
SA-Q 2/2006POLNA
skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q        2 / 2006
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 2006   obejmujący okres od 2006-04-01 do 2006-06-30

data przekazania: 2006-08-04

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 / 
2006 okres od 
2006-01-01 do 
2006-06-30

2 kwartał(y) 
narastająco / 
2005 okres od 
2005-01-01 do 
2005-06-30

2 kwartał(y) 
narastająco / 
2006 okres od  do 

 kwartał(y) 
narastająco /  
okres od  do 

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 157 13 564 3 630 3 324
 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 885 -1 345 227 -330
 III. Zysk (strata) brutto 494 -1 671 127 -410
 IV. Zysk (strata) netto 494 -1 610 127 -395
 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 134 772 265 189
 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -127 -37 -7 -9
 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 036 -921 -266 -226
 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -29 -186 -7 -46
 IX. Aktywa, razem 23 461 25 217 5 803 6 242
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 679 18 389 3 878 4 552
 XI. Zobowiązania długoterminowe 0 143 0 35
 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 780 16 975 3 655 4 202
 XIII. Kapitał własny 7 782 6 828 1 925 1 690
 XIV. Kapitał zakładowy 3 163 3 163 782 783
 XV. Liczba akcji (w szt.) 832 422 832 422 832 422 832 422
 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,59 -1,93 0,15 -0,47
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR)

 XVII. Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,35 8,20 2,31 2,03
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 3,9002 dla 2006 roku oraz 4,0805 dla 2005 roku  do przeliczenia wybranych danych 
dotyczących bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli Nr 126/A/NBP/2006 na dzień 30.06.2006 r. tj. 4,0434 oraz z tabeli Nr 
125/A/NBP/2005 na dzień 30.06.2005 r. tj. 4,0401.
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SA-Q 2/2006POLNA

BILANS
w tys.  zł

stan na 
2006-06-30 
koniec kwartału / 
2006

stan na 
2006-03-31 
koniec poprz. 
kwartału / 2006

stan na 
2005-12-31 
koniec poprz. roku 
/ 2005

stan na 
2005-06-30 
koniec kwartału / 
2005

   AKTYWA

  I. Aktywa trwałe 13 686 14 126 14 528 15 533
   1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 288 295 279 256
   2. Rzeczowe aktywa trwałe 13 389 13 818 14 239 15 260
   3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 13 10 17
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 13 10 17
  II. Aktywa obrotowe 9 775 9 401 8 846 9 684
   1. Zapasy 4 287 4 154 4 055 4 756
   2. Należności krótkoterminowe 5 033 4 609 4 683 4 491
    2.1. Od pozostałych jednostek 5 033 4 609 4 683 4 491
   3. Inwestycje krótkoterminowe 32 56 61 65
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 32 56 61 65
     a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 32 56 61 65
   4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 423 582 47 372
A k t y w a  r a z e m 23 461 23 527 23 374 25 217
   PASYWA

  I. Kapitał  własny 7 782 6 707 7 288 6 828
   1. Kapitał  zakładowy 3 163 3 163 3 163 3 163
   2. Kapitał  zapasowy 1 1 069 1 069 819
   3. Kapitał   z aktualizacji wyceny 4 725 4 726 4 726 4 728
   4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -601 -1 670 -272 -272
   5. Zysk (strata) netto 494 -581 -1 398 -1 610
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 679 16 820 16 086 18 389
   1. Rezerwy na zobowiązania 864 897 915 1 022
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 13 10 17
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 763 784 784 885
     a) długoterminowa 485 480 480 574
     b) krótkoterminowa 278 304 304 311
    1.3. Pozostałe rezerwy 93 100 121 120
     a) długoterminowe 14 21 28 42
     b) krótkoterminowe 79 79 93 78
   2. Zobowiązania długoterminowe 0 63 56 143
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 63 56 143
   3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 780 15 860 15 109 16 975
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 14 676 15 683 14 814 16 644
    3.2. Fundusze specjalne 104 177 295 331
   4. Rozliczenia międzyokresowe 35 0 6 249
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 35 0 6 249
     a) długoterminowe 0 0
     b) krótkoterminowe 35 0 6 249
P a s y w a  r a z e m 23 461 23 527 23 374 25 217

Wartość  księgowa 7 782 6 707 7 288 6 828
Liczba akcji (w szt.) 832 422 832 422 832 422 832 422
Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł) 9,35 8,06 8,76 8,20

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).
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SA-Q 2/2006POLNA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.  zł

stan na 
2006-06-30 
koniec kwartału / 
2006

stan na 
2006-03-31 
koniec poprz. 
kwartału / 2006

stan na 
2005-12-31 
koniec poprz. roku 
/ 2005

stan na 
2005-06-30 
koniec kwartału / 
2005

 1. Należności warunkowe 350 350 350
  1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 350 350 350
   - otrzymanych gwarancji i poręczeń 350 350 350
 2. Zobowiązania warunkowe 3 282 3 282 3 465 3 847
  2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 282 3 282 3 465 3 847
   - zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco 3 282 3 282 3 282 3 582
   - zabezpieczenie umów - weksel in blanco 183 265
Pozycje pozabilansowe, razem 3 632 3 632 3 815 3 847

