LIST PREZESA ZARZĄDU ZUE S.A.
Szanowni Państwo,
Mam przyjemność oddać do Państwa rąk sprawozdanie Grupy ZUE za 2016 rok.
Był to dla nas rok szczególny, w którym obchodziliśmy 25 rocznicę powstania firmy – przez te lata
budowaliśmy pozycję, która dziś pozwala określić ZUE mianem jednego z liderów rynku kolejowej
i miejskiej infrastruktury szynowej. Jednocześnie, rok 2016 był dla całej naszej branży rokiem bardzo
trudnym z powodu

znaczącego spowolnienia, związanego z opóźnieniami w ogłaszaniu

i rozstrzyganiu największych przetargów publicznych.
Realizowane kontrakty charakteryzowały się niższą wartością, a zmniejszona liczba zleceń na rynku
wymusiła ich niższą rentowność. Jednakowoż, w przekonaniu, że perspektywy dla rynku infrastruktury
kolejowej i tramwajowej na najbliższe lata są dobre, a profesjonalny i doświadczony zespół stanowi
ważną przewagę konkurencyjną Grupy, pozwalającą na zdobywanie i realizację kolejnych zleceń,
podjęliśmy decyzję o utrzymaniu kluczowego potencjału wykonawczego, zarówno w zakresie
kadrowym, jak i sprzętowym. Pomimo świadomości kosztów wynikających z tej decyzji, wyszliśmy
z założenia, że odtworzenie wyspecjalizowanych kadr w warunkach przewidywanego ożywienia na
rynku byłoby bardzo trudne.
W tych niesprzyjających warunkach działalności w roku 2016, Grupa wypracowała skonsolidowane
przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 343 mln zł, zysk brutto na sprzedaży w wysokości
16,7 mln zł oraz zysk netto w wysokości 406 tys. zł, potwierdzając tym samym, że nasze wieloletnie
doświadczenie i wypracowane wcześniej zasoby oraz metody zarządzania pozwalają na przetrwanie
okresowych trudności rynkowych. Na koniec 2016 roku Grupa ZUE dysponowała środkami
pieniężnymi w wysokości 62,7 mln zł oraz posiadała obligacje krótkoterminowe na kwotę 54,9 mln zł.
Nasza spółka projektowa BPK Poznań, po przeprowadzonej restrukturyzacji, osiągnęła w 2016 roku
rentowność na wszystkim poziomach i wchodzi w nowe obszary działalności, prowadząc
m.in. nadzory nad realizacją inwestycji. Aktywne pozyskiwanie nowych zleceń i budowanie przez
spółkę portfela zamówień na kolejne lata, w połączeniu z faktem, że znaczna część rozpisywanych
obecnie przetargów jest ogłaszana w konwencji „projektuj-buduj”, dobrze rokuje na przyszłość BPK
Poznań.
Pozytywnie oceniamy także perspektywy naszej firmy handlowej, Railway gft, specjalizującej
się w dystrybucji materiałów do budowy i remontów torowisk tramwajowych oraz kolejowych, której
sytuacja jest silnie skorelowana z sytuacją na rynku budownictwa infrastrukturalnego. Kolejne lata
będą bowiem czasem dużych zamówień na materiały budowlane, do czego przyczyni się z jednej

strony spodziewane ożywienie na rynku, a z drugiej - wprowadzona przez PKP PLK możliwość
wcześniejszej zapłaty za materiały budowlane jeszcze przed ich wykorzystaniem na budowie.
Podsumowując miniony rok oceniam, że sytuacja Grupy ZUE jest dobra i jesteśmy doskonale
przygotowani do pełnego wykorzystania perspektyw rynkowych. Stawiamy obecnie przede wszystkim
na szeroką działalność ofertową i rozbudowę portfela zamówień. Od początku 2017 roku
podpisaliśmy umowy o łącznej wartości ok. 471 mln zł. W efekcie, nasz aktualny portfel zamówień
obejmuje kontrakty na sumę ok. 613 mln zł. Jesteśmy także w trakcie pozyskiwania kontraktów
o łącznej wartości ok. 1 mld zł (są to przetargi, w których złożyliśmy najkorzystniejsze oferty
samodzielnie lub w konsorcjum). Po podpisaniu umów na ww. kontrakty, ZUE będzie dysponować
portfelem zamówień o wartości ok. 1,6 mld zł. Ponadto uczestniczymy w postępowaniach
przetargowych na łączną kwotę szacowaną na ok. 4,1 mld zł i planujemy start w kolejnych
przetargach.
W rok 2017 wchodzimy więc z optymizmem, a naszym nadrzędnym celem niezmiennie pozostaje
umacnianie pozycji rynkowej i budowanie wartości ZUE dla jej Akcjonariuszy.
Z wyrazami szacunku,
Wiesław Nowak
Prezes Zarządu ZUE S.A.

