
P POLNA
skorygowany

KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO

Raport półroczny  P 2009
(rok)              

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr  33, poz. 259) 

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność  wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

   za pół rocze roku obrotowego 2009   obejmujące okres od 2009-01-01 do 2009-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie  zł

data przekazania: 2009-08-31

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)

POLNA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)

Obozowa 23
(ulica) (numer)

(016) 678 66 01 016 - 678 37 10
(telefon) (fax)

j.zakonek@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)

795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)

Misters Audytor Spó łka z o.o., Warszawa
(podmiot uprawniony do badania)

       WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.  zł w tys.  EUR

pół rocze / 2009 półrocze / 2008 półrocze / 2009 pół rocze / 2008

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materia łów 15 767,00 17 701,00 3 490,00 5 090,00

 II. Zysk (strata) z działalności  operacyjnej 2 062,00 2 497,00 456,00 718,00

 III. Zysk (strata) brutto 1 700,00 2 139,00 376,00 615,00

 IV. Zysk (strata) netto 1 827,00 1 877,00 404,00 540,00

 V. Przep ływy pieniężne netto z działalności  operacyjnej 2 884,00 2 973,00 638,00 855,00

 VI. Przepływy pieniężne netto z dzia łalnośc i inwestycyjnej -81,00 -1 267,00 -18,00 -364,00

 VII. Przepływy pieniężne netto z dzia łalnośc i finansowej -25,00 -1 220,00 -6,00 -351,00

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 778,00 486,00 615,00 140,00

 IX. Aktywa, razem 50 309,00 49 214,00 11 256,00 11 795,00

 X. Zobowiązania d ługoterminowe 5 174,00 5 612,00 1 158,00 1 345,00

 XI. Zobowiązania krótkoterminowe 6 219,00 6 517,00 1 391,00 1 562,00

 XII. Kapitał własny 38 916,00 37 085,00 8 707,00 8 888,00
 XIII. Kapi tał zakładowy 9 823,00 9 823,00 2 198,00 2 354,00
 XIV. Liczba akcji (w szt.) 2 585 026,00 832 422,00 2 585 026,00 832 422,00
 XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,71 2,57 0,16 0,74
 XVI. Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,05 14,35 3,37 3,44

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej dla: 
- pozycji I do VIII i pozycji XV zostały zaprezentowane za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. oraz za okres 
porównawczy od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. (pozycje te zostały przeliczone na EUR wg kursu za I półrocze 2009 
r. 1 EUR=4,5324 PLN, a za I półrocze 2008 r. 1 EUR=3,4766); 
- pozycji IX do XIV i pozycji XVI zostały zaprezentowane na 30.06.2009 r. oraz dla okresu porównawczego na 
31.12.2008 r. (pozycje te zostały przeliczone na EUR na 30.06.2009 r. wg kursu 1 EUR=4,4696 PLN, a na 31.12.2008 
r. wg kursu 1 EUR=4,1724 PLN).
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Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji  finansowej) prezentuje się na koniec pół rocza bieżącego roku obrotowego i na 
koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać .

Raport powinien zostać  przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za 
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_za_I półrocze_ 2009_r.pdf Sprawozdanie finansowe za I pó łrocze 2009 r.

Sprawozdanie _Zarządu_ za_ I półrocze_ 2009_r.pdf Sprawozdanie z działalności  za I pół rocze 2009 r.

Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawoz. finansow.pdf Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego.

Oświadzcenie Zarządu w sprawie podmiotu do badania spraw. fin..
Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych.

raport.pdf Raport biegłego rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-31  Jan Zakonek  Prezes Zarządu

2009-08-31  Jacek Lechowicz  Członek Zarządu

2009-08-31  Bożena Polak  Główny Księgowy - Prokurent
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA S.A. 
o rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r. 

 
 
 
 
 Zarząd Zakładów Automatyki Polna S.A., w osobach: Jan Zakonek – Prezes Zarządu 

i Jacek Lechowicz – Członek Zarządu, oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne 

skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały w oparciu 

o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz, że odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.  

Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć  oraz jej 

sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.  

 

  

............................. ............................ 

Jacek Lechowicz 
Członek Zarządu 

Jan Zakonek 
Prezes Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przemyśl, sierpień 2009 r. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA S.A. 
w sprawie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego 

 
 
 
 
 Zarząd Zakładów Automatyki Polna S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania 

finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli 

rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego  

i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

zawodowymi. 

 

 

  

............................. ............................ 

Jacek Lechowicz 
Członek Zarządu 

Jan Zakonek 
Prezes Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przemyśl, sierpień 2009 r. 
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1.1.1.1. Podstawowe informacje o Spółce.Podstawowe informacje o Spółce.Podstawowe informacje o Spółce.Podstawowe informacje o Spółce.    

    
Nazwa i siedzibaNazwa i siedzibaNazwa i siedzibaNazwa i siedziba 

Zakłady Automatyki “POLNA” S.A. 

37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23 

tel. 0-16/678-66-01 

fax: 0-16/678-65-24, 678-37-10 

 
Skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmiany w okresie sprawozdawczymSkład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmiany w okresie sprawozdawczymSkład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmiany w okresie sprawozdawczymSkład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmiany w okresie sprawozdawczym    

Skład osobowy Zarządu: 

Jan Zakonek   -Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny 

Jacek Lechowicz  -Członek Zarządu – Dyrektor ds. Marketingu i SprzedaŜy 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w Zarządzie Spółki.  

Skład osobowy Rady Nadzorczej: 

Wiesław Piwowar   Przewodniczący 

Adam Świetlicki vel Węgorek - Wiceprzewodniczący 

Władysław Wojtowicz  - Sekretarz 

Jarosław Iwaniec   Członek 

GraŜyna Kotar   - Członek 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 

 
Forma prawnaForma prawnaForma prawnaForma prawna 

Spółka akcyjna o charakterze publicznym, notowana na rynku podstawowym GPW w Warszawie 

w systemie notowań ciągłych, działająca na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, 

zarejestrowana 12.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS-0000090173 - prowadząca przedsiębiorstwo pod nazwą: 

Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. w Przemyślu. 

 
Kapitały SpółkiKapitały SpółkiKapitały SpółkiKapitały Spółki    

Na dzień 30 czerwca 2009 r. kapitały własne Spółki osiągnęły wartość 38.916 tys. zł. Kapitał 

akcyjny wynosił 9.823 tys. zł i dzielił się na 2 585 026 akcji o wartości nominalnej 3,80 zł kaŜda, 

w tym : 

- 564 010 akcji serii A, 
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- 168 412 akcji serii B, 

- 81 000 akcji serii C, 

- 19 000 akcji serii D, 

- 1 664 844 akcji serii E, 

- 87 760 akcji serii F. 

Przedmiot działaniaPrzedmiot działaniaPrzedmiot działaniaPrzedmiot działania 

Zgodnie z art.7 Statutu przedmiotem działalności Spółki jest: 

24.5 Odlewnictwo metali 

28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposaŜenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 

28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i spręŜarek 

28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów 

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niŜ niebezpieczne 

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 

46.69.Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 

46.90.Z SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana 

46.77.Z SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu 

 

2.2.2.2. Opis podstawowych zagroŜeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami roku Opis podstawowych zagroŜeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami roku Opis podstawowych zagroŜeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami roku Opis podstawowych zagroŜeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami roku 
obrotowego.obrotowego.obrotowego.obrotowego.    
 

Na działalność gospodarczą Spółki wpływa szereg zagroŜeń zarówno wewnętrznych jak 
i zewnętrznych, które w istotny sposób decydują o jej sytuacji finansowej i majątkowej.  
Do istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń naleŜy zaliczyć: 
•••• ogólnoświatowy kryzys finansowy, spowolnienie koniunktury gospodarczej kraju,  
•••• utrzymywanie się niskiego poziomu popytu na produkowane wyroby, uzaleŜnienie sprzedaŜy od 
projektów i inwestycji realizowanych w branŜach zaopatrywanych przez Spółkę (petrochemia, 
przemysł chemiczny, gazownictwo, energetyka), 

•••• wzrost kosztów wytwarzania tj. cen materiałów, surowców, mediów,  
•••• wahania kursów walut w stosunku do złotego, przede wszystkim EUR i USD, co wpływa na 
poziom opłacalności sprzedaŜy eksportowej, 

•••• agresywne działania handlowe konkurentów na polskim rynku, 
•••• brak moŜliwości podpisania kontraktów długoterminowych, co związane jest z charakterem 
prowadzonej działalności i posiadaną ofertą produktową, 

•••• występująca presja na wzrost wynagrodzeń obniŜająca rentowność wyrobów. 
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3.3.3.3. Opis organizacji grupy kapitałowej emitOpis organizacji grupy kapitałowej emitOpis organizacji grupy kapitałowej emitOpis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających enta, ze wskazaniem jednostek podlegających enta, ze wskazaniem jednostek podlegających enta, ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacjikonsolidacjikonsolidacjikonsolidacji. 

 
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych 
podmiotów i nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego. 
 

4.4.4.4. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospWskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospWskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospWskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym wodarczej, w tym wodarczej, w tym wodarczej, w tym w    wyniku wyniku wyniku wyniku 
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy grupy kapitałowej emitenta, połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy grupy kapitałowej emitenta, połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy grupy kapitałowej emitenta, połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy grupy kapitałowej emitenta, 
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.    

 
Spółka nie przeprowadziła zmian w strukturze, nie nastąpiło Ŝadne połączenie, przejęcie lub 
sprzedaŜ jednostek grupy kapitałowej. W I półroczu 2009 r. nie wystąpiły Ŝadne zmiany w zakresie 
inwestycji długoterminowych oraz Spółka nie zaniechała Ŝadnej działalności. 
 

5.5.5.5. Stanowisko Zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowStanowisko Zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowStanowisko Zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowStanowisko Zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych ania wcześniej publikowanych ania wcześniej publikowanych ania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok.prognoz wyników na dany rok.prognoz wyników na dany rok.prognoz wyników na dany rok.    

    
Zarząd Spółki nie publikował prognoz wyników finansowych na 2009 r. 
 

6.6.6.6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zaleŜne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na zaleŜne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na zaleŜne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na zaleŜne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień walnym zgromadzeniu emitenta na dzień walnym zgromadzeniu emitenta na dzień walnym zgromadzeniu emitenta na dzień 
przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te 
podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich 
wynikających i ich  procentowego udziału wwynikających i ich  procentowego udziału wwynikających i ich  procentowego udziału wwynikających i ich  procentowego udziału w    ogólnej licogólnej licogólnej licogólnej liczbie głosów na walnym zbie głosów na walnym zbie głosów na walnym zbie głosów na walnym 
zgromadzeniu oraz wskazanie zmian wzgromadzeniu oraz wskazanie zmian wzgromadzeniu oraz wskazanie zmian wzgromadzeniu oraz wskazanie zmian w    strukturze własności znacznych pakietów akcji strukturze własności znacznych pakietów akcji strukturze własności znacznych pakietów akcji strukturze własności znacznych pakietów akcji 
emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu.emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu.emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu.emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu.    

    

Wg wiedzy emitenta skład akcjonariatu, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy  przedstawia się następująco: 

    

Akcjonariusz Liczba akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(%) 

Liczba głosów 
na WZA 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na WZA 
(%) 

 
Zbigniew Jakubas  
Podmiot powiązany Wartico Invest 
Sp. z o.o.  
Podmiot powiązany Multico  
Sp. z o.o. 

 
780 179 
384 474   

 
   46 079 

 
30,18 
14,87   

 
   1,78 

 

 
780 179 
384 474 

 
   46 079 

 
30,18 
14,87 

 
 1,78 

Łącznie Zbigniew Jakubas z 
podmiotami powiązanymi 

1 210 732 46,83 1 210 732 46,83 
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W strukturze znaczących pakietów akcji wystąpiły zmiany w stosunku do struktury akcjonariatu 
opublikowanej w raporcie kwartalnym za I kwartał 2009 w dniu 15.05.2009 r.  
Podmiot powiązany Wartico Invest Sp. z o.o. zwiększył posiadanie o 41 000 sztuk akcji (z ilości 
343 474 akcji do 384 474 akcji).  
WyŜej wymieniona informacja została przekazana przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. w dniu 24.04.2009 r. „..., Ŝe w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ 
akcji spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. notowanych na GPW zawarto transakcje na 41 000 
sztuk akcji” (raport bieŜący nr 10/2009).  
 

7.7.7.7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich pZestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich pZestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich pZestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby rzez osoby rzez osoby rzez osoby 
zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze 
wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu 
kwartalnego , odrębnie dla kaŜdej z osób.kwartalnego , odrębnie dla kaŜdej z osób.kwartalnego , odrębnie dla kaŜdej z osób.kwartalnego , odrębnie dla kaŜdej z osób.    

 
Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające na dzień przekazania raportu jest następujący: 
 

Imię i nazwiskoImię i nazwiskoImię i nazwiskoImię i nazwisko    FunkcjaFunkcjaFunkcjaFunkcja    Stan posiadaniaStan posiadaniaStan posiadaniaStan posiadania    

Jan Zakonek Prezes Zarządu 8 892 szt. 

Jacek Lechowicz Członek Zarządu 7 000 szt. 

    
Zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające w okresie od przekazania poprzedniego 
raportu (raportu kwartalnego) dotyczyły Pana Jana Zakonka – Prezesa Zarządu, który w dniu 
27.05.2009 r. nabył na rynku regulowanym GPW w Warszawie 1.892 szt. akcji Spółki (raport 
bieŜący nr 13/2009 z 01-06-2009 r.). 
Wg wiedzy emitenta osoby nadzorujące nie posiadają akcji Spółki. W I półroczu 2009 r. nie 
nastąpiły Ŝadne zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące. 
 

8.8.8.8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitraŜowego lub orgapostępowania arbitraŜowego lub orgapostępowania arbitraŜowego lub orgapostępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej.nem administracji publicznej.nem administracji publicznej.nem administracji publicznej.    

    
Względem Spółki przed sądem ani organem administracji publicznej nie toczą się postępowania 
dotyczące zobowiązań i wierzytelności Spółki, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% 
kapitałów własnych. 
 

9.9.9.9. Zawarcie przez Zawarcie przez Zawarcie przez Zawarcie przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną jednej lub wielu emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną jednej lub wielu emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną jednej lub wielu emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały 
zawarte na innych warunkach niŜ rynkowe. zawarte na innych warunkach niŜ rynkowe. zawarte na innych warunkach niŜ rynkowe. zawarte na innych warunkach niŜ rynkowe.     

    
Nie wystąpiły. 
 

10.10.10.10. Informacje o udzieleniu przez emitenta lubInformacje o udzieleniu przez emitenta lubInformacje o udzieleniu przez emitenta lubInformacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną poręczeń  przez jednostkę od niego zaleŜną poręczeń  przez jednostkę od niego zaleŜną poręczeń  przez jednostkę od niego zaleŜną poręczeń 
kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji ---- łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce  łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce  łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce  łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce 
zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość poręczeń lub gwarancji stanowi zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość poręczeń lub gwarancji stanowi zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość poręczeń lub gwarancji stanowi zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość poręczeń lub gwarancji stanowi 
równowartość co najmniej 10% kapitałów własnrównowartość co najmniej 10% kapitałów własnrównowartość co najmniej 10% kapitałów własnrównowartość co najmniej 10% kapitałów własnych.ych.ych.ych. 
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W I półroczu 2009 r. Spółka nie udzieliła Ŝadnych poręczeń kredytu lub poŜyczki oraz nie udzieliła 
gwarancji. 
 

11.11.11.11. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian,majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian,majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian,majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne  oraz informacje, które są istotne  oraz informacje, które są istotne  oraz informacje, które są istotne 
dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.    

•••• W dniu 8 lipca 2009 r. Spółka zawarła umowę z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym na 
udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieŜącym w kwocie 2.000 tys. zł z przeznaczeniem na 
regulowanie bieŜących płatności w sytuacji przejściowego braku środków na rachunku bieŜącym. 

 
Warunki zawarte w umowie kredytowej przedstawia poniŜsza tabela.  
 

Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa 
(firma)(firma)(firma)(firma)    

Nr umowy i Nr umowy i Nr umowy i Nr umowy i 
data jej data jej data jej data jej 
zawarciazawarciazawarciazawarcia    

Kwota Kwota Kwota Kwota 
kredytu kredytu kredytu kredytu 
pozostała pozostała pozostała pozostała 
do spłatydo spłatydo spłatydo spłaty    

WarWarWarWarunki unki unki unki 
oprocentowaniaoprocentowaniaoprocentowaniaoprocentowania    

Termin  Termin  Termin  Termin  
spłatyspłatyspłatyspłaty    

ZabezpieczeniaZabezpieczeniaZabezpieczeniaZabezpieczenia    

Podkarpacki 
Bank 
Spółdzielczy z 
siedzibą 
w Sanoku, 
Oddział 
w Przemyślu 

Umowa nr 
36/RB/2009 z 
08.07.2009 r. 

 
 

2 000   
tys. zł 

 
 

Zmienna 
stawka 
procentowa 
równa zmiennej 
stawce WIBOR - 
1M 
powiększonej o 
1,98 punktu 
procentowego 

31.05.2010 r. 

Hipoteka kaucyjna w 
wysokości  2.500 tys. zł. na 
nieruchomości, cesja praw   
z polisy ubezpiecz. na 
nieruchomości, weksel in 
blanco wraz z deklaracją 
wekslową, pełnomocnictwo 
do dysponowania 
rachunkami PBS 

 

•••• Zobowiązania Spółki wobec ING Banku Śląskiego S.A. z tytułu opcji walutowych na 30.06.2009 r. 
wyniosły 1.967 tys. zł, a straty z tytułu zawartych kontraktów za I półrocze 2009 r. stanowiły 
wartość 1.855 tys. zł. 

W dniu 20.07.2009 r. Spółka dokonała ostatecznego rozliczenia opcji walutowych, tym samym 
rozwiązaniu uległa umowa transakcji opcyjnej z dnia 08.08.2008 r. z ING Bankiem Śląskim S.A. 
na 104 opcje walutowe. Całkowity koszt umowy wyniósł 4.101 tys. zł. 

 

12.12.12.12. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływWskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływWskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływWskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez  na osiągnięte przez  na osiągnięte przez  na osiągnięte przez 
niego wyniki w najbliŜszej perspektywie.niego wyniki w najbliŜszej perspektywie.niego wyniki w najbliŜszej perspektywie.niego wyniki w najbliŜszej perspektywie.    

    
Do najwaŜniejszych czynników, mogących mieć wpływ na sytuację finansową Spółki w najbliŜszej 
perspektywie naleŜy zaliczyć: 

•••• spadek popytu na produkowane wyroby, 

•••• wzmacnianie pozycji rynkowej poprzez oferowanie klientom szerokiej gamy produktów 
o wysokiej jakości, 

•••• wobec spadku popytu na wyroby Spółki, odczuwalnego przy opracowywaniu planów produkcji, 
zachowanie na odpowiednim poziomie kosztów działalności operacyjnej w celu niedopuszczenia 
do powstania straty ze sprzedaŜy, 
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•••• ograniczone moŜliwości przenoszenia wzrostu cen materiałów i surowców na wzrost cen na 
wyroby finalne, co moŜe skutkować obniŜaniem rentowności sprzedawanych produktów, 

•••• efektywne wykorzystanie środków pienięŜnych z emisji akcji serii E i F pozostających na 
rachunkach bankowych Spółki. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Przemyśl, sierpień 2009 r. 
 

............................. ............................ 

Jacek Lechowicz 
Członek Zarządu 

Jan Zakonek 
Prezes Zarządu 
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CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ PIERWSZA ----    WPROWADZENIEWPROWADZENIEWPROWADZENIEWPROWADZENIE    
    

I.I.I.I. Nazwa (firmaNazwa (firmaNazwa (firmaNazwa (firma) i siedziba, właściwy sąd rejestrowy i numeru rejestru, podstawowy przedm) i siedziba, właściwy sąd rejestrowy i numeru rejestru, podstawowy przedm) i siedziba, właściwy sąd rejestrowy i numeru rejestru, podstawowy przedm) i siedziba, właściwy sąd rejestrowy i numeru rejestru, podstawowy przedmiot iot iot iot 
działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wskazanie branŜy według działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wskazanie branŜy według działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wskazanie branŜy według działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wskazanie branŜy według 
klasyfikacji przyjętej przez  rynek GPW.klasyfikacji przyjętej przez  rynek GPW.klasyfikacji przyjętej przez  rynek GPW.klasyfikacji przyjętej przez  rynek GPW.    
    
Nazwa firmy:     Zakłady Automatyki „Polna” S.A. 
Siedziba:            37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23 
Sąd rejestrowy:  :  :  :  Sąd Rejonowy    w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000090173        
Przedmiotem działalności Spółki jest: 
• 24.5 Odlewnictwo metali 
• 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposaŜenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 
• 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i spręŜarek 
• 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów 
• 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niŜ niebezpieczne 
• 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 
• 46.69.Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 
• 46.90.Z SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana 
• 46.77.Z SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu. 
Spółka zaliczana jest do branŜy przemysłu elektromaszynowego. 
    
II.II.II.II. Czas trwania emitentaCzas trwania emitentaCzas trwania emitentaCzas trwania emitenta. 
 
Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony. 
 
III.III.III.III. Waluta sprawozdawcza, okWaluta sprawozdawcza, okWaluta sprawozdawcza, okWaluta sprawozdawcza, okres objęty sprawozdaniem oraz zatwierdzenie sprawozdania do res objęty sprawozdaniem oraz zatwierdzenie sprawozdania do res objęty sprawozdaniem oraz zatwierdzenie sprawozdania do res objęty sprawozdaniem oraz zatwierdzenie sprawozdania do 
publikacji przez Zarząd.publikacji przez Zarząd.publikacji przez Zarząd.publikacji przez Zarząd.    
 
Walutą sprawozdawcząWalutą sprawozdawcząWalutą sprawozdawcząWalutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty 
wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wykazano inaczej). 
 
SprSprSprSprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres awozdanie finansowe zostało sporządzone za okres awozdanie finansowe zostało sporządzone za okres awozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. 
Porównywalne dane finansowe obejmują I półrocze poprzedniego roku tj. okres od 1 stycznia 2008 r. do 
30 czerwca 2008 r. oraz dane za poprzedni rok obrotowy tj. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 
31 grudnia 2008 r. 
 
Zarząd zatwierdziłZarząd zatwierdziłZarząd zatwierdziłZarząd zatwierdził niniejsze sprawozdanie finansowe do publikacji w dniu 31.08.2009 r. 
    
IV.IV.IV.IV. Skład osobowy Skład osobowy Skład osobowy Skład osobowy ZZZZarządu i arządu i arządu i arządu i RRRRady ady ady ady NNNNadzorczej emitenta.adzorczej emitenta.adzorczej emitenta.adzorczej emitenta.    
    

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz na dzień sporządzenia sprawozdania 

finansowego wchodziły następujące osoby: 

• Jan Zakonek   - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny 

• Jacek Lechowicz  - Członek Zarządu – Dyrektor ds. 

      Marketingu i SprzedaŜy 
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W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w Zarządzie Spółki.  

  

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz na dzień sporządzenia sprawozdania 

finansowego wchodziły następujące osoby: 

 
• Wiesław Piwowar   - Przewodniczący    
• Adam Świetlicki vel Węgorek - Wiceprzewodniczący    
• Władysław Wojtowicz  - Sekretarz    
• Jarosław Iwaniec    - Członek    
• GraŜyna Kotar   - Członek    
    
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 
    
V.V.V.V. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne.Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne.Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne.Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne. 
 
W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne, sprawozdanie finansowe nie zawiera 
danych łącznych. 
 
VI.VI.VI.VI. Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.skonsolidowane sprawozdanie finansowe.skonsolidowane sprawozdanie finansowe.skonsolidowane sprawozdanie finansowe.    
    
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie jest jednostką dominującą ani 
znaczącym inwestorem wobec innych podmiotów. 
 
VII.VII.VII.VII. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe sporządzone  jest po połączeniu spółek.Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe sporządzone  jest po połączeniu spółek.Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe sporządzone  jest po połączeniu spółek.Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe sporządzone  jest po połączeniu spółek.    
 
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie Spółki z innymi jednostkami. 
 
VIII.VIII.VIII.VIII. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowaokoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowaokoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowaokoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania działalności.nia działalności.nia działalności.nia działalności.    
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
Spółki. Spółka nie planuje ograniczenia działalności ani teŜ zaniechania Ŝadnego z kierunków działań.     
    
IX.IX.IX.IX. Stwierdzenie, Ŝe sprawozdania finanStwierdzenie, Ŝe sprawozdania finanStwierdzenie, Ŝe sprawozdania finanStwierdzenie, Ŝe sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia sowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia sowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia sowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia 
porównywalności danych. porównywalności danych. porównywalności danych. porównywalności danych.     
    
W związku z tym, Ŝe sprawozdanie finansowe Spółki „POLNA” S.A. sporządzone zostało po raz pierwszy 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, równieŜ dane porównywalne  
zostały przekształcone zgodnie z zapisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej. RóŜnice między sprawozdaniami sporządzanymi wg UoR i MSR/MSSF zostały opisane 
w punkcie XIV Wprowadzenia. 
    
