
SA-Q 4/2008POLNA
skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q        4 / 2008
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 4   kwartał roku obrotowego 2008   obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31

data przekazania: 2009-02-12

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)

j.zakonek@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
4 kwartał(y) 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-12-31

4 kwartał(y) 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-12-31

4 kwartał(y) 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-12-31

4 kwartał(y) 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-12-31

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 826 33 148 9 860 8 777
 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 416 4 638 1 533 1 228
 III. Zysk (strata) brutto 1 323 4 541 375 1 202
 IV. Zysk (strata) netto 404 5 505 114 1 458
 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 979 2 437 1 410 645
 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 457 -170 -696 -45
 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 467 -1 867 698 -494
 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 989 400 1 412 106
 IX. Aktywa, razem 31 850 25 520 7 633 7 125
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 847 10 622 2 360 2 965
 XI. Zobowiązania długoterminowe 784 4 837 188 1 350
 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 104 4 185 1 703 1 168
 XIII. Kapitał własny 22 003 14 898 5 273 4 159
 XIV. Kapitał zakładowy 9 823 3 163 2 354 883
 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 585 026 832 422 2 585 026 832 422
 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,16 6,61 0,04 1,75
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR)

 XVII. Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,51 17,90 2,04 5,00
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 
grudnia, który wyniósł 3,5321 dla 2008 roku oraz 3,7768 dla 2007 roku; do przeliczenia wybranych danych 
dotyczących bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli Nr 254/A/NBP/2008 na dzień 31.12.2008 r. tj. 4,1724 oraz z tabeli Nr 
252/A/NBP/2006 na dzień 31.12.2007 r. tj. 3,5820.
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SA-Q 4/2008POLNA

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS
w tys.  zł

stan na 
2008-12-31 
koniec kwartału / 
2008

stan na 
2008-09-30 
koniec poprz. 
kwartału / 2008

stan na 
2007-12-31 
koniec poprz. roku 
/ 2007

stan na 
2007-12-31 
koniec kwartału / 
2007

   AKTYWA

  I. Aktywa trwałe 14 440 13 881 14 353 14 353
   1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 44 67 171 171
   2. Rzeczowe aktywa trwałe 13 540 12 971 12 865 12 865
   3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 856 843 1 317 1 317
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 774 727 1 317 1 317
    3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 82 116
  II. Aktywa obrotowe 17 410 11 532 11 167 11 167
   1. Zapasy 4 901 4 634 4 828 4 828
   2. Należności krótkoterminowe 6 391 5 234 5 344 5 344
    2.1. Od pozostałych jednostek 6 391 5 234 5 344 5 344
   3. Inwestycje krótkoterminowe 5 762 1 189 802 802
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 720 1 189 802 802
     a) w pozostałych jednostkach 30 121
     b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 690 1 068 802 802
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 42
   4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 356 475 193 193
A k t y w a  r a z e m 31 850 25 413 25 520 25 520
   PASYWA

  I. Kapitał  własny 22 003 18 303 14 898 14 898
   1. Kapitał  zakładowy 9 823 3 163 3 163 3 163
   2. Kapitał  zapasowy 7 054 7 012 1 507 1 507
   3. Kapitał   z aktualizacji wyceny 4 722 4 723 4 723 4 723
   4. Zysk (strata) netto 404 3 405 5 505 5 505
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 847 7 110 10 622 10 622
   1. Rezerwy na zobowiązania 1 959 1 583 1 600 1 600
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 376 360 353 353
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 285 1 064 1 065 1 065
     a) długoterminowa 1 007 699 699 699
     b) krótkoterminowa 278 365 366 366
    1.3. Pozostałe rezerwy 298 159 182 182
     a) krótkoterminowe 298 159 182 182
   2. Zobowiązania długoterminowe 784 1 947 4 837 4 837
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 784 1 947 4 837 4 837
   3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 104 3 580 4 185 4 185
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 7 007 3 348 4 127 4 127
    3.2. Fundusze specjalne 97 232 58 58
P a s y w a  r a z e m 31 850 25 413 25 520 25 520

Wartość  księgowa 22 003 18 303 14 898 14 898
Liczba akcji (w szt.) 2 585 026 832 422 832 422 832 422
Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł) 8,51 21,99 17,90 17,90

