
 

Szanowni Państwo, 

Przedkładam Państwu raport roczny Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. za 2016 rok oraz 

podsumowanie działalności Spółki. 

W minionym roku Spółce udało się uzyskać kilkuprocentowy wzrost przychodów, zarówno  

w sprzedaży krajowej jak i eksportowej. Wzrost ten został osiągnięty m.in. poprzez bardziej 

elastyczną politykę cenową, co nie pozostało bez wpływu na rentowność sprzedaży. Spadek 

inwestycji na rynku krajowym spowodował dalsze zaostrzenie konkurencji cenowej, co  

w konsekwencji zwiększa presję na obniżkę cen oraz wymusza stosowanie dodatkowych rabatów dla 

większych odbiorców. Dlatego też w 2016 roku podjęliśmy szereg działań mających na celu obniżkę 

kosztów działalności, zarówno w sferze kosztów stałych jak i bezpośrednich kosztów wytwarzania 

naszych produktów. 

W połowie roku, po gruntownej analizie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na powierzchnię 

produkcyjną i magazynową, podjęliśmy decyzję o wyłączeniu z eksploatacji i przeznaczeniu do 

rozbiórki kilku budynków będących w złym stanie technicznym. Wynikający z tej decyzji odpis 

aktualizujący wartość środków trwałych znacząco pomniejszył wyniki finansowe Spółki za rok 2016, 

ale w kolejnych latach Spółka uniknie nakładów remontowych i wykaże oszczędności na kosztach 

utrzymania zlikwidowanych nieruchomości. 

W obszarze produkcyjnym zdecydowano o outsourcingu wybranych procesów technologicznych, co 

pozwoli, wraz z działaniami mającymi na celu dalszą unifikację części do naszych wyrobów, obniżyć 

koszty produkcji. Rezultaty tych działań będą widoczne w roku bieżącym i zwiększą konkurencyjność 

produktów Spółki. 

W maju 2016 roku, jako kolejny krok w kierunku modernizacji parku maszynowego, zostało 

uruchomione 5-cio osiowe centrum obróbcze firmy Heller. Ta nowoczesna obrabiarka umożliwia 

skrócenie terminów realizacji zamówień, jak również wzrost jakości i dokładności wykonania 

kluczowych wyrobów Spółki. 

Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A., na podstawie podjętej w dniu 3 czerwca 

2016 r. uchwały, zmieniło statut Spółki dopuszczając jednoosobowy skład zarządu. Zarząd nowej 

kadencji, powołany w dniu 3 czerwca 2016 r., jest obecnie jednoosobowy. 

Główne zadania na rok bieżący to dalsze doskonalenie procesów produkcyjnych i obniżenie kosztów 

wytwarzania produktów. Równocześnie planujemy intensyfikację działań z zakresu B+R i rozpoczęcie 

prac badawczych i symulacyjnych z zakresu przepływów i zjawisk związanych z eksploatacją armatury 

przemysłowej. Efektem tych prac będą nowe konstrukcje zaworów o dużym potencjale rynkowym. 

Pragnę podziękować naszym Akcjonariuszom i Kontrahentom za okazywane nam zaufanie,  

a Pracownikom za współpracę i wkład wniesiony w rozwój Spółki. 

Z wyrazami szacunku 
 
Andrzej Piszcz 
Prezes Zarządu „POLNA” S.A. 
Przemyśl, dnia 23 marca 2017 r. 
 