X.X.X.X. Wskazanie, czy w przedstawionym spraWskazanie, czy w przedstawionym spraWskazanie, czy w przedstawionym spraWskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych wozdaniu finansowym lub porównywalnych danych wozdaniu finansowym lub porównywalnych danych wozdaniu finansowym lub porównywalnych danych 
finansowych dokonano korekt wynikających zfinansowych dokonano korekt wynikających zfinansowych dokonano korekt wynikających zfinansowych dokonano korekt wynikających z    zastrzeŜeń wzastrzeŜeń wzastrzeŜeń wzastrzeŜeń w    opiniach podmiotów uprawnionych do opiniach podmiotów uprawnionych do opiniach podmiotów uprawnionych do opiniach podmiotów uprawnionych do 
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badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane 
finansowe zostały zamieszfinansowe zostały zamieszfinansowe zostały zamieszfinansowe zostały zamieszczone w raporcie.czone w raporcie.czone w raporcie.czone w raporcie.    
    
Nie wystąpiła konieczność dokonania korekt wynikających z zastrzeŜeń w opiniach audytorów . 
 
XI.XI.XI.XI. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów iOpis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów iOpis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów iOpis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i    pasywów oraz pasywów oraz pasywów oraz pasywów oraz 
przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraprzychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraprzychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraprzychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania z sposobu sporządzenia sprawozdania z sposobu sporządzenia sprawozdania z sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego i danych porównywalnych.finansowego i danych porównywalnych.finansowego i danych porównywalnych.finansowego i danych porównywalnych.    
 
1.1.1.1. Podstawa sporządzania sprawozdania finansowego.Podstawa sporządzania sprawozdania finansowego.Podstawa sporządzania sprawozdania finansowego.Podstawa sporządzania sprawozdania finansowego.    
    
Począwszy od 1 stycznia 2009 r. „POLNA” S.A., zgodnie z Uchwałą Nr 32/2008 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2008 r., sporządza jednostkowe sprawozdanie 
finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 
przez Komisję Europejską.  
Półroczne sprawozdanie finansowe „POLNA” S.A. zostało po raz pierwszy sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSFF), z uwzględnieniem MSSF 1 
„Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” oraz 
MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”.  
W kwestiach nieuregulowanych powyŜszymi standardami sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie 
z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz wydanymi na jej podstawie 
przepisami wykonawczymi. 
Informacje zawarte w raporcie za I półrocze 2009 r. zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równowaŜne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DZ. U. NR 
33, poz. 259). 
Prezentowane sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 
W odniesieniu do środków trwałych objętych przeszacowaniem na dzień 1 stycznia 2008 roku, który 
jest pierwszym dniem roku poprzedzającego zastosowanie MSR/MSSF po raz pierwszy, za koszt 
historyczny przyjęto wartość godziwą ustalona na ten dzień. 
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSR/MSSF wymagało dokonania szacunków 
i załoŜeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym oraz w notach do tego 
sprawozdania. Przyjęte załoŜenia i szacunki oparte zostały na najlepszej wiedzy osób zarządzających 
Spółką na temat bieŜących działań i zdarzeń. Tym niemniej rzeczywiste wyniki mogą się róŜnić od 
przewidywanych - róŜnice te w naszej ocenie nie powinny być jednak istotne. 
 
2.2.2.2. Oświadczenie o zgodności.Oświadczenie o zgodności.Oświadczenie o zgodności.Oświadczenie o zgodności.    
    
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
(MSR) przyjętymi przez Unię Europejską. 
 
3.3.3.3. Szczegółowe zasady rachunkowości.Szczegółowe zasady rachunkowości.Szczegółowe zasady rachunkowości.Szczegółowe zasady rachunkowości.    
 
Główne zmiany spowodowane przejściem na MSR/MSSF to: 

− MSSF 1 „Zastosowanie po raz  pierwszy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej” wymaga aby pierwsze sprawozdanie finansowe według MSSF było pierwszym rocznym 
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sprawozdaniem finansowym, w którym jednostka zastosowała wszystkie standardy MSSF. Spółka 
zastosowała MSSF 1 w sprawozdaniu za rok 2009, z datą przejściową zgodnie z MSSF na dzień 1 
stycznia 2008 r. 
− Przyjęte zasady rachunkowości są spójne z zasadami stosowanymi w latach ubiegłych, z tym 
jednak, Ŝe oficjalne przejście na zasady wynikające z MSFF od dnia 01.01.2009 r. wymagało dokonania 
dodatkowych zmian, które opisano w punkcie XIV niniejszego Wprowadzenia. 
− W oparciu o MSSF 1 i MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” dokonano przeszacowania środków 
trwałych w Spółce do wartości godziwej wg stanu ewidencyjnego na 31 grudnia 2007 r. (1 stycznia 
2008 r.). Ustaloną w wyniku przeszacowania nową wartość netto wprowadzono statystycznie do ksiąg 
i od tak ustalonej wartości dokonano odpisów amortyzacyjnych za rok 2008. Kwotę tego odpisu 
porównano z odpisem faktycznym za ten rok, a powstałą nadwyŜkę odniesiono na wynik z lat ubiegłych 
(Zyski /straty z lat ubiegłych). Przeszacowaniem objęto wszystkie istotne dla działalności operacyjnej 
środki trwałe. Oznacza to, Ŝe część środków trwałych o niskiej wartości, a takŜe przeznaczone do 
likwidacji i sprzedaŜy wyłączono z przeszacowania. W toku prac związanych z przeszacowaniem 
środków trwałych dokonano analizy i weryfikacji okresów dalszej ekonomicznej uŜyteczności środków 
trwałych i na tej podstawie ustalono zindywidualizowane stawki amortyzacyjne. Z dniem 01.01.2008 r. 
zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych od prawa wieczystego uŜytkowania gruntów, 
przyjmując, Ŝe kategoria ta z punktu widzenia MSR najbliŜsza jest kategorii „Grunty”, a te zgodnie 
z MSR amortyzacji nie podlegają. Dokonany za rok 2008 odpis amortyzacyjny dotyczący wieczystego 
uŜytkowania gruntu został cofnięty. 
− W zakresie prezentacji danych w Sprawozdaniu z sytuacji finansowej (Bilansie) i Sprawozdaniu 
z przepływów pienięŜnych zmieniono – z uwagi na niewystępowanie tej kategorii w MSR/MSSF 
podejście do prezentacji danych dotyczących aktywów i pasywów Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych. Mianowicie z dniem 1 stycznia 2008 r. dokonano wzajemnej kompensaty aktywów 
i pasywów tego funduszu, a pozostałe saldo zaprezentowano w bilansie jako „krótkoterminowe 
zobowiązania/naleŜności wobec pozostałych jednostek”. Eliminacji z bilansu w porównaniu 
z dotychczasowym rozwiązaniem, podlegają środki zgromadzone na rachunku Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych i naleŜności z tytułu poŜyczek socjalnych, oraz ewentualnie inne naleŜności 
dotyczące tego funduszu. Drugostronnie kompensacie podlega Fundusz, a pozostała jego część stanowi 
zobowiązanie jednostki - wobec Funduszu z tytułu nieprzelanych środków (sytuacja odwrotna stanowi 
naleŜność działalności operacyjnej od Funduszu). 
    

Rzeczowe aktywaRzeczowe aktywaRzeczowe aktywaRzeczowe aktywa trwałe (MSR 16) trwałe (MSR 16) trwałe (MSR 16) trwałe (MSR 16) wykazywane są wg ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszone o umorzenie oraz ewentualne 
odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia środków trwałych obejmuje cenę zakupu oraz ogół  
kosztów bezpośrednio związanych z zakupem oraz przystosowaniem środka do uŜywania.  
Prawo wieczystego uŜytkowania gruntu oraz budynki i budowle wycenione są w wartości godziwej 
określonej przez rzeczoznawcę jako wartość rynkowa. 
AmortyzacjAmortyzacjAmortyzacjAmortyzacjęęęę wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów i środków trwałych 
w budowie, przez szacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, uŜywając metody liniowej, 
przy zastosowaniu następujących rocznych stawek amortyzacji: 
- budynki i budowle                 2,32 - 13,64%, 
- maszyny i urządzenia techniczne   3,61 - 33,33%, 
- środki transportu     9,16 - 16,344%, 
- pozostałe środki trwałe    4,34 - 73,78%. 
Stawki amortyzacyjne odzwierciedlają okres ekonomicznej uŜyteczności środka trwałego. Są one 
weryfikowane przez słuŜby techniczne nie rzadziej niŜ raz w roku. Ustalając okres uŜytkowania 
składnika aktywów, bierze się pod uwagę oczekiwane wykorzystanie składnika aktywów, oczekiwane 
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zuŜycie fizyczne, które zaleŜy od czynników operacyjnych takich jak ilość zmian w ciągu których 
składnik będzie uŜywany, program remontów i konserwacji oraz zabezpieczenie i konserwację 
składnika aktywów podczas postoju, oraz technologiczną i rynkową utratę przydatności wynikającą ze 
zmiany lub udoskonaleń produkcji lub ze zmian popytu na dany produkt, do wytwarzania którego jest 
wykorzystywany dany składnik aktywów. 
Amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej powyŜej 3.500,00 zł naliczana jest od miesiąca 
następnego po przekazaniu środka do uŜytkowania. Przedmioty o okresie uŜytkowania dłuŜszym niŜ rok 
o wartości jednostkowej w przedziale od  1.000 do 3.500 zł wprowadza się do ewidencji środków 
trwałych oraz amortyzuje się jednorazowo w pełnej wartości początkowej w miesiącu przekazania do 
uŜytkowania. Przedmioty o okresie uŜytkowania dłuŜszym niŜ rok lecz o wartości jednostkowej nie 
przekraczającej 1.000 zł odpisuje się w koszty zuŜycia materiałów pod datą przekazania do 
uŜytkowania w pełnej wartości początkowej.  
JeŜeli istnieją przesłanki wskazujące na moŜliwość trwałej utraty wartości środka trwałego Spółka 
dokonuje odpisów aktualizujących wartość środka do poziomu ceny sprzedaŜy netto środka. Odpisy 
aktualizujące z tytułu utraty wartości ujmowane są w rachunku zysków i strat. 
Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie zakupu lub w koszcie wytworzenia środka, powiększa się 
o koszty pozostające w bezpośrednim związku z ich nabyciem i wytworzeniem i pomniejsza 
o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.     
    
Wartości niematerialne i prawne (MSR 38)Wartości niematerialne i prawne (MSR 38)Wartości niematerialne i prawne (MSR 38)Wartości niematerialne i prawne (MSR 38) nabyte od innych podmiotów gospodarczych podlegają 
aktywowaniu według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 
według zasad i stawek podatkowych, od następnego miesiąca po przyjęciu wartości niematerialnych 
i prawnych do uŜytkowania. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych nie moŜe następować 
przez czas krótszy niŜ 2 lata dla licencji na programy komputerowe i praw autorskich oraz krótszy niŜ 5 
lat dla pozostałych tytułów. 
 
Koszty prac badawczych (MSR 38) Koszty prac badawczych (MSR 38) Koszty prac badawczych (MSR 38) Koszty prac badawczych (MSR 38) są odpisywane w koszty w rachunku zysków i strat w momencie 
poniesienia. Nakłady na prace rozwojowena prace rozwojowena prace rozwojowena prace rozwojowe ponoszone w ramach danego przedsięwzięcia są 
aktywowane, jeŜeli moŜna uznać, Ŝe zostaną one w przyszłości odzyskane. Nakłady te amortyzowane są 
w okresie trzech lat. Koszty prac rozwojowych są weryfikowane pod kątem ewentualnej utraty wartości, 
gdy zaistniałe zdarzenia wskazują na to, iŜ ich wartość bilansowa moŜe nie być moŜliwa do odzyskania.  
 
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej 
o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 
Udziały i akcje wprowadzane są do ksiąg pod datą przeprowadzenia transakcji w cenie nabycia. Na 
dzień bilansowy akcje będące w obrocie wyceniane są wg ceny notowanej na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego. RóŜnica pomiędzy ceną nabycia a ceną rynkową zaliczana jest 
odpowiednio do przychodów bądź kosztów finansowych dla inwestycji krótkoterminowych, bądź 
odnoszona jest na kapitał zapasowy z aktualizacji wyceny dla inwestycji długoterminowych. Wartość 
pozostałych inwestycji pomniejszana jest o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w przypadku jej 
zaistnienia. 
Udzielone poŜyczki wykazuje się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, powiększonej 
o naleŜne i wymagające zapłaty odsetki, uwzględniające stopę oprocentowania określoną w umowie 
i upływ czasu. W przypadku występowania zagroŜenia spłaty poŜyczki, Spółka dokonuje odpisów 
aktualizujących ich wartość bilansową. 
 



 

 

 „POLNA” S.A.                                                           Jednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półroczny za  za  za  za IIII    półroczepółroczepółroczepółrocze 2009 r 2009 r 2009 r 2009 r....    
    
 

 8 

Zapasy materiałów i towarów (MSR 2)Zapasy materiałów i towarów (MSR 2)Zapasy materiałów i towarów (MSR 2)Zapasy materiałów i towarów (MSR 2) wycenia się według ceny nabycia rozumianej jako cena zakupu 
składnika zapasów naleŜna sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu podatku VAT, powiększonej 
o podatek importowy, akcyzę i cło i obniŜonej o rabaty i upusty. 
Koszty związane z zakupem materiałów i towarów, do których zalicza się koszty transportu, załadunku, 
wyładunku, sortowania, sumowane są na koncie „Koszty zakupów”. Koszty te rozliczane są 
proporcjonalnie do wartości zapasów i zuŜycia materiałów. 
Przy ustalaniu rozchodów zapasów materiałów i towarów Spółka stosuje metodę FIFO. 
Na dzień bilansowy Spółka dokonuje analizy zalegania zapasów wg wieku i dokonuje odpisów 
aktualizujących wartość netto zapasów materiałów wg następującego wzoru: zapasy powyŜej 2 lat – 
odpis 100 % wartości zapasu, zapasy powyŜej roku – odpis 50 % wartości zapasu, zapasy powyŜej 
6 miesięcy – odpis 10 % wartości zapasu. Odpisy aktualizujące wartość zapasów ujmowane są 
w rachunku zysków i strat. 
Zapasy produkcji w toku (MSR 2)Zapasy produkcji w toku (MSR 2)Zapasy produkcji w toku (MSR 2)Zapasy produkcji w toku (MSR 2) wycenia się po koszcie wytworzenia, natomiast zapasy produktów zapasy produktów zapasy produktów zapasy produktów 
gogogogotowych (MSR 2)towych (MSR 2)towych (MSR 2)towych (MSR 2) wycenia się po koszcie wytworzenia nie wyŜszym od ceny sprzedaŜy netto. Koszty 
wytworzenia obejmują koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut kosztów 
produkcji ustalony przy załoŜeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych. Nie zalicza się do 
kosztów wytworzenia kosztów ogólnego zarządu, kosztów sprzedaŜy i dystrybucji, pozostałych kosztów 
operacyjnych oraz nieuzasadnionych kosztów pośrednich produkcji (w szczególności kosztów 
niewykorzystanych zdolności produkcyjnych oraz strat produkcyjnych). 
Na dzień bilansowy Spółka dokonuje analizy zalegania zapasów wg wieku i dokonuje odpisów 
aktualizujących wartość netto zapasów produkcji w toku i produktów gotowych stosując identyczne 
zasady ustalania odpisu jak w przypadku materiałów. 
Odpisy aktualizujące wartość zapasów ujmowane są w rachunku zysków i strat. 
    
NaleŜności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według kwot pierwotnie 
zafakturowanych), z zachowaniem zasad ostroŜnej wyceny. Spółka dokonuje analizy ściągalności 
posiadanych naleŜności i w wypadku naleŜności wątpliwych dokonuje odpisu aktualizującego bilansową 
wartość naleŜności, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo ściągnięcia kwoty naleŜności. Odpisy 
aktualizujące wartość naleŜności ujmowane są w rachunku zysków i strat. Na dzień bilansowy wartość 
naleŜności powiększa się o odsetki naliczone od nieterminowych zapłat. 
    
NaleŜności wyraŜone w walutach obcych (MSR 21)NaleŜności wyraŜone w walutach obcych (MSR 21)NaleŜności wyraŜone w walutach obcych (MSR 21)NaleŜności wyraŜone w walutach obcych (MSR 21) ujmowane są według średniego kursu ustalonego 
dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający dzień powstania naleŜności, chyba Ŝe w zgłoszeniu 
celnym lub innym wiąŜącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień zapłaty 
naleŜności ujmuje się według kursu kupna banku, w którym przeprowadzono operację. Na dzień 
bilansowy naleŜności przelicza się według obowiązującego w tym dniu średniego kursu ustalonego dla 
danej waluty przez NBP. RóŜnice kursowe są ujmowane w rachunku zysków i strat. 
 
Środki pienięŜne (MSR 7) Środki pienięŜne (MSR 7) Środki pienięŜne (MSR 7) Środki pienięŜne (MSR 7) wycenia się w ich wartości nominalnej. W przypadku środków 
zgromadzonych na rachunkach bankowych, wartość nominalna obejmuje równieŜ naliczone przez bank 
odsetki, które stanowią przychody  finansowe. 
WyraŜone w walutach obcych operacje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna dla sprzedaŜy walut lub kursie sprzedaŜy dla zakupu 
walut banku, w którym przeprowadzono operację. Lokaty terminowe wyceniane są po pierwotnym 
kursie wpływu walut do banku.  
Środki pienięŜne zgromadzone na rachunku bankowym wycenia się na dzień bilansowy według 
obowiązującego w tym dniu średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. Powstałe przy 
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przeliczeniu dodatnie i ujemne róŜnice kursowe odnosi się odpowiednio na przychody lub koszty 
finansowe. 
 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzAktywa trwałe przeznaczone do sprzAktywa trwałe przeznaczone do sprzAktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy (MSedaŜy (MSedaŜy (MSedaŜy (MSSSSSF 5) F 5) F 5) F 5) ujmowane są w sprawozdaniu finansowym 
w kwocie niŜszej od ich wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŜy. 
Warunkiem zaliczenia do tej grupy jest aktywne poszukiwanie nabywcy oraz wysokie 
prawdopodobieństwo zbycia tych aktywów w ciągu jednego roku od daty ich zakwalifikowania. 
 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty (MSR 39). Kwota 
zobowiązania powiększana jest o odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązania, w przypadku 
otrzymania od wierzyciela noty odsetkowej. 
Zobowiązania wyraŜone w walucie obcej Zobowiązania wyraŜone w walucie obcej Zobowiązania wyraŜone w walucie obcej Zobowiązania wyraŜone w walucie obcej ujmowane    są w księgach rachunkowych na dzień powstania 
zobowiązania według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający 
dzień wystawienia faktury zakupu, chyba Ŝe w zgłoszeniu celnym lub innym wiąŜącym jednostkę 
dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień zapłaty zobowiązania ujmuje się według kursu 
sprzedaŜy banku, w którym przeprowadzono operację. Na dzień bilansowy zobowiązania przelicza się 
według obowiązującego w tym dniu średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. Powstałe 
przy przeliczeniu dodatnie i ujemne róŜnice kursowe odnosi się odpowiednio na przychody lub koszty 
finansowe. 
    
Zobowiązania finansowe (MSR 39) Zobowiązania finansowe (MSR 39) Zobowiązania finansowe (MSR 39) Zobowiązania finansowe (MSR 39) wprowadzane są do ksiąg pod datą przeprowadzenia lub rozliczenia 
transakcji w cenie nabycia. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe (kredyty, zaciągnięte poŜyczki) 
wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia tj. w cenie, w jakiej zostały zaciągnięte, pomniejszone 
o spłaty kapitału podstawowego i odpowiednio skorygowane o skumulowaną kwotę zdyskontowanej 
róŜnicy między wartością początkową a wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą 
efektywnej stopy procentowej. RóŜnice powstałe przy aktualizacji wartości zobowiązań finansowych za 
pomocą skorygowanej ceny nabycia odnoszone są odpowiednio na przychody bądź koszty finansowe. 
Zobowiązania finansowe zabezpieczające (opcje walutowe) wyceniane są w wartości godziwej na 
podstawie wyceny dokonywanej przez bank. 
 
ZobZobZobZobowiązania z tytułu leasingu finansowego (MSR 17) owiązania z tytułu leasingu finansowego (MSR 17) owiązania z tytułu leasingu finansowego (MSR 17) owiązania z tytułu leasingu finansowego (MSR 17) na dzień    podpisania umowy    wykazywane są 
w wysokości netto przedmiotu leasingu i zmniejszane są o część kapitałową opłaty leasingowej, 
wyliczanej za pomocą wewnętrznej stopy zwrotu. Środek trwały zaliczany jest do własnego majątku 
Spółki i podlega amortyzacji w okresie przewidywanej uŜyteczności. 
 
Rozliczenia międzyokresowe kosztówRozliczenia międzyokresowe kosztówRozliczenia międzyokresowe kosztówRozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą kosztów przyszłych okresów, do których zaliczane są 
prenumeraty, ubezpieczenia, fundusz socjalny, podatek od nieruchomości, wieczyste uŜytkowanie 
gruntów. Koszty te ujmowane są w miesiącu wystawienia faktury, a następnie odpisywane w cięŜar 
kosztów w okresie uŜyteczności, do chwili przeniesienia w całości na wynik finansowy. Rozliczenia 
trwające dłuŜej niŜ rok zaliczane są do aktywów trwałych, pozostałe do aktywów obrotowych. 
W przypadku utraty wartości zostają one jednorazowo spisane w pozostałe koszty operacyjne 
 
Spółka tworzy rezerwy (MSR 19, MSR 37)  rezerwy (MSR 19, MSR 37)  rezerwy (MSR 19, MSR 37)  rezerwy (MSR 19, MSR 37) na znane jej ryzyka, groŜące straty oraz skutki innych 
zdarzeń. Wyceniane są one nie rzadziej niŜ na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej, 
oszacowanej wartości. Skutki finansowe rezerw zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych, kosztów finansowych –w zaleŜności od okoliczności, z którymi są powiązane przyszłe 
zobowiązania. 
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Spółka ujmuje rezerwy na zobowiązania zgodnie z MSR 19 „Świadczenia pracownicze” w zakresie: 
odpraw emerytalno-rentowych, urlopów pracowniczych, nagród jubileuszowych i odpraw pośmiertnych 
w oparciu o raporty aktuarialne. 
Zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” Spółka ustala rezerwy na: 
naprawy gwarancyjne, premię i odprawy dla Zarządu i koszty badania bilansów.    
 
Kapitały własne Kapitały własne Kapitały własne Kapitały własne wycenia się nie rzadziej niŜ na dzień bilansowy w wartości nominalnej, ujmując je 
w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem lub 
umową Spółki. Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w statucie Spółki wpisanej do 
KRS. 
 
Przychody (MSR 18) Przychody (MSR 18) Przychody (MSR 18) Przychody (MSR 18) są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe Spółka uzyska 
korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić 
w wiarygodny sposób. 
Przychody ze sprzedaŜy produktów i towarów    ujmowane są, jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające 
z prawa własności do produktów i towarów zostały przekazane nabywcy.        
Przychody ze sprzedaŜy usług    ujmowane są po zakończeniu usługi.  
Przychody z tytułu dzierŜawy pomieszczeń ujmowane są ratach miesięcznych na ostatni dzień miesiąca. 
Przychody z tytułu odsetek    ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania. 
 
Koszty Koszty Koszty Koszty ujmowane są zgodnie z zasadą współmierności z przychodami. Koszty rejestrowane są 
rodzajowo w zespole 4 i na bieŜąco przeksięgowywane na miejsca powstawania w zespole 5. Na koniec 
okresu obrachunkowego koszty z zespołu 4 przenoszone są na konto „Wynik finansowy roku 
bieŜącego”. 
Wartość godziwa akcjiWartość godziwa akcjiWartość godziwa akcjiWartość godziwa akcji, sprzedawanych pracownikom w ramach programów motywacyjnych po cenie 
nominalnej, ujmowana jest w kosztach wynagrodzenia okresu. Zobowiązania z tego tytułu odnoszone 
są jednorazowo na pozostałe kapitały. 
 
Podatek dochodowy (MSR 12Podatek dochodowy (MSR 12Podatek dochodowy (MSR 12Podatek dochodowy (MSR 12)  
Podatek dochodowy stanowi obciąŜenie wyniku finansowego brutto i obejmuje podatek bieŜący oraz 
podatek odroczony. 
BieŜący podatek dochodowy jest to kwota ustalona na podstawie przepisów podatkowych, która jest 
naliczona od dochodu do opodatkowania za dany okres. 
BieŜący podatek dochodowy ujmuje się jako zobowiązanie w kwocie, w jakiej nie został zapłacony. Jeśli 
kwota dotychczas zapłacona z tytułu bieŜącego podatku dochodowego przekracza kwotę do zapłaty, to 
nadwyŜkę ujmuje się jako naleŜność. 
Podatek odroczony obliczany jest przy uŜyciu metody bilansowej. Podatek odroczony odzwierciedla 
efekt podatkowy netto przejściowych róŜnic pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów 
lub pasywów, a jego wartością podatkową. Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego są obliczane z uŜyciem obowiązujących stawek podatku przewidywanych na przyszłe lata, 
w których oczekuje się, Ŝe przejściowe róŜnice zrealizują się według stawek podatkowych ogłoszonych 
lub ustanowionych na dzień bilansowy. 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego od ujemnych róŜnic przejściowych, jak równieŜ niewykorzystanych 
strat podatkowych, są uznawane tylko wówczas, jeśli jest prawdopodobne wystąpienie w przyszłości 
wystarczającej podstawy opodatkowania, od której te róŜnice będą mogły być odliczone.  
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są tworzone bez względu na to, kiedy ma nastąpić 
ich realizacja. 
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Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są dyskontowane i są klasyfikowane 
w bilansie odpowiednio jako aktywa trwałe lub zobowiązania długoterminowe.  
 