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 
2008-12-31 
koniec kwartału / 
2008

stan na 
2008-09-30 
koniec poprz. 
kwartału / 2008

stan na 
2007-12-31 
koniec poprz. roku 
/ 2007

stan na 
2007-12-31 
koniec kwartału / 
2007

 1. Należności warunkowe 750 840 350 350
  1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 750 840 350 350
   - otrzymanych gwarancji i poręczeń 750 840 350 350
 2. Zobowiązania warunkowe 2 516 10 173 10 074 10 074
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SA-Q 4/2008POLNA
w tys.  zł

stan na 
2008-12-31 
koniec kwartału / 
2008

stan na 
2008-09-30 
koniec poprz. 
kwartału / 2008

stan na 
2007-12-31 
koniec poprz. roku 
/ 2007

stan na 
2007-12-31 
koniec kwartału / 
2007

  2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 516 10 173 10 074 10 074

   - zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco 7 895 7 895 7 895
   - zabezpieczenie umów - weksel in blanco 48 48 5 5

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

   - zabezpieczenie leasingu - weksel in blanco 1 963 1 963 1 963 1 963
   - zobowiązania z tytułu powierzonego materiału 305 67 11 11
Pozycje pozabilansowe, razem 3 266 11 013 10 424 10 424

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

4 kwartał/2008 
okres od 
2008-10-01 do 
2008-12-31

4 kwartały 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-12-31

4 kwartał / 2007 
okres od 
2007-10-01 do 
2007-12-31

4 kwartały 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-12-31

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 8 699 34 826 8 700 33 148

  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 627 34 470 8 578 32 930
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 72 356 122 218
 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 408 21 848 5 739 21 403
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 350 21 582 5 644 21 235
  2. Wartość  sprzedanych towarów i materiałów 58 266 95 168
 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 291 12 978 2 961 11 745
 IV. Koszty sprzedaży 74 281 86 317
 V. Koszty ogólnego zarządu 1 993 7 021 1 671 6 591
 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 224 5 676 1 204 4 837
 VII. Pozostałe przychody operacyjne 264 1 179 377 1 114
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 38 26 35
  2. Dotacje 37 37
  3. Inne przychody operacyjne 263 1 141 314 1 042
 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 550 1 439 575 1 313
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 35 168 120 293
  2. Inne koszty operacyjne 515 1 271 455 1 020
 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 938 5 416 1 006 4 638
 X. Przychody finansowe 439 652 77 691
  1. Odsetki, w tym: 95 166 22 67
  2. Zysk ze zbycia inwestycji -92
  3. Aktualizacja wartości inwestycji 49 187
  4. Inne 436 486 6 437
 XI. Koszty finansowe 4 196 4 745 292 788
  1. Odsetki w tym: 45 307 94 359
  2. Strata ze zbycia inwestycji 302 302
  3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 40 6 6
  4. Inne 3 849 4 096 192 423
 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 819 1 323 791 4 541
 XIII. Zysk (strata) brutto -2 819 1 323 791 4 541
 XIV. Podatek dochodowy 182 919 -964 -964
   a) część  bieżąca 213 353
   b) część  odroczona -31 566 -964 -964
 XV. Zysk (strata) netto -3 001 404 1 755 5 505

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 404 5 505
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 931 543 832 422

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,43 6,61
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SA-Q 4/2008POLNA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.  zł

4 kwartał / 2008 
okres od 
2008-10-01 do 
2008-12-31

4 kwartały 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-12-31

rok 2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-12-31

4 kwartał(y) 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-12-31

 I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 18 303 14 898 9 394 9 394

  I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 18 303 14 898 9 394 9 394

   1. Kapitał  zakładowy na początek okresu 3 163 3 163 3 163 3 163
      - emisji akcji (wydania udziałów) 6 660 6 660
    1.1. Kapitał  zakładowy na koniec okresu 9 823 9 823 3 163 3 163
   2. Kapitał   zapasowy na początek okresu 7 012 1 507 3 3
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 42 5 547 1 504 1 504
     a) zwiększenia (z tytułu) 42 5 547 1 504 1 504
      - z podziału zysku (ustawowo) 5 505 1 504 1 504
      - z  przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny 2 2
      - z wyceny akcji dla pracowników 40 40
    2.2. Kapitał  zapasowy na koniec okresu 7 054 7 054 1 507 1 507
   3. Kapitał  z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 723 4 723 4 723 4 723
     a) zmniejszenia (z tytułu) 1 1
      - zbycia środków trwałych 1 1
    3.1. Kapitał  z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 723 4 722 4 723 4 723
   4. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 405 5 505 1 505 1 505
    4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 405 5 505 1 505 1 505

