
SA-Q 2/2007POLNA
skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q        2 / 2007
kwartał / rok

                          (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
              (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność  wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) 

za 2   kwartał roku obrotowego 2007   obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-03

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)

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

37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość )

Obozowa 23
(ul ica) (numer)

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

p.kandefer@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)

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

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.  zł w tys.  EUR
2 kwartał(y) 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-06-30

2 kwartał(y) 
narastająco / 
2006 okres od 
2006-01-01 do 
2006-06-30

2 kwartał(y) 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-06-30

2 kwartał(y) 
narastająco / 
2006 okres od 
2006-01-01 do 
2007-06-30

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 093 14 157 4 182 3 630
 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 386 885 620 227
 III. Zysk (strata) brutto 2 700 494 702 127
 IV. Zysk (strata) netto 2 700 494 702 127
 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 536 1 134 399 291
 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 -127 -5 -33
 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 161 -1 036 -302 -266
 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 356 -29 93 -7
 IX. Aktywa, razem 22 530 23 461 5 983 5 802
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 436 15 679 2 771 3 878
 XI. Zobowiązania długoterminowe 321 85
 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 144 14 780 2 428 3 655
 XIII. Kapitał własny 12 094 7 782 3 212 1 925
 XIV. Kapitał zakładowy 3 163 3 163 840 782
 XV. Liczba akcji (w szt.) 832 422 832 422 832 422 832 422
 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,24 0,59 0,84 0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR)

 XVII. Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,53 9,35 3,86 2,31
Rozwodniona wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 
przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do 
czerwca, który wyniósł 3,8486 dla 2007 roku oraz 3,9002 dla 2006 roku; do przeliczenia wybranych danych 
dotyczących bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli Nr 125/A/NBP/2007 na dzień 29.06.2007 r. tj. 3,7658 oraz z tabeli Nr 
126/A/NBP/2006 na dzień 30.06.2006 r. tj. 4,0434.
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SA-Q 2/2007POLNA

BILANS
w tys.  zł

stan na 
2007-06-30 
koniec kwartału / 
2007

stan na 
2007-03-31 
koniec poprz. 
kwartału / 2007

stan na 
2006-12-31 
koniec poprz. roku 
/ 2006

stan na 
2006-06-30 
koniec kwartału / 
2006

   AKTYWA

  I. Aktywa trwałe 12 445 12 574 12 823 13 686
   1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 206 240 263 288
   2. Rzeczowe aktywa trwałe 12 237 12 331 12 554 13 389
   3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 3 6 9
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 3 6 9
  II. Aktywa obrotowe 10 085 10 268 9 193 9 775
   1. Zapasy 3 694 4 092 4 171 4 287
   2. Należności krótkoterminowe 5 010 5 193 4 512 5 033
    2.1. Od pozostałych jednostek 5 010 5 193 4 512 5 033
   3. Inwestycje krótkoterminowe 755 132 398 32
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 755 132 398 32
     a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 755 132 398 32
   4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 626 851 112 423
A k t y w a  r a z e m 22 530 22 842 22 016 23 461
   PASYWA

  I. Kapitał  własny 12 094 10 715 9 394 7 782
   1. Kapitał  zakładowy 3 163 3 163 3 163 3 163
   2. Kapitał  zapasowy 1 508 3 3 1
   3. Kapitał   z aktualizacji wyceny 4 723 4 723 4 723 4 725
   4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 505 -601 -601
   5. Zysk (strata) netto 2 700 1 321 2 106 494
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 436 12 127 12 622 15 679
   1. Rezerwy na zobowiązania 971 997 1 017 864
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 3 6 9
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 849 837 837 762
     a) długoterminowa 518 497 497 485
     b) krótkoterminowa 331 340 340 277
    1.3. Pozostałe rezerwy 120 157 174 93
     a) długoterminowe 14
     b) krótkoterminowe 120 157 174 79
   2. Zobowiązania długoterminowe 321 109
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 321 109
   3. Zobowiązania krótkoterminowe 9 144 11 017 11 603 14 780
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 8 961 10 824 11 594 14 676
    3.2. Fundusze specjalne 183 193 9 104
   4. Rozliczenia międzyokresowe 4 2 35
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 2 35
     a) krótkoterminowe 4 2 35
P a s y w a  r a z e m 22 530 22 842 22 016 23 461