Sprawozdanie z całSprawozdanie z całSprawozdanie z całSprawozdanie z całkowitego dochodukowitego dochodukowitego dochodukowitego dochodu 
Sprawozdanie z całkowitego dochodu obejmuje wynik finansowy okresu ujęty w rachunku zysków i strat 
oraz zyski i straty nie odnoszone bezpośrednio na wynik finansowy okresu, lecz wykazywane na kapitale 
własnym. 
 
Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym. Wynik 
finansowy ustala się stosując nadrzędne zasady rachunkowości: memoriału, współmierności 
przychodów i kosztów, ostroŜności, ciągłości oraz istotności. 
 
Zysk netto na akcjęZysk netto na akcjęZysk netto na akcjęZysk netto na akcję    
Zysk netto na akcję dla kaŜdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres 
przez średnią waŜoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. 
 
Sprawozdanie z przepływów pienięŜnychSprawozdanie z przepływów pienięŜnychSprawozdanie z przepływów pienięŜnychSprawozdanie z przepływów pienięŜnych 
Sprawozdanie z przepływów pienięŜnych sporządzane jest metodą pośrednią. 
    
    
XII.XII.XII.XII. Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym w stosunku do Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym w stosunku do Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym w stosunku do Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym w stosunku do 
euro, ustalane przeuro, ustalane przeuro, ustalane przeuro, ustalane przez NBP.ez NBP.ez NBP.ez NBP. 
 
Dla potrzeb wyceny bilansowej i wynikowej zostały przyjęte następujące kursy euro: 
 
Kurs obowiązujący na ostatni dzień Kurs obowiązujący na ostatni dzień Kurs obowiązujący na ostatni dzień Kurs obowiązujący na ostatni dzień     
okresu:                                              okresu:                                              okresu:                                              okresu:                                                          30.06.2009 r.        30.06.2009 r.        30.06.2009 r.        30.06.2009 r.                                            31.12.2008 r.      31.12.2008 r.      31.12.2008 r.      31.12.2008 r.       
EURO                                                    4,4696 PLN                      4,1724 PLN             
 
Kurs średni w okresie*                              Kurs średni w okresie*                              Kurs średni w okresie*                              Kurs średni w okresie*                                                 01.01.2009    01.01.2009    01.01.2009    01.01.2009 r.r.r.r.----                                                                01.01.2008 r. 01.01.2008 r. 01.01.2008 r. 01.01.2008 r. ----        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30.30.30.30.06.3009 r.               06.3009 r.               06.3009 r.               06.3009 r.                30.06.2008 30.06.2008 30.06.2008 30.06.2008 r.     
EURO                                                                      4,5184 PLN                        3,4776 PLN 
 

* Obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni każdego miesiąca w danym 

okresie 

 

NajwyŜszy kurs EURO obowiązujący                  4,7013 PLN                         3,6260 PLN 
w danym okresie 
NajniŜszy kurs EURO obowiązujący  
w danym okresie                                                  4,3838 PLN                        3,3542 PLN 
 
XIII.XIII.XIII.XIII. Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu), rachunku zysków i strat oraz Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu), rachunku zysków i strat oraz Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu), rachunku zysków i strat oraz Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu), rachunku zysków i strat oraz 
sprawozdania z przepływów pienięŜnych, ze sprawozdania finansowego isprawozdania z przepływów pienięŜnych, ze sprawozdania finansowego isprawozdania z przepływów pienięŜnych, ze sprawozdania finansowego isprawozdania z przepływów pienięŜnych, ze sprawozdania finansowego i    porównywalnych danych porównywalnych danych porównywalnych danych porównywalnych danych 
finansowych, przeliczone na EURO, ze finansowych, przeliczone na EURO, ze finansowych, przeliczone na EURO, ze finansowych, przeliczone na EURO, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczania.wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczania.wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczania.wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczania.    
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Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu)Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu)Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu)Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) przeliczone na EURO: przeliczone na EURO: przeliczone na EURO: przeliczone na EURO:    
 
Stan w tys. EURO na                                             30.06.2009 r.      30.06.2009 r.      30.06.2009 r.      30.06.2009 r.                                        31.12.2008 r.        31.12.2008 r.        31.12.2008 r.        31.12.2008 r.       
AktAktAktAktywa razem                                  ywa razem                                  ywa razem                                  ywa razem                                                                                                              11.11.11.11.256256256256                                                                                  11.795                           11.795                           11.795                           11.795                     
I. Aktywa trwałe                                                    6.785                                7.561                      
II. Aktywa obrotowe                                               4.471                               4.234                      
Pasywa razem                                  Pasywa razem                                  Pasywa razem                                  Pasywa razem                                                                                                           11. 11. 11. 11.256256256256                                                                                                      11.795                  11.795                  11.795                  11.795                    
I. Kapitał własny                                                    8.707                               8.888                    
II. Zobowiązania długoterminowe                         1.158                               1.345                     
III. Zobowiązania krótkoterminowe                       1.391                               1.562                    
 
Do przeliczenia danych bilansu przyjęto następujące kursy EURO ustalone przez NBP: 
− na 30.06.2009 r. – 4,4696 PLN 
− na 31.12.2008 r. – 4,1724 PLN 
 
Podstawowe pozycje rachunku zysPodstawowe pozycje rachunku zysPodstawowe pozycje rachunku zysPodstawowe pozycje rachunku zysków i strat przeliczone na EURO:ków i strat przeliczone na EURO:ków i strat przeliczone na EURO:ków i strat przeliczone na EURO:    
W tys. EURO za okres:                                        01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. ----                         01.01.2008 r.                         01.01.2008 r.                         01.01.2008 r.                         01.01.2008 r.----    
                                                                              30.06.2009 r30.06.2009 r30.06.2009 r30.06.2009 r.                .                .                .                                                            30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    
Przychody netto ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów                            3.490                                           5.090    
Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów                                                2.258                                           3.332    
Zysk (strata)brutto ze sprzedaŜy                              1.232                                            1.758 
Zysk (strata)brutto z działalności 
operacyjnej                                                                   457                                                718 
Zysk (strata) brutto                                                      377                                                615 
Zysk (strata) netto                                                        405                                               540 
 
 
Podstawowe pozycje sprawozdania zPodstawowe pozycje sprawozdania zPodstawowe pozycje sprawozdania zPodstawowe pozycje sprawozdania z przepływów pienięŜnych w przeliczeniu na EURO: przepływów pienięŜnych w przeliczeniu na EURO: przepływów pienięŜnych w przeliczeniu na EURO: przepływów pienięŜnych w przeliczeniu na EURO:    
W tys. EURO za okres:                                     01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. ----                         01.01.2008 r.                         01.01.2008 r.                         01.01.2008 r.                         01.01.2008 r.----    
                                                                          30.06.2009 r.        30.06.2009 r.        30.06.2009 r.        30.06.2009 r.                             30.06.2008 r.                     30.06.2008 r.                     30.06.2008 r.                     30.06.2008 r.    
Przepływy pienięŜne netto 
z działalności operacyjnej                                         638                                               855 
Przepływy pienięŜne netto 
z działalności inwestycyjnej                                       -18                                              -364 
Przepływy pienięŜne netto 
z działalności finansowej                                             -6                                               -351 
Przepływy pienięŜne netto, razem                           615                                               140 
 
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz danych ze sprawozdania z przepływów pienięŜnych 
przyjęto następujące kurs EURO: 
− za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 4,5184 PLN 
− za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. – 3,4776 PLN 
 
XIV.XIV.XIV.XIV. Wskazanie i objaśnienie róŜnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych róŜnic dotyczących Wskazanie i objaśnienie róŜnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych róŜnic dotyczących Wskazanie i objaśnienie róŜnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych róŜnic dotyczących Wskazanie i objaśnienie róŜnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych róŜnic dotyczących 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowościprzyjętych zasad (polityki) rachunkowościprzyjętych zasad (polityki) rachunkowościprzyjętych zasad (polityki) rachunkowości....        
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W związku z tym, Ŝe sprawozdanie sporządzone na 30.06.2009 r. jest pierwszym sprawozdaniem 
półrocznym sporządzonym zgodnie z MSR/MSSF poniŜej zaprezentowano skutki przejścia na 
MSR/MSSF na dzień 01.01.2008 r. 
I. Uzgodnienie Kapitału własnego na dzień 01.01.2008 r. (w złotych). 
 

    TytułTytułTytułTytuł    

Wcześniej Wcześniej Wcześniej Wcześniej 
stosowstosowstosowstosowaneaneaneane    
zasady zasady zasady zasady 

rachunkowościrachunkowościrachunkowościrachunkowości    

Skutki przejścia Skutki przejścia Skutki przejścia Skutki przejścia 
na MSSFna MSSFna MSSFna MSSF    

MSSFMSSFMSSFMSSF    

1 Wartości niematerialne i prawne 170 564,60 0,00 170 564,60 

1a Rzeczowe aktywa trwałe 12 865 143,04 18 925 741,32 31 790 884,36 

2 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 1 316 970,14 0,00 1 316 970,14 

Aktywa trwałe ogółemAktywa trwałe ogółemAktywa trwałe ogółemAktywa trwałe ogółem    14 352 677,7814 352 677,7814 352 677,7814 352 677,78    18 925 741,3218 925 741,3218 925 741,3218 925 741,32    33 278 419,1033 278 419,1033 278 419,1033 278 419,10    

3 Zapasy 4 828 082,30 70 477,19 4 898 559,49 

4 NaleŜności z tytułu dostaw i usług 5 082 802,12 0,00 5 082 802,12 

5 Pozostałe 261 432,97 -56 468,59 204 964,38 

6 Środki pienięŜne 801 660,06 -1 237,15 800 422,91 

7 Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

193 163,37 -142 818,40 50 344,97 

Aktywa obrotowe ogółemAktywa obrotowe ogółemAktywa obrotowe ogółemAktywa obrotowe ogółem    11 167 140,8211 167 140,8211 167 140,8211 167 140,82    ----130 046,95130 046,95130 046,95130 046,95    11 037 093,8711 037 093,8711 037 093,8711 037 093,87    

Aktywa ogółemAktywa ogółemAktywa ogółemAktywa ogółem    25 519 818,6025 519 818,6025 519 818,6025 519 818,60    18 795 694,3718 795 694,3718 795 694,3718 795 694,37    44 315 512,9744 315 512,9744 315 512,9744 315 512,97    

8 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

352 733,81 3 595 891,00 3 948 624,81 

9 Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 

1 064 606,36 0,00 1 064 606,36 

10 Pozostałe rezerwy 182 385,76 80 833,00 263 218,76 

11 Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki 3 898 294,51 0,00 3 898 294,51 

12 Inne zobowiązania finansowe 5 811,75 1 386 686,06 1 392 497,81 

13 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 661 807,80 0,00 2 661 807,80 

14 Inne zobowiązania 2 398 106,86 -1 386 686,06 1 011 420,80 

15 Fundusze specjalne 57 705,74 -57 705,74 0,00 

16 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 

17 Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania ogółem 

10 621 452,59 3 619 018,26 14 240 470,85 

18 Kapitał podstawowy 3 163 203,60 0,00 3 163 203,60 

19 Udziały, akcje własne 0,00 0,00 0,00 

20 Kapitał zapasowy 1 507 086,36 0,00 1 507 086,36 

21 Kapitał z aktualizacji wyceny 4 723 303,50 -4 723 303,50 0,00 

22 Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 0,00 

23 Zysk z lat ubiegłych 0,00 19 899 979,61 19 899 979,61 

24 Zysk netto 5 504 772,55 0,00 5 504 772,55 

25 Kapitał ogółem 14 898 366,01 15 176 676,11 30 075 042,12 

Pasywa ogółemPasywa ogółemPasywa ogółemPasywa ogółem    25 519 818,6025 519 818,6025 519 818,6025 519 818,60    18 795 694,3718 795 694,3718 795 694,3718 795 694,37    44 315 512,9744 315 512,9744 315 512,9744 315 512,97    

 
1. UŜytkowane przez Spółkę środki trwałe są w istotnym stopniu umorzone, jak równieŜ uŜytkowane 
są środki trwałe całkowicie umorzone. Na dzień przejścia na MSR/MSSF tj. na 1 stycznia 2008 r. 
Spółka dokonała wyceny uŜywanych rzeczowych aktywów trwałych, co spowodowało wzrost ich 
wartości o 18 925 741,32 zł. Skutki wyceny pomniejszone o rezerwę z tytułu podatku odroczonego 



 

 

 „POLNA” S.A.                                                           Jednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półroczny za  za  za  za IIII    półroczepółroczepółroczepółrocze 2009 r 2009 r 2009 r 2009 r....    
    
 

 14 

w wysokości 3 595 891,00 zł zostały odniesione na wynik lat ubiegłych. (pozycja w tabeli 1a, 8). 
Dokonano równieŜ weryfikacji dotąd stosowanych stawek amortyzacyjnych. 
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku (w złotych). 
 

TytułTytułTytułTytuł    
Kwota Kwota Kwota Kwota     
 korekty korekty korekty korekty 

Wysokość utworzonej Wysokość utworzonej Wysokość utworzonej Wysokość utworzonej 
rezerwy z tytułu podatku rezerwy z tytułu podatku rezerwy z tytułu podatku rezerwy z tytułu podatku 

ododododroczonegoroczonegoroczonegoroczonego    

Skutki wyceny środków trwałych 18 925 741,32  3 595 891,00 

RazemRazemRazemRazem    18 925 741,32  3 595 891,00    

 

2. Zgodnie z MSR 2 § 9 zapasy wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia lub teŜ według 
wartości netto moŜliwej do uzyskania, w zaleŜności od tego, która z kwot jest niŜsza. Spółka do tej pory 
wyceniała zapasy materiałów w cenie zakupu. Spółka uwzględniła wymogi MSR 2 dotyczące wyceny 
materiałów i towarów według cen nabycia poprzez dokonanie korekty wyliczając statystycznie kwotę 
kosztów zakupu przypadającą na zapas. W związku z tym wartość zapasów zwiększyła się o kwotę 
70 477,19 zł (pozycja w tabeli 3). 
Spółka dokonuje wyceny produkcji w toku i wyrobów gotowych według kosztów ich wytworzenia nie 
wyŜszych od ich ceny sprzedaŜy netto, czyli zgodnie z MSR.  
 
3. Zgodnie z regulacjami zawartymi w polskim prawie Spółka wykazuje Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych, środki pienięŜne, jak i naleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek pracownikom 
Spółki nie spełniają kryteriów wynikających z definicji aktywów, w związku z tym wszystkie pozycje 
zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów dotyczące funduszy specjalnych zostały usunięte z bilansu 
w następujący sposób: 
Aktywa 
- Środki na rachunkach bankowych ZFŚS – 1 237,15 zł 
- PoŜyczki udzielone z ZFŚS – 56 468,59 zł 
Razem – 57 705,74 zł 
Pasywa 
- Fundusze specjalne – 57 705,74 zł 
  pozycje w tabeli 5,6 i 15). 
 
4. Koszty prac rozwojowych powiększały dotychczas saldo konta krótkoterminowych rozliczeń 
międzyokresowych. Spółka nie posiada dokumentacji stwierdzającej uzyskanie prawdopodobnych 
korzyści w przyszłości z prowadzonych nakładów (MSR 38 § 54) w związku z tym dokonano 
przeksięgowania tych kosztów na zmniejszenie zysku z lat ubiegłych (pozycje w tabeli 7, 23). 
 
5. Pozostałe rezerwy tworzone w Spółce zostały skorygowane o wartość rezerw wynikających 
z zapisów umowy o pracę z członkami Zarządu, dotyczące odpraw za lata 2006 i 2007. Skutki 
utworzenia rezerwy w kwocie 80 833,00 zł zostały odniesione na wynik z lat ubiegłych (pozycje w tabeli 
10,23). 
 
6. Wycena zobowiązań z tytułu leasingu finansowego jest zgodna z wyceną według MSR 17. Dla 
celów prezentacyjnych zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zarówno krótkoterminowe jak 
i długoterminowe zostały przeniesione z pozycji „inne zobowiązania” do pozycji „inne zobowiązania 
finansowe” (pozycje w tabeli 12, 14). 
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7. W pozycji 21 tabeli pokazano przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny na kwotę 4 723 303,50 
zł, w tym: 
- kwota 1 811 040,00 zł storno przeszacowania prawa wieczystego uŜytkowania gruntów, 
- kwota 265 591,00 zł storno odwrócenia odpisu aktualizującego wartość prawa wieczystego 
uŜytkowania gruntów, 
- kwota 3 177 854,50 zł storno przeszacowania środków trwałych z kapitału z aktualizacji wyceny 
środków trwałych dokonanej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
stycznia 1995 r. 
 
8. Łączna kwota korekt odniesionych na zysk z lat ubiegłych. 

 
Zysk (strata ) z lat ubiegłych (w złotych). 

TytułTytułTytułTytuł    KwotaKwotaKwotaKwota    

Storno przeszacowania prawa wieczystego 
uŜytkowania gruntu 1 811 040,00 

Przeszacowanie wartości prawa wieczystego 
uŜytkowania 619 319,00 

Storno przeszacowania środków trwałych i 
kapitału z aktualizacji wyceny 3 177 854,50 

Przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny -265 591,00 

Wycena rzeczowych aktywów trwałych 18 306 422,32 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego -3 595 891,00 

Koszty zakupu materiałów 70 477,19 

Korekta kosztu nie zakończonych prac 
rozwojowych -142 818,40 

Korekta rezerwy na odprawy zarządu -80 833,00 

Łączna kwota korektŁączna kwota korektŁączna kwota korektŁączna kwota korekt    19 899 979,6119 899 979,6119 899 979,6119 899 979,61    

 
II. RóŜnica w sprawozdaniu sporządzonym według UoR i MSR/MSSF na dzień 30.06.2008 r. 
 
1. Wycena środków trwałych. 
RóŜnice w wartościach środków trwałych na dzień 30.06.2008 r. zaprezentowanych zgodnie z MSSF 
i UoR przedstawia poniŜsza tabela: 

Wartość nettoWartość nettoWartość nettoWartość netto    
na 30.06.2008 rna 30.06.2008 rna 30.06.2008 rna 30.06.2008 r. 

 
według według według według 

MSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSF    
wedługwedługwedługwedług    
UoRUoRUoRUoR    

RóŜnicaRóŜnicaRóŜnicaRóŜnica    
na dzień na dzień na dzień na dzień 

30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r. 

Grunty w tym prawo 
wieczystego 
uŜytkowania 

1 621 957 664 

Budynki i budowle 13 950 8 118 5 832  

Maszyny i 
urządzenia 

13 303 3 266 10 037 

Środki transportu 441  175  266 

Inne środki trwałe 2 004 254 1 750 

RazemRazemRazemRazem    31 319 31 319 31 319 31 319     12 712 712 712 770707070    18 5418 5418 5418 549999    
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2. Zapasy. 
Zgodnie z MSR2 zwiększono wartości zapasów o 110 tys. zł. 
Jednocześnie zmniejszono o 70 tys. zł zysk z lat ubiegłych oraz zmniejszono o 40 tys. zł koszty 
wytworzenia sprzedanych produktów. 

 
3. Fundusze specjalne. 
Zgodnie z MSR/MSFF przeprowadzono następujące korekty: 
Aktywa 
- Środki na rachunkach bankowych ZFŚS  -7 tys. zł 
Pasywa 
- Fundusze specjalne  -235 tys. zł 
- Zobowiązania  228 tys. zł 
Razem  -7 tys. zł.  
 
4. Koszty prac rozwojowych. 
Zgodnie z MSR 38 przeksięgowano krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczące kosztów 
prac rozwojowych w kwocie 143 tys. zł na zmniejszenie zysku z lat ubiegłych, a w kwocie 26 tys. zł na 
koszty wytworzenia sprzedanych produktów. 
 
5. Rozliczenie remontów kapitalnych. 
Na 30.06.2008 r. dostosowano do MSR/MSSF rozliczanie remontów kapitalnych. W sprawozdaniu 
finansowym wg UoR ich wartość tj. 68 tys. zł była ujęta w bilansie w rozliczeniach międzyokresowych 
(krótkoterminowych i długoterminowych), natomiast w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF 
pozycja ta została odniesiona na koszt wytworzenia sprzedanych produktów. 

 
6. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego. 
W związku z róŜnicami opisanymi w punkcie 1, występują równieŜ róŜnice w pozycji rezerw z tytułu 
podatku odroczonego. Zgodnie z MSSF rezerwa z tytułu podatku odroczonego, w związku z róŜnicami 
między amortyzacją podatkową a bilansową, wynosi 3 804 tys. zł, natomiast zgodnie z ustawą UoR 
wynosiłaby 334 tys. zł. 
 
7. Pozostałe rezerwy. 
Pozostałe rezerwy tworzone w Spółce zostały skorygowane o wartość rezerw wynikających z zapisów 
umowy o pracę z członkami Zarządu. Skutki utworzenia rezerwy w kwocie 81 tys. zł zostały odniesione 
na wynik z lat ubiegłych, a w kwocie 35 tys. zł na koszt ogólnego zarządu. 
 
8. Amortyzacja 
Amortyzacja za I półrocze 2008 r. wg MSR/MSSF wyniosła 1 303 tys. zł, natomiast zgodnie z UoR 
927 tys. zł. W związku z tym w sprawozdaniu sporządzonym wg UoR koszt wytworzenia sprzedanych 
wyrobów byłby mniejszy o 376 tys. zł, a tym samym wynik finansowy brutto byłby większy o 376 tys. zł. 
 
9. Zestawienie róŜnic danych finansowych według MSR/MSSF i UoR na dzień 30.06.2008 r. 

Wybrane dane finansoweWybrane dane finansoweWybrane dane finansoweWybrane dane finansowe    
Według  Według  Według  Według  

MSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSF    
Według UoRWedług UoRWedług UoRWedług UoR    

RóŜnicaRóŜnicaRóŜnicaRóŜnica    
    

AktywaAktywaAktywaAktywa         

Rzeczowe aktywa trwałe trwałe 31 933 13 384 18 549  
Inne rozliczenia międzyokresowe 
(długoterminowe) 

0 49 -49  
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Wybrane dane finansoweWybrane dane finansoweWybrane dane finansoweWybrane dane finansowe    
Według  Według  Według  Według  

MSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSF    
Według UoRWedług UoRWedług UoRWedług UoR    

RóŜnicaRóŜnicaRóŜnicaRóŜnica    
    

Zapasy 4 569 4 459  110 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 1 286 1 292 -7 

Rozliczenie międzyokresowe 
(krótkoterminowe) 

498 686 -188 

PasywaPasywaPasywaPasywa         

Kapitał własny 31 952 17 058 14 894  
w tym zysk (strata) bieŜącego okresu 1 877  2 159  -282 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

3 804 334 3 470 
 

Fundusze specjalne 0,00 235 -235 

Rachunek wynikówRachunek wynikówRachunek wynikówRachunek wyników         

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 508 11 077  431 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 6 115 6 546 -431 

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 2 139 2 605 -466 

Podatek dochodowy 262 446 -184 

Zysk (strata) netto 1 877 2 159 -282 

 
10. Uzgodnienie zysku netto za I półrocze 2008 r. 
 
Zysk  netto wg Polskich Zasad  RachunkowościZysk  netto wg Polskich Zasad  RachunkowościZysk  netto wg Polskich Zasad  RachunkowościZysk  netto wg Polskich Zasad  Rachunkowości        2 1592 1592 1592 159    

Korekty MSSF   w tym:Korekty MSSF   w tym:Korekty MSSF   w tym:Korekty MSSF   w tym:        ----282282282282    

korekta amortyzacji gruntów (w tym prawa wieczystego uŜytkowania) za rok 2008 45 

korekta amortyzacji budynków i budowli za 2008 r. -36 

korekta amortyzacji urządzeń technicznych i maszyn za 2008 r. -244 

korekta amortyzacji środków transportu za 2008 r. -3 

korekta amortyzacji innych środków trwałych za 2008 r. -138 

korekta kosztów niezakończonych prac rozwojowych za 2008 r. -26 

korekta kosztów  zakupu przypadających na stan zapasów na dzień 31-12-2008 r. 40 

korekta rezerw na odprawy dla Zarządu na dzień 31-12-2008 r. -35 

korekta kosztów zbytych/ zlikwidowanych środków trwałych 0 

korekta kosztów remontów rozliczanych w czasie na dzień 31-12-2008 r. -68 

korekta podatku  odroczonego na dzień 31-12-2008 r. 183 

Zysk  netto wg MSSFZysk  netto wg MSSFZysk  netto wg MSSFZysk  netto wg MSSF        1 8771 8771 8771 877    

 
 
III. RóŜnice w sprawozdaniu sporządzonym według UoR i MSR/MSSF na dzień 31.12.2008 r. 
 
RóŜnice w pozycjach bilansowych na dzień 31 grudnia 2008 r. są konsekwencją róŜnic opisanych  na 
dzień przejścia na MSR/MSSF i dzień 30.06.2008 r 
1. Wycena środków trwałych 
 
RóŜnice w wartościach środków trwałych na dzień 31.12.2008 r. zaprezentowanych zgodnie z MSSF 
i UoR przedstawia poniŜsza tabela: 
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Wartość nettoWartość nettoWartość nettoWartość netto    
na 31.12.2008 r.na 31.12.2008 r.na 31.12.2008 r.na 31.12.2008 r. 

 
według według według według 

MSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSF    
według UoRwedług UoRwedług UoRwedług UoR    

RóŜnica na dzień RóŜnica na dzień RóŜnica na dzień RóŜnica na dzień 
31.12.2008 r.31.12.2008 r.31.12.2008 r.31.12.2008 r.    