    4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 3 405 5 505 1 505 1 505

     a) zmniejszenia (z tytułu) 5 505 1 505 1 505
      - przeniesienie zysku na kapitał  zapasowy 5 505 1 505 1 505
    4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 405
    4.4. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 405
   5. Wynik netto -3 001 404 5 505 5 505
     a) zysk netto -3 001 404 5 505 5 505
 II. Kapitał   własny na koniec okresu (BZ ) 22 003 22 003 14 898 14 898

 III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 22 003 22 003 14 898 14 898

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.  zł

4 kwartał / 2008 
okres od 
2008-10-01 do 
2008-12-31

4 kwartały 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-12-31

4 kwartał / 2007 
okres od 
2007-10-01 do 
2007-12-31

4 kwartały 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-12-31

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

   I. Zysk (strata) netto -3 001 404 1 755 5 505
   II. Korekty razem 2 931 4 575 -830 -3 068
    1. Amortyzacja 485 1 884 438 1 828
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -83 -202 -33 -159
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 43 300 92 351
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -6 -53 -26 -161
    5. Zmiana stanu rezerw 375 359 305 583
    6. Zmiana stanu zapasów -267 -73 -382 -657
    7. Zmiana stanu należności -1 156 -1 046 336 -832

    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów -376 -756 -758 -2 583

    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 105 297 -758 -1 394
    10. Inne korekty 3 811 3 865 -44 -44

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - 
metoda pośrednia -70 4 979 925 2 437

 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

   I. Wpływy 98 145 25 172

Komisja Nadzoru Finansowego
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SA-Q 4/2008POLNA
w tys.  zł

4 kwartał / 2008 
okres od 
2008-10-01 do 
2008-12-31

4 kwartały 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-12-31

4 kwartał / 2007 
okres od 
2007-10-01 do 
2007-12-31

4 kwartały 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-12-31

    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 6 53 25 34

    2. Z aktywów finansowych, w tym: 92 92 138
     a) w pozostałych jednostkach 92 92 138
      - odsetki 2 2 106
      - inne wpływy z aktywów finansowych 90 90 32
   II. Wydatki 1 025 2 602 131 342

    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 1 023 1 893 131 342

    2. Na aktywa finansowe, w tym: 70
     a) w pozostałych jednostkach 70
      - nabycie aktywów finansowych 70
    3. Inne wydatki inwestycyjne 2 639
   III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -927 -2 457 -106 -170
 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

   I. Wpływy 6 871 6 964 180 4 253

    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 6 660 6 660

    2. Kredyty i pożyczki 150 4 097
    3. Inne wpływy finansowe 211 304 30 156
   II. Wydatki 1 127 4 497 444 6 120
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 000 3 947 322 3 644
    2. Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego 83 249 30 428
    3. Odsetki 44 301 92 2 048
   III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 744 2 467 -264 -1 867
 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 747 4 989 555 400
 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 622 4 888 558 403
      - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -125 -101 2 3
 F. Środki pieniężne na początek okresu 1 068 802 244 398
 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 690 5 690 802 802

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_IV_Kw_2008.rtf Informacja dodatkowa.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik Opis
POZOSTALE_INFORMACJE_IV_Kw_2008.rtf Pozostałe informacje.