Wartość  księgowa 12 094 10 715 9 394 7 782
Liczba akcji (w szt.) 832 422 832 422 832 422 832 422
Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł) 14,53 12,87 11,29 9,35

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał  roku obrotowego, należy wypełnić  jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku 
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.  zł

stan na 
2007-06-30 
koniec kwartału / 
2007

stan na 
2007-03-31 
koniec poprz. 
kwartału / 2007

stan na 
2006-12-31 
koniec poprz. roku 
/ 2006

stan na 
2006-06-30 
koniec kwartału / 
2006

 1. Należności warunkowe 350 350 350 350
  1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 350 350 350 350
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SA-Q 2/2007POLNA
w tys.  zł

stan na 
2007-06-30 
koniec kwartału / 
2007

stan na 
2007-03-31 
koniec poprz. 
kwartału / 2007

stan na 
2006-12-31 
koniec poprz. roku 
/ 2006

stan na 
2006-06-30 
koniec kwartału / 
2006

   - otrzymanych gwarancji i poręczeń 350 350 350 350
 2. Zobowiązania warunkowe 3 976 3 757 3 757 3 282
  2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 976 3 757 3 757 3 282

   - zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco 3 282 3 282 3 282 3 282

   - zabezpieczenie umów - weksel in blanco 5 5 5

   - zabezpieczenia należności za dostarczone towary - weksel in 
blanco 200 470 470

   - zabezpieczenie leasingu - weksel in blanco 489
Pozycje pozabilansowe, razem 4 326 4 107 4 107 3 632

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał  roku obrotowego, należy wypełnić  jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku 
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.  zł

2 kwartał/2007 
okres od 
2007-04-01 do 
2007-06-30

2 kwartały 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-06-30

2 kwartał / 2006 
okres od 
2006-04-01 do 
2006-06-30

2 kwartały 
narastająco / 
2006 okres od 
2006-01-01 do 
2006-06-30

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 7 844 16 093 8 087 14 157

  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 836 16 075 8 010 14 066
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 18 77 91
 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 872 10 215 5 475 10 381
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 866 10 201 5 411 10 307
  2. Wartość  sprzedanych towarów i materiałów 6 14 64 74
 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 972 5 878 2 612 3 776
 IV. Koszty sprzedaży 75 160 103 195
 V. Koszty ogólnego zarządu 1 725 3 280 1 366 2 786
 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 172 2 438 1 143 795
 VII. Pozostałe przychody operacyjne 262 632 473 632
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 7 14 91
  2. Inne przychody operacyjne 259 625 459 541
 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 282 684 340 542
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 104 152 179 355
  2. Inne koszty operacyjne 178 532 161 187
 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 152 2 386 1 276 885
 X. Przychody finansowe 343 611 101 175
  1. Odsetki, w tym: 20 42 10
  2. Aktualizacja wartości inwestycji 51 138 101 101
  3. Inne 272 431 64
 XI. Koszty finansowe 116 297 302 566
  1. Odsetki w tym: 57 181 161 370
  2. Aktualizacja wartości inwestycji 5
  3. Inne 59 116 141 191
 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 379 2 700 1 075 494
 XIII. Zysk (strata) brutto 1 379 2 700 1 075 494
 XIV. Zysk (strata) netto 1 379 2 700 1 075 494

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 312 706
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 832 422 832 422

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,18 0,85
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SA-Q 2/2007POLNA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.  zł