Grunty w tym prawo 
wieczystego 
uŜytkowania 

1 621  912 709 

Budynki i budowle 13 692 7 895 5 797 

Maszyny i urządzenia 13 573 4 333 9 240  

Środki transportu 411 154 257 

Inne środki trwałe 1 819 225  1 594 

RazemRazemRazemRazem    31 11631 11631 11631 116    13 519 13 519 13 519 13 519     17 5917 5917 5917 597777    

2. Zapasy. 
 
Zgodnie z MSR2 zwiększono wartości zapasów o 150 tys. zł. 
Jednocześnie zmniejszono o 71 tys. zł zysk z lat ubiegłych oraz zmniejszono o 79 tys. zł koszty 
wytworzenia sprzedanych produktów. 
 
3. Fundusze specjalne.  
Zgodnie z MSR/MSFF przeprowadzono następujące korekty: 
Aktywa 
- Środki na rachunkach bankowych ZFŚS  -2 tys. zł 
- PoŜyczki udzielone z ZFŚS  -95 tys. zł 
Razem  -97 tys. zł 
Pasywa 
- Fundusze specjalne  -97 tys. zł 
 
4. Koszty prac rozwojowych.  
Zgodnie z MSR 38 przeksięgowano krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczące kosztów 
prac rozwojowych w kwocie 143 tys. zł na zmniejszenie zysku z lat ubiegłych, a w kwocie 42 tys.  na 
koszty wytworzenia sprzedanych produktów. 
 
5. Rozliczenie remontów kapitalnych.  
Na 31.12.2008 r. dostosowano do MSR/MSSF rozliczanie remontów kapitalnych. W sprawozdaniu 
finansowym wg UoR ich wartość tj. 206 tys. zł była ujęta w bilansie w rozliczeniach międzyokresowych 
(krótkoterminowych i długoterminowych), natomiast w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF 
pozycja ta została odniesiona na koszt wytworzenia sprzedanych produktów. 
 
6. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy.  
Na koniec 2008 roku uwzględniono aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy na wartość 540 tys. zł. 
Zostały one wycenione zgodnie z MSSF 5 tj. w kwocie niŜszej z wartości bilansowej i wartości godziwej 
pomniejszonej o koszty zbycia. Dla wytypowanych do sprzedaŜy środków trwałych istnieje rynek 
nabywcy oraz został rozpoczęty proces aktywnej sprzedaŜy. 
 
7. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego.  
W związku z róŜnicami opisanymi w punkcie 1, występują równieŜ róŜnice w pozycji rezerw z tytułu 
podatku odroczonego. Zgodnie z MSSF rezerwa z tytułu podatku odroczonego, w związku z róŜnicami 
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między amortyzacją podatkową a bilansową, wynosi 3 821 tys. zł, natomiast zgodnie z ustawą UoR 
wynosiłaby 368 tys. zł. 
 
8. Pozostałe rezerwy.  
Pozostałe rezerwy tworzone w Spółce zostały skorygowane o wartość rezerw wynikających z zapisów 
umowy o pracę z członkami Zarządu. Skutki utworzenia rezerwy w kwocie 81 tys. zł zostały odniesione 
na wynik z lat ubiegłych, a w kwocie 70 tys. zł na koszt wytworzenia sprzedanych produktów. 
 
9. Wynagrodzenia płatne w akcjach.  
Dokonano zmiany ujęcia w bilansie wynagrodzeń płatnych w akcjach. W sprawozdaniu finansowym 
zgodnym z polskimi przepisami zaprezentowano zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 444 tys. 
zł, a w sprawozdaniu zgodnym z międzynarodowymi standardami kwota ta zwiększyła pozostałe 
kapitały. 
 
10. Amortyzacja.  
Amortyzacja w 2008 r. wg MSR/MSSF wyniosła 2 636 tys. zł, natomiast zgodnie z UoR 1 884 tys. zł. 
W związku z tym w sprawozdaniu sporządzonym wg UoR koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 
byłby mniejszy o 752 tys. zł. 
 
11. Korekta prezentacji rezerw pracowniczych.  
Dla celów prezentacyjnych rezerwy pracownicze zostały przeniesione z pozycji pozostałe koszty 
operacyjne do kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów w kwocie 349 tys. zł. 
 
12. Zestawienie róŜnic danych finansowych wg MSR/MSSF i UoR na dzień 31.12.2008 r.  
 

Wybrane dane finansoweWybrane dane finansoweWybrane dane finansoweWybrane dane finansowe    
Według  Według  Według  Według  

MSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSF    
Według UoRWedług UoRWedług UoRWedług UoR    RóŜnicaRóŜnicaRóŜnicaRóŜnica    

AktywaAktywaAktywaAktywa         

Rzeczowe aktywa trwałe 31 136 13 539 17 597 

Inne rozliczenia międzyokresowe 
(długoterminowe) 

0 82 -82 

Zapasy 4 982 4 832 150 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz inne 6 336 6 431 -95 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 5 729 5 731 -2 

Rozliczenia międzyokresowe 
(krótkoterminowe) 

49 358 -309 

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 540 0 540 

PasywaPasywaPasywaPasywa         

Kapitał własny 37 085 22 350 14 735 

W tym zysk (strata) bieŜącego okresu 14 751 -737 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 3 821 368 3 453 

Fundusze specjalne                            0 97 -97 

Rachunek wynikówRachunek wynikówRachunek wynikówRachunek wyników         

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 22 852 21 582 1 270 

Koszt ogólnego zarządu 7 119 7 049 70 
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Wybrane dane finansoweWybrane dane finansoweWybrane dane finansoweWybrane dane finansowe    
Według  Według  Według  Według  

MSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSF    
Według UoRWedług UoRWedług UoRWedług UoR    RóŜnicaRóŜnicaRóŜnicaRóŜnica    

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 11 705 12 975 -1 270 

Pozostałe koszty operacyjne 1 090 1 439 -349 

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 1 130 2 119 -989 

Podatek dochodowy 1 117 1 369 -252 

Zysk (strata) netto 14 751 -737 

  
13. Uzgodnienie zysku netto za 2008 r.  
 

  31313131----12121212----2008200820082008    

Zysk  netto wg Polskich Zasad  RachunkowościZysk  netto wg Polskich Zasad  RachunkowościZysk  netto wg Polskich Zasad  RachunkowościZysk  netto wg Polskich Zasad  Rachunkowości        751751751751    

Korekty MSSF   w tym:Korekty MSSF   w tym:Korekty MSSF   w tym:Korekty MSSF   w tym:        ----737737737737    

korekta amortyzacji gruntów (w tym prawa wieczystego uŜytkowania) za rok 2008 90 

korekta amortyzacji budynków i budowli za 2008 r. -73 

korekta amortyzacji urządzeń technicznych i maszyn za 2008 r. -488 

korekta amortyzacji środków transportu za 2008 r. -6 

korekta amortyzacji innych środków trwałych za 2008 r. -276 

korekta kosztów niezakończonych prac rozwojowych za 2008 r. -42 

korekta kosztów  zakupu przypadających na stan zapasów na dzień 31-12-2008 r. 79 

korekta rezerw na odprawy dla Zarządu na dzień 31-12-2008 r. -70 

korekta kosztów zbytych/ zlikwidowanych środków trwałych 2 

korekta kosztów remontów rozliczanych w czasie na dzień 31-12-2008 r. -205 

korekta podatku  odroczonego na dzień 31-12-2008 r. 252 
Zysk  netto wg MSSFZysk  netto wg MSSFZysk  netto wg MSSFZysk  netto wg MSSF        14141414    

 
Dane dotyczące 2008 r. wg MSR/MSSF zostały ujawnione po raz pierwszy w sprawozdaniu kwartalnym 
za pierwszy kwartał 2009 r. opublikowanym 15.05.2009 r.  
PoniŜej zaprezentowano korekty danych dotyczących 2008 r. ujawnionych w raporcie za pierwszy 
kwartał a przedstawione w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2009 r.  
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans) 

AKAKAKAKTYWATYWATYWATYWA    
Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31 31 31 31     

stan na                 stan na                 stan na                 stan na                 
2008200820082008----12121212----31 koniec 31 koniec 31 koniec 31 koniec 
poprzedn. roku  2008poprzedn. roku  2008poprzedn. roku  2008poprzedn. roku  2008    

I.I.I.I.    Aktywa trwałeAktywa trwałeAktywa trwałeAktywa trwałe    31 54831 54831 54831 548    31 54631 54631 54631 546    

  Rzeczowe aktywa trwałe 31 136 31 134 

II.II.II.II.    Aktywa obrotoweAktywa obrotoweAktywa obrotoweAktywa obrotowe    17 66617 66617 66617 666    17 66617 66617 66617 666    

  NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŜności 6 336 6 330 

  
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego                                     

-     
6 

  SUMA AKTYWÓW SUMA AKTYWÓW SUMA AKTYWÓW SUMA AKTYWÓW     49 21449 21449 21449 214    49 21249 21249 21249 212    

PASYWAPASYWAPASYWAPASYWA          

I.I.I.I.    Kapitał własnyKapitał własnyKapitał własnyKapitał własny    37 08537 08537 08537 085    37 08337 08337 08337 083    

  Zysk (strata) netto 14 12 

  SUMA PASYWÓW SUMA PASYWÓW SUMA PASYWÓW SUMA PASYWÓW     49 21449 21449 21449 214    49 21249 21249 21249 212    

 
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
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Było: 

Pozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnego    
Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 

podstawowypodstawowypodstawowypodstawowy    

Kapitał z Kapitał z Kapitał z Kapitał z 
aktualizacji aktualizacji aktualizacji aktualizacji 
wycenywycenywycenywyceny    

Pozostałe   Pozostałe   Pozostałe   Pozostałe   
kapitałykapitałykapitałykapitały    

Zyski       Zyski       Zyski       Zyski       
zatrzymanezatrzymanezatrzymanezatrzymane    

RazemRazemRazemRazem    

Saldo na dzień 01.01.2008 r.Saldo na dzień 01.01.2008 r.Saldo na dzień 01.01.2008 r.Saldo na dzień 01.01.2008 r.    3 1633 1633 1633 163    4 7234 7234 7234 723    1 5071 5071 5071 507    5 5055 5055 5055 505    14 89814 89814 89814 898    

Zmiana zasad polityki 
rachunkowości 

                -    -4 723                       -    19 900 15 177 

Saldo po korektach: 3 163                      -    1 507 25 405 30 075 

Zysk netto prezentowany 
bezpośrednio w kapitale 

                   -                         -    486 -150 336 

Zysk netto za okres                      -                         -                          -    12 12 

Suma zysków i strat ujętych w 
okresie 

                     -                         -    486 -138 348 

w tym zmiana zasad polityki 
rachunkowości 

                     -                         -    444 150 594 

Dywidendy 
                     -                         -                         -                          -    

                      
-    

Wyemitowany kapitał podstawowy 6 660                      -                         -                          -    6 660 

Podział zysku za 2007 rok 
                     -                         -    5 505 -5 505 

                      
-    

Saldo na dzień 31.12.2008 r.Saldo na dzień 31.12.2008 r.Saldo na dzień 31.12.2008 r.Saldo na dzień 31.12.2008 r.    9 8239 8239 8239 823                                                                ----                7 4987 4987 4987 498    19 76219 76219 76219 762    37 08337 08337 08337 083    

 
Jest: 

Pozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnego    
Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 

podstawowypodstawowypodstawowypodstawowy    

Kapitał z Kapitał z Kapitał z Kapitał z 
aktualizacji aktualizacji aktualizacji aktualizacji 
wycenywycenywycenywyceny    

Pozostałe   Pozostałe   Pozostałe   Pozostałe   
kapitałykapitałykapitałykapitały    

Zyski       Zyski       Zyski       Zyski       
zatrzymanezatrzymanezatrzymanezatrzymane    

RazemRazemRazemRazem    

Saldo na dzień 01.01.2008 r.Saldo na dzień 01.01.2008 r.Saldo na dzień 01.01.2008 r.Saldo na dzień 01.01.2008 r.    3 163 4 723 1 507 5 505 14 898 

Zmiana zasad polityki rachunkowości - -4 723 - 19 981 15 258 

Saldo po korektach 3 163 - 1 507 25 486 30 156 

Zysk netto prezentowany 
bezpośrednio w kapitale - - 486 -231 255 

Zysk netto za okres - - - 751 751 

Korekty MSSF  -  -  - -737  -737 

Suma zysków i strat ujętych w okresie 
po korekcie - - 486 -217 269 

w tym zmiana zasad polityki 
rachunkowości - - 444 -231 213 
Zysk do podziału za 2008 rok wg 
MSSF - - - 14 14 

Dywidendy - - - - - 

Wyemitowany kapitał podstawowy 6 660 - - - 6 660 

Podział zysku za 2007 rok - - 5 505 -5 505 - 

Saldo na dzień 31.12.2008 r.Saldo na dzień 31.12.2008 r.Saldo na dzień 31.12.2008 r.Saldo na dzień 31.12.2008 r.    9 8239 8239 8239 823    ----    7 4987 4987 4987 498    19 764 37 08537 08537 08537 085    

    
RóŜnice w wartościach środków trwałych na dzień 31.12.2008 r. zaprezentowanych zgodnie z MSSF 
i UoR. 
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Było: 
Wartość nettoWartość nettoWartość nettoWartość netto    

na 31.12.2008 r.na 31.12.2008 r.na 31.12.2008 r.na 31.12.2008 r. 
  

według według według według 
MSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSF    

wedwedwedwedług UoRług UoRług UoRług UoR    

RóŜnica na dzień RóŜnica na dzień RóŜnica na dzień RóŜnica na dzień 
31.12.2008 r.31.12.2008 r.31.12.2008 r.31.12.2008 r.    

Grunty w tym prawo 
wieczystego 
uŜytkowania 

1 621 912 709 

Budynki i budowle 13 699 7 903 5 796 

Maszyny i urządzenia 13 574 4 331 9 243

Środki transportu 411 154 257 

Inne środki trwałe 1 819 225 1 594 

RazemRazemRazemRazem    31 12431 12431 12431 124    13 52513 52513 52513 525    17 59917 59917 59917 599    

 
Jest: 

WartośWartośWartośWartość nettoć nettoć nettoć netto    
na 31.12.2008 r.na 31.12.2008 r.na 31.12.2008 r.na 31.12.2008 r. 

 
według według według według 

MSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSFMSR/MSSF    
według UoRwedług UoRwedług UoRwedług UoR    

RóŜnica na dzień RóŜnica na dzień RóŜnica na dzień RóŜnica na dzień 
31.12.2008 r.31.12.2008 r.31.12.2008 r.31.12.2008 r.    

Grunty w tym prawo 
wieczystego 
uŜytkowania 

1 621  912 709 

Budynki i budowle 13 692 7 895 5 797 

Maszyny i urządzenia 13 573 4 333 9 240  

Środki transportu 411 154 257 

Inne środki trwałe 1 819 225  1 594 

RazemRazemRazemRazem    31 11631 11631 11631 116    13 519 13 519 13 519 13 519     17 59717 59717 59717 597    
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CZĘŚĆ DRUGA CZĘŚĆ DRUGA CZĘŚĆ DRUGA CZĘŚĆ DRUGA ––––    JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWEJEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWEJEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWEJEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE    
 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
(BILANS) 

NotaNotaNotaNota    
Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień   Stan na dzień   Stan na dzień   Stan na dzień                       
2008200820082008----06060606----30303030    

AKTYWAAKTYWAAKTYWAAKTYWA                    

I. Aktywa trwałeAktywa trwałeAktywa trwałeAktywa trwałe        30 32530 32530 32530 325    31 54831 54831 54831 548    32 94432 94432 94432 944    

 Rzeczowe aktywa trwałe 1 29 965 31 136 31 933 

 Nieruchomości inwestycyjne                             -                              -    -                                 

 Wartość firmy                             -                              -    -                                

 Pozostałe wartości niematerialne 2 67 44 101 

 Aktywa finansowe 3                            -                              -    -                

 PoŜyczki                             -                              -    -                             

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

22 293 368 910 

 Inne rozliczenia międzyokresowe                             -                            -    - 

II. Aktywa obrotoweAktywa obrotoweAktywa obrotoweAktywa obrotowe        19 98419 98419 98419 984    17 66617 66617 66617 666    11 98011 98011 98011 980    

 Zapasy 4 4 304 4 982 4 569 

 NaleŜności handlowe oraz pozostałe 
naleŜności 

5 6 079 6 336 5 596 

 NaleŜności z tytułu podatku 
dochodowego 

                            -                              -                                -    

 Aktywa finansowe 6 42 30                         31    

 PoŜyczki                             -                              -                                -    

 Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 7 8 532 5 729 1 286 

 Rozliczenie międzyokresowe 8 502 49 498 

 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 9 525 540                             -    

 SUMA AKTYWÓW SUMA AKTYWÓW SUMA AKTYWÓW SUMA AKTYWÓW         50 30950 30950 30950 309    49 21449 21449 21449 214    44 92444 92444 92444 924    

PASYWAPASYWAPASYWAPASYWA           

I. Kapitał własnyKapitał własnyKapitał własnyKapitał własny        38 91638 91638 91638 916    37 08537 08537 08537 085    31 95231 95231 95231 952    

 Kapitał podstawowy 10 9 823 9 823 3 163 

 Kapitał z aktualizacji wyceny                             -                              -                                -    

 Pozostałe kapitały  11 7 511 7 498 7 012 

 Zyski zatrzymane  19 750 19 750 19 900  

 Zysk (strata) netto  1 832 14 1 877 

II. Zobowiązania długoterminoweZobowiązania długoterminoweZobowiązania długoterminoweZobowiązania długoterminowe        5 1745 1745 1745 174    5 6125 6125 6125 612    8 4578 4578 4578 457    

 Kredyty i poŜyczki                             -                              -    2 816 

 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

22 3 620 3 821 3 804 

 Długoterminowe rezerwy na 
zobowiązania 

12 1 007 1 007 699 

 Zobowiązania z tytułu leasingu 13 547 784 1 138 

 Pozostałe zobowiązania długoterminowe                             -                              -                                -    

 Rozliczenia międzyokresowe                             -                              -                                -    

III. Zobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminowe        6 2196 2196 2196 219    6 5176 5176 5176 517    4 5154 5154 5154 515    

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz inne zobowiązania 

14 5 085 5 316 3 545 

 Kredyty i poŜyczki krótkoterminowe                             -    69 150 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
(BILANS) 

NotaNotaNotaNota    
Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień   Stan na dzień   Stan na dzień   Stan na dzień                       
2008200820082008----06060606----30303030    

 Zobowiązania z tytułu podatku bieŜącego                             -    18                             -    

 Zobowiązania z tytułu leasingu 13 421 354 163 

 Rezerwy krótkoterminowe 12 713 760 657 

 Rozliczenia międzyokresowe                             -                              -    - 

 SUMA PASYWÓW SUMA PASYWÓW SUMA PASYWÓW SUMA PASYWÓW         50 30950 30950 30950 309    49 21449 21449 21449 214    44 92444 92444 92444 924    

 

Wartość księgowa 

 

38 916 37 085 31 952 

Liczba akcji zwykłych  2 585 026 2 585 026 832 422 

WartWartWartWartość księgowa na jedną akcję zwykłąość księgowa na jedną akcję zwykłąość księgowa na jedną akcję zwykłąość księgowa na jedną akcję zwykłą        15,0515,0515,0515,05    14,3514,3514,3514,35    38,338,338,338,38888    

 
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 

Pozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnego    
Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 

podstawowypodstawowypodstawowypodstawowy    

Kapitał z Kapitał z Kapitał z Kapitał z 
aktualizacji aktualizacji aktualizacji aktualizacji 
wycenywycenywycenywyceny    

Pozostałe   Pozostałe   Pozostałe   Pozostałe   
kapitałykapitałykapitałykapitały    

Zyski       Zyski       Zyski       Zyski       
zatrzymanezatrzymanezatrzymanezatrzymane    

RazemRazemRazemRazem    

Saldo na dzień 01.01.2009 r.Saldo na dzień 01.01.2009 r.Saldo na dzień 01.01.2009 r.Saldo na dzień 01.01.2009 r.    9 823 - 7 497 19 763 37 083 

Zmiana zasad polityki rachunkowości - - - - - 

Saldo po korektach 9 823 - 7 497 19 763 37 083 

Zysk netto prezentowany bezpośrednio 
w kapitale - - - - - 

Zysk netto za okres - - - 1 832 1 832 

Suma zysków i strat ujętych w okresie - - - 1 832 1 832 
w tym zmiana zasad polityki 
rachunkowości - - - - - 

Dywidendy - - - - - 

Wyemitowany kapitał podstawowy - - - - - 

Podział zysku za 2008 rok - - 751 -751 - 

Korekty   -  - -737 737 - 

Podział zysku za 2008 rok wg MSF  -  - 14 -14 - 

SaSaSaSaldo na dzień 30.06.2009 r.ldo na dzień 30.06.2009 r.ldo na dzień 30.06.2009 r.ldo na dzień 30.06.2009 r.    9 823 - 7 511 21 582 38 916 

 

Pozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnego    
Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 

podstawowypodstawowypodstawowypodstawowy    

Kapitał z Kapitał z Kapitał z Kapitał z 
aktualizacji aktualizacji aktualizacji aktualizacji 
wycenywycenywycenywyceny    

Pozostałe   Pozostałe   Pozostałe   Pozostałe   
kapitałykapitałykapitałykapitały    

Zyski       Zyski       Zyski       Zyski       
zatrzymanezatrzymanezatrzymanezatrzymane    

RazemRazemRazemRazem    

Saldo na dzień 01.01.2008 r.Saldo na dzień 01.01.2008 r.Saldo na dzień 01.01.2008 r.Saldo na dzień 01.01.2008 r.    3 163 4 723 1 507 5 505 14 898 

Zmiana zasad polityki rachunkowości - -4 723 - 19 981 15 258 

Saldo po korektach 3 163 - 1 507 25 486 30 156 

Zysk netto prezentowany bezpośrednio 
w kapitale - - 486 -231 255 

Zysk netto za okres - - - 751 751 

Korekty MSSF  -  -  - -737 -737 

Suma zysków i strat ujętych w okresie 
po korekcie - - 486 -217 269 
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Pozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnego    
Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 

podstawowypodstawowypodstawowypodstawowy    

Kapitał z Kapitał z Kapitał z Kapitał z 
aktualizacji aktualizacji aktualizacji aktualizacji 
wycenywycenywycenywyceny    

Pozostałe   Pozostałe   Pozostałe   Pozostałe   
kapitałykapitałykapitałykapitały    

Zyski       Zyski       Zyski       Zyski       
zatrzymanezatrzymanezatrzymanezatrzymane    

RazemRazemRazemRazem    

w tym zmiana zasad polityki 
rachunkowości - - 444 -231 213 

Zysk do podziału za 2008 rok wg MSSF - - - 14 14 

Dywidendy - - - - - 

Wyemitowany kapitał podstawowy 6 660 - - - 6 660 

Podział zysku za 2007 rok - - 5 505 -5 505 - 

Saldo na dzień 31.12.2008 r.Saldo na dzień 31.12.2008 r.Saldo na dzień 31.12.2008 r.Saldo na dzień 31.12.2008 r.    9 823 - 7 498 19 764 37 085 

 

Pozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnegoPozycje kapitału własnego    
Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 

podstawowypodstawowypodstawowypodstawowy    

Kapitał z Kapitał z Kapitał z Kapitał z 
aktualizacji aktualizacji aktualizacji aktualizacji 
wycenywycenywycenywyceny    

Pozostałe   Pozostałe   Pozostałe   Pozostałe   
kapitałykapitałykapitałykapitały    

Zyski       Zyski       Zyski       Zyski       
zatrzymanezatrzymanezatrzymanezatrzymane    

RazemRazemRazemRazem    

Saldo na dzień 01.01.2008 r.Saldo na dzień 01.01.2008 r.Saldo na dzień 01.01.2008 r.Saldo na dzień 01.01.2008 r.    3 163 4 723 1 507 5 505 14 898 

Zmiana zasad polityki rachunkowości - -4 723 - 19 981 15 258 

Saldo po korektach 3 163 - 1 507 25 486 30 156 
Zysk netto prezentowany bezpośrednio 
w kapitale - - - -81 -81 

Zysk netto za okres - - - 1 877 1 877 

Suma zysków i strat ujętych w okresie - - - 1 796 1 796 
w tym zmiana zasad polityki 
rachunkowości - - - -81 -81 

Dywidendy - - - - - 

Wyemitowany kapitał podstawowy - - - - - 

Podział zysku za 2007 rok - - 5 505 -5 505 - 

Saldo na dzień 30.06.2008 r.Saldo na dzień 30.06.2008 r.Saldo na dzień 30.06.2008 r.Saldo na dzień 30.06.2008 r.    3 163 - 7 012 21 777 31 952 

 
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITEGO DOCHODU 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     NotaNotaNotaNota    
Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               

01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. ----    
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               
01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  ----    
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

A.A.A.A.    
Przychody netto ze sprzedaŜy Przychody netto ze sprzedaŜy Przychody netto ze sprzedaŜy Przychody netto ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów, w produktów, towarów i materiałów, w produktów, towarów i materiałów, w produktów, towarów i materiałów, w 
tym:tym:tym:tym:            15 76715 76715 76715 767    17 70117 70117 70117 701    