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

2009-02-12  Jacek Lechowicz  Członek Zarządu

2009-02-12  Bożena Polak  Główny Księgowy-Prokurent

Komisja Nadzoru Finansowego
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   INFORMACJA DODATKOWA ZA IV KWARTAŁ 2008 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 
IV kwartał 2008 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 IV kwartale 2008 r. Spółka nie dokonała żadnych zmian stosowanych zasad (polityki) 
rachunkowości.  
Raport kwartalny za IV kwartał 2008 r. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku 
finansowego netto określonych na dzień 31.12.2008 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 przedstawiają się 
następująco: 
Rzeczowe aktywa trwałe 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 używania.  
Amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500 zł naliczana jest metodą 
liniową od miesiąca następnego po przekazaniu środka do użytkowania. Przedmioty o okresie 
użytkowania dłuższym niż 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 użytkowania. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym 
niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.000 zł odpisuje się w koszty zużycia 
materiałów pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej.  
Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na możliwość trwałej utraty wartości środka trwałego Spółka 
dokonuje odpisów aktualizujących wartość środka do poziomu ceny sprzedaży 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 o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w 
pełnej ich wartości początkowej w koszty usług obcych pod datą oddania do użytkowania, natomiast 
wartości niematerialne o wartości powyżej 3.500 zł umarza się metodą liniową od następnego 
miesiąca po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Amortyzacja wartości 
niematerialnych    i prawnych nie może następować przez czas krótszy niż 2 lata dla licencji na 
programy komputerowe i praw autorskich  oraz krótszy niż 5 lat dla pozostałych tytułów.  
 Koszty prac badawczych są odpisywane w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia. 
 Nakłady poniesione na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są 
aktywowane, jeżeli można uznać, że zostaną one w przyszłości odzyskane. Nakłady te amortyzowane 
są w okresie trzech lat.  Koszty prac rozwojowych są weryfikowane pod kątem ewentualnej utraty 
wartości. 
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. Różnica pomiędzy ceną nabycia a ceną rynkową zaliczana jest 
odpowiednio do przychodów bądź kosztów finansowych dla inwestycji krótkoterminowych, bądź 
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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 pożyczki wykazuje się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, powiększonej o 
należne i wymagające zapłaty odsetki, uwzględniające stopę oprocentowania określoną w umowie i 
upływ czasu. W przypadku występowania zagrożenia spłaty  pożyczki, Spółka dokonuje odpisów 
aktualizujących ich wartość bilansową 
Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny nabycia rozumianej jako cena zakupu 
składnika zapasów należna sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu podatku VAT, 
powiększonej o podatek importowy, akcyzę i cło i obniżonej 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 
powiększają wartość materiałów w momencie przekazania ich do  produkcji. 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 powyżej 2 lat – 
odpis 100 % wartości zapasu, zapasy powyżej roku – odpis 50 % wartości zapasu, zapasy powyżej 6 
miesięcy – odpis 10% wartości zapasu. Odpisy aktualizujące wartość zapasów ujmowane są w 
rachunku zysków i strat. 
Zapasy produkcji w toku wycenia się po koszcie wytworzenia, natomiast zapasy produktów 
gotowych wycenia się po koszcie wytworzenia nie wyższym od ceny sprzedaży netto. Koszty 
wytworzenia obejmują koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut kosztów 
produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych. Nie zalicza się do 
kosztów wytworzenia kosztów ogólnego zarządu, kosztów sprzedaży 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. 
Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według kwot pierwotnie 
zafakturowanych), z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.  Spółka dokonuje analizy ściągalności 
posiadanych należności i w wypadku należności wątpliwych dokonuje odpisu aktualizującego 
bilansową wartość należności, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo ściągnięcia kwoty należności. 
Odpisy aktualizujące wartość należności ujmowane są w rachunku zysków i strat. Na dzień bilansowy 
wartość należności powiększa się  o odsetki naliczone od nieterminowych zapłat.   
Należności wyrażone w walutach obcych ujmowane są na dzień powstania należności  według 
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym 
lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień zapłaty należności 
ujmuje się według  kursu kupna banku, w którym przeprowadzono operację.  Na dzień bilansowy 
należności  przelicza się według obowiązującego w tym dniu  średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez NBP.  Różnice kursowe są ujmowane w rachunku zysków i strat.   
Środki pieniężne wycenia się w ich wartości nominalnej. W przypadku środków zgromadzonych na 
rachunkach  bankowych,  wartość nominalna obejmuje również naliczone przez bank odsetki, które 
stanowią przychody  finansowe. 
Wyrażone w walutach obcych operacje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna dla sprzedaży walut lub kursie sprzedaży dla zakupu 
walut banku, w którym przeprowadzono operację. Lokaty terminowe wyceniane są po pierwotnym 
kursie wpływu walut do banku.  
Środki pieniężne 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 różnice kursowe odnosi się odpowiednio na przychody lub koszty 
finansowe. 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota 

zobowiązania powiększana jest o odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązania, w przypadku 
otrzymania od wierzyciela noty odsetkowej. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej ujmowane są w 
księgach rachunkowych na dzień powstania zobowiązania według średniego kursu ustalonego dla 
danej waluty przez NBP na dzień wystawienia faktury zakupu,  chyba że w zgłoszeniu celnym lub 
innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień zapłaty zobowiązania 
ujmuje się według  kursu sprzedaży 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 różnice kursowe odnosi się 
odpowiednio na przychody lub koszty finansowe. 
Zobowiązania finansowe wprowadzane są do ksiąg pod datą przeprowadzenia lub rozliczenia 