2 kwartał / 2007 
okres od 
2007-04-01 do 
2007-06-30

2 kwartały 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-06-30

rok 2006 okres od 
2006-01-01 do 
2006-12-31

2 kwartał(y) 
narastająco / 
2006 okres od 
2006-01-01 do 
2006-06-30

 I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 10 715 9 394 7 560 7 560
     a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -272 -272

  I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 10 715 9 394 7 288 7 288

   1. Kapitał  zakładowy na początek okresu 3 163 3 163 3 163 3 163
    1.1. Kapitał  zakładowy na koniec okresu 3 163 3 163 3 163 3 163
   2. Kapitał   zapasowy na początek okresu 3 3 1 069 1 069
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 505 1 505 -1 066 -1 068
     a) zwiększenia (z tytułu) 1 505 1 505 3 1
      - z podziału zysku (ustawowo) 1 505 1 505
      - z  przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny 3 1
     b) zmniejszenia (z tytułu) 1 069 1 069
      - pokrycia straty 1 069 1 069
    2.2. Kapitał  zapasowy na koniec okresu 1 508 1 508 3 1
   3. Kapitał  z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 723 4 723 4 726 4 726
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3 -1
     a) zmniejszenia (z tytułu) 3 1
      - zbycia środków trwałych 3 1
    3.2. Kapitał  z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 723 4 723 4 723 4 725
   4. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 826 1 505 -1 670 -1 670
    4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 826 1 505

    4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 2 826 1 505

     a) zmniejszenia (z tytułu) 1 505 1 505
      - przeniesienie zysku na kapitał  zapasowy 1 505 1 505
    4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 321
    4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 398 -1 398
     a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -272 -272

    4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych -1 670 -1 670

     a) zmniejszenia (z tytułu) 1 069 1 069
      - pokrycie straty z kapitału zapasowego 1 069 1 069
    4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -601 -601
    4.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 321 -601 -601
   5. Wynik netto 1 379 2 700 2 106 494
     a) zysk netto 1 379 2 700 2 106 494
 II. Kapitał   własny na koniec okresu (BZ ) 12 094 12 094 9 394 7 782

 III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 12 094 12 094 9 394 7 782

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.  zł

2 kwartał / 2007 
okres od 
2007-04-01 do 
2007-06-30

2 kwartały 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-06-30

2 kwartał / 2006 
okres od 
2006-04-01 do 
2006-06-30

2 kwartały 
narastająco / 
2006 okres od 
2006-01-01 do 
2006-06-30

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

   I. Zysk (strata) netto 1 379 2 700 1 075 494
   II. Korekty razem -217 -1 164 -445 640
    1. Amortyzacja 478 940 487 1 013
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -71 -75 -28 -61
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 65 137 93 196
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -46 -133 -113 -179
    5. Zmiana stanu rezerw -26 -46 -32 -50
    6. Zmiana stanu zapasów 398 477 -133 -232
    7. Zmiana stanu należności 182 -498 -425 -350
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SA-Q 2/2007POLNA
w tys.  zł

2 kwartał / 2007 
okres od 
2007-04-01 do 
2007-06-30

2 kwartały 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-06-30

2 kwartał / 2006 
okres od 
2006-04-01 do 
2006-06-30

2 kwartały 
narastająco / 
2006 okres od 
2006-01-01 do 
2006-06-30

    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów -1 420 -1 455 -593 548

    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 223 -511 198 -346
    10. Inne korekty 101 101

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - 
metoda pośrednia 1 162 1 536 630 1 134

 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

   I. Wpływy 58 145 17 90

    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 7 7 17 90

    2. Z aktywów finansowych, w tym: 51 138
     a) w pozostałych jednostkach 51 138
      - odsetki 40 106
      - inne wpływy z aktywów finansowych 11 32
   II. Wydatki 131 164 149 217

    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 131 164 149 217

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -73 -19 -132 -127
 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