I. 
Przychody netto ze sprzedaŜy 
produktów 15 15 699 17 593 

II. 
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów 
i materiałów 16 68 108 

B.B.B.B.    
Koszty sprzedanych produktów, Koszty sprzedanych produktów, Koszty sprzedanych produktów, Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów, w tym:towarów i materiałów, w tym:towarów i materiałów, w tym:towarów i materiałów, w tym:            10 20210 20210 20210 202    11 58611 58611 58611 586    

I. 
Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 17 10 144 11 508 

II. 
Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów   58 78 

C.C.C.C.    Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy             5 5655 5655 5655 565    6 1156 1156 1156 115    

I. Pozostałe przychody operacyjne 18 213 687 

II. Koszty sprzedaŜy   102 139 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     NotaNotaNotaNota    
Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               

01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. ----    
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               
01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  ----    
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

III. Koszty ogólnego zarządu   3 117 3 499 

IV. Pozostałe koszty operacyjne 19 492 667 

D.D.D.D.    
Zysk (strata) na działalności Zysk (strata) na działalności Zysk (strata) na działalności Zysk (strata) na działalności 
operacyjnejoperacyjnejoperacyjnejoperacyjnej            2 062 062 062 067777    2 4972 4972 4972 497    

I. Przychody finansowe 20 3 544 146 

II. Koszty finansowe 21 3 906 504 

F.F.F.F.    Zysk (strata) brutto Zysk (strata) brutto Zysk (strata) brutto Zysk (strata) brutto             1 701 701 701 705555    2 1392 1392 1392 139    

G.G.G.G.    Podatek dochodowyPodatek dochodowyPodatek dochodowyPodatek dochodowy    22222222    ----127127127127    262262262262    

I.   a) część bieŜąca    -  - 

II.   b) część odroczona   -127 262 

H.H.H.H.    Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto             1 1 1 1 832832832832    1 8771 8771 8771 877    
     

     

SPRAWOZDANIE Z CAŁSPRAWOZDANIE Z CAŁSPRAWOZDANIE Z CAŁSPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITEGOKOWITEGOKOWITEGOKOWITEGO    
DOCHODUDOCHODUDOCHODUDOCHODU        NotaNotaNotaNota        

Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               
01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. ----    
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               
01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  ----    
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

I.I.I.I.    Zysk (stratZysk (stratZysk (stratZysk (strata) nettoa) nettoa) nettoa) netto            1 8321 8321 8321 832    1 8771 8771 8771 877    

II.II.II.II.    Pozostałe składnikiPozostałe składnikiPozostałe składnikiPozostałe składniki całkowitego całkowitego całkowitego całkowitego dochodu dochodu dochodu dochodu    

1 

Skutki wyceny i przeniesień aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaŜy 
(kwota netto) ----    ----    ----    

III.III.III.III.    CałkowityCałkowityCałkowityCałkowity dochód dochód dochód dochód ogółem ogółem ogółem ogółem            1 8321 8321 8321 832    1 8771 8771 8771 877    

 
 
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 
 

  
WyszcWyszcWyszcWyszczególnieniezególnieniezególnieniezególnienie 

01.06.2009 r. 01.06.2009 r. 01.06.2009 r. 01.06.2009 r. ––––    
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

01.06.2008 r. 01.06.2008 r. 01.06.2008 r. 01.06.2008 r. ––––    
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

A.A.A.A.    Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnejPrzepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnejPrzepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnejPrzepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej        

I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 705 2 139 

II. Korekty razem 66 1 604 

  Amortyzacja wartości niematerialnych 18 70 

  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy  -  - 

  
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych 
aktywów trwałych  -  - 

  Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych 1 214 1 233 

  Zysk (strata) na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych -7 -3 

  
Zysk (strata) na sprzedaŜy aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaŜy (przeznaczonych do obrotu)  -  - 

  
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych 
według wartości godziwej  -  - 

  
Zyski (straty) z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów 
finansowych wykazanych według wartości godziwej -989 117 

  Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych -219  - 

  Koszty odsetek  -  - 

  Otrzymane odsetki 49 187 

  Otrzymane dywidendy  -  - 
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WyszcWyszcWyszcWyszczególnieniezególnieniezególnieniezególnienie 

01.06.2009 r. 01.06.2009 r. 01.06.2009 r. 01.06.2009 r. ––––    
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

01.06.2008 r. 01.06.2008 r. 01.06.2008 r. 01.06.2008 r. ––––    
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

III.  
Środki pienięŜne z działalności operacyjneŚrodki pienięŜne z działalności operacyjneŚrodki pienięŜne z działalności operacyjneŚrodki pienięŜne z działalności operacyjnej przed  j przed  j przed  j przed  
uwzględnieniem  zmian  w kapitale obrotowymuwzględnieniem  zmian  w kapitale obrotowymuwzględnieniem  zmian  w kapitale obrotowymuwzględnieniem  zmian  w kapitale obrotowym    1 7711 7711 7711 771    3 7433 7433 7433 743    

  Zmiana stanu zapasów 678 188 

  Zmiana stanu naleŜności  258 -307 

  
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem poŜyczek i kredytów 677 -374 

  
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (z wyłączeniem 
aktywa na pod. Odroczony) -453 -305 

  
Zmiana stanu rezerw ( z wyłączeniem rezerwy na podatek 
odroczony) -47 28 

  Inne korekty -  - 

IV.  
Środki pienięŜne wygenerowane w toku działalności Środki pienięŜne wygenerowane w toku działalności Środki pienięŜne wygenerowane w toku działalności Środki pienięŜne wygenerowane w toku działalności 
operacyjnejoperacyjnejoperacyjnejoperacyjnej    2 8842 8842 8842 884    2 9732 9732 9732 973    

  Zapłacone odsetki  -  - 

  Zapłacony podatek dochodowy  -  - 

V. Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej     2 8842 8842 8842 884    2 9732 9732 9732 973    
B.B.B.B.    Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnejPrzepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnejPrzepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnejPrzepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 

        Wydatki na nabycie wartości niematerialnych -41  - 

        Wpływy ze sprzedaŜy wartości niematerialnych - 3 

        Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych -86 -1 199 

        Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych 46  - 

        Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych  -  - 

        Wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości inwestycyjnych  -  - 

        
Wydatki na nabycie aktywów finansowych utrzymywanych 
do terminy wymagalności  -  - 

        
Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych 
utrzymywanych do terminy wymagalności  -  - 

        
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaŜy (przeznaczonych do obrotu)  - -71 

        
Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaŜy (przeznaczonych do obrotu)  -  - 

        
Wydatki na nabycie jednostek zaleŜnych (pomniejszone o 
przejęte środki pienięŜne)  -  - 

        Wpływy ze sprzedaŜy jednostek zaleŜnych   -  - 

        Wydatki inne- dopłaty do kapitału  -  - 

        Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych  -  - 

        PoŜyczki udzielone  -  - 

        Otrzymane spłaty poŜyczek udzielonych  -  - 

        Otrzymane odsetki  -  - 

        Otrzymane dywidendy  -  - 

        Inne wpływy  -  - 

        Inne wydatki inwestycyjne  -  - 

 
Środki pienięŜne netto wykorzystane w działalności Środki pienięŜne netto wykorzystane w działalności Środki pienięŜne netto wykorzystane w działalności Środki pienięŜne netto wykorzystane w działalności 
inwestycyjnej inwestycyjnej inwestycyjnej inwestycyjnej     -81 -1 267 

C.C.C.C.    Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej   

        Wpływy netto z tytułu emisji akcji  -  - 

        Nabycie akcji własnych  -  - 

        Wykup dłuŜnych papierów wartościowych  -  - 

        Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek  -  - 
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WyszcWyszcWyszcWyszczególnieniezególnieniezególnieniezególnienie 

01.06.2009 r. 01.06.2009 r. 01.06.2009 r. 01.06.2009 r. ––––    
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

01.06.2008 r. 01.06.2008 r. 01.06.2008 r. 01.06.2008 r. ––––    
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

        Spłaty kredytów i poŜyczek  - -948 

        Spłata odsetek od kredytów i poŜyczek 194  - 

        Wpłaty z tytułu odsetek od lokat  -  - 

        Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -170 -85 

        Odsetki zapłacone -49 -187 

        Dywidendy wypłacone  -  - 

        Prowizje od kredytów  -  - 

        Inne wpływy  -  - 

 Środki pienięŜne netto z działalności finansowej Środki pienięŜne netto z działalności finansowej Środki pienięŜne netto z działalności finansowej Środki pienięŜne netto z działalności finansowej     -25 -1 220 
D.D.D.D.    Przepływy pienięŜne netto razem (A.III+/Przepływy pienięŜne netto razem (A.III+/Przepływy pienięŜne netto razem (A.III+/Przepływy pienięŜne netto razem (A.III+/----B.III+/B.III+/B.III+/B.III+/----C.III)C.III)C.III)C.III)    2 7782 7782 7782 778    486486486486    

E.E.E.E.    Bilansowa zmiana środków pienięŜnych, w tym: 2 803 485 

  
- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic 
kursowych 25 -1 

F.F.F.F.    Środki pienięŜne na początek okresuŚrodki pienięŜne na początek okresuŚrodki pienięŜne na początek okresuŚrodki pienięŜne na początek okresu    5 7295 7295 7295 729    801801801801    

G.G.G.G.    Środki pienięŜne na koniec okresu ( F+/Środki pienięŜne na koniec okresu ( F+/Środki pienięŜne na koniec okresu ( F+/Środki pienięŜne na koniec okresu ( F+/----D), w tymD), w tymD), w tymD), w tym    8 5328 5328 5328 532    1 2861 2861 2861 286    
  - o ograniczonej moŜliwości dysponowania - - 

 
 
 
NOTY OBJAŚNIAJĄCENOTY OBJAŚNIAJĄCENOTY OBJAŚNIAJĄCENOTY OBJAŚNIAJĄCE    
 
Nota 1 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁERZECZOWE AKTYWA TRWAŁERZECZOWE AKTYWA TRWAŁERZECZOWE AKTYWA TRWAŁE    
Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30 30 30 30     

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31 31 31 31     

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30 30 30 30     

a) środki trwałe, w tym: 29 940 31 116 31 319 

    - grunty (w tym prawo uŜytkowania 
wieczystego gruntu) 

1 621 1 621 1 621 

    - budynki, lokale i obiekty inŜynierii 
lądowej i wodnej 

13 433 13 692 13 950 

    - urządzenia techniczne i maszyny 12 866 13 573 13 303 

    - środki transportu 388 411 441 

    - inne środki trwałe 1 632 1 819 2 004 

b) środki trwałe w budowie 25 20 236 

c) zaliczki na środki trwałe w budowie - - 378 

Rzeczowe aktywa trwałe, razemRzeczowe aktywa trwałe, razemRzeczowe aktywa trwałe, razemRzeczowe aktywa trwałe, razem    29 96529 96529 96529 965    31 13631 13631 13631 136    31 93331 93331 93331 933    

 
 
 

W dniu 8 lipca 2009 r. Spółka zawarła umowę z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym na udzielenie kredytu 
obrotowego w rachunku bieŜącym w kwocie 2.000 tys. zł z przeznaczeniem na regulowanie bieŜących płatności 
w sytuacji przejściowego braku środków na rachunku bieŜącym. Jako zabezpieczenie kredytu ustalono hipotekę 

w wysokości 2 500 tys. zł. 

Wartość rzeczowych aktywów trwałych skorygowana została o odpisy aktualizujące na łączną 

wartość 8 tys. zł. Odpisami aktualizującymi w pozycji budynki i budowle objęte zostały te obiekty, 

które z powodu złego stanu technicznego przeznaczone są na rozbiórkę - 7 tys. zł. Spośród maszyn, 

urządzeń i innych środków trwałych odpisami aktualizującymi objęte są maszyny nie nadające się do 

eksploatacji z powodu nadmiernego zuŜycia bądź złego stanu technicznego – 1 tys. zł. 
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ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 30.06.2009 R. 

Wyszczególnienie 

Grunty ( w 
tym prawo 
uŜytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

Budynki i 
budowle 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Razem 

a) wartość brutto na początek 
okresu  

1 621 14 216 15 042 459 3 164 20 34 522 

b) zwiększenia (z tytułu) - - 65 - 10 77 152 

   - zakup - - 65 - 10 77 152 

c) zmniejszenia (z tytułu) - - 70 - 16 73 159 

   - likwidacja  - - 49 - 16 73 138 

   - sprzedaŜ - - 21 - - - 21 

d) wartość brutto środków 
trwałych na koniec okresu  

1 621 14 216 15 037 459 3 158 25 34 516 

e) wartość umorzenia na 
początek okresu 

- 517 1 468 48 1 345 - 3 378 

 - zwiększenia w ciągu okresu - 259 743 23 189 - 1 214 

 - zmniejszenia w ciągu 
okresu 

- - 40 - 8 - 48 

f) wartość umorzenia na 
koniec okresu 

- 776 2 171 71 1 526 - 4 544 

g) wartość odpisów 
aktualizujących na początek 
okresu 

- 7 - - 1 - 8 

 - zwiększenia w ciągu okresu - - - - - - - 

 - zmniejszenia w ciągu 
okresu 

- - - - 1 - 1 

h) wartość odpisów 
aktualizujących na koniec 
okresu 

- 7 - - - - 7 

i) wartość netto środków 
trwałych na 30.06.2009 r. 

1 621 13 433 12 866 388 1 632 25 29 965 

    
ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R. 

Wyszczególnienie 

Grunty (w 
tym prawo 
uŜytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

Budynki     
i budowle 

Urządzenia 
techniczne    
i maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe       
w 

budowie 

Razem 

a) wartość brutto na początek 
okresu  

1 811 18 202 31 361 549 6 150 1142 59 215 

b) zwiększenia (z tytułu) -190 -3986 -15382 -66 -2836 4279 -18 181 

   - zakup - - 3348 - 197 4279 7 824 

   - korekta MSR -190 -3986 -18730 -66 -3 033 - -26 005 

c) zmniejszenia (z tytułu) - - 936 24 150 5401 6 511 

   - likwidacja  - - 384 18 131 5401 5 934 

  -  korekta MSR - - -2 - - - -2 

  - aktywa przeznaczone do 
sprzedaŜy 

- - 554 6 19 - 579 
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Wyszczególnienie 

Grunty (w 
tym prawo 
uŜytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

Budynki     
i budowle 

Urządzenia 
techniczne    
i maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe       
w 

budowie 

Razem 

d) wartość brutto środków 
trwałych na koniec okresu  

1 621 14 216 15 043 459 3 164 20 34 523 

e) wartość umorzenia na 
początek okresu 

543 9 855 29 381 352 5 930 - 46 061 

 - zwiększenia w ciągu okresu - 382 903 42 132 - 1 459 

 - zmniejszenia w ciągu 
okresu 

- - 373 18 182 - 573 

 - korekta MSR -543 -9720 -28 442 -328 -4 535 - -43 568 

f) wartość umorzenia na 
koniec okresu 

- 517 1 469 48 1 345 - 3 379 

g) wartość odpisów 
aktualizujących na początek 
okresu 

266 7 10 4 - - 288 

 - zwiększenia w ciągu okresu -266 - - - - - -266 

 - zmniejszenia w ciągu 
okresu 

- - 9 4 - - 13 

h) wartość odpisów 
aktualizujących na koniec 
okresu 

- 7 1 - - - 8 

i) wartość netto środków 
trwałych na 31.12.2008 r. 

1 621 13 692 13 573 411 1 819 20 31 136 

    
    

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 30.06.2008 R. 

Wyszczególnienie 

Grunty ( w 
tym prawo 
uŜytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

Budynki                               
i budowle 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Razem 

a) wartość brutto na początek 
okresu  1 811 18 202 31 361 548 6 150 1 142 59 214 

b) zwiększenia (z tytułu) 619 5 869 12 024 269 2 047 1 745 22 573 

   - zakup -  -  1743 -  159 1 745 3 647 

  -  korekty MSR 619 5 869 10 281 269 1 888   18 926 

c) zmniejszenia (z tytułu) -  -  62 -  40 2 272 2 374 

   - likwidacja  -  -  60  -   -  - 60 

   - sprzedaŜ -  -  2  -   -  - 2 

   - oddanie do eksploatacji - - - - -      2 272 2 272 

d) wartość brutto środków 
trwałych na koniec okresu  2 430 24 071 43 323 817 8 157 614 79 412 

e) wartość umorzenia na 
początek okresu 543 9 856 29 381 352 5 930  - 46 062 

 - zwiększenia w ciągu okresu  - 258 691 24 259  - 1 232 

 - zmniejszenia w ciągu 
okresu -  -  62 -  40  - 102 

f) wartość umorzenia na 
koniec okresu 543 10 114 30 010 376 6 149  - 47 192 



 

 

 „POLNA” S.A.                                                           Jednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półroczny za  za  za  za IIII    półroczepółroczepółroczepółrocze 2009 r 2009 r 2009 r 2009 r....    
    
 

 31 

Wyszczególnienie 

Grunty ( w 
tym prawo 
uŜytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

Budynki                               
i budowle 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Razem 

g) wartość odpisów 
aktualizujących na początek 
okresu 266 7 10  - 4  - 287 

 - zwiększenia w ciągu okresu -  -  -  -  -  -  - 

 - zmniejszenia w ciągu 
okresu -   - -  -  -  -  - 

h) wartość odpisów 
aktualizujących na koniec 
okresu 266 7 10 - 4 -  287 

i) wartość netto środków 
trwałych na 30.06.2008 r. 1 621 13 950 13 303 441 2 004 614 31 933 

    
    

Nota 2 
POZOSTAŁE WARTOŚCI POZOSTAŁE WARTOŚCI POZOSTAŁE WARTOŚCI POZOSTAŁE WARTOŚCI 

NIENIENIENIEMATERIALNEMATERIALNEMATERIALNEMATERIALNE    
Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

a) koszty zakończonych prac 
rozwojowych 

10 14 17 

b) nabyte koncesje, patenty, licencje i 
podobne wartości, w tym: 

57 30 84 

   - oprogramowanie komputerowe 57 30 84 

c) inne wartości niematerialne i 
prawne 

-  -  -  

d) zaliczki na wartości niematerialne i 
prawne 

-  -  -  

Wartości niematerialne, Wartości niematerialne, Wartości niematerialne, Wartości niematerialne, razemrazemrazemrazem    
67676767    44444444    101101101101    

 
Na dzień bilansowy nie wystąpiły przesłanki świadczące o utracie wartości pozostałych wartości niematerialnych, 
dlatego teŜ Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących. 
Na dzień sporządzania śródrocznego sprawozdania finansowego, pozostałe wartości niematerialne nie stanowiły 
zabezpieczenia zobowiązań Spółki. 
 

ZMIANY POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH ZA OKRES 01.01.09 R.-30.06.09 R. 
 

a b c d 
 nabyte koncesje, patenty, 

licencje i podobne wartości, w 
tym: 

Wyszczególnienie 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych   oprogramowanie 

komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 
i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

a) wartość brutto na 
początek okresu                         197 -  340 -  -  537 

b) zwiększenia (z tytułu) -  -  41 -  -  41 

    - zakup -  -  41 -  -  41 
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a b c d 
 nabyte koncesje, patenty, 

licencje i podobne wartości, w 
tym: 

Wyszczególnienie 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych   oprogramowanie 

komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 
i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

c) zmniejszenia            
(z tytułu) -  - -  - - - 
d) wartość brutto na 
koniec okresu 197 - 381 - -  578 
e) wartość umorzenia 
na początek okresu 183 -  310 -  -  493 
 - zwiększenia w ciągu 
okresu 4 -  14 -  -  18 
 - zmniejszenia w ciągu 
okresu -  -  -  -  -    

f) wartość umorzenia 
na koniec okresu 187 - 324 - -  511 
g) wartość odpisów 
aktualizujących na 
początek okresu -  -  -  -  -  -  
 - zwiększenia w ciągu 
okresu -  -  -  -  -  -  
 - zmniejszenia w ciągu 
okresu -  -  -  -  -  -  
h) wartość odpisów 
aktualizujących na 
koniec okresu -  -  -  -  -  -  
i) wartość netto 
pozostałych wartości 
niematerialnych na 
30.06.2009 r. 10 - 57 - - 67 

    
ZMIANY POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH ZA OKRES 01.01.08 R.-31.12.08 R.    

a b c d 
 nabyte koncesje, patenty, 

licencje i podobne wartości, w 
tym: Wyszczególnienie 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych   oprogramowanie 

komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 
i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

a) wartość brutto na 
początek okresu                         197 -  330 -  -  527 

b) zwiększenia (z tytułu) -  -  10 -  -  10 

    - zakup -  -  10 -  -  10 
c) zmniejszenia (z 
tytułu) -  -  - -  -  -  
d) wartość brutto na 
koniec okresu 197 -  340 -  -  537 

e) wartość umorzenia 
na początek okresu 176 -  180 -  -  356 
 - zwiększenia w ciągu 
okresu 7 -  130 -  -  137 
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a b c d 
 nabyte koncesje, patenty, 

licencje i podobne wartości, w 
tym: Wyszczególnienie 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych   oprogramowanie 

komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 
i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

 - zmniejszenia w ciągu 
okresu -  -  -  -  -  -  
f) wartość umorzenia 
na koniec okresu 183 -  310 -  -  493 
g) wartość odpisów 
aktualizujących na 
początek okresu -  -  -  -  -  -  
 - zwiększenia w ciągu 
okresu -  -  -  -  -  -  
 - zmniejszenia w ciągu 
okresu -  -  -  -  -  -  
h) wartość odpisów 
aktualizujących na 
koniec okresu -  -  -  -  -  -  
i) wartość netto 
pozostałych wartości 
niematerialnych na 
31.12.2008 r. 14 -  30 -  -  44 

 
 
ZMIANY POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH ZA OKRES 01.01.08 R.-30.06.08 R. 

a b c d 
 nabyte koncesje, patenty, 

licencje i podobne wartości, w 
tym: 

Wyszczególnienie 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych   oprogramowanie 

komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 
i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

a) wartość brutto na 
początek okresu                         197 -  330 -  -  527 

b) zwiększenia (z tytułu) -  -  -  -  -  -  

    - zakup -  -  -  -  -  -  
c) zmniejszenia            
(z tytułu) -  -  -  -  -  -  
d) wartość brutto na 
koniec okresu 197 -  330 -  -  527 

e) wartość umorzenia 
na początek okresu 176 -  180 -  -  356 
 - zwiększenia w ciągu 
okresu 4 -  67 -  -  71 
 - zmniejszenia w ciągu 
okresu -  -  -  -  -    
f) wartość umorzenia 
na koniec okresu 180 -  247 -  -  427 
g) wartość odpisów 
aktualizujących na 
początek okresu -  -  -  -  -  -  
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a b c d 
 nabyte koncesje, patenty, 

licencje i podobne wartości, w 
tym: 

Wyszczególnienie 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych   oprogramowanie 

komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 
i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

 - zwiększenia w ciągu 
okresu -  -  -  -  -  -  
 - zmniejszenia w ciągu 
okresu -  -  -  -  -  -  
h) wartość odpisów 
aktualizujących na 
koniec okresu -  -  -  -  -  -  
i) wartość netto 
pozostałych wartości 
niematerialnych na 
30.06.2008 r. 17 -  83 -  -  100 

    
Nota 3 
 

AKTYWA FINANSOWEAKTYWA FINANSOWEAKTYWA FINANSOWEAKTYWA FINANSOWE    
Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

Inwestycje długoterminowe, w tym:  26 26 26 

- udziały lub akcje w pozostałych jednostkach  26 26 26 

Odpisy aktualizujące wartość inwestycji 
długoterminowych  

26 26 26 

Aktywa finansoweAktywa finansoweAktywa finansoweAktywa finansowe  - wartość bilansowawartość bilansowawartość bilansowawartość bilansowa ----    ----    ----    

 
Długoterminowe udziały/akcje o wartości 26 tys. zł objęte zostały 100 % odpisem aktualizacyjnym. Na kwotę tą 
składają się udziały w spółkach, których odzyskanie jest wątpliwe. 

 
Nota 4 
 
Stan na 30.06.2009 r.  

ZapasyZapasyZapasyZapasy    

Wycena 
według 
ceny 

nabycia/       
kosztu 

wytworzenia 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów na 
początek 
okresu 

Kwoty 
odwrócenia 
odpisów 

aktualizujących 
zapasy ujęte 

jako 
pomniejszenie 
tych odpisów w 

okresie 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów 
ujętych w 
okresie jako 

koszt 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów na 
koniec okresu 

Wartość 
zapasów 
ujętych 
jako koszt 
w okresie 

Wartość 
bilansowa 
zapasów 
na koniec 
okresu 

Materiały 3 752 1 176  - 127 1 303  - 2 449 

Półprodukty 
i produkcja 
w toku 1 737 432 107 36 361  - 1 376 
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ZapasyZapasyZapasyZapasy    

Wycena 
według 
ceny 

nabycia/       
kosztu 

wytworzenia 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów na 
początek 
okresu 

Kwoty 
odwrócenia 
odpisów 

aktualizujących 
zapasy ujęte 

jako 
pomniejszenie 
tych odpisów w 

okresie 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów 
ujętych w 
okresie jako 

koszt 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów na 
koniec okresu 

Wartość 
zapasów 
ujętych 
jako koszt 
w okresie 

Wartość 
bilansowa 
zapasów 
na koniec 
okresu 

Wyroby 
gotowe 793 328 19 7 316  - 477 

Towary  2  -  -  - -  - 2 

ZapasZapasZapasZapasy y y y 
razemrazemrazemrazem    6 284 1 936 126 170 1 980 10 202 4 3044 3044 3044 304    

 
Stan na 31.12.2008 r.  