transakcji w cenie nabycia. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe (kredyty, zaciągnięte 
pożyczki) 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 różnicy między wartością początkową a wartością w terminie wymagalności, 
wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej. Różnice 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.  
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 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 użyteczności. 
Spółka tworzy rezerwy na znane jej ryzyka, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. Wyceniane są 

nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej, oszacowanej wartości. Skutki 
finansowe rezerw zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów 
finansowych lub strat nadzwyczajnych w zależności od okoliczności, z którymi są powiązane przyszłe 
zobowiązania. 
Kapitały własne wycenia się nie rzadziej niż 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 są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści 
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny 
sposób. 
Przychody ze sprzedaży produktów i towarów ujmowane są, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści 
wynikające z prawa własności do produktów i towarów zostały przekazane nabywcy. Przychody ze 
sprzedaży usług ujmowane są po zakończeniu usługi. 
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania. 
Koszty ujmowane są zgodnie z zasadą współmierności z przychodami. Koszty rejestrowane są 

rodzajowo w zespole 4 i na bieżąco przeksięgowywane na miejsca powstawania w zespole 5. Na 
koniec okresu obrachunkowego koszty z zespołu 4 przenoszone są na konto „Wynik finansowy roku 
bieżącego”. 
Wartość godziwa akcji, sprzedawanych pracownikom w ramach programów motywacyjnych po 

cenie nominalnej, ujmowana jest w kosztach wynagrodzenia okresu. Zobowiązania z tego tytułu 
odnoszone są na kapitał zapasowy z wyceny programów motywacyjnych liniowo przez okres 
obowiązywania umowy z pracownikami.  
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej Spółka wylicza rezerwę oraz aktywa z tytułu  odroczonego 
podatku dochodowego. 
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Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich 
różnic przejściowych, zaś aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzone są w 
odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych oraz niewykorzystanych strat podatkowych. 
Wartość bilansowa aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega obniżeniu  jeżeli 
dochód do opodatkowania nie pozwala na zrealizowanie w całości lub części danego składnika 
aktywów. 
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą 
obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.  
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym. Wynik 
finansowy ustala się stosując nadrzędne zasady rachunkowości: memoriału, współmierności 
przychodów i kosztów, ostrożności, ciągłości oraz istotności. 
 
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 
01.01.2008 r. - 
31.12.2008 r. 

Stan na początek okresu                       1 247 
Utworzenie                          504 
Rozwiązanie i wykorzystanie                          168 
Stan na koniec okresu                       1 583 
  
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość majątku  trwałego          tys. zł 

Wyszczególnienie 
01.01.2008 r. - 
31.12.2008 r. 

Stan na początek okresu                         288 
Utworzenie                              - 
Rozwiązanie i wykorzystanie                           14 
Stan na koniec okresu                         274 
 
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość inwestycji długoterminowych 
                                                                                                                           tys. zł 

Wyszczególnienie 
01.01.2008 r.  - 
31.12.2008 r. 

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

Wyszczególnienie 
01.01.2008 r. - 
31.12.2008 r. 
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Stan na początek okresu                       2 480 
Utworzenie                          123 
Rozwiązanie i wykorzystanie                          665 
Stan na koniec okresu                       1 938 
 
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności                       tys. zł 

Wyszczególnienie 
01.01.2008 r. - 
31.12.2008 r. 

Stan na początek okresu                          410 
Utworzenie                            45 
Rozwiązanie i wykorzystanie                          164       
Stan na koniec okresu                          291  
 
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość inwestycji krótkoterminowych  
                                                                                                                           tys. zł 

Wyszczególnienie 
01.01.2008 r. - 
31.12.2008 r. 

Stan na początek okresu                               6 
Utworzenie                       3 824 
Rozwiązanie i wykorzystanie                               6 
Stan na koniec okresu                       3 824 
 
Zmiany stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego           tys. zł 

Wyszczególnienie 
01.01.2008 r. - 
31.12.2008 r. 

Stan na początek okresu                          353 
Utworzenie                            97 
Rozwiązanie i wykorzystanie                            74 
Stan na koniec okresu                          376 
 
Zmiany stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (brutto)    
                                                                                                                          tys. zł 

Wyszczególnienie 
01.01.2008 r.- 
31.12.2008 r. 

