LIST PREZESA ZARZĄDU ZUE S.A.

Szanowni Państwo,
Mam przyjemność oddać do Państwa rąk sprawozdanie Grupy ZUE
za 2017 rok.
W minionym roku Grupa ZUE poprawiła wyniki na prawie wszystkich poziomach. Przychody
wyniosły 465 mln zł, EBITDA 11,5 mln zł, a zysk operacyjny 1,6 mln zł. Na rynku infrastruktury
szynowej dopiero od połowy zeszłego roku obserwowaliśmy stopniową poprawę sytuacji,
co przełożyło się na nasze wyniki finansowe. W efekcie w czwartym kwartale wypracowaliśmy
blisko połowę rocznych przychodów oraz zysk netto na poziomie 12,4 mln zł. Wzrost był możliwy
dzięki wejściu w fazę realizacji kontraktów z aktualnej perspektywy unijnej.
Z optymizmem patrzymy na perspektywy 2018 roku w segmentach budownictwa infrastruktury
kolejowej oraz infrastruktury miejskiej. Zakładamy, że rynek będzie znacznie większy niż rok
wcześniej.
Pod koniec 2016 roku rząd przyjął znowelizowany Krajowy Program Kolejowy, zgodnie z którym
inwestycje na modernizację szlaków kolejowych mają wynieść do 2023 roku ponad 66 mld zł.
W bieżącym roku PKP PLK planują prace budowlane o rekordowej wartości ok. 10 mld zł.
Natomiast plany przetargowe krajowego zarządcy infrastruktury kolejowej na obecny rok
obejmują ponad 200 projektów o wartości ponad 11 mld zł. Pozytywne sygnały płyną również
z rynku infrastruktury miejskiej. W perspektywie unijnej na lata 2014-2020, preferowane są
inwestycje w rozwój infrastruktury tramwajowej. W najbliższych latach większość dużych
polskich miast planuje inwestycje w tym zakresie.
Dobrze oceniamy perspektywy Railway gft, naszej firmy handlowej, która specjalizuje się
w dystrybucji materiałów do budowy i remontów torowisk tramwajowych i kolejowych. Korzystna
koniunktura w branży będzie się przekładać na wzrost zamówień na materiały budowlane,
co powinno przełożyć się pozytywnie również na działalność tej spółki.
Od końca 2016 roku intensywnie rozbudowujemy portfel zamówień Grupy. Obecnie wynosi on
2,4 mld zł. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją w Polsce koncentrujemy się na
poszukiwaniu zleceń w kraju. Chcemy maksymalnie wykorzystać szanse, która się tu pojawiają.
Zabiegamy również o klientów za granicą. Złożyliśmy ofertę na przebudowę linii tramwajowej na
Słowacji, staramy się też o kontrakty w Bułgarii.
Naszą przewagą jest doświadczony, profesjonalny zespół, który utrzymywaliśmy przez cały okres
słabszej koniunktury z myślą o nadchodzącym ożywieniu. W ostatnich latach dużo
inwestowaliśmy i nadal inwestujemy w sprzęt. W samym 2016 roku inwestycje w środki trwałe
wyniosły ponad 11 mln zł, natomiast w zeszłym roku było to już blisko 21 mln zł.
Naszym celem jest dalsze umacnianie pozycji rynkowej ZUE i budowa wartości spółki dla
Akcjonariuszy. Postaramy się jak najlepiej wykorzystać czas lepszej koniunktury branżowej
w kraju.
Z wyrazami szacunku,
Wiesław Nowak
Prezes Zarządu ZUE S.A.