   I. Wpływy 74 74
    1. Emisja dłużnych papierów wartościowych 74 74
   II. Wydatki 543 1 235 522 1 036
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 214 460 306 597
    2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 50 100
    3. Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego 57 113
    4. Odsetki 272 662 166 339
   III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -469 -1 161 -522 -1 036
 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 620 356 -24 -29
 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 623 357 -24 -29
      - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3 1 0 0
 F. Środki pieniężne na początek okresu 132 398 56 61
 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 755 755 32 32

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_II_Kw_2007.rtf  Informacja dodatkowa.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik Opis
POZOSTALE_INFORMACJE_II_Kw_2007.rtf  Pozostałe informacje.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-08-03  Piotr Kandefer  Prezes Zarządu

2007-08-03  Jan Zakonek  Członek Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego
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2007-08-03  Aleksandra Smołyńczak  Główny Księgowy-Prokurent
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INFORMACJA DODATKOWA ZA II KWARTAŁ 2007 ROKU 
 
Zgodnie z § 91ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. Zarząd 
Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.  podaje dodatkowe informacje do sprawozdania SA-Q                
za II  kwartał 2007 roku: 
Dane zawarte w niniejszym raporcie wynikają z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie              z 
ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami. 
W II kwartale 2007 r. spółka  nie dokonała  żadnych zmian  stosowanych zasad (polityki) 
rachunkowości.        
Raport kwartalny za II kwartał 2007 r. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku 
finansowego netto określonych na dzień 30.06.2007 r., z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw,      
rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie                
o rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku. 
Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały 
omówione w Raporcie rocznym SA-R za rok 2006, opublikowanym w dniu 30.03.2007 r. 
Przy wszystkich danych zawartych w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym 
zaprezentowane zostały dane porównywalne sporządzone w sposób zapewniający porównywalność 
danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za kwartały bieżącego 
roku obrotowego. 
Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość 
składników aktywów: 
Zmiany stanu rezerw na zobowiązania (bez rezerw z tytułu odroczonego  
podatku dochodowego)                                                                                   tys. zł 
Wyszczególnienie 01.01.2007 r. 

- 
30.06.2007 r. 

Stan na początek okresu                       1 011 
Utworzenie                            80 
Rozwiązanie i wykorzystanie                          122 
Stan na koniec okresu                          969   
 
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość majątku  trwałego          tys. zł 
Wyszczególnienie 01.01.2007 r. 

- 
30.06.2007 r. 

Stan na początek okresu                         287 
Utworzenie                              - 
Rozwiązanie i wykorzystanie                              - 
Stan na koniec okresu                         287 
 
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość inwestycji długoterminowych   
                                                                                                                           tys. zł 
Wyszczególnienie 01.01.2007 r. 

- 
30.06.2007 r. 

Stan na początek okresu                            38 
Utworzenie                               - 
Rozwiązanie i wykorzystanie                             12 
Stan na koniec okresu                             26 
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Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów                          tys. zł      
Wyszczególnienie 01.01.2007 r. 

- 
30.06.2007 r. 

Stan na początek okresu                       2 894  
Utworzenie                            81 
Rozwiązanie i wykorzystanie                          396  
Stan na koniec okresu                       2 579 
   
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności                       tys. zł 
Wyszczególnienie 01.01.2007 r. 

- 
30.06.2007 r. 

Stan na początek okresu                          562 
Utworzenie                            70 
Rozwiązanie i wykorzystanie                            77 
Stan na koniec okresu                          555      
 
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość inwestycji krótkoterminowych  
                                                                                                                           tys. zł 
Wyszczególnienie 01.01.2007 r. 

- 
30.06.2007 r. 

Stan na początek okresu                          414 
Utworzenie                               - 
Rozwiązanie i wykorzystanie                          414 
Stan na koniec okresu                               - 
 
Zmiany stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego           tys. zł 
Wyszczególnienie 01.01.2007 r. 

- 
30.06.2007r. 