Stan na początek okresu                       2 246 
Utworzenie                             37 
Rozwiązanie i wykorzystanie                          723 
Stan na koniec okresu                       1 560 
 
Zmiany stanu odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego                                                                                  tys. zł 

Wyszczególnienie 
01.01.2008 r.- 
31.12.2008 r. 

Stan na początek okresu                          929 
Utworzenie                              - 
Rozwiązanie i wykorzystanie                          142 
Stan na koniec okresu                          787 
 
Zmiany stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  (netto) 
                                                                                                                          tys. zł 
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Wyszczególnienie 
01.01.2008 r. - 
31.12.2008 r. 

Stan na początek okresu                       1 317         
Utworzenie                            37 
Rozwiązanie i wykorzystanie                          580      
Stan na koniec okresu                          774    

 
 

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

 
W IV kwartale 2008 r. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 
8 699 tys. zł i były na poziomie przychodów w IV kwartale 2007 r. Natomiast niższe koszty 
wytworzenia sprzedanych produktów (spadek o 5,2%) miały wpływ na poziom zysku ze sprzedaży. 
Spółka osiągnęła w IV kwartale 2008 r. zysk ze sprzedaży większy o 1,7% w porównaniu do 
IV kwartału 2007 r. (IV kwartał 2008 r. 1 224 tys. zł, IV kwartał 2007 r. 1 204 tys. zł). 
Natomiast na całej działalności w IV kwartale Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 3 001 tys. 
zł, co było spowodowane działalnością finansową w związku z posiadanymi kontraktami walutowymi 
(w IV kwartale 2007 r. odnotowano zysk netto w wysokości 1 755 tys. zł). 
 
Za 2008 r. przychody netto wyniosły 34 826 tys. zł i były wyższe od przychodów za 2007 r. o 5,1%. Za 
cztery kwartały 2008 r. Spółka wypracowała zysk ze sprzedaży wynoszący  5 676 tys. zł, natomiast za 
cztery kwartały 2007 r. zysk ze sprzedaży wyniósł 4 837 tys. zł (wzrost o 17,3 %). 
Za 2008 r. Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 404 tys. zł., natomiast w 2007 r. zysk netto Spółki 
wyniósł 5 505 tys. zł. Na niski poziom zysku netto w 2008 r. miały wpływ wysokie koszty finansowe 
związane z posiadanymi kontraktami walutowymi w wysokości 4 073 tys. zł oraz podatek 
dochodowy, który w 2007 r. nie wystąpił, zaś w 2008 r. wyniósł 919 tys. zł. 

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

osiągnięte wyniki finansowe. 
 
Spółka na przestrzeni listopada i grudnia 2008 r. przeprowadziła emisję akcji serii E skierowaną do 
dotychczasowych akcjonariuszy na zasadzie prawa poboru oraz emisję akcji serii F skierowaną do 
pracowników Spółki objętych programem motywacyjnym. 
W związku z przeprowadzonymi emisjami Spółka w IV kwartale 2008 r. poniosła koszty finansowe 
( koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, koszty doradztwa, koszty sporządzenia prospektu 
emisyjnego i memorandum) w wysokości 233 tys. zł. 
Ponadto w związku z emisją akcji serii F skierowaną do pracowników Spółki objętych programem 
motywacyjnym, płatność w formie akcji obciążyła wynik finansowy w wysokości 484 tys. zł. 
Część środków pozyskanych z emisji akcji została przeznaczona na spłatę kredytów, w związku z tym 
w miesiącu grudniu nie wystąpiły koszty dotyczące obsługi kredytu. Spółka ulokowała pozostałe 
środki na rachunkach bankowych, co spowodowało zwiększenie przychodów finansowych. 
 
W ramach Umowy Ramowej podpisanej z ING Bankiem Śląskim S.A. Spółka zawarła 08.08.2008 r . 
Transakcję strategii opcyjnej rynku OTC. Strategia składa się z 104 operacji Walutowych EUR/PLN 
realizowanych co tydzień na przestrzeni jednego roku od 11.08.2008 r. do 03.08.2009 r. 
W związku z drastycznym wzrostem kursu EUR od końca września 2008 r. Spółka poniosła z tego 
tytułu znaczne koszty finansowe. Na 31.12.2008 r. straty z posiadanych opcji wyniosły 302 tys. zł. 
(koszty 401 tys. zł – poniesione w IV kwartale 2008 r., przychody 99 tys. zł – otrzymane w okresie  
I-III kwartału 2008 r.) 
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Na koniec 2008 roku Spółka posiada nierozliczone 72 opcje walutowe. Na podstawie wyceny 
dokonanej przez bank zobowiązania Spółki z tego tytułu obciążają wynik finansowy 2008 r. 
w wysokości 3.783 tys. zł. 
 
