
 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

W imieniu Zarządu Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. przedstawiam Państwu sprawozdanie  

z działalności Spółki za rok 2013. 

W minionym roku kontynuowaliśmy prace mające na celu dalszą poprawę efektywności we 

wszystkich obszarach działalności Spółki, szczególnie w działach odpowiedzialnych za obniżenie 

kosztów produkcji. Udało nam się osiągnąć istotne zmniejszenie zużycia materiałów i energii  

w odniesieniu do wielkości przychodów oraz znaczną redukcję zapasów magazynowych. Działania te 

przełożyły się na wzrost rentowności sprzedaży, co w połączeniu ze wzrostem przychodów podniosło 

zysk ze sprzedaży i zysk z działalności operacyjnej, odpowiednio o ok. 38% i 35% r/r. Nastąpiła 

również dalsza poprawa wskaźników finansowych.  

Kolejny rok z rzędu rosła sprzedaż eksportowa, której udział w przychodach Spółki osiągnął poziom 

48%. Podpisaliśmy umowy handlowe i rozszerzyliśmy zakres współpracy z nowymi kontrahentami 

zagranicznymi, co wkrótce powinno zaowocować wzrostem zamówień eksportowych, zwłaszcza do 

krajów spoza UE. Do asortymentu produktowego zostały dodane nowe wyroby o dużym potencjale 

rynkowym, m.in. zawory z elementami ceramicznymi i zawory dwukierunkowe. Trwają także prace 

nad nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi armatury regulacyjnej, przeznaczonej głównie dla 

energetyki i gazownictwa. 

W roku 2013 przeznaczyliśmy znaczne środki na termomodernizację oraz remonty budynków, m.in. 

budynku produkcyjnego i biurowca. Łącznie na ten cel wydatkowano przeszło 1 mln zł. Prace 

remontowe i termomodernizacyjne będą kontynuowane w bieżącym roku. 

W minionym roku nastąpiły również zmiany w kapitale zakładowym Spółki. W dniu 10 stycznia 

2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych 

nabytych przez Spółkę w roku 2012. Dnia 21 marca 2013 r. nastąpiło zarejestrowanie przez sąd 

obniżenia kapitału zakładowego w wyniku umorzenia 697 255 sztuk akcji własnych. Po umorzeniu 

ww. akcji kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.379.435,80 PLN. 

Rok 2014 rozpoczynamy w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej i gotowości do podjęcia 

kolejnych wyzwań. Naszym głównym celem na nadchodzący rok jest umocnienie pozycji „POLNA” 

S.A. na rynku, m.in. poprzez rozszerzenie oferowanego asortymentu produktowego i skrócenie czasu 

realizacji zamówień. W dalszym ciągu będą realizowane działania zmierzające do podnoszenia 

efektywności produkcji i poprawy terminowości dostaw naszych wyrobów. Priorytetem dla 

wszystkich tych działań jest i będzie utrwalenie wizerunku Spółki jako rzetelnego partnera w zakresie 

dostaw armatury przemysłowej. 

Przedkładając Państwu raport podsumowujący działalność Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.  

w roku 2013 serdecznie dziękuję Akcjonariuszom i Kontrahentom za okazywane nam zaufanie,  

a Pracownikom Spółki za ich zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. 

 

 

 

Andrzej Piszcz 

Prezes Zarządu „POLNA” S.A. 

Przemyśl, dnia 19 marca 2014 r. 