Stan na początek okresu                              6 
Utworzenie                               - 
Rozwiązanie i wykorzystanie                              4             
Stan na koniec okresu                              2 
 
Zmiany stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (brutto)    
                                                                                                                          tys. zł 
Wyszczególnienie 01.01.2007 r. 

- 
30.06.2007 r. 

Stan na początek okresu                      1 303 
Utworzenie                               - 
Rozwiązanie i wykorzystanie                         135 
Stan na koniec okresu                      1 168 

 
 

 
Zmiany stanu odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego 
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 podatku dochodowego                                                                                  tys. zł 
Wyszczególnienie 01.01.2007 r. 

- 
30.06.2007 r. 

Stan na początek okresu                      1 297 
Utworzenie                               - 
Rozwiązanie i wykorzystanie                         130 
Stan na koniec okresu                      1 167 
 
Zmiany stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  (netto) 
                                                                                                                          tys. zł 
Wyszczególnienie 01.10.2006 r. 

- 
30.06.2006 r. 

Stan na początek okresu                              6 
Utworzenie                               - 
Rozwiązanie i wykorzystanie                              4 
Stan na koniec okresu                              2 

 
 
 

1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego raport dotyczy 
wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 

 
W II kwartale 2007 r. sprzedaż wyniosła 7 844 tys. zł  i  była niższa od  sprzedaży w II kwartale 2006 
r. (8 087 tys. zł) o 3,0 %. Dzięki przeprowadzonym działaniom restrukturyzacyjnym koszty 
działalności operacyjnej były  niższe o 6,8 % za 6 miesięcy 2007 r. w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego . Zysk ze sprzedaży za II kwartał 2007 r. wyniósł  1 172 tys. zł i był wyższy od 
zysku ze sprzedaży za  II kwartał 2006 r. o 29 tys. zł.   
Za dwa kwartały 2007 r. przychody netto wyniosły 16 093 tys. zł i były wyższe od przychodów za dwa 
kwartały 2006 r. o 13,7 %. Koszty operacyjne  wzrosły  o 2,7 % w 2007 r. w porównaniu do 2006 r. 
Za 6 miesięcy 2007 r.  spółka wypracowała zysk ze sprzedaży  wynoszący 2 438 tys. zł, natomiast za 
6 miesięcy 2006 r. zysk ze sprzedaży wyniósł 795 tys. zł. 
Również znaczną poprawę za dwa kwartały 2007 r. w stosunku do analogicznego okresu 2006 r. 
spółka odnotowała na całej swojej działalności. 
Za 6 miesięcy 2007 r. spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 2 700 tys. zł, zaś za  6 miesięcy 2006 r. 
spółka odnotowała zysk netto w wysokości  494 tys. zł.   

 
2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe. 
 

  W I półroczu 2007 r.  spółka otrzymała decyzje Prezydenta Miasta Przemyśla o umorzeniu odsetek 
w łącznej kwocie 424 tys. zł od zaległości w podatku od nieruchomości, co miało wpływ na 
zwiększenie wyniku finansowego spółki. 

 
3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym 

okresie. 
 

W II kwartale 2007 r. ani sezonowość, ani cykliczność działalności emitenta nie wystąpiły. 
4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 
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W okresie od początku roku do dnia bilansowego spółka nie przeprowadziła emisji, wykupu oraz  
spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 
 
5. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie  

i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 
 

Spółka nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy. 
  
6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne 

sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących  
w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. 

 
W lipcu 2007 r. spółka podpisała z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym umowę na kredyt 
restrukturyzacyjny z odroczonym terminem płatności (spłata nastąpi od października 2008 r.) 
przeznaczony na spłatę dotychczasowych kredytów.  
 
7. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 
 
Zmiany zobowiązań warunkowych od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego były 
następujące: 
 
Stan na 31.12.2006 r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 30.06.2007 r. 

