment
dystrybucji komponentów budowlanych, tym samym umożliwiając Grupie świadczenie w pełni
kompleksowych usług w segmencie infrastruktury miejskiej i kolejowej.
Rok 2015 będzie zatem dla Grupy ZUE kolejnym okresem wytężonej pracy, skoncentrowanej z jednej
strony na wykorzystaniu możliwości rynkowych, z drugiej zaś – na konsekwentnej realizacji strategii
rozwoju. Celem nadrzędnym niezmiennie pozostaje dla nas umacnianie naszej rynkowej pozycji i
budowanie wartości Grupy dla jej Akcjonariuszy.
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