ZapasyZapasyZapasyZapasy    

Wycena 
według ceny 
nabycia/kosztu 
wytworzenia 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów na 
początek 
okresu 

Kwoty 
odwrócenia 
odpisów 

aktualizujących 
zapasy ujęte 

jako 
pomniejszenie 
tych odpisów w 

okresie 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów 
ujętych w 
okresie jako 

koszt 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów na 
koniec okresu 

Wartość 
zapasów 
ujętych 
jako 

koszt w 
okresie 

Wartość 
bilansowa 
zapasów 
na koniec 
okresu 

Materiały 4 205 1 335 221 63 1 177  - 3 028 

Półprodukty 
i produkcja 
w toku 1 887 771 367 28 432 

 
 

 - 1 455 

Wyroby 
gotowe 826 374 77 31 328 

 
- 498 

Towary  1  -  -  - -  - 1 

Zapasy Zapasy Zapasy Zapasy 
razemrazemrazemrazem    6 919 2 480 665 122 1 937 23 117 4 9824 9824 9824 982    

 
Stan na 30.06.2008 r.  

ZaZaZaZapasypasypasypasy    

Wycena 
według ceny 
nabycia/kosztu 
wytworzenia 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów na 
początek 
okresu 

Kwoty 
odwrócenia 
odpisów 

aktualizujących 
zapasy ujęte 

jako 
pomniejszenie 
tych odpisów w 

okresie 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów 
ujętych w 
okresie jako 

koszt 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów na 
koniec okresu 

Wartość 
zapasów 
ujętych 
jako 

koszt w 
okresie 

Wartość 
bilansowa 
zapasów 
na koniec 
okresu 

Materiały 3 932 1 335 100 11 1 246  - 2 686 



 

 

 „POLNA” S.A.                                                           Jednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półroczny za  za  za  za IIII    półroczepółroczepółroczepółrocze 2009 r 2009 r 2009 r 2009 r....    
    
 

 36 

ZaZaZaZapasypasypasypasy    

Wycena 
według ceny 
nabycia/kosztu 
wytworzenia 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów na 
początek 
okresu 

Kwoty 
odwrócenia 
odpisów 

aktualizujących 
zapasy ujęte 

jako 
pomniejszenie 
tych odpisów w 

okresie 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów 
ujętych w 
okresie jako 

koszt 

Kwoty odpisów 
aktualizujących 

wartość 
zapasów na 
koniec okresu 

Wartość 
zapasów 
ujętych 
jako 

koszt w 
okresie 

Wartość 
bilansowa 
zapasów 
na koniec 
okresu 

Półprodukty 
i produkcja 
w toku 2 004 771 335 12 448  - 1 556 

Wyroby 
gotowe 728 374 - 29 403  - 325 

Towary  2  -  -  - -  - 2 

Zapasy Zapasy Zapasy Zapasy 
razemrazemrazemrazem    6 666 2 480 435 52 2 097 11 586 4 5694 5694 5694 569    

 
Na dzień sporządzania śródrocznego sprawozdania finansowego, zapasy nie stanowiły zabezpieczenia zobowiązań 
Spółki. 
 
Nota 5 

NALEśNOŚCI HANDLOWE ORAZ NALEśNOŚCI HANDLOWE ORAZ NALEśNOŚCI HANDLOWE ORAZ NALEśNOŚCI HANDLOWE ORAZ 
POZOSTAŁE NALEśNOŚCIPOZOSTAŁE NALEśNOŚCIPOZOSTAŁE NALEśNOŚCIPOZOSTAŁE NALEśNOŚCI    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

a) od jednostek powiązanych  ----        ----        ----        

b) naleŜności od pozostałych jednostek 6 079 6 336 5 596 

   - z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty: 

5 910 6 018 5 361 

          - do 12 miesięcy 5 910 6 001 5 361 

          - powyŜej 12 miesięcy -  17 -  

    - z tytułu pozostałych podatków, ceł  
i ubezpieczeń społecznych  

78 231 101 

    - pozostałe naleŜności 91 87 134 

NaleŜności handlowe oraz pozostałe 
naleŜności netto, razem  

6 079 6 336 5 596 

c) odpisy aktualizujące wartość 
naleŜności  

225225225225    195195195195    299299299299    

NaleŜności handlowe oraz pozostałe NaleŜności handlowe oraz pozostałe NaleŜności handlowe oraz pozostałe NaleŜności handlowe oraz pozostałe 
naleŜności brutto, razemnaleŜności brutto, razemnaleŜności brutto, razemnaleŜności brutto, razem    

6 3046 3046 3046 304    6 5316 5316 5316 531    5 8955 8955 8955 895    

 
 
    

ZMIANAZMIANAZMIANAZMIANA STANU ODPISÓW  STANU ODPISÓW  STANU ODPISÓW  STANU ODPISÓW 
AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEśNOŚCI HANDLOWYCH NALEśNOŚCI HANDLOWYCH NALEśNOŚCI HANDLOWYCH NALEśNOŚCI HANDLOWYCH                                                             
I POZOSTAŁYCH NALEśNOŚCII POZOSTAŁYCH NALEśNOŚCII POZOSTAŁYCH NALEśNOŚCII POZOSTAŁYCH NALEśNOŚCI    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

Stan na początek okresu 195 410 410 

a) zwiększenia (z tytułu) 39 45 19 

   - naleŜności przeterminowane 36 36 19 
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ZMIANAZMIANAZMIANAZMIANA STANU ODPISÓW  STANU ODPISÓW  STANU ODPISÓW  STANU ODPISÓW 
AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEśNOŚCI HANDLOWYCH NALEśNOŚCI HANDLOWYCH NALEśNOŚCI HANDLOWYCH NALEśNOŚCI HANDLOWYCH                                                             
I POZOSTAŁYCH NALEśNOŚCII POZOSTAŁYCH NALEśNOŚCII POZOSTAŁYCH NALEśNOŚCII POZOSTAŁYCH NALEśNOŚCI    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

   - naleŜności zasądzone przez sąd 3 9  - 

b) zmniejszenia (z tytułu) 9 260 130 
   - naleŜności w postępowaniu 
układowym i ugodowym  - 6 5 
   - naleŜności w postępowaniu 
upadłościowym -  169 83 

   - naleŜności przeterminowane 6 66 42 

   - naleŜności zasądzone przez sąd 3 19  - 
Stan odpisów aktualizujących wartość Stan odpisów aktualizujących wartość Stan odpisów aktualizujących wartość Stan odpisów aktualizujących wartość 
naleŜności krótkoterminowych na naleŜności krótkoterminowych na naleŜności krótkoterminowych na naleŜności krótkoterminowych na 
koniec okresukoniec okresukoniec okresukoniec okresu    225225225225    195195195195    299299299299    

    
Dla naleŜności przeterminowanych powyŜej 3 miesięcy, odsetek oraz naleŜności objętych postępowaniem 
układowym i upadłościowym, Spółka dokonuje odpisów aktualizujących z tytułu utraty ich wartości. 

 
NALEśNOŚCI HANDLOWE NALEśNOŚCI HANDLOWE NALEśNOŚCI HANDLOWE NALEśNOŚCI HANDLOWE                                                                                 

I POZOSTAŁE NALEśNOŚCI BRUTTO I POZOSTAŁE NALEśNOŚCI BRUTTO I POZOSTAŁE NALEśNOŚCI BRUTTO I POZOSTAŁE NALEśNOŚCI BRUTTO 
(STRUKTURA WALUTOWA)(STRUKTURA WALUTOWA)(STRUKTURA WALUTOWA)(STRUKTURA WALUTOWA)    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

a) w walucie polskiej 5 041 2 734 4 093 
b) w walutach obcych (wg walut i po 
przeliczeniu na zł) 1 263 3 797 1 802 

b1. jednostka/waluta    tys./ EUR 242 936 387 

      tys. zł  1 088 3 637 1 314 

b2. jednostka/waluta    tys./ USD 54 59 227 

      tys. zł  175 160 488 

b4.pozostała waluta w tys. zł. -   - -  

NaleŜności handlowe i pozostałe NaleŜności handlowe i pozostałe NaleŜności handlowe i pozostałe NaleŜności handlowe i pozostałe 
naleŜności, razemnaleŜności, razemnaleŜności, razemnaleŜności, razem    6 3046 3046 3046 304    6 5316 5316 5316 531    5 8955 8955 8955 895    

    
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW                                 

I USŁUGI USŁUGI USŁUGI USŁUG    
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień                             
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

a) terminowe 5 155 4 338 5 327 

b) przeterminowane do miesiąca 613 799   
c) przeterminowane powyŜej 1 
miesiąca do 3 miesięcy 

97 878 37 

d) przeterminowane powyŜej 3 
miesięcy do 6 miesięcy 

75 6 4 

e) przeterminowane powyŜej 6 
miesięcy do 1 roku 

3 2 8 

f)  przeterminowane powyŜej 1 roku 192 190 284 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, 
razem (brutto) 6 135 6 213 5 660 
g) odpisy aktualizujące wartość 
naleŜności z tytułu dostaw i usług  225 195 299 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, NaleŜności z tytułu dostaw i usług, NaleŜności z tytułu dostaw i usług, NaleŜności z tytułu dostaw i usług, 
razem (netto)razem (netto)razem (netto)razem (netto)    5 9105 9105 9105 910    6 0186 0186 0186 018    5 3615 3615 3615 361    
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Przedziały czasowe do 3 miesięcy spłacania naleŜności związane są z normalnym tokiem sprzedaŜy przez Spółkę. 
Spółka nie posiada naleŜności spornych. NaleŜności przeterminowane dotyczą dostaw i usług. 

 
Nota 6 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWEFINANSOWEFINANSOWEFINANSOWE    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu (akcje) wg ceny nabycia 70 70 70 
Odpisy aktualizujące wartość aktywów 
finansowych na początek okresu 40 -  -  
Ujęcie w okresie odpisów 
aktualizujących z tytułu utraty wartości -  40 39 
Odwrócenie się w okresie odpisów 
aktualizujących z tytułu utraty wartości 

12 -  -  

Odpisy aktualizujące wartość aktywów 
finansowych na koniec okresu 

28 40 39 

Aktywa finansowe przeznaczone do Aktywa finansowe przeznaczone do Aktywa finansowe przeznaczone do Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu (akcje) wg wartości godziwejobrotu (akcje) wg wartości godziwejobrotu (akcje) wg wartości godziwejobrotu (akcje) wg wartości godziwej    

42424242    30303030    31313131    

    
Nota 7 

ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH 
EKWIWALENTYEKWIWALENTYEKWIWALENTYEKWIWALENTY    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

a) środki pienięŜne w kasie  5 7 9 
b) środki pienięŜne na rachunkach 
bankowych 3 527 271 347 
c) pozostałe środki pienięŜne i ich 
ekwiwalenty, w tym: 5 000 5 451 930 

   -lokaty 5 000 5 410 930 
Środki pienięŜne i icŚrodki pienięŜne i icŚrodki pienięŜne i icŚrodki pienięŜne i ich ekwiwalenty, h ekwiwalenty, h ekwiwalenty, h ekwiwalenty, 
razemrazemrazemrazem    8 5328 5328 5328 532    5 7295 7295 7295 729    1 2861 2861 2861 286    

    
ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH 

EKWIWALENTY (STRUKTURA EKWIWALENTY (STRUKTURA EKWIWALENTY (STRUKTURA EKWIWALENTY (STRUKTURA 
WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA)    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

a) w walucie polskiej 7 515 5 690 1 068 
b) w walutach obcych (wg walut i po 
przeliczeniu na zł) 1 017 39 218 

b1. jednostka/waluta    tys./ EUR 195 10 22 

      tys. zł  874 39 74 

b2. jednostka/waluta    tys./ USA 45 -  68 

      tys. zł  143 -  144 

pozostałe waluty w tys. zł  - -  - 

Środki pienięŜne i iŚrodki pienięŜne i iŚrodki pienięŜne i iŚrodki pienięŜne i ich ekwiwalenty, ch ekwiwalenty, ch ekwiwalenty, ch ekwiwalenty, 
razemrazemrazemrazem    8 5328 5328 5328 532    5 7295 7295 7295 729    1 2861 2861 2861 286    

    
Nota 8 

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE    
Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

Prenumeraty  2 7 1 

Ubezpieczenia  27 26 28 
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ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE    
Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

Zaliczki za usługi niewykonane 3 16  - 
Opłata za wieczyste uŜytkowanie 
gruntów rozliczane w czasie 23  - 23 

Podatek od nieruchomości 328 -  305 

Odpis na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 119 -  141 

Rozliczenia międzyokresowe, razemRozliczenia międzyokresowe, razemRozliczenia międzyokresowe, razemRozliczenia międzyokresowe, razem    502502502502    49494949    498498498498    

    
Nota 9 
Stan na 30.06.2009 r.  

Wartość 
bilansowa 

aktywów  trwałych 
na 01.01.2009 r. 

Zmniejszenia w 
okresie odpisów 
aktualizujących 

Zmniejszenie w okresie 
wartości aktywów trwałych 
przeznaczonych do zbycia 

Wartość na 
30.06.2009 r. 

AAAAktywa ktywa ktywa ktywa 
trwałe trwałe trwałe trwałe 

przeznaczone przeznaczone przeznaczone przeznaczone 
do zbyciado zbyciado zbyciado zbycia    

540  5 20 525 

 
StaStaStaStan na 31.12.2008n na 31.12.2008n na 31.12.2008n na 31.12.2008    

Wartość aktywów 
trwałych 

przeznaczonych 
do zbycia na 
31.12.2008 r. 

Odpisy aktualizujące 
wartiść aktywów 

trwałych 
przeznaczonych do 

zbycia 

Wartość 
bilansowa 
aktywów  
trwałych na 
31.12.2008 r.  

Aktywa trwałe Aktywa trwałe Aktywa trwałe Aktywa trwałe 
przeznaczone do przeznaczone do przeznaczone do przeznaczone do 

zbyciazbyciazbyciazbycia    

579 39 540 

 
Nota 10 

 
    
    

Kapitał podstawowy Kapitał podstawowy Kapitał podstawowy Kapitał podstawowy ---- ilość  ilość  ilość  ilość 
wyemitowanych akcjiwyemitowanych akcjiwyemitowanych akcjiwyemitowanych akcji    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

A - zwykłe na okaziciela 564 010 564 010 564 010 

B - zwykłe na okaziciela 168 412 168 412 168 412 

C - zwykłe na okaziciela 81 000 81 000 81 000 

D - zwykłe na okaziciela 19 000 19 000 19 000 

Seria / 

emisja
Rodzaj akcji

Rodzaj 

uprzywilejowania 

akcji

Rodzaj 

ograniczenia 

praw do 

akcji

Liczba akcji

Wartość serii 

/ emisji wg 

wartości 

nominalnej

Sposób 

pokrycia 

kapitału

Data 

rejestracji

Prawo do 

dywidendy 

(od daty)

A Na okaziciela brak brak 564 010 2 143 238,0 gotówka 31.01.92 31.01.92
B Na okaziciela brak brak 168 412 639 965,6 gotówka 25.08.97 01.01.97
C Na okaziciela brak brak 81 000 307 800,0 gotówka 17.03.98 01.01.97
D Na okaziciela brak brak 19 000 72 200,0 gotówka 17.03.98 01.01.97
E Na okaziciela brak brak 1 664 844 6 326 407 gotówka 11.12.08 01.01.07
F Na okaziciela brak brak 87 760 333 488 gotówka 17.12.08 01.01.08

Liczba akcji razemLiczba akcji razemLiczba akcji razemLiczba akcji razem 2 585 0262 585 0262 585 0262 585 026

Kapitał zakładowy, razemKapitał zakładowy, razemKapitał zakładowy, razemKapitał zakładowy, razem 9 823 0999 823 0999 823 0999 823 099

Wartość nominalna jednej akcji =  3,80 złWartość nominalna jednej akcji =  3,80 złWartość nominalna jednej akcji =  3,80 złWartość nominalna jednej akcji =  3,80 zł

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
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Kapitał podstawowy Kapitał podstawowy Kapitał podstawowy Kapitał podstawowy ---- ilość  ilość  ilość  ilość 
wyemitowanych akcjiwyemitowanych akcjiwyemitowanych akcjiwyemitowanych akcji    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

E - zwykłe na okaziciela 1 664 844 1 664 844  - 

F - zwykłe na okaziciela 87 760 87 760  - 

Ilość wyemitowanych akcji na dIlość wyemitowanych akcji na dIlość wyemitowanych akcji na dIlość wyemitowanych akcji na dzieńzieńzieńzień    2 585 026 2 585 026 832 422 

 
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym.  
 
Zarząd Spółki zgodnie z upowaŜnieniem zawartym w uchwale nr 24/208 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 r., planuje podniesienie kapitału zakładowego o przypadającą 
na 2009 r. kwotę niewiększą niŜ 380 tys. zł.  
Zgodnie z postanowieniami „Regulaminu Przydziału Uprawnionym Pracownikom Spółki Akcji 
Emitowanych w Ramach Kapitału Docelowego”, warunkiem, od spełnienia którego uzaleŜnione jest 
zaoferowanie akcji, to osiągnięcie przez Emitenta zysku ze sprzedaŜy (z wyłączeniem kosztów 
przedmiotowego programu), na poziomie co najmniej 75% prognozy zysku ze sprzedaŜy za dany rok, 
określonego w „Strategii działalności Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w latach 2007-2010”, 
zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 20/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. 
Stopień realizacji prognozy zysku ze sprzedaŜy za rok 2009 zostanie oceniony po publikacji 
kwartalnego sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 r., proporcjonalnie do tego okresu 
i zostanie ustalony na podstawie uchwały Zarządu, zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą w formie 
uchwały. W przypadku gdy stopień realizacji prognozy zysku ze sprzedaŜy na rok 2009 będzie niŜszy niŜ 
100%, ale nie niŜszy niŜ 75% liczba udostępnionych akcji w danym roku obliczona zostanie według 
wzoru (w zaokrągleniu do najbliŜszej liczby całkowitej): 

L=S*100.000 
gdzie: 
L – liczba udostępnionych akcji w 2009 r.  
S – wyraŜony procentowo stopień realizacji prognozy zysku ze sprzedaŜy przez Emitenta za rok 2009, 
oceniany proporcjonalnie do publikacji kwartalnego sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 r. 
(nie niŜszy niŜ 75%).  
Nieosiągnięcie przez Emitenta minimalnego 75% stopnia realizacji prognozy zysku ze sprzedaŜy 
skutkować będzie brakiem realizacji Programu w danym roku i brakiem emisji Akcji przewidzianej na 
dany rok.  

 
Spółka nie posiada akcji własnych. 

 
Wg wiedzy emitenta skład akcjonariatu, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przedstawia się następująco: 

Akcjonariusz Liczba akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(%) 

Liczba głosów 
na WZA 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na WZA 
(%) 

 
Zbigniew Jakubas  
Podmiot powiązany Wartico Invest 
Sp. z o.o.  
Podmiot powiązany Multico  
Sp. z o.o. 

 
780 179 
384 474   

 
   46 079 

 
30,18 
14,87   

 
   1,78 

 

 
780 179 
384 474 

 
   46 079 

 
30,18 
14,87 

 
 1,78 
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Akcjonariusz Liczba akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(%) 

Liczba głosów 
na WZA 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na WZA 
(%) 

Łącznie Zbigniew Jakubas z 
podmiotami powiązanymi 

1 210 732 46,83 1 210 732 46,83 

 

W strukturze znaczących pakietów akcji wystąpiły zmiany w stosunku do struktury akcjonariatu 
opublikowanej w raporcie kwartalnym za I kwartał 2009 w dniu 15.05.2009 r.  
Podmiot powiązany Wartico Invest Sp. z o.o. zwiększył posiadanie o 41 000 sztuk akcji (z ilości 
343 474 akcji do 384 474 akcji).  
WyŜej wymieniona informacja została przekazana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. w dniu 24.04.2009 r. „..., Ŝe w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ akcji spółki 
Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. notowanych na GPW zawarto transakcje na 41 000 sztuk akcji” 
(raport bieŜący nr 10/2009).  
    

Nota 11 

POZOSTAŁE KAPITAŁYPOZOSTAŁE KAPITAŁYPOZOSTAŁE KAPITAŁYPOZOSTAŁE KAPITAŁY    
Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

Kapitał zapasowy utworzony zgodnie 
ze statutem / umową, ponad 
wymaganą ustawowo (minimalną) 
wartość 7 022 7 009 7 009 

Kapitał zapasowy pozostały (wg 
rodzaju) 

489 489 3 

   - z aktualizacji wyceny 
zlikwidowanych środków trwałych 5 5 3 

   - z wyceny akcji dla pracowników  484 484  - 

Pozostałe kapitały rezerwowe  -  -  - 

Pozostałe kapiPozostałe kapiPozostałe kapiPozostałe kapitały, razemtały, razemtały, razemtały, razem    7 5117 5117 5117 511    7 4987 4987 4987 498    7 0127 0127 0127 012    

 
Nota 12 
REZERWY DŁUGOTERMINOWE ORAZ REZERWY DŁUGOTERMINOWE ORAZ REZERWY DŁUGOTERMINOWE ORAZ REZERWY DŁUGOTERMINOWE ORAZ 

REZERWY KRÓTKOTERINOWEREZERWY KRÓTKOTERINOWEREZERWY KRÓTKOTERINOWEREZERWY KRÓTKOTERINOWE    
Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

Rezerwy długoterminowe na Rezerwy długoterminowe na Rezerwy długoterminowe na Rezerwy długoterminowe na 
świadczenia emerytalne i podobne:świadczenia emerytalne i podobne:świadczenia emerytalne i podobne:świadczenia emerytalne i podobne:    

1 0071 0071 0071 007    1 0071 0071 0071 007    699699699699    

 - Rezerwy na świadczenia emerytalne  390 390 255 
 - Rezerwy na nagrody jubileuszowe 419 419 444 

 - Rezerwy na odprawy pośmiertne  198 198  - 

Pozostałe rezerwy długoterminowe Pozostałe rezerwy długoterminowe Pozostałe rezerwy długoterminowe Pozostałe rezerwy długoterminowe      -  -  - 

Razem rezerwy długoterminowe Razem rezerwy długoterminowe Razem rezerwy długoterminowe Razem rezerwy długoterminowe     1 0071 0071 0071 007    1 0071 0071 0071 007    699699699699    

  
Rezerwy krótkoterminowe na Rezerwy krótkoterminowe na Rezerwy krótkoterminowe na Rezerwy krótkoterminowe na 
świadczenia emerytalne i podobne:świadczenia emerytalne i podobne:świadczenia emerytalne i podobne:świadczenia emerytalne i podobne:    

278278278278    278278278278    365365365365    

 - Rezerwy na świadczenia emerytalne  2 2 25 

 - Rezerwy na nagrody jubileuszowe 62 62 78 

 - Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 198 198 262 
 - Rezerwy na odprawy pośmiertne  16 16  -- 
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REZERWY DŁUGOTERMINOWE ORAZ REZERWY DŁUGOTERMINOWE ORAZ REZERWY DŁUGOTERMINOWE ORAZ REZERWY DŁUGOTERMINOWE ORAZ 
REZERWY KRÓTKOTERINOWEREZERWY KRÓTKOTERINOWEREZERWY KRÓTKOTERINOWEREZERWY KRÓTKOTERINOWE    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

Pozostałe rezerwy krótkoterminowePozostałe rezerwy krótkoterminowePozostałe rezerwy krótkoterminowePozostałe rezerwy krótkoterminowe    435435435435    482482482482    292292292292    

- Rezerwy na koszty badania bilansu 4 41 10 

- Rezerwy na naprawy gwarancyjne 159 159 159 

- Rezerwy na premię Zarządu 86 86  - 

- Rezerwy na odprawę dla Zarządu 186 151 116 

- Inne rezerwy     ----    45 7 

Razem reRazem reRazem reRazem rezerwy krótkoterminowezerwy krótkoterminowezerwy krótkoterminowezerwy krótkoterminowe    713713713713    760760760760    657657657657    

 
 

Rezerwy Rezerwy Rezerwy Rezerwy 
długoterminowedługoterminowedługoterminowedługoterminowe    

Rezerwy krótkoterminoweRezerwy krótkoterminoweRezerwy krótkoterminoweRezerwy krótkoterminowe    
Zmiany stanu Zmiany stanu Zmiany stanu Zmiany stanu 

rezerwrezerwrezerwrezerw    
    

Na świadczenia Na świadczenia Na świadczenia Na świadczenia 
emerytalne i emerytalne i emerytalne i emerytalne i 
podobnepodobnepodobnepodobne    

Na Na Na Na 
świadczenia świadczenia świadczenia świadczenia 
emerytalne i emerytalne i emerytalne i emerytalne i 
podobnepodobnepodobnepodobne    

Na koszty 
badania 
bilansu 

Na naprawy 
gwarancyjne 

Na 
premie 
Zarządu 

Na 
odprawy 
dla 

Zarządu 

Inne 
rezerwy 

Wartość rezerw Wartość rezerw Wartość rezerw Wartość rezerw 
na 01.01.2009 r.na 01.01.2009 r.na 01.01.2009 r.na 01.01.2009 r.    1 0071 0071 0071 007    278278278278    41414141    159159159159    86868686    151151151151    45454545    

Utworzenie  -  - 15  -  - 35 -38 

Wykorzystanie   -  - 52  -  - - 7 

Rozwiązanie   -  - -   -  -  -  - 

Wartość rezerw Wartość rezerw Wartość rezerw Wartość rezerw 
na 30.06.2009 r.na 30.06.2009 r.na 30.06.2009 r.na 30.06.2009 r.    1 0071 0071 0071 007    278278278278    4444    159159159159    86868686    186186186186    0000    

Wartość rezerw 
na 01.01.2008 r. 699 365 15 159  -  - 9 

Utworzenie 333 16 51  - 86 151 52 

Wykorzystanie   -  - 25  -  -  - 6 

Rozwiązanie  25 103  -  -  -  - 10 

Wartość rezerw Wartość rezerw Wartość rezerw Wartość rezerw 
na 31.12.2008 r.na 31.12.2008 r.na 31.12.2008 r.na 31.12.2008 r.    1 0071 0071 0071 007    278278278278    41414141    159159159159    86868686    151151151151    45454545    

Wartość rezerw 
na 01.01.2008 r. 699 365 15 159  -  - 9 

Utworzenie  -  - 10  -  - 116 6 

Wykorzystanie   -  - 15  -  -  - 8 

Rozwiązanie   -  -  -  -  -  -  - 

Wartość rezerw Wartość rezerw Wartość rezerw Wartość rezerw 
na 30.06.2008 r.na 30.06.2008 r.na 30.06.2008 r.na 30.06.2008 r.    699699699699    365365365365    10101010    159159159159    ----        116116116116    7777    

 
    

Nota 13 

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGUZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGUZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGUZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU    
Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan nStan nStan nStan na dzień                 a dzień                 a dzień                 a dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

Długoterminowe 547 784 1 138 

Krótkoterminowe 421 354 163 

Razem zobowiązania z tytułu leasinguRazem zobowiązania z tytułu leasinguRazem zobowiązania z tytułu leasinguRazem zobowiązania z tytułu leasingu    968968968968    1 1381 1381 1381 138    1 3011 3011 3011 301    

 



 

 

 „POLNA” S.A.                                                           Jednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półrocznyJednostkowy raport półroczny za  za  za  za IIII    półroczepółroczepółroczepółrocze 2009 r 2009 r 2009 r 2009 r....    
    
