
SA-Q 3/2005POLNA

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 września, 
który wyniósł 4,0583 dla 2005 roku oraz 4,6214 dla 2004 roku ; do przeliczenia wybranych danych dotyczących 
bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli NR 190/A/NBP/2005 na dzień 30.09.2005 r. tj.3,9166 oraz z tabeli Nr 
192/A/NBP/2004 na dzień 30.09.2004 tj. 4,3832
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Zgodnie z § 91ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. Zarząd Zakładów Automatyki 
"POLNA" S.A. podaje dodatkowe informacje do sprawozdania SA-Q za III 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 30.09.2005 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.  
W 2005 r. spółka dokonała zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Zmiana polegała na zmianie 
prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów. Dotychczas prawo wieczystego użytkowania gruntów ujęte było 
w przychodach przyszłych okresów i podlegało comiesięcznemu zmniejszeniu w wysokości rat amortyzacyjnych, z 
jednoczesnym zarachowaniem do pozostałych przychodów operacyjnych. Po zmianie zasady prawo wieczystego 
użytkowania gruntów prezentowane jest w kapitałach własnych z aktualizacji wyceny. W przypadku utraty wartości 
prawa wieczystego użytkowania gruntów dokonywany jest odpis aktualizacyjny doprowadzający wartość prawa do cen 
rynkowych.  
W związku ze zmianą polityki rachunkowości stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w roku 2005 
w stosunku do lat poprzednich, spółka dokonała przekształcenia sprawozdań za okresy wcześniejsze doprowadzając 
wynik do porównywalności z rokiem 2005.  
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Poniżej przedstawione są wszystkie zmiany wprowadzone do wcześniej publikowanych sprawozdań finansowych 
spółki. 
Zmiany do Bilansu: 
Wyszczególnienie..................Stan na 31.12.2004 pierwotny......... Stan na 31.12.2004 przekształcony.......... Różnica  
Kapitał (fundusz) własny.................... 6.916................................... 8.455............................................... 1.539
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 3.197 ...................................5.008 ...............................................1.811
Zysk (strata) z lat ubiegłych.......................0 ....................................-272 .................................................-272
Rozliczenia miedzyokresowe ................2.036 ....................................497 ..............................................-1.539
Inne rozliczenia międzyokresowe ..........2.036 ....................................497 ..............................................-1.539 
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe .1.539 ................................0 ..............................................-1.539  
Zmiany do Zestawienia zmian w kapitale własnym: 
Wyszczególnienie .............Stan na 31.12.2004 pierwotny ............Stan na 31.12.2004 przekształcony ..........Różnica  
Kapitał (fundusz) własny na pocz.okresu (BO).... 6.661 .....................8.509 ..............................................1.848 
zmiana przyjętych zasad polityki rachunkowości ........0 .......................-185............................................... -185
Kapitał (fundusz) własny na pocz. okresu (BO),  
po korektach ........................................................6.661 ....................8.324............................................... 1.663
Kapitał (fundusz) z aktualiz. wyceny 
na pocz. okresu.................................................... 3.274 ....................5.122 ..............................................1.848
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny ....................77 .......................114 ...................................................37  
Zmniejszenie kapitałów z aktualizacji wyceny ..........77 .......................114 ...................................................37  
Zmniejszenie z tytułu zbycia środków trwałych .......77 .......................114 ...................................................37  
Kapitał (fundusz) z aktualiz. wyceny 
na koniec okresu................................................... 3.197.................... 5.008 ....... ......................................1.811
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu .......-2.890 ..................-3.075 ...............................................-185
Zmiana przyjętych zasad polityki rachunkowości............. 0 ....................- 185 ...............................................-185
Strata z lat ubiegłych na początek okresu,  
po korekcie ..........................................................-2.890 ...................-3.075............................................... -185
Zmniejszenie straty 
(zmiana przyjętych zasad polityki rach.roku bieżącego)........ 0 .....................-87 ................................................-87
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ...............................0 ...................-272 ..............................................-272
Zysk/strata z lat ubiegłych na koniec okresu ........................0 .................. -272 .............................................-272
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)............. 6.916 .................8.455 ............................................1.539  
Zmiany do Bilansu: 
Wyszczególnienie .............Stan na 30.09.2004 pierwotny ............Stan na 30.09.2004 przekształcony.........Różnica  
Kapitał (fundusz) własny.................................... 7.888................... 9.482 ............................................1.594
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ................3.198 ...................5.046 ............................................1.848  
Zysk (strata) z lat ubiegłych ......................................0 ....................-254 ..............................................-254
Rozliczenia miedzyokresowe ...............................2.216 .....................622 ...........................................-1.594  
Inne rozliczenia międzyokresowe .........................2.216 .....................622 ...........................................-1.594  
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ......1.719 .....................125 ...........................................-1.594

Zmiany do Zestawienia zmian w kapitale własnym: 
Wyszczególnienie .............Stan na 30.09.2004 pierwotny ............Stan na 30.09.2004 przekształcony ......Różnica  
Kapitał (fundusz) własny na pocz.okresu (BO) .6.661........................ 8.509 ..........................................1.848  
- zmiana przyjętych zasad polityki rachunkowości ....0 .........................-185 ............................................-185
Kapitał (fundusz) własny na pocz. okresu (BO),  
po korektach ........................................................6.661 .......................8.324 ...........................................1.663
Kapitał (fundusz) z aktualiz. wyceny 
na pocz. okresu ....................................................3.274 .......................5.122 ...........................................1.848
Kapitał (fundusz) z aktualiz. wyceny 
na koniec okresu ..................................................3.198 .......................5.047 ...........................................1.848  
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ........-2.890 ...................-3.075 ............................................-185
Zmiana przyjętych zasad polityki rachunkowości ..............0..................... - 185 ............................................-185  
Strata z lat ubiegłych na początek okresu,  
po korekcie ...........................................................-2.890 ...................-3.075............................................ -185
Zmniejszenie straty 
(zmiana przyjętych zasad polityki rach.roku bieżącego)......... 0 .....................-69 .............................................-69  
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Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ...............................0 ...................-254 ............................................-254 
Zysk/strata z lat ubiegłych na koniec okresu .......................0 ..................-254 .............................................-254  
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) ...........7.888................. 9.482 ...........................................1.594

