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Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto 
średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do czerwca, 
który wyniósł 4,0805 dla 2005 roku oraz 4,7311 dla 2004 roku ; do przeliczenia wybranych danych dotyczących 
bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli NR 125/A/NBP/2005 na dzień 30.06.2005 r. tj.4,0401 oraz z tabeli Nr 
126/A/NBP/2004 na dzień 30.06.2004 tj. 4,5422. 
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Zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2005 r. Zarząd Zakładów Automatyki 
"POLNA" S.A. podaje dodatkowe informacje do sprawozdania SA-Q za II kwartał 2005 roku: 
 
Raport kwartalny został sporządzony wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. wraz z 
późniejszymi zmianami. Dane zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru 
wyniku finansowego netto określonych na dzień 30.06.2005 r. z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, w tym 
rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w ustawie o rachunkowości, oraz 
odpisów aktualizujących wartość składników majątku. Przy sporządzaniu sprawozdania za 2005 rok zostały 
zastosowane identyczne zasady jak przy sporządzaniu sprawozdań za 2004 rok, w związku z czym zapewniona została 
pełna ciągłość i porównywalność danych z poprzednimi okresami.

W II kwartale 2005 r. sprzedaż wyniosła 7.108 tys. zł i wyższa była od sprzedaży za II kwartał 2004 r. o 420 tys. zł co 
stanowiło 6,3% wzrostu. Również narastająco po dwóch kwartałach w 2005 r nastąpił wzrost w stosunku do 2004 r. o 
725 tys. zł tj. o 5,7%. Osiągnięty wzrost spowodowany był zwiększeniem sprzedaży krajowej - ponad 18% , przy 
jednoczesnym spadku sprzedaży na eksport (ok 12%).  
W I półroczu 2005 r. zostały przeprowadzone działania mające na celu poprawienie rentowności sprzedaży. 
Zweryfikowano i zmieniono umowy ze wszystkimi dystrybutorami spółki, obniżając wysokość udzielanych rabatów. 
Jednocześnie przeprowadzono szereg działań w celu obniżenia kosztów. W wyniku tych przedsięwzięć nastąpiło w 
spółce obniżenie kosztów działalności operacyjnej, a w szczególności zmniejszono koszty usług obcych oraz koszty 
pracy poprzez zmniejszenie poziomu zatrudnienia z 363 osób do 329 osób. Przeprowadzone działania w zakresie 
zwiększenia sprzedaży o wyższym poziomie opłacalności ( sprzedaży krajowej), poprawienia rentowności oraz 
obniżenia kosztów wpłynęły na zmniejszenie w II kwartale 2005 r. straty na sprzedaży do kwoty 267 tys.zł, w II 
kwartale 2004 r. zanotowano stratę na sprzedaży w wysokości 1.406 tys. zł (poprawa wyniku o 81%).  
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Narastająco po II kwartałach 2005 r. strata na sprzedaży wyniosła 950 tys. zł , a w 2004 r. 2.764 tys. zł- poprawa 
wyniku na sprzedaży o 66 %.  
 
Nie wystąpiły czynniki, ani zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 
 
W II kwartale 2005 r. ani sezonowość, ani cykliczność w działalności emitenta nie wystąpiły.

W okresie od początku roku do dnia bilansowego spółka nie przeprowadziła emisji, wykupu oraz spłaty dłużnych i 
kapitałowych papierów wartościowych.

W związku z zanotowaną stratą netto spółka nie wypłaciła dywidendy.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Spółka nie przeprowadziła zmian w strukturze, nie nastąpiło żadne połączenie , przejęcie lub sprzedaż jednostek grupy 
kapitałowej. Spółka nie posiada inwestycji długoterminowych , spółka nie zaniechała żadnej działalności.

W stosunku do zakończenia ostatniego roku obrotowego nastąpiło zwiększenie zobowiązań warunkowych - 
wystawiono weksel jako zabezpieczenie porozumienia z firmą Optimus - 82 tys.zł. Spółka nie posiada aktywów 
warunkowych.

Zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2005 r. Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" 
S.A. podaje pozostałe informacje do sprawozdania SA-Q za II kwartał 2005 roku: 
 
Zarząd nie publikował prognoz wyników "Polna" S.A. na 2005 r.

W miesiącu kwietniu nastąpiła zmiana właściciela akcji spółki. Bank Gospodarstwa Krajowego nabył akcje będące 
w posiadaniu Skarbu Państwa, w celu podwyższenia funduszu statutowego banku.

Wg wiedzy emitenta skład akcjonariatu, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy przedstawia się następująco: 
Zbigniew Jakubas - 311 433 akcji/głosów 37,4%;  
Bank Gospodarstwa Krajowego - 141 382 akcji/głosów 17%;  
PIONEER Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty - 44 779 akcji/głosów 5,4%;

W II kwartale 2005 roku nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące.

W stosunku do emitenta nie są prowadzone postępowania egzekucyjne o wartości powyżej 10 % kapitałów własnych.

Spółka nie jest powiązana z żadnymi jednostkami i nie dokonywała wspólnych transakcji.

Emitent nie udzielał poręczeń kredytu lub pożyczek oraz nie udzielał gwarancji innym podmiotom. 
 
W dniu 22 kwietnia 2005 r. uchwałą nr 8/2005 Rady Nadzorczej został odwołany ze stanowiska Prezes Zarządu 
Dyrektor Naczelny Andrzej Szortyka. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków Dyrektora 
Naczelnego Członkowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Marketingu i Sprzedaży Grzegorzowi Wlazłemu. Stan taki trwa do 
dnia złożenia niniejszego sprawozdania. 
 
13 lipca 2005 r. spółka podpisała aneksy do dwóch umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim S.A.. Bank zwiększył 
spłatę zobowiązań kredytowych, co utrudni realizację innych zobowiązań emitenta. 
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Wg oceny emitenta zmienione umowy dystrybucyjne w zakresie rabatów oraz podniesienie cen na dostawy firmy 
Masoneilan mogą mieć wpływ na wysokość osiągniętych w przyszłości wyników.  
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