4 107 489 270 4 326 
  
Zwiększenia dotyczyły zabezpieczenia zawartych w styczniu i maju 2007 r. umów leasingowych,        
a zmniejszenia związane były z wygaśnięciem zabezpieczenia   wierzytelności z tytułu dostaw. 
 
Aktywa warunkowe nie  zmieniły się od czasu zakończenia 2006 r. 
 
 
 
      
 
Przemyśl,  3 sierpień 2007 r. 
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POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2007 ROKU 
 
Zgodnie z § 91 ust. 6 i 8  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. Zarząd 
Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje pozostałe informacje do sprawozdania SA-Q za                  
II kwartał 2007 roku: 
   
1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania 
finansowego (również przeliczone na euro). 
 
Podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego zamieszczone w tabeli raportu 
kwartalnego „Wybrane dane finansowe” przeliczone zostały kursem EUR z tabeli kursów średnich 
NBP. 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku zysków i strat oraz rachunku 
przepływów  przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EUR z tabel NBP na ostatni dzień 
miesiąca w okresie od stycznia do czerwca, który wyniósł 3,8486 dla 2007 roku oraz 3,9002 dla 
2006 roku; do przeliczenia wybranych danych dotyczących  bilansu przyjęto kurs EUR z tabeli                  
Nr 125/A/NBP/2007 na dzień 29.06.2007 r.  tj. 3,7658 oraz z tabeli Nr 126/A/NBP/2006 na dzień 
30.06.2006 r. tj. 4,0434.   
  
2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji. 
 
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. 
 
3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia 
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 
 
Spółka nie przeprowadziła zmian w strukturze, nie nastąpiło żadne połączenie, przejęcie lub sprzedaż 
jednostek grupy kapitałowej. W II kwartale 2007 r. odnotowano spadek o 13 tys. zł wartości 
posiadanych udziałów/akcji w pozostałych jednostkach, spowodowany denominacją tych akcji. W 
związku z tym, iż na powyższe aktywo utworzony był odpis aktualizacyjny, spadek wartości aktywa 
nie miał wpływu na wyniki finansowe spółki. W II Kwartale 2007 r. spółka nie zaniechała żadnej 
działalności. 
 
4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do 
wyników prognozowanych 
 
Zarząd nie publikował prognoz wyników "Polna" S.A. na 2007 r. 
 
5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co 
najmniej 5% głosów na WZA na dzień przekazania raportu wraz  
ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału  w kapitale 
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów 
na WZA oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji emitenta w 
okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego: 
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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 zależny Multico Sp. z o.o 

 
252 710 
    7 327 

 
30,36 
  0,88 

 

 
252 710 
    7 327 

 
30,36 
 0,88 

Łącznie Zbigniew Jakubas z 
podmiotem zależnym Multico       
Sp. z o.o. 

260 037 31,24 260 037 31,24 

 
Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w  okresie od przekazania 
poprzedniego raportu dotyczą Banku Gospodarstwa Krajowego, który poinformował spółkę, że        w 
wyniku rozliczenia w dniu 17 maja 2007 r. transakcji sprzedaży akcji spółki Zakłady Automatyki   
POLNA S.A. zbył 21.982 szt. akcji co stanowi 2,64% udziału w kapitale akcyjnym spółki i ogólnej 
liczby głosów na WZA (raport bieżący 10/2007) oraz w wyniku rozliczenia 6 czerwca 2007 r.  
transakcji sprzedaży akcji spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. zbył łącznie 36.190 szt.  akcji co 
stanowi 4,35% udziału w kapitale akcyjnym spółki i ogólnej liczby głosów na WZA (raport bieżący 
17/2007). 
W wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży akcji w dniu 6 czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego  
posiadał  41.330 szt. akcji spółki, stanowiących 4,97%  kapitału zakładowego spółki i ogólnej liczby 
głosów na  walnym zgromadzeniu spółki.  
Zmiany dotyczą również Pana Zbigniewa Jakubasa, który poinformował spółkę, że w wyniku 
rozliczenia w dniu 13 lipca 2007 r. transakcji na akcjach spółki Zakłady Automatyki   POLNA S.A.  
wraz z podmiotem zależnym Multico Sp. z o.o. nabył 18 014 szt. akcji zwiększając o 2,16% 
zaangażowanie w kapitale akcyjnym spółki i liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
Na dzień 13 lipca 2007 r. podmioty posiadają łącznie 260 037 szt. akcji co stanowi 31,24 % udziału 
w kapitale akcyjnym spółki zakłady Automatyki POLNA S.A. i 31,24% liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy  (raport bieżący 21/2007). 