 

 43 

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe oraz ich wartość bieŜąca netto 

Na dzień 30.06.2009 r. Na dzień 31.12.2008 r. Na dzień 30.06.2008 r. 

Pozostały od dnia 
bilansowego okres spłaty 

Minimalne 
opłaty 

Wartość 
bieŜąca 
netto 

minimalnych 
opłat 

Minimalne 
opłaty 

Wartość 
bieŜąca 
netto 

minimalnych 
opłat 

Minimalne 
opłaty 

Wartość 
bieŜąca 
netto 

minimalnych 
opłat 

W okresie do 1 roku 493 421 455 354 221 163 
W okresie od 1 roku do 5 
lat 567 547 833 784 1 258 1 138 

W okresie powyŜej 5 lat  - -  -  -  -  - 

Razem 1 060 968 1 288 1 138 1 479 1 301 
    

    

Leasingodawca 

Data 
spłaty 
ostatniej 
raty 

Kwota 
zobowiązania na 
30.06.2009 r. 

Grupa aktywów 

Wartość 
bilansowa 

netto na dzień 
30.06.2009 r. 

Wartość 
bilansowa 

netto na dzień 
31.12.2008 r. 

Wartość 
bilansowa 

netto na dzień 
30.06.2008 r. 

BRE LEASING 2010 71 

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny - tokarka 
C 13 172 177 182 

Bankowy 
Fundusz 
Leasingowy 2010 127 

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny - tokarka 
TAE 30N 253 260 267 

BRE LEASING 2010 81 
Środki transportu 
- samochody 151 159 169 

BRE LEASING 2010 64 

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny - tokarka 
TUX-63BM 113 113 119 

BRE LEASING 2011 625 

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny - 
centrum 
obróbkowe 980 1005 1035 

RazemRazemRazemRazem            968968968968            1669166916691669    1714171417141714    1772177217721772    

 
Nota 14 
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 

ORAZ INNE ZOBOWIAZANIAORAZ INNE ZOBOWIAZANIAORAZ INNE ZOBOWIAZANIAORAZ INNE ZOBOWIAZANIA    
Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2020202008080808----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

a) wobec jednostek powiązanych ----    ----    ----    
b) wobec pozostałych jednostek, w tym: 5 085 5 316 3 545 
- z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 1 371 1 473 1 709 
    - do 12 miesięcy 1 371 1 473 1 709 
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ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 
ORAZ INNE ZOBOWIAZANIAORAZ INNE ZOBOWIAZANIAORAZ INNE ZOBOWIAZANIAORAZ INNE ZOBOWIAZANIA    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2020202008080808----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

    - powyŜej 12 miesięcy  -  -  - 
- inne zobowiązania finansowe 1 967 2 956 12 

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń  1 198 483 932 

- z tytułu wynagrodzeń  451 358 423 

- inne 98 46 469 
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz inne zoraz inne zoraz inne zoraz inne zobowiązaniaobowiązaniaobowiązaniaobowiązania    5 0855 0855 0855 085    5 3165 3165 3165 316    3 5453 5453 5453 545    

 
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 
ORAZ INNE ZOBOWIAZANIA (STRUKTURA ORAZ INNE ZOBOWIAZANIA (STRUKTURA ORAZ INNE ZOBOWIAZANIA (STRUKTURA ORAZ INNE ZOBOWIAZANIA (STRUKTURA 

WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA)    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

a) w walucie polskiej 5 085 5 296 3 499 
b) w walutach obcych  (wg walut i po 
przeliczeniu na zł)  - 

20 46 

b1. jednostka/waluta    tys./ EUR  - 5 14 

      tys. zł   - 20 46 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 5 085 5 316 3 545 

 
Nota 15 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY 
PRODUKTÓWPRODUKTÓWPRODUKTÓWPRODUKTÓW     (STRUKTURA RZ (STRUKTURA RZ (STRUKTURA RZ (STRUKTURA RZECZOWA ECZOWA ECZOWA ECZOWA ----    

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.2009 r.01.01.2009 r.01.01.2009 r.01.01.2009 r.----
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.2008 r.01.01.2008 r.01.01.2008 r.01.01.2008 r.----
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

Przychody ze sprzedaŜy wyrobów i 
półproduktów 15 359 17 185 

Przychody ze sprzedaŜy usług 340 408 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
razemrazemrazemrazem    15 6915 6915 6915 699999    17 59317 59317 59317 593    

 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY 
PRODUKTÓW PRODUKTÓW PRODUKTÓW PRODUKTÓW     (STRUKTURA TERYTORIALNA)(STRUKTURA TERYTORIALNA)(STRUKTURA TERYTORIALNA)(STRUKTURA TERYTORIALNA)    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.2009 r.01.01.2009 r.01.01.2009 r.01.01.2009 r.----
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.2008 r.01.01.2008 r.01.01.2008 r.01.01.2008 r.----
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

Kraj 11 696 12 248 
Eksport 4 003 5 345 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
razemrazemrazemrazem    15 6915 6915 6915 699999    17 59317 59317 59317 593    

 
Nota 16 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY 
TOWARÓW I MATERIAŁÓW TOWARÓW I MATERIAŁÓW TOWARÓW I MATERIAŁÓW TOWARÓW I MATERIAŁÓW     (STRUKTURA (STRUKTURA (STRUKTURA (STRUKTURA 
RZECZOWA RZECZOWA RZECZOWA RZECZOWA ---- RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.2009 r.01.01.2009 r.01.01.2009 r.01.01.2009 r.----
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.2008 r.01.01.2008 r.01.01.2008 r.01.01.2008 r.----
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

SprzedaŜ materiałów 17 5 

SprzedaŜ towarów 51 103 
Przychody netto ze sprzedaŜy Przychody netto ze sprzedaŜy Przychody netto ze sprzedaŜy Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i towarów i towarów i towarów i 
materiałów, razemmateriałów, razemmateriałów, razemmateriałów, razem    68 108 
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PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY 
TOWARÓW I MATERIAŁÓW TOWARÓW I MATERIAŁÓW TOWARÓW I MATERIAŁÓW TOWARÓW I MATERIAŁÓW     (STRUKTURA (STRUKTURA (STRUKTURA (STRUKTURA 

TERYTORIALNA)TERYTORIALNA)TERYTORIALNA)TERYTORIALNA)    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.2009 r.01.01.2009 r.01.01.2009 r.01.01.2009 r.----
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.2008 r.01.01.2008 r.01.01.2008 r.01.01.2008 r.----
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

Kraj 68 108 
Eksport  -  - 
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i 
mmmmateriałów, razemateriałów, razemateriałów, razemateriałów, razem    68686868    108108108108    

    
Nota 17 

KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH  KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH  KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH  KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH  
PRODUKTÓWPRODUKTÓWPRODUKTÓWPRODUKTÓW    

 
Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               

01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. ----    
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               
01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  
---- 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 30.06.2008 r.    

Koszty według rodzaju:Koszty według rodzaju:Koszty według rodzaju:Koszty według rodzaju:                      

a) amortyzacja   1 232 1 303 

b)  zuŜycie materiałów i energii   6 547 7 258 

c) usługi obce   969 1 079 

d) podatki i opłaty   742 712 

e) wynagrodzenia   3 163 3 601 
f) ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia    884 1 042 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)   318 242 

   - podróŜe słuŜbowe   60 45 

   - koszty reprezentacji i reklamy   150 106 

   - pozostałe   108 91 

Koszty według rodzaju, razemKoszty według rodzaju, razemKoszty według rodzaju, razemKoszty według rodzaju, razem            13 85513 85513 85513 855    15 23715 23715 23715 237    

Zmiana stanu zapasów, produktów i 
rozliczeń międzyokresowych   -317 397 
Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki (wielkość ujemna)   -175 -488 

Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna)   -102 -139 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)   -3 117 -3 499 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktówKoszt wytworzenia sprzedanych produktówKoszt wytworzenia sprzedanych produktówKoszt wytworzenia sprzedanych produktów            10 14410 14410 14410 144    11 50811 50811 50811 508    

 
Nota 18 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNEPOZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNEPOZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNEPOZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE    
Za okres       Za okres       Za okres       Za okres                                       

01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. ----    
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               
01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  
---- 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 30.06.2008 r.    

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych  - 3 

Dotacje  -  - 

Inne przychody operacyjne, w tym: 213 684 

a) odwrócenie odpisów aktualizujących, w tym: 142 537 

   - rzeczowych aktywów trwałych 5  - 

   - pozostałych wartości niematerialnych  -  -  

   - zapasów 127 435 

   - naleŜności z tytułu dostaw i usług 10 102 

   - innych aktywów  -  - 
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POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNEPOZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNEPOZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNEPOZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE    
Za okres       Za okres       Za okres       Za okres                                       

01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. ----    
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               
01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  
---- 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 30.06.2008 r.    

b) rozwiązanie rezerw  -  - 

c) przychody ze sprzedaŜy odpadów i opakowań 24 97 

d) przychody z tytułu ze złomowania materiałów 
i produktów 35 20 

e) pozostałe inne przychody operacyjne 12 30 

Razem pozostałe przychody operacyjneRazem pozostałe przychody operacyjneRazem pozostałe przychody operacyjneRazem pozostałe przychody operacyjne    213213213213    687687687687    

 
 
Odwrócenia odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych dokonano w momencie likwidacji 
aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia objętych wcześniej odpisem. 
Odwrócenia odpisów aktualizujących wartość zapasów dokonano w wyniku zagospodarowania, bądź likwidacji 
zapasów objętych wcześniej odpisem. 
Odwrócenia odpisów aktualizujących wartość naleŜności dokonano w momencie odzyskania wierzytelności, bądź 
w momencie zakończenia lub umorzenia postępowań sądowych i upadłościowych.  

    
    

Nota 19 

POZOSTAŁE  KOSZTY OPERACYJNE 

Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               
01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. ----    
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

Za okres Za okres Za okres Za okres                                                         
01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  ----    
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 111  - 

Zawiązanie rezerw -  - 
Utworzenie odpisów aktualizujących, w tym: 211 71 

- rzeczowych aktywów trwałych  -  - 

- wartości niematerialnych i prawnych  -  - 

- zapasów 170 52 

- naleŜności z tytułu dostaw i usług 41 19 

- innych aktywów  -  - 

Inne przychody operacyjne, w tym: 170 596 

a) koszty związane ze sprzedaŜą odpadów                
i opakowań 4 30 

b) koszty złomowania materiałów, produkcji           
w toku i produktów 149 463 

c) zapłacone odszkodowania, kary, grzywny 3 91 

d) pozostałe inne koszty operacyjne 14 12 

Razem pozostałe koszty operacyjneRazem pozostałe koszty operacyjneRazem pozostałe koszty operacyjneRazem pozostałe koszty operacyjne    492492492492    667667667667    
 
Utworzenie odpisów aktualizujących dotyczących zapasów wynikają z przeniesienia części zapasów do grupy 
o dłuŜszym okresie zalegania, natomiast utworzenie odpisów aktualizujących naleŜności dotyczą naleŜności 
o niskim stopniu ściągalności, których wyegzekwowanie wymaga niejednokrotnie interwencji słuŜb sądowych bądź 
egzekucyjnych. 
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Nota 20 

PRZYCHODY FINANSOWE 

Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               
01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. ----    
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               
01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  ----    
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

Dywidendy i udziały w zyskach  -  - 

Odsetki 217 37 

Zysk ze zbycia inwestycji  -  - 

Aktualizacja wartości inwestycji 12  - 

Inne przychody finansowe, w tym: 3 315 109 

a) nadwyŜka dodatnich  róŜnic kursowych nad 
ujemnymi 359  - 

b) zyski z instrumentów finansowych  - 66 
c) przychody z aktualizacji wartości zobowiązań 
finansowych  2 956 40 

d) pozostałe inne przychody finansowe  - 3 

Razem przychody finansoweRazem przychody finansoweRazem przychody finansoweRazem przychody finansowe    3 5443 5443 5443 544    146146146146    

 
Nota 21 

KOSZTY FINANSOWE 

Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               
01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. ----    
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

Za okres               Za okres               Za okres               Za okres               
01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  01.01.2008 r.  ----    
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

Odsetki 57 193 
Strata ze zbycia inwestycji -  - 
Aktualizacja wartości inwestycji  - 40 
Inne koszty finansowe, w tym: 3 849 271 
a) nadwyŜka ujemnych  róŜnic kursowych nad 
dodatnimi  - 188 

b) straty z instrumentów finansowych 1 856  - 
c) koszty z aktualizacji wartości zobowiązań 
finansowych  1 967 61 

d) pozostałe inne koszty finansowe 26 22 

Razem koszty finansoweRazem koszty finansoweRazem koszty finansoweRazem koszty finansowe    3 9063 9063 9063 906    504504504504    

 
 
Nota 22 

PODATEK DOCHODOWYPODATEK DOCHODOWYPODATEK DOCHODOWYPODATEK DOCHODOWY    
Za okres Za okres Za okres Za okres 

01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. ----    
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.2008 r. 01.01.2008 r. 01.01.2008 r. 01.01.2008 r. ----    
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

BieŜący podatek  dochodowyBieŜący podatek  dochodowyBieŜący podatek  dochodowyBieŜący podatek  dochodowy    - - 

w tym podatek wykazany  bezpośrednio w kapitale - -  

w tym podatek wykazany  w rachunku  zysków   i strat - - 

Odroczony podatek  dochodowyOdroczony podatek  dochodowyOdroczony podatek  dochodowyOdroczony podatek  dochodowy    -127 262 

w tym podatek wykazany  bezpośrednio w kapitale -  -  

w tym podatek wykazany  w rachunku  zysków   i strat -127 262 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku wynikówPodatek dochodowy wykazany w rachunku wynikówPodatek dochodowy wykazany w rachunku wynikówPodatek dochodowy wykazany w rachunku wyników    -127 262 
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PPPPodatek dochodowyodatek dochodowyodatek dochodowyodatek dochodowy----wyjaśnienie róŜnic pomiędzy wyjaśnienie róŜnic pomiędzy wyjaśnienie róŜnic pomiędzy wyjaśnienie róŜnic pomiędzy 
podatkiem obliczonym według stawki obowiązującej           podatkiem obliczonym według stawki obowiązującej           podatkiem obliczonym według stawki obowiązującej           podatkiem obliczonym według stawki obowiązującej           

a podatkiem wykazanyma podatkiem wykazanyma podatkiem wykazanyma podatkiem wykazanym    

za okres za okres za okres za okres 
01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. ----    
30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    

za okres za okres za okres za okres 
01.01.2008 r. 01.01.2008 r. 01.01.2008 r. 01.01.2008 r. ----    
30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    

1. Zysk (strata) brutto 1 705 2 139 

2. Podatek dochodowy według stawki 19 % 324 406 

3. Podatek  dochodowy  dotyczący lat ubiegłych ujęty           
w  bieŜącym okresie sprawozdawczym -   - 

4. Podatek od róŜnic trwałych między zyskiem bilansowym  
a podstawą opodatkowania (wg stawki 19%) -437 14 

    - przychody zaliczane do wyniku roku obrotowego, nie 
podlegające opodatkowaniu -2 968 -61 
    - koszty trwale niezaliczane do kosztów uzyskania 
przychodów 668 133 

5. Podatek od róŜnic przejściowych nie uwzględnionych przy 
obliczeniu  odroczonego podatku dochodowego (wg stawki 
19%) -14 682 

    - Ujęte aktywa i rezerwy na  ODPD za lata wcześniejsze     
o okres bieŜący -74 5590 
6. Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu  
finansowym -127 262 

7. Średnia efektywna stawka podatku (obciąŜenie 
podatkowe/dochód przed opodatkowaniem -7% 12% 

 

AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGODOCHODOWEGODOCHODOWEGODOCHODOWEGO    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30303030    

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31313131    

Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2008200820082008----06060606----30303030    

Amortyzacja przeszac. śr. trw. powyŜej limitu     ----        ----    36 

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych     ----    ----        55 

Odpisy aktualizujące wartość materiałów 248 224 237 

Odpisy aktualizujące wartość prod. w toku 69 82 85 

Odpisy aktualizujące wartość produktów 60 62 77 

Odpisy aktualizujące naleŜności 1  - -  

Rezerwy na świadczenia pracownicze i inne 327 328 258 

Krótkoterminowe zob. finansowe 374 562 2 

Odsetki od zobowiązań  -  - -  

Ujemne róŜnice kursowe 2  - 4 

Nie wypłacone wynagrodzenia 86 68 80 

Nie wypłacone świadczenia ZUS 166 150 68 

Zobowiązania z tytułu leasingu 220 265 309 

Straty z lat ubiegłych 253 413 576 

RAZEM aktywa z tyt. odr .pod. doch.RAZEM aktywa z tyt. odr .pod. doch.RAZEM aktywa z tyt. odr .pod. doch.RAZEM aktywa z tyt. odr .pod. doch.    1806180618061806    2154215421542154    1787178717871787    

Odpis aktual. aktywa z tyt. odr pod. doch. 1513 1786 877 

Aktywa z tyt.odr.pod.doch. netto 293293293293    368368368368    910910910910    
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REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGODOCHODOWEGODOCHODOWEGODOCHODOWEGO    

30303030----06060606----2002002002009999    31313131----12121212----2008200820082008    30303030----06060606----2008200820082008    

Korekty wyceny śr. trwałych MSSF 3 221 3 344 -  

Aktywa trwałe przeznaczone  do zbycia 106 109 -  

Środki trwałe w leasingu 276 301 327 
Przeszacowanie gruntów oraz środków 
trwałych -  -  3 470 

Odsetki na naleŜności 4 1 -  

Koszty wyceny kredytów wg SCN -  -  7 

Odpisy aktualizujące wartość aktywów fin. 8 6 -  

Dodatnie róŜnice kursowe 5 60 -  

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM    3 6203 6203 6203 620    3 8213 8213 8213 821    3 83 83 83 804040404    

 
Nota 23 

ZYSK NA AKCJĘZYSK NA AKCJĘZYSK NA AKCJĘZYSK NA AKCJĘ    
Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30 30 30 30     

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31 31 31 31     

Stan na dzień   Stan na dzień   Stan na dzień   Stan na dzień                       
2008200820082008----06060606----30 30 30 30     

Zysk netto za rok obrotowy 1 832 14 1 877 

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych 2 585 026 931 543 832 422 

Zysk na jedną akcję zwykłą 0,71 0,02 2,25 

 
Nota 24 
Zysk netto za rok 2008 w kwocie 750.816,41zł. został w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału 
zapasowego. 
W I półroczu  2009 r. Spółka osiągnęła zysk w wysokości 1.832 tys. zł. W trakcie roku obrotowego zysk 
nie podlega podziałowi. 
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CZĘŚĆ TRZECIA CZĘŚĆ TRZECIA CZĘŚĆ TRZECIA CZĘŚĆ TRZECIA ----    INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA  DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO    
 
I.I.I.I. Informacja o instrumentach finaInformacja o instrumentach finaInformacja o instrumentach finaInformacja o instrumentach finansowych.nsowych.nsowych.nsowych.    
 

1.1.1.1. Informacje odnośnie instrumentów finansowych oraz ich zmian przedstawia poniŜsza tabela:Informacje odnośnie instrumentów finansowych oraz ich zmian przedstawia poniŜsza tabela:Informacje odnośnie instrumentów finansowych oraz ich zmian przedstawia poniŜsza tabela:Informacje odnośnie instrumentów finansowych oraz ich zmian przedstawia poniŜsza tabela:    
            

L.p.L.p.L.p.L.p.    WyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienie    

Aktywa Aktywa Aktywa Aktywa 
finansowe finansowe finansowe finansowe 
przezn. do przezn. do przezn. do przezn. do 
obrotuobrotuobrotuobrotu    

Zobow. Zobow. Zobow. Zobow. 
finansowe finansowe finansowe finansowe 
przezn. do przezn. do przezn. do przezn. do 
obrotuobrotuobrotuobrotu    

Poz. zob. Poz. zob. Poz. zob. Poz. zob. 
finansowe finansowe finansowe finansowe 
(kredyty, (kredyty, (kredyty, (kredyty, 
poŜyczki)poŜyczki)poŜyczki)poŜyczki)    

PoŜyczki PoŜyczki PoŜyczki PoŜyczki 
udziudziudziudzielone i elone i elone i elone i 
naleŜności naleŜności naleŜności naleŜności 
własnewłasnewłasnewłasne    

Aktywa Aktywa Aktywa Aktywa 
finansowe finansowe finansowe finansowe 
utrzym.do utrzym.do utrzym.do utrzym.do 
terminu terminu terminu terminu 
wymag.wymag.wymag.wymag.    

Aktywa Aktywa Aktywa Aktywa 
finansowe finansowe finansowe finansowe 
dostępne dostępne dostępne dostępne 

do do do do 
sprzedaŜysprzedaŜysprzedaŜysprzedaŜy    

1. Stan na początek 
okresu 

30 - 69 5 451 2 956 - 

2. Zwiększenia 12 - - 38 692 882 - 
 - nabycie, załoŜenie, 

zaciągniecie 
- - - 38 692 - - 

 - wycena 12 - - - 882 - 
3. Zmniejszenia - - 69 39 143 1 871 - 
 - zbycie, 

rozwiązanie, zapłata 
- - 69 39 143 1 871 - 

 - wycena - - - - - - 
4. Stan na koniec 

okresu 
42 - 69 5 000 1 967 - 

Z tego 
4.1. Pozycje ujawnione 

w bilansie 
42 - - 5 000 1 967 - 

 - długoterminowe 
aktywa finansowe 

- - - - - - 

 - krótkotermin. 
Aktywa finansowe 

42 - - 5 000 - - 

 - zobowiązania 
długoterminowe  

- - - - - - 

 - zobowiązania 
krótkoterminowe 

- - - - 1 967 - 

4.2 Pozycje w ewidencji 
pozabilansowej 

- - - - 
- 
- 

 
Spółka nie ujęła w powyŜszej tabeli naleŜności i zobowiązań handlowych, których celem jest nabycie 
towarów i usług. 
Odsetki od pozostałych zobowiązań finansowych (zobowiązań leasingowych) wyniosły w I półroczu 
2008 r. 56 tys. zł. 
 
2.2.2.2. Charakterystyka instrumentów finansowych:Charakterystyka instrumentów finansowych:Charakterystyka instrumentów finansowych:Charakterystyka instrumentów finansowych:    

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – Spółka posiada akcje spółki Energoaparatura S.A. nabyte 
w zamian za wierzytelności objęte uprzednio postępowaniem układowym, notowane na GPW 
w Warszawie i przeznaczyła je do zbycia w ciągu najbliŜszych 12 miesięcy. Na dzień bilansowy cena 
akcji niŜsza jest od ceny nabycia, w związku z czym dokonano odpisu aktualizującego go do ceny 
rynkowej. 
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Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu – Spółka nie posiada zobowiązań finansowych 
przeznaczonych do obrotu. 
    
NaleŜności własne – Na początek roku Spółka posiadała lokaty na kwotę 5.410 tys. zł płatne 
w terminie do pięciu miesięcy. Na dzień 30.06.2009 r. wartość lokat bankowych wynosiła 5 000 tys. zł. 
Lokaty zawarte były w złotych polskich i  płatne były w terminie do trzech  i  do  czterech  miesięcy od 

dnia bilansowego. 

