
 

 

 

Szanowni Państwo, 

mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki finansowe Spółki Uniserv-Piecbud za rok 

2017. Na wstępie chciałbym podziękować naszym Klientom, Obligatariuszom i Instytucjom 

Finansowym za zaufanie jakim nas obdarzyliście w minionym roku. Dziękuję również 

Pracownikom Spółki Uniserv-Piecbud za ogromne zaangażowanie w pracę i realizację 

założonych celów. Dzięki Wam uzyskujemy przewagę nad konkurencją i osiągamy coraz 

to lepsze wyniki finansowe. 

Spółka Uniserv-Piecbud w 2017 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 121 mln 

zł, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu do roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej 

wyniósł 7,3 mln zł i był wyższy o 9,7% w stosunku do roku ubiegłego, w którym wyniósł 6,7 

mln zł.  Zysk netto wyniósł 5,1 mln zł w stosunku do 6,4 mln zł w roku ubiegłym. Rentowność 

netto wyniosła 4,2% wobec 5,7% za rok ubiegły.  

Rentowność Spółki na poziomie EBITDA wyniosła 5,7 % i była na porównywalnym poziomie 

do ubiegłego roku, wartość EBITDA osiągnęła 6,9 mln zł, wobec 6,5 mln zł w 2016 r.  

Spółka Uniserv-Piecbud w ubiegłym roku realizowała ok. 25 projektów, wśród nich tak 

prestiżowe inwestycje jak budowa chłodni kominowej, rurociągu i systemu nawęglania dla 

nowego bloku elektrowni Jaworzno III. Aktualny portfel zamówień Spółki na 2018 r. i kolejne 

okresy ma wartość 105 mln zł. W marcu br. podpisaliśmy też list intencyjny z Tameh Polska 

w sprawie przebudowy układu wody chłodzącej w elektrociepłowni w Krakowie o wartości 

60,7 mln zł, co dodatkowo zwiększy nasz portfel zamówień do poziomu 165,7 mln zł.  

Wypracowany portfel zamówień Spółki pozwala pozytywnie patrzeć w przyszłość zarówno 

pod względem poziomu sprzedaży jak i wyników finansowych. Czynimy również starania 

w kierunku poszerzania naszej oferty jak i dywersyfikacji portfela zamówień. Mamy również 

świadomość zagrożeń z jakimi boryka się aktualnie branża budowlana. Do  najważniejszych 

można zaliczyć wzrost cen materiałów i usług podwykonawczych oraz brak 

wykwalifikowanych pracowników, co negatywnie wpływa na utrzymanie założonej marży na 

kontraktach. Pomimo tych trudności zaliczamy miniony rok do udanych oraz pozytywnie 

oceniamy perspektywę rozwoju Spółki w 2018 r.  

Szanowni Państwo, z uwagi na utrzymującą się niekorzystną sytuację na rynku kapitałowym, 

przejawiającą się aktualnie ograniczonym zainteresowaniem inwestorów spółkami o małej 

i średniej kapitalizacji i negatywnym nastawieniem do spółek kojarzonych z segmentem 

budownictwa podjęliśmy decyzję o rezygnacji z emisji nowych akcji i wejściu na GPW. 

Pomimo tego nie rezygnujemy z planów pozyskania finansowania z rynku kapitałowego 

w celu zwiększenia skali działalności Grupy Uniserv. Sytuacja ekonomiczno-finansowa 

Spółki jest dobra i nie ma konieczności podejmowania pilnych działań w zakresie pozyskania 

finansowania.  



W związku z powyższym Spółka zamierza rozważyć różne opcje, w tym poszukiwanie 

inwestora branżowego lub finansowego. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w oparciu 

o ocenę najbardziej efektywnych możliwości dostępnych dla Spółki. 

Mamy świadomość, że cennym aktywem Spółki i Grupy są ludzie, dokładamy więc wszelkich 

starań, aby praca w Uniserv-Piecbud S.A. jak i w Spółkach Grupy Kapitałowej była 

satysfakcjonująca i dawała możliwość rozwoju.  

Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego Spółki Uniserv-Piecbud za 2017r.   

 

 

Dionizy Boryczko 

Prezes Zarządu 

 

Katowice, 26 kwietnia 2018 r.  