 
6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i 
nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian     w 
stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla 
każdej z osób. 
 
 Wg wiedzy  emitenta osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji spółki. W II kwartale 
2007 roku nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające                 i 
nadzorujące. 
 
7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym  

dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 
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Przed sądem oraz organem administracji publicznej  nie toczą się postępowania dotyczące 
zobowiązań oraz wierzytelności spółki o wartości powyżej 10 % kapitałów własnych.   

8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę zależną jednej lub wielu transakcji           z 
podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych 
w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500 tys. EUR 
– jeżeli nie są one transakcjami typowymi rutynowymi. 
 
Spółka nie posiada podmiotów powiązanych. 
 
9. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu 
lub pożyczki lub udzielenia gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od tego podmiotu 
zależnej, jeżeli wartość poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów 
własnych emitenta. 
 

W  II kwartale 2007 roku spółka nie udzieliła żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki  oraz nie 
udzieliła gwarancji. 

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

 
 
• W kwietniu 2007 r.  spółka otrzymała decyzje Prezydenta Miasta Przemyśla o umorzeniu 

odsetek w kwocie 268 tys. zł od zaległości w podatku od nieruchomości za  lata 2004         i 
2005 oraz o rozłożeniu na raty zapłaty do końca 2007 r. zaległości podatkowej za lata 2004  
i 2005 w łącznej kwocie 1.017 tys. zł, 

 
• W styczniu 2007 r. spółka zawarła umowę leasingową na finansowanie zakupu tokarki       

o wartości netto 187 tys. zł, a w maju 2007 r. została podpisana umowa leasingowa na 
finansowanie zakupu tokarki w  cenie netto 276 tys. zł, 

 
• W lipcu 2007 r. Podkarpacki Bank Spółdzielczy (PBS)  udzielił spółce kredytu 

restrukturyzacyjnego w wysokości 3 947 tys. zł. na spłatę kredytów udzielonych przez banki: 
PeKaO S.A., Kredyt Bank S.A., ING Bank Śląski S.A. Spółka dokonała w lipcu 2007 r. spłat 
dotychczasowych kredytów.  

          Początek spłat kredytu do PBS  nastąpi   w październiku 2008 r. , a cały kredyt będzie  
          spłacony do maja 2011 r. 

 
11. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte  
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

 
Do najważniejszych czynników, mogących mieć wpływ na sytuację finansową spółki w perspektywie 
kolejnego kwartału należy zaliczyć: 
 

• utrzymujący się na korzystnym poziomie popyt na produkowane wyroby, 
 
• rozpoczęcie procesu inwestycyjno-remontowego finansowanego ze środków własnych          i 

w drodze leasingu, który pozwoli na utrzymanie wysokiej jakości wytwarzanych produktów 
oraz obniży koszty napraw bieżących,  
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• zrestrukturyzowanie obsługiwanych kredytów, co pozwoli na przeznaczenie 
wygenerowanych środków na dokończenie procesu restrukturyzacji zadłużenia z tytułu 
podatku od nieruchomości oraz wsparcie procesu inwestycyjnego, 

 
• wahania kursów USD i EUR powodujące zmiany opłacalności sprzedaży eksportowej,  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Przemyśl, 3 sierpień 2007 r.  
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