Spółka realizuje rozpoczęty w 2007 r. proces inwestycyjno-remontowy w związku ze znacznym 
zużyciem parku maszynowego. W 2008 r. Spółka wydatkowała na remonty maszyn, urządzeń 
i budowli 520 tys. zł tj. o 207 tys. zł więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 
 
3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym 

okresie. 
 
W IV kwartale 2008 r. ani sezonowość, ani cykliczność działalności emitenta nie wystąpiły. 

 
4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 
 
W drugim półroczu 2007 r. Spółka rozpoczęła proces związany z emisją akcji serii E i F, który został 
zakończony w grudniu 2008 r. 
W dniu 11.12.2008 r. sąd zarejestrował podniesienie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 
9 489 610,80 zł  w związku z emisją akcji serii E (Raport bieżący nr 35/2008 z dnia 17.12.2008 r.) , 
a 17.12.2008 r. sąd zarejestrował podniesienie kapitału zakładowego do wysokości 9 823 098,80 zł 
w związku z przeprowadzoną emisją akcji serii F (Raport bieżący nr 36/2008 r. z dnia 18.12.2008 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 bieżący 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 E i F (Raport bieżący 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 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 związku z posiadanymi kontraktami walutowymi zawartymi z ING Bankiem Śląskim S.A. w dniu 
08.08.2008 r., w przypadku dalszego wzrostu kursu EUR (znaczny wzrost kurs odnotowano na 
przestrzeni stycznia i lutego 2009 r.) powyżej przyjętego kursu realizacji tj. 3,345 zł, Spółka będzie 
ponosiła straty z tytułu zawartej transakcji w okresie do października 2009 r.  
 
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: 
                                                                                                                                                               tys. zł 
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Stan na 31.12.2007 r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2008 r. 
10 074 268 8 058 2 284 

 
Zwiększenia dotyczyły zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
postanowień kontraktu w kwocie 43 tys. zł oraz wzrostu zobowiązań z tytułu powierzonego materiału 
w kwocie 225 tys. zł. 
W związku ze spłatą przez Spółkę zobowiązań kredytowych wygasły zabezpieczenia na kwotę 7 895 
tys. zł, zmniejszenie dotyczyło również spadku zobowiązań z tytułu powierzonego materiału w kwocie 
163 tys. zł. 
Zmiany aktywów warunkowych od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego były następujące: 
                                                                                                                                                               tys. zł 
Stan na 31.12.2007 r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2008 r. 

350 490 90  750 
 
Zwiększenie należności warunkowych dotyczyło zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu 
udzielonego kredytu kupieckiego na wartość 400 tys. zł oraz zabezpieczenia w kwocie 90 tys. zł 
udzielonej pożyczki.   
W związku ze spłatą pożyczki, zmniejszeniu uległo jej zabezpieczenie w kwocie 90 tys. zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przemyśl, 12 luty 2009 r. 
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POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2008 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 IV kwartał 
2008 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 grudnia, który wyniósł 3,5321 dla 2008 roku oraz 3,7768 dla 
2007 roku; do przeliczenia wybranych danych dotyczących bilansu przyjęto kurs EUR z tabeli 
Nr 254/A/NBP/2008 na dzień 31.12.2008 r.  tj. 4,1724 oraz z tabeli Nr 252/A/NBP/2007 na dzień 
31.12.2007 r. tj. 3,5820.   
  
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 IV kwartale 2008 r. nie wystąpiły żadne zmiany w zakresie inwestycji 
długoterminowych oraz 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 2008 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 powiązany Wartico Invest 
Sp. z o.o.  
Podmiot powiązany Multico  
Sp. z o.o. 

