
                                                                           

 

Włoszczowa, 29 kwietnia 2022 r. 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu ZPUE S.A. („Spółka”, „ZPUE”) przedstawiam Państwu jednostkowy i 
skonsolidowany raport za rok 2021, będący podsumowaniem wyników finansowych, fundamentalnych dokonań i 
najistotniejszych zmian w Spółce oraz w jej Grupie Kapitałowej („Grupa”). Opublikowane dane mają na celu 
rzetelne i jasne przedstawienie informacji istotnych dla oceny sytuacji zarówno majątkowej, jak i finansowej Spółki. 

 Mijający rok był trudny dla nas i większości firm z naszej branży. Pogarszająca się sytuacja na rynku 
materiałów zmusza firmę do inwestowania dużych środków finansowych w budowanie stanów magazynowych. 
Niestety, wysokie stany magazynowe nie przekładają się na zwiększenie mocy produkcyjnych w 
satysfakcjonującym wymiarze. 

 Kolejnym dużym wyzwaniem była wciąż rosnąca inflacja. Firma posiada długoterminowe kontrakty, 
których ceny są zamrożone. Takie kontrakty często są na granicy rentowności lub z rentownością ujemną. 
Dodatkowo brak dostępności materiałów nakłada się na rosnący popyt. W gospodarce rynkowej taka sytuacja 
powinna doprowadzić do przyrostu cen, który zaś przekłada się na spadek popytu i doprowadzenie do równowagi 
rynkowej. Dzisiaj jednak, przy silnym interwencjonizmie państwowym i dużym wsparciu dla konsumentów, 
mechanizm rynkowy nie działa. Istnieje ryzyko, że o ile w krótkim okresie zminimalizuje to negatywne napięcia 
popytowo-podażowe, o tyle w długim nastąpi kumulacja negatywnych zjawisk i pojawi się krytyczna spirala 
inflacyjna. Kolejne programy luzowania ilościowego pomogły przetrwać kryzys wielu nierentownym firmom, co z 
jednej strony ochroniło rynek pracy i pozwoliło utrzymać „rynek pracownika”, z drugiej zaś strony brak 
oczyszczenia się rynku z firm nierentownych, w tym źle zarządzanych, może doprowadzić do braku 
konkurencyjności gospodarki. To wszystko sprawia, że inflacja będzie miała wciąż zbyt wysokie poziomy. 
Implikować to może wstrzymanie wielu inwestycji. Przyrost cen sprawia, że wielu inwestorów obawia się, iż nie 
będzie w stanie przygotować odpowiedniej struktury zabezpieczającej. Efekt ten niestety będzie narastał w 
nadchodzących latach i jest głównym indykatorem ryzyka w latach 2022-2025. Zmusza to zarząd do przygotowania 
się do potencjalnego załamania zapotrzebowania na nasze produkty. 

Rok 2021 miał być przełomowy w walce z epidemią, a jego koniec dawał nadzieję na ustabilizownie się 
sytuacji. Wydawało się, że „gorzej” już nie będzie. Czuliśmy, że wracamy do normalności, także w sferze biznesu. 
Niestety, przygotowując się do aktywności w 2022 nie dało się przewidzieć wojny na Ukrainie. W tym miejscu 
chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w akcje pomocy. Mobilizacja w Polsce i w wielu miejscach 
na świecie przerosła wszystkie najśmielsze oczekiwania. Możemy być dumni z tego co robimy i kontynuować 
obrany kurs. 

Analizując wyniki finansowe należy zwrócić uwagę na rosnące przychody i zyski spółki. Z punktu 
widzenia wyników, zarząd uznaje rok za pozytywny. Aktywności i działania mające na celu poprawę sprawności 
organizacji, wydajności kosztowej i dbałości o jakość tworzonych produktów, przynoszą pozytywne owoce i są 
najlepszym podsumowaniem potencjału i kompetencji kadry ZPUE S.A. 
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