 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności – Na początek roku Spółka posiadała 
umowę zawartą z ING Bankiem Śląskim na zabezpieczenie przepływów w walucie obcej na kwotę  
3 500 tys. EUR (33 opcje typu Call po 100 tys. EUR i 4 opcje Call po 50 tyś. EUR – rozliczane 
tygodniowo), wycenioną przez ING Bank Śląski na wartość (-) 2 956 tys. zł.  
Na dzień bilansowy 30.06.2009 r. nie rozliczonych pozostawało 7 opcji typu Call po 100 tyś. EUR i 20 
opcji typu Call po 50 tyś. EUR. Strategia wyceniona została przez ING Bank Śląski na dzień bilansowy 
na wartość (–) 1 967 tyś. zł.  
Do dnia 20 lipca 2009 r. Spółka rozliczyła w/w opcje płacąc za nie 1 871 tyś. zł. 
 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy – Spółka posiada udziały w innych jednostkach na wartość 
26 tys. zł, według cen nabycia. W większości przypadków są to udziały objęte w zamian za naleŜności 
w drodze postępowania układowego. W związku z duŜym ryzykiem wiąŜącym się z odzyskaniem 
powyŜszych kwot, Spółka zawiązała odpis aktualizujące do wysokości udziałów. Odpis aktualizujący 
odniesiony był na rachunek wyników.  
 
Pozostałe zobowiązania finansowe  - Występujący na początek 2009 r. kredyt krótkoterminowy 
w kwocie 69 tys. zł jest debetem na rachunku podstawowym w ING Bank Śląski powstałym w związku 
cofnięciem przez Bank decyzji zezwalającej Spółce na rozliczanie 50% nominału kaŜdej zawartej 
tygodniowej transakcji opcyjnej w późniejszym terminie. Debet został spłacony 06.01.2009 r. 
 
3. Ujawnienie umów w wyniku, Ujawnienie umów w wyniku, Ujawnienie umów w wyniku, Ujawnienie umów w wyniku, których aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowektórych aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowektórych aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowektórych aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe 
lub umowy odkupu.lub umowy odkupu.lub umowy odkupu.lub umowy odkupu. 
 
Spółka nie zawierała umów odkupu ani umów, w których aktywa finansowe przekształca się w papiery 
wartościowe. 
 
4.4.4.4. Aktywa finansowe wyceniane w Aktywa finansowe wyceniane w Aktywa finansowe wyceniane w Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przekwalifikowawartości godziwej przekwalifikowawartości godziwej przekwalifikowawartości godziwej przekwalifikowane do aktywów wycenianych ne do aktywów wycenianych ne do aktywów wycenianych ne do aktywów wycenianych 
w skorygowanej cenie nabycia.w skorygowanej cenie nabycia.w skorygowanej cenie nabycia.w skorygowanej cenie nabycia.    

 

Spółka nie dokonała przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do 
aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia. 

5.5.5.5. Ujęcie instrumentów pochodnych w bilansie.Ujęcie instrumentów pochodnych w bilansie.Ujęcie instrumentów pochodnych w bilansie.Ujęcie instrumentów pochodnych w bilansie.    
 

Na dzień 30.06.2009 r. Spółka nie posiadała instrumentów pochodnych....    

 

6.6.6.6. Informacja dotycząca odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości składników Informacja dotycząca odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości składników Informacja dotycząca odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości składników Informacja dotycząca odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości składników 
aktywów.aktywów.aktywów.aktywów.    
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W I półroczu 2009 r. Spółka dokonała w wysokości 12 tys. zł odpisu aktualizującego wartość akcji 
spółki Energoaparatura w związku z ich wyceną na dzień bilansowy. 

 

7.7.7.7. Informacja o przychodach z odsetek od dłuŜnych instrumentów finansowych, udzielonych Informacja o przychodach z odsetek od dłuŜnych instrumentów finansowych, udzielonych Informacja o przychodach z odsetek od dłuŜnych instrumentów finansowych, udzielonych Informacja o przychodach z odsetek od dłuŜnych instrumentów finansowych, udzielonych 
poŜyczek lub naleŜności własnych.poŜyczek lub naleŜności własnych.poŜyczek lub naleŜności własnych.poŜyczek lub naleŜności własnych.    
    

W I półroczu 2009 r. Spółka nie osiągnęła odsetek od dłuŜnych instrumentów finansowych. Odsetki od 
lokat w I półroczu 2009 r. wyniosły 215 tys. zł. 

 

8.8.8.8. Informacja o kosztach odsetek od zobowiązań finansowych.Informacja o kosztach odsetek od zobowiązań finansowych.Informacja o kosztach odsetek od zobowiązań finansowych.Informacja o kosztach odsetek od zobowiązań finansowych.    
 

Odsetki od pozostałych zobowiązań finansowych (zobowiązań leasingowych i innych zobowiązań) 
wyniosły w I półroczu 2009 r. 57 tys. zł. 
 

9.9.9.9. Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym.Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym.Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym.Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym.    
 

Spółka obecnie nie dysponuje kompleksowym zinformatyzowanym systemem zarządzania ryzykiem. 
Poszczególne rodzaje ryzyk analizowane są odrębnie przez poszczególne komórki odpowiedzialne za 
działanie, w którym moŜe pojawić się ryzyko.  
W Spółce moŜna wyróŜnić następujące  istotne ryzyka: 

• ryzyko rynkowe 
- cenowe,  
- walutowe,  
- stopy procentowej, 

• ryzyko kredytowe 
• ryzyko płynności. 

 
W celu zminimalizowania ryzyka cenowego Spółka stosuje zasadę dywersyfikacji dostaw, realizacji 
dostaw od kwalifikowanych dostawców a takŜe negocjacji cen na dłuŜsze okresy.  
W związku z relatywnie wysokim poziomem eksportu Spółka naraŜona jest na ryzyko walutowe. W celu 
zminimalizowania tego ryzyka, w kontraktach zawartych z kontrahentami zagranicznymi ustalone są 
warunki zmiany cen sprzedawanych wyrobów w przypadku istotnych zmian kursów. W sierpniu 2008 
roku Spółka podpisała umowę z ING Bankiem Śląskim na zakup/sprzedaŜ opcji walutowych rynku OTC 
dla zabezpieczenia spadku kursu EUR walut na lata 2008/2009. Zmiana sytuacji na rynku walutowym 
i gwałtowne osłabienie kursu złotego, uwidoczniły, Ŝe zabezpieczenia tego typu nie chronią Spółki 
przed ryzykiem. 
Spółka jest naraŜona na ryzyko stopy procentowej, gdyŜ oprocentowanie kredytu oraz leasingu 
uzaleŜnione jest od jej wysokości. 
Spółka naraŜona jest na ryzyko kredytowe polegające na braku wpływu naleŜności z tytułu sprzedaŜy 
(w określonym terminie bądź w ogóle). Przed tym ryzykiem Spółka zabezpiecza się poprzez ocenę 
zdolności kredytowej swoich odbiorców, stosowanie przedpłat, stosowanie zabezpieczeń, doskonalenie 
systemu windykacji naleŜności. 
RównieŜ w swojej działalności Spółka jest naraŜona na ryzyko płynności. W celu jego zmniejszenia 
Spółka negocjuje  umowy dostawy  z wydłuŜonymi terminami zapłaty. 
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10.10.10.10. Opis metod ustalania wartości godziwej instrumentów finansowychOpis metod ustalania wartości godziwej instrumentów finansowychOpis metod ustalania wartości godziwej instrumentów finansowychOpis metod ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych....    
 
Spółka wycenia akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w wartości godziwej tj. 
w cenie notowanej na giełdzie na dzień bilansowy.  
Zobowiązania finansowe zabezpieczające (opcje walutowe) wyceniane są w wartości godziwej na 
podstawie wyceny dokonywanej przez bank 
 
11.11.11.11. Informacje o zyskach lub stratach z wyceny instrumentów zabezpieczających.Informacje o zyskach lub stratach z wyceny instrumentów zabezpieczających.Informacje o zyskach lub stratach z wyceny instrumentów zabezpieczających.Informacje o zyskach lub stratach z wyceny instrumentów zabezpieczających.    
 
Spółka w I półroczu 2009 r. odnotowała stratę z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających 
w wysokości 1 967 tys. zł. 
 
II.II.II.II. Segmenty działalnościSegmenty działalnościSegmenty działalnościSegmenty działalności....    
 
Zgodnie z wymogami MSSF 8, naleŜy identyfikować segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne 
raporty dotyczące tych elementów Spółki, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące 
o przydzieleniu zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe.  
Podstawowym kryterium klasyfikacji segmentów jest podział branŜowy tj. na grupy asortymentowe, 
który przedstawia się następująco: 
 
Za okres 01.01.2009 r. Za okres 01.01.2009 r. Za okres 01.01.2009 r. Za okres 01.01.2009 r. –––– 30.06 30.06 30.06 30.06.2009 r..2009 r..2009 r..2009 r.    

Wyroby i półproduktyWyroby i półproduktyWyroby i półproduktyWyroby i półprodukty    
WyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienie    Automatyka 

przemysłowa 
Automatyka 
ciepłownicza 

Centralne 
smarowanie 

Hydraulika 
sterownicza 

Aparatura 
laboratoryjna 

Odlewy 
UsługiUsługiUsługiUsługi    

Towary i Towary i Towary i Towary i 
materiałymateriałymateriałymateriały    

Wartość Wartość Wartość Wartość 
łącznałącznałącznałączna    

PrzychodyPrzychodyPrzychodyPrzychody                                                                            

Kraj 7 419 1 338 840 173 364 1 246 316 68 11 764 

Eksport, w tym: 3 859 5 26 - 4 85 24 - 4 003 

w tym do państw UE 3 454 5 26  - 4 85 24  - 3 598 

do państwa poza UE 405  -  -  -  -  -  - - 405 

Przychody ogółemPrzychody ogółemPrzychody ogółemPrzychody ogółem    11 27811 27811 27811 278    1 3431 3431 3431 343    866866866866    173173173173    368368368368    1 3311 3311 3311 331    340340340340    68686868    15 76715 76715 76715 767    

Koszty Koszty Koszty Koszty                                                                             

Kraj 6 102 1 178 742 209 310 1 454 174 58 10 22710 22710 22710 227    

Eksport, w tym: 3 050 4 18 - 3 98 21 - 3 1943 1943 1943 194    

w tym do państw UE 2 765 4 18  - 3 98 21  - 2 9092 9092 9092 909    

do państwa poza UE 383  -  -  -  -  -  -  - 383383383383    

Koszty ogółemKoszty ogółemKoszty ogółemKoszty ogółem    9 1529 1529 1529 152    1 1821 1821 1821 182    760760760760    209209209209    313313313313    1 551 551 551 552222    195195195195    58585858    13 42113 42113 42113 421    

Wynik segmentuWynik segmentuWynik segmentuWynik segmentu                                                                        

Kraj 1 317 160 98 -36 54 -208 142 10 1 5371 5371 5371 537    

Eksport, w tym: 809 1 8 - 1 -13 3 - 809809809809    

w tym do państw UE 689 1 8 - 1 -13 3 - 689689689689    

do państwa poza UE 22 - - - - - - - 22222222    

Wynik segmentuWynik segmentuWynik segmentuWynik segmentu    2 1262 1262 1262 126    161161161161    106106106106    ----36363636    55555555    ----221221221221    145145145145    10101010    2 3462 3462 3462 346    
Pozostałe przychody 
operacyjne  -  -  -  -  -  -  -  - 213 

Pozostałe koszty operacyjne  -  -  -  -  - -   - - 492 

Zysk (strata) na  Zysk (strata) na  Zysk (strata) na  Zysk (strata) na  
działalności operacyjnejdziałalności operacyjnejdziałalności operacyjnejdziałalności operacyjnej        ----        ----        ----        ----        ----        ----        ----        ----    2 062 062 062 067777    

Przychody finansowe  -  -  -  -  -  -  -  - 3544 

Koszty finansowe  -  -  -  -  -  -  -  - 3906 
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Wyroby i półproduktyWyroby i półproduktyWyroby i półproduktyWyroby i półprodukty    
WyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienie    Automatyka 

przemysłowa 
Automatyka 
ciepłownicza 

Centralne 
smarowanie 

Hydraulika 
sterownicza 

Aparatura 
laboratoryjna 

Odlewy 
UsługiUsługiUsługiUsługi    

Towary i Towary i Towary i Towary i 
materiałymateriałymateriałymateriały    

Wartość Wartość Wartość Wartość 
łącznałącznałącznałączna    

Zysk przed Zysk przed Zysk przed Zysk przed 
opodatkowaniemopodatkowaniemopodatkowaniemopodatkowaniem        ----        ----        ----        ----        ----        ----        ----        ----    1 701 701 701 705555    

Podatek dochodowy  -  -  -  -  -  - -   - -127 

Zysk netto Zysk netto Zysk netto Zysk netto         ----        ----        ----        ----        ----        ----        ----        ----    1 81 81 81 832323232    

 
Za okres 01.01.2008 r. Za okres 01.01.2008 r. Za okres 01.01.2008 r. Za okres 01.01.2008 r. –––– 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 

WyWyWyWyroby i półproduktyroby i półproduktyroby i półproduktyroby i półprodukty    

WyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienie    Automatyka 
przemysłowa 

Automatyka 
ciepłownicza 

Centralne 
smarowanie 

Hydraulika 
sterownicza 

Aparatura 
laboratoryjna 

Odlewy 
UsługiUsługiUsługiUsługi    

Towary i Towary i Towary i Towary i 
materiałymateriałymateriałymateriały    

Wartość Wartość Wartość Wartość 
łącznałącznałącznałączna    

PrzychodyPrzychodyPrzychodyPrzychody                                                                            

Kraj 6 785 1 474 1 002 443 567 1 571 406 108 12 356 

Eksport, w tym: 5 239 44 53  - 6  - 3  - 5 345 

w tym do państw UE 3 664  -  -  -  -  -  -  - 3 664 

do państwa poza UE 1575  -  -  -  -  -  -  - 1 575 

Przychody ogółemPrzychody ogółemPrzychody ogółemPrzychody ogółem    12 02412 02412 02412 024    1 5181 5181 5181 518    1 0551 0551 0551 055    443443443443    573573573573    1 5711 5711 5711 571    409409409409    108108108108    17 70117 70117 70117 701    

Koszty Koszty Koszty Koszty                                                                             

Kraj 4 977 1 251 746 439 388 1 669 256 78 9 8049 8049 8049 804    

Eksport, w tym: 5 340 34 39  - 5  - 2  - 5 4205 4205 4205 420    

w tym do państw UE 3 330  -  -  -  -  -  -  - 3 3303 3303 3303 330    

do państwa poza UE 2010  -  -  -  -  -  -  - 2 0102 0102 0102 010    

Koszty ogółemKoszty ogółemKoszty ogółemKoszty ogółem    10 31710 31710 31710 317    1 2851 2851 2851 285    785785785785    439439439439    393393393393    1 6691 6691 6691 669    258258258258    77778888    15 22415 22415 22415 224    

Wynik segmentuWynik segmentuWynik segmentuWynik segmentu                                                                        

Kraj 1 808 223 256 4 179 -98 150 30 2 5522 5522 5522 552    

Eksport, w tym: -101 10 14 - 1 - 1 - ----75757575    

w tym do państw UE 334 - - - - - - - 334334334334    

do państwa poza UE -435 - - - - - - - ----435435435435    

Wynik segmentuWynik segmentuWynik segmentuWynik segmentu    1 7071 7071 7071 707    233233233233    270270270270    4444    180180180180    ----98989898    151151151151    30303030    2 4772 4772 4772 477    
Pozostałe przychody 
operacyjne  -  -  -  -  -  -  -  - 687 

Pozostałe koszty operacyjne  -  -  -  -  -  -  -  - 667 

Zysk (strata) na  Zysk (strata) na  Zysk (strata) na  Zysk (strata) na  
działalności operacyjnejdziałalności operacyjnejdziałalności operacyjnejdziałalności operacyjnej        ----        ----        ----        ----        ----        ----        ----        ----    2 4972 4972 4972 497    

Przychody finansowe  -  -  -  -  -  - -  - 146 

Koszty finansowe  -  -  -  -  -  -  -  - 504 
Zysk przed Zysk przed Zysk przed Zysk przed 
opodatkowaniemopodatkowaniemopodatkowaniemopodatkowaniem        ----        ----        ----        ----        ----        ----        ----        ----    2 1392 1392 1392 139    

Podatek dochodowy  -  -  -  -  - -  -  - 262 

Zysk netto Zysk netto Zysk netto Zysk netto         ----        ----        ----        ----        ----        ----        ----        ----    1 8771 8771 8771 877    

 

Ponadto dla potrzeb zarządzania wewnętrznego system sprawozdawczości finansowej pozwala 
identyfikować wyniki finansowe wg kryterium geograficznego.  
 

30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    
WyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienie 

WartośćWartośćWartośćWartość    Udział %Udział %Udział %Udział %    WartośćWartośćWartośćWartość    Udział %Udział %Udział %Udział %    
ZmianaZmianaZmianaZmiana    
%%%%    

Przychody ze sprzedaŜy produktów ogółem   Przychody ze sprzedaŜy produktów ogółem   Przychody ze sprzedaŜy produktów ogółem   Przychody ze sprzedaŜy produktów ogółem       
w tym:w tym:w tym:w tym:    

15 6915 6915 6915 699999    100,0%100,0%100,0%100,0%    17 59317 59317 59317 593    100,0%100,0%100,0%100,0%    ----10,810,810,810,8%%%%    

Kraj 11 696 74,5% 12 248 69,6% -4,5% 
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30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    
WyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienie 

WartośćWartośćWartośćWartość    Udział %Udział %Udział %Udział %    WartośćWartośćWartośćWartość    Udział %Udział %Udział %Udział %    
ZmianaZmianaZmianaZmiana    
%%%%    

Eksport  w tym: 4 003 25,5% 5 345 30,4% -25,1% 
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów do UE 3 598 22,9% 3 771 21,4% -4,6% 
Eksport  poza unijny 405 2,6% 1 575 9,0% -74,3% 

 
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałówPrzychody ze sprzedaŜy towarów i materiałówPrzychody ze sprzedaŜy towarów i materiałówPrzychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów, , , , 
w tym w tym w tym w tym     

68686868    100,0%100,0%100,0%100,0%    108108108108    100,0%100,0%100,0%100,0%    ----37,0%37,0%37,0%37,0%    

Kraj  68 100,0% 108 100,0% -37,0% 
Eksport  - - - - - 

 

III.III.III.III. Zobowiązania i naleŜności warunkoweZobowiązania i naleŜności warunkoweZobowiązania i naleŜności warunkoweZobowiązania i naleŜności warunkowe....    
 

Zobowiązania i naleŜności warunkoweZobowiązania i naleŜności warunkoweZobowiązania i naleŜności warunkoweZobowiązania i naleŜności warunkowe    
Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        Stan na dzień        
2009200920092009----06060606----30 30 30 30     

Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 Stan na dzień                 
2008200820082008----12121212----31 31 31 31     

Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień                                
2008200820082008----06060606----30 30 30 30     

1. Zobowiązania warunkowe1. Zobowiązania warunkowe1. Zobowiązania warunkowe1. Zobowiązania warunkowe    2 2962 2962 2962 296    2 2842 2842 2842 284    10 17610 17610 17610 176    

    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z 
tytułu) 

-  -  -  

            - udzielonych gwarancji i poręczeń -  -  -  

    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z 
tytułu) 

2 296 2 284 10 176 

            - udzielonych gwarancji i poręczeń -  -  -  

            -  zabezpieczenie kredytów i poŜyczek 
- weksel in blanco 

- - 7 895 

            -  zabezpieczenie umów - weksel in 
blanco 

74 48 48 

            - zabezpieczenia naleŜności za 
dostarczone towary - weksel in blanco 

200 200 200 

            - zabezpieczenia leasingu - weksel in 
blanco 

1 963 1 963 1 963 

            - zobowiązania z tytułu powierzonego 
materiału 

59 73 70 

2222. NaleŜności warunkowe. NaleŜności warunkowe. NaleŜności warunkowe. NaleŜności warunkowe    550550550550    750750750750    750750750750    

    2.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)  -  -  - 

            - otrzymanych gwarancji i poręczeń  -  -  - 

    2.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 550 750 750 

            - otrzymanych gwarancji i poręczeń 550 750 750 

Pozycje pozabilansowe, razemPozycje pozabilansowe, razemPozycje pozabilansowe, razemPozycje pozabilansowe, razem    2 8462 8462 8462 846    3 0343 0343 0343 034    10 92610 92610 92610 926    

 
IV.IV.IV.IV. ZobowiązaniZobowiązaniZobowiązaniZobowiązania a a a wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządwobec budŜetu państwa lub jednostek samorządwobec budŜetu państwa lub jednostek samorządwobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego u terytorialnego u terytorialnego u terytorialnego z tytułu z tytułu z tytułu z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowliuzyskania prawa własności budynków i budowliuzyskania prawa własności budynków i budowliuzyskania prawa własności budynków i budowli....    
 

Spółka nie posiada Ŝadnych zobowiązań  wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 

. 
V.V.V.V. Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami powiązanymi, dotyczące  przeniesienia praw Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami powiązanymi, dotyczące  przeniesienia praw Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami powiązanymi, dotyczące  przeniesienia praw Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami powiązanymi, dotyczące  przeniesienia praw 
i zobowiązań.i zobowiązań.i zobowiązań.i zobowiązań. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych z emitentem.Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych z emitentem.Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych z emitentem.Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych z emitentem.    
 

 Emitent nie jest powiązany z Ŝadnymi jednostkami i nie dokonywał Ŝadnych wspólnych transakcji. 
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VI.VI.VI.VI. Przeciętne zatrudnienie.Przeciętne zatrudnienie.Przeciętne zatrudnienie.Przeciętne zatrudnienie.    
 

Przeciętne zatrudnienie w etatach przedstawiało się następująco: 

WyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienie    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    
Zatrudnienie ogółem: 231 269 
 w tym - na stanowiska nierobotniczych 77 90 
             - na  stanowiska robotniczych 154 179 
 

VII.VII.VII.VII. Wynagrodzenia dla osób zarządzających i nadzorujących.Wynagrodzenia dla osób zarządzających i nadzorujących.Wynagrodzenia dla osób zarządzających i nadzorujących.Wynagrodzenia dla osób zarządzających i nadzorujących.    
 

Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących Spółki w rozbiciu na grupy przedstawiało się następująco: 

WyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienie    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.30.06.2009 r.    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.30.06.2008 r.    
Zarząd 384 348,72 346 507,31 
Rada Nadzorcza 48 998,40 118 043,23 
Razem wynagrodzenia 433 347,12 464 550,54 

 
VIII.VIII.VIII.VIII.  Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały  Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały  Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały  Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały 
odzwierciedlone w sprawozdaniu finanodzwierciedlone w sprawozdaniu finanodzwierciedlone w sprawozdaniu finanodzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny.sowym za dany okres śródroczny.sowym za dany okres śródroczny.sowym za dany okres śródroczny.    

 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia mogące mieć wpływ na zmianę wyniku finansowego 
Spółki. 
 
IX.IX.IX.IX. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym 
okresie.okresie.okresie.okresie.    
    

W I półroczu 2009 r. ani sezonowość, ani cykliczność działalności emitenta nie wystąpiły. 
 
X.X.X.X. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych.Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych.Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych.Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych.    
 
Proces związany z emisją akcji serii E i F został zakończony w grudniu 2008 r. 
W dniu 30.12.2008 r. Zarząd Giełdy dopuścił i wprowadził do obrotu giełdowego na Głównym Rynku 
GPW akcje serii E i F (Raport bieŜący nr 39/2008 z dnia 31.12.2008 r.). 
W dniu 06.01.2009 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrował papiery wartościowe 
dotyczące emisji akcji serii E i F (Raport bieŜący nr 1/2009 z dnia 05.01.2009 r.). 
Od 06.01.2009 r. akcje serii E i F są notowane na Głównym Rynku GPW. 
 
W okresie od początku roku do dnia bilansowego Spółka nie dokonała wykupu oraz spłaty dłuŜnych 
i kapitałowych papierów wartościowych. 
 
XI.XI.XI.XI. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na 
jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.    

    
Spółka nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy. 
    
XII.XII.XII.XII. Wskazanie zdarWskazanie zdarWskazanie zdarWskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone zeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone zeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone zeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone półrocznepółrocznepółrocznepółroczne    
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć 
na przyszłe wyniki finansowe emitenta.na przyszłe wyniki finansowe emitenta.na przyszłe wyniki finansowe emitenta.na przyszłe wyniki finansowe emitenta.    
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Zobowiązania Spółki wobec ING Banku Śląskiego S.A. z tytułu opcji walutowych na 30.06.2009 r. 
wyniosły 1.967 tys. zł, a straty z tytułu zawartych kontraktów za I półrocze 2009 r. stanowiły wartość 
1.855 tys. zł. 

W dniu 20.07.2009 r. Spółka dokonała ostatecznego rozliczenia opcji walutowych, tym samym 
rozwiązaniu uległa umowa transakcji opcyjnej z dnia 08.08.2008 r. z ING Bankiem Śląskim S.A. na 
104 opcje walutowe. Całkowity koszt umowy wyniósł 4.101 tys. zł. 
 

 
    
    
    

 
 
 
 
 
             .................................                             ................................                          ................................... 

               BoŜena Polak                             Jacek Lechowicz                             Jan Zakonek 

             Główny Księgowy                          Członek Zarządu                          Prezes Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przemyśl, sierpień 2009 r. 
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