Zmiany do Rachunku przepływów pieniężnych: 
Wyszczególnienie ............Stan na 30.09.2004 pierwotny ............Stan na 30.09.2004 przekształcony ......Różnica  
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych .........-2.792 .......................-2.723 ..................................................69  
Inne korekty ...........................................................0 ............................-69 .................................................-69

W III kwartale 2005 r. sprzedaż wyniosła 7.326 tys. zł i niższa była od sprzedaży za III kwartał 2004 r. o 1.371 tys.zł. 
Również narastająco po trzech kwartałach w 2005 r. nastąpił spadek w stosunku do 2004 r. o 636 tys. zł. 
Spowodowane to było zmniejszeniem sprzedaży eksportowej o 699 tys. zł tj. o 9,6 %, przy jednoczesnym wzroście 
sprzedaży krajowej o 102 tys zł.  
W związku z podjęciem działań restrukturyzacyjnych udało się spółce obniżyć koszty działalności operacyjnej o 11,8 %, 
a w szczególności koszty usług obcych, wynagrodzeń , ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń.  
Pomimo spadku sprzedaży po 9 miesiącach wynik na sprzedaży znacznie poprawił się w stosunku do roku ubiegłego. 
Spółka zmniejszyła stratę na sprzedaży z poziomu 2.601 tys. zł w 2004 r. do poziomu 346 tys. zł.  
Ponadto w III kwartale 2005 r. spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 386 tys. zł , możliwe to było przede 
wszystkim dzięki prowadzonej restrukturyzacji kosztów działalności oraz zmianie zasad udzielania upustów dla 
dystrybutorów i pozostałych odbiorców.  
Nie wystąpiły czynniki, ani zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 
W III kwartałe 2005 r. ani sezonowość, ani cykliczność działalności emitenta nie wystąpiły.  
W okresie od początku roku do dnia bilansowego spółka nie przeprowadziła emisji, wykupu oraz spłaty dłużnych i 
kapitałowych papierów wartościowych.  
Spółka w III kwartale 2005 r. nie wypłaciła dywidendy.  
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe emitenta. 
W stosunku do zakończenia ostatniego roku obrotowego nastąpiło zwiększenie zobowiązań warunkowych - 
wystawiono weksel jako zabezpieczenie porozumienia z firmą Optimus - 82 tys.zł. oraz należności warunkowych w 
kwocie 350 tys. zł , otrzymano weksle z tytułu poręczeń od dystrybutorów: Polna Śląsk - 200 tys. zł, Inwestor 50 tys. 
zł, Termer -MCM - 100 tys. zł.

Zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. Zarząd Zakładów Automatyki 
"POLNA" S.A. podaje pozostałe informacje do sprawozdania SA-Q za III kwartał 2005 roku: 
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. 
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. 
Zarząd nie publikował prognoz wyników "Polna" S.A. na 2005 r. 
Wg wiedzy Emitenta skład akcjonariatu, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy nie zmienił się od czasu podania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za 2005 r i 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%.  
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji spółki. W III kwartale 2005 roku nie nastąpiły żadne zmiany w 
stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące. 
Toczące się przed sądem oraz organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań oraz 
wierzytelności spółki o wartości powyżej 10 % kapitałów własnych załączono w pliku SA-Q_III_zobowiązania, 
wierzytelności. 
Spółka nie jest powiązana z żadnymi jednostkami i nie dokonywała wspólnych transakcji. 
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Emitent nie udzielał poręczeń kredytu lub pożyczek oraz nie udzielał gwarancji. 
W dniu 28 października uchwałą nr 22/2005 r Rady Nadzorczej został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 
Dyrektora Naczelnego, z jednoczesnym odwołaniem ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Finansowych, 
Piotr Kandefer. 
27 października 2005 r. spółka podpisała aneks do ugody z Kredyt Bankiem S.A. zmniejszający wysokość spłat rat 
kredytowych od października 2005 r., co skutkuje spłatą rat na poziomie obowiązującym do miesiąca września 2005 r. 
Podpisanie aneksu z Kredyt Bankiem S.A. było warunkiem utrzymania dotychczasowgo poziomu spłat do ING Banku 
Śląskiego S.A., który w przeciwnym wypadku zwiększyłby raty dwukrotnie.  
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2005 r. nie podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do 
badania sprawozdań finansowych.
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Załącznik do pozostałych informacji. 

Toczące się przed sądem oraz organem administracji publicznej postępowania dotyczące 
zobowiązań oraz wierzytelności spółki o wartości powyżej 10 % kapitałów własnych  
prezentuje poniższa tabela: 

 
 
 

Wyszczególnienie Strona 
postępowania 

Data wszczęcia 
postępowania 

Przedmiot 
sporu 

Wartość 
przedmiotu sporu  

w tys. zł 
Minimax 
Warszawa 28.10.2002 należności       

z tytułu dostaw 127 

Pozostałe firmy  należności       
z tytułu dostaw 39 

Wierzytelności 
 

Razem   166 

ZUS 14.06.2004 
składka na 

ubezpieczenie 
społeczne 

222 

Urząd Miasta 
Przemyśl 13.07.2005 podatek od 

nieruchomości 1 784 
Zobowiązania 

Razem   2 006 
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