
 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. oddaję w Państwa ręce raport roczny za 2014 

rok, który w naszej ocenie był udany dla Spółki. Co prawda nie udało się utrzymać wzrostu 

przychodów notowanego na przestrzeni kilku ostatnich lat, ale mimo to osiągnęliśmy znacznie lepsze 

wyniki finansowe w porównaniu do roku 2013. 

Przychody ze sprzedaży produktów były nieznacznie niższe niż w roku poprzednim (o 1,8%), na co 

decydujący wpływ miał znaczny spadek eksportu niezupełnie zrównoważony wzrostem sprzedaży 

krajowej. Zanotowany spadek sprzedaży eksportowej wynika po części z efektu „wysokiej bazy”, 

ponieważ w roku 2013 zrealizowaliśmy kilka dużych projektów eksportowych o charakterze 

jednorazowym, ale też w dużej mierze spowodowany został przez ograniczenie dostaw na rynek 

rosyjski, gdzie trafia część wyrobów Spółki sprzedawana do kontrahentów krajowych jak i do 

dystrybutorów z innych krajów UE. Równocześnie odnotowaliśmy wzrost sprzedaży krajowej o blisko 

23%, co w naszej ocenie bardzo dobrze rokuje na przyszłość i uwidacznia potencjał „POLNA” S.A.  

w zakresie zwiększenia udziału w krajowym rynku armatury przemysłowej. 

Miniony rok upłynął pod znakiem poprawy sprawności operacyjnej, dalszego podnoszenia 

efektywności pracy oraz obniżania kosztów wytwarzania produktów. Działania te zaowocowały 

wzrostem zysku operacyjnego o 15% i zysku netto o 25% r/r. Ponadto zakończyliśmy 

termomodernizację biurowca i budynku produkcyjnego, a podobne prace przy drugim budynku 

produkcyjnym zostały bardzo poważnie zaawansowane, co już przynosi wymierne oszczędności  

w postaci mniejszych kosztów ogrzewania. 

Mając na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych „POLNA” S.A. oraz zapewnienie najwyższej  

jakości armatury regulacyjnej produkowanej przez Spółkę, w IV kwartale 2014 r. złożyliśmy 

zamówienie na nowoczesną, zautomatyzowaną stację do odbioru zaworów. Oddanie do użytku tego 

urządzenia, planowane na koniec marca br., spowoduje skokowe zwiększenie możliwości 

wykonywania badań odbiorczych zaworów i wprowadzi nowe standardy w tym zakresie. 

Główne zadania na rok bieżący to dalsze doskonalenie procesów produkcyjnych oraz optymalizacja 

konstrukcji wyrobów, mająca na celu obniżenie kosztów wytwarzania i w konsekwencji obniżkę cen, 

co zwiększy konkurencyjność wyrobów „POLNA” S.A. i umocni pozycję Spółki na rynku. Dużo uwagi 

poświęcimy także na usprawnienie procesów sprzedażowych i logistycznych, poprawę komunikacji  

z kontrahentami i skrócenie czasu przygotowywania ofert. W ocenie Zarządu dobra sytuacja 

finansowa Spółki, jej mocna pozycja na rynku armatury regulacyjnej oraz konsekwentna realizacja 

zaplanowanych działań będą solidną podstawą do dalszego rozwoju „POLNA” S.A. 

Przedkładając Państwu raport roczny dziękuję naszym Akcjonariuszom i Kontrahentom za okazywane 

nam zaufanie, a Pracownikom za współpracę i wkład wniesiony w rozwój Spółki. Jestem przekonany, 

że kolejne lata przyniosą dalszy wzrost wartości „POLNA” S.A. 

 

Z wyrazami szacunku 
 

 
Andrzej Piszcz 
Prezes Zarządu „POLNA” S.A. 
Przemyśl, dnia 20 marca 2015 r. 