 
780 179 
343 474   

 
   40 079 

 
31,24 
13,75   

 
   1,85 

 

 
780 179 
343 474      

 
   40 079 

 
31,24 
13,75   

 
 1,85 

Łącznie Zbigniew Jakubas z 
podmiotami powiązanymi 

1 169 732 46,84 1 169 732 46,84 

 
Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta, w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu, dotyczą  Pana Zbigniewa Jakubasa i podmiotów powiązanych. 
Pan Zbigniew Jakubas poinformował Spółkę, że wraz z podmiotami  powiązanymi – Multico Sp. z o. 
o. i Wartico Invest Sp. z o.o., w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył 
33%. 
Z chwilą zarejestrowania  akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 
i zapisania akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych Zbigniew Jakubas wraz 
z podmiotami powiązanymi posiada 1 169 732 szt. akcji Spółki, co stanowi 46,84% udziału 
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 1 169 732 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 46,84% udziału w ogólnej liczbie głosów (raport bieżący 
Nr 37/2008 z 22.12.2008 r.).  

 
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. 
 
Objęcie akcji przez osoby zarządzające nastąpiło 06.01.2009 r. w ramach subskrypcji kierowanej do 
pracowników Spółki (Raport bieżący nr 2/2009 z dnia 06.01.2009 r.) w związku z emisją akcji serii 
F. Do tej pory członkowie Zarządu nie posiadali akcji Spółki. 
Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające na dzień przekazania raportu kwartalnego jest 
następujący: 
 
Imię i nazwisko Funkcja  Stan posiadania 
Jan Zakonek Prezes Zarządu      7 000 szt. 
Jacek Lechowicz Członek Zarządu      7 000 szt. 
 
W dniu 1 grudnia 2008 r. stanowisko Głównego Księgowego – Prokurenta została powierzone 
Bożenie Polak. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Bożena Polak posiada 6 370 akcji. 
 
 Wg wiedzy emitenta osoby nadzorujące nie posiadają akcji Spółki. W IV kwartale 2008 roku nie 
nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące. 
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7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 

 
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 IV kwartale 2008 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; 

 
Spółka w miesiącu listopadzie 2008 r. dokonała całkowitej przedterminowej spłaty kredytu 
restrukturyzacyjnego. W wyniku całkowitej spłaty kredytu, umowa zawarta 10.07.2007 r. 
z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku, została rozwiązana (Raport bieżący nr 
31/2008 z 28.11.2008 r.). 
 
Zobowiązania Spółki wobec ING Banku Śląskim S.A. z tytułu opcji walutowych  wynoszą na koniec 
2008 r. 3 783 tys. zł. i stanowią duże obciążenie finansowe dla Spółki. Z tego tytułu płynność 
finansowa uległa pogorszeniu. 
 
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: 
 

• kryzys w gospodarce światowej, spowolnienie koniunktury gospodarki krajowej, powodują 
spadek popytu na produkowane wyroby, który uzależniony jest od projektów i inwestycji  
realizowanych w branżach zaopatrywanych przez Spółkę (petrochemia, przemysł chemiczny, 
gazownictwo, energetyka), 

 
• wobec spadku popytu na wyroby Spółki (odczuwalnego przy opracowywaniu planów 

produkcji na I kwartał 2009 r.) w celu niedopuszczenia do powstania straty, prowadzone są 
prace restrukturyzacyjne we wszystkich sferach działalności Spółki, 

 
• znaczny wzrost kosztów finansowych spowodowany dużym wzrostem kursu EUR w związku 

z zawartą z ING Bankiem Śląskim S.A. Transakcją strategii opcyjnej rynku OTC.  
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Spółka na koniec 2008 r. obciążyła wynik finansowy z tytułu niezrealizowanych opcji 
w wysokości 3 783 tys. zł. Niniejsza wycena została dokonana przez bank, a kurs EUR był 
przyjęty na poziomie od 4,44 zł do 4,47 zł. Każdy wzrost kursu EUR powyżej podany poziom 
powoduje powstawanie dodatkowych kosztów finansowych, 

 
• kontynuacja rozpoczętego w 2007 r. procesu inwestycyjno-remontowego finansowanego ze 

środków własnych (pozyskanych z emisji akcji) pozwoli na utrzymanie wysokiej jakości 
wytwarzanych produktów, 

 
• wzrost cen materiałów, surowców, mediów, co przy ograniczonych możliwościach 

przenoszenia wzrostu cen na wyroby finalne skutkować może obniżaniem rentowności 
sprzedawanych produktów, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przemyśl, 12 luty 2009 r.  
 