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

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

2 kwartał / 2005 
okres od 
2005-04-01 do 
2005-06-30

2 kwartały 
narastająco / 
2005 okres od 
2005-01-01 do 
2005-06-30

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 8 087 14 157 7 118 13 564

  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 010 14 066 7 110 13 541
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 77 91 8 23
 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 475 10 381 5 659 11 176
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 411 10 307 5 652 11 155
  2. Wartość  sprzedanych towarów i materiałów 64 74 7 21
 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 612 3 776 1 459 2 388
 IV. Koszty sprzedaży 103 195 146 242
 V. Koszty ogólnego zarządu 1 366 2 786 1 563 3 079
 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 143 795 -250 -933
 VII. Pozostałe przychody operacyjne 473 632 293 480
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 14 91 13 30
  2. Inne przychody operacyjne 459 541 280 450
 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 340 542 567 892
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 179 355 135 384
  2. Inne koszty operacyjne 161 187 432 508
 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 276 885 -524 -1 345
 X. Przychody finansowe 101 175 233 453
  1. Odsetki, w tym: 10 55 110
  2. Aktualizacja wartości inwestycji 101 101 24 138
  3. Inne 64 154 205
 XI. Koszty finansowe 302 566 253 779
  1. Odsetki w tym: 161 370 144 565
  2. Aktualizacja wartości inwestycji 5 45 94
  3. Inne 141 191 64 120
 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 075 494 -544 -1 671
 XIII. Zysk (strata) brutto 1 075 494 -544 -1 671
 XIV. Podatek dochodowy -58 -61
   a) część  odroczona -58 -61
 XV. Zysk (strata) netto 1 075 494 -486 -1 610

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 706 -2 794
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 832 422 832 422

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,85 -3,36
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SA-Q 2/2006POLNA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.  zł

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

rok 2005 okres od 
2005-01-01 do 
2005-12-31

2 kwartał(y) 
narastająco / 
2005 okres od 
2005-01-01 do 
2005-06-30

 I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 6 979 7 560 8 727 8 727
     a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -272 -272 -272 -272

  I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 6 707 7 288 8 455 8 455

   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 1 069 1 069 799 799
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -1 068 -1 068 270 20
     a) zwiększenia (z tytułu) 1 1 513 263
      - z  przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny 1 1 16 15
      - z umorzenia zobowiązań objętych postępowaniem układowym 497 248
     b) zmniejszenia (z tytułu) 1 069 1 069 243 243
      - pokrycia straty 1 069 1 069 243 243
    2.2. Kapitał  zapasowy na koniec okresu 1 1 1 069 819
   3. Kapitał  z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 726 4 726 5 008 5 008
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -1 -282 -280
     a) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 282 280
      - zbycia środków trwałych 1 1 16 14
      - utrata wartości środków trwałych 266 266
    3.2. Kapitał  z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 725 4 725 4 726 4 728
   4. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 251 -1 670 -515 -515
    4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 979 -1 398 -243 -243
     a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -272 -272 -272 -272

    4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych -2 251 -1 670 -515 -515

     a) zmniejszenia (z tytułu) 1 069 1 069 243 243
      - pokrycie straty z kapitału zapasowego 1 069 1 069 243 243
    4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 182 -601 -272 -272
    4.4. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 182 -601 -272 -272
   5. Wynik netto 1 075 494 -1 398 -1 610
     a) zysk netto 1 075 494
     b) strata netto -1 398 -1 610
 II. Kapitał   własny na koniec okresu (BZ ) 7 782 7 782 7 288 6 828

 III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 7 782 7 782 7 288 6 828

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.  zł

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

2 kwartał / 2005 
okres od 
2005-04-01 do 
2005-06-30

2 kwartały 
narastająco / 
2005 okres od 
2005-01-01 do 
2005-06-30

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

   I. Zysk (strata) netto 1 075 494 -486 -1 610
   II. Korekty razem -445 640 1 109 2 382
    1. Amortyzacja 487 1 013 758 1 615
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -28 -61 -46 -80
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 93 196 116 291
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -113 -179 13 -61
    5. Zmiana stanu rezerw -32 -50 -36 -59
    6. Zmiana stanu zapasów -133 -232 383 1 044
    7. Zmiana stanu należności -425 -350 465 189

    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów -593 548 -748 -176

    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 198 -346 56 -630
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SA-Q 2/2006POLNA
w tys.  zł

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

2 kwartał / 2005 
okres od 
2005-04-01 do 
2005-06-30

2 kwartały 
narastająco / 
2005 okres od 
2005-01-01 do 
2005-06-30

    10. Inne korekty 101 101 148 249

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - 
metoda pośrednia 630 1 134 623 772

 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

   I. Wpływy 17 90 31 158

    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 17 90 6 17

    2. Z aktywów finansowych, w tym: 25 141
     a) w pozostałych jednostkach 25 141
      - inne wpływy z aktywów finansowych 25 141
   II. Wydatki 149 217 96 195

    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 149 217 96 193

      - nabycie aktywów finansowych 2
   III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -132 -127 -65 -37
 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

   I. Wydatki 522 1 036 549 921
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 306 597 307 517
    2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 50 100 50 84
    3. Odsetki 166 339 192 320
   II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -522 -1 036 -549 -921
 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -24 -29 9 -186
 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -24 -29 9 -186
      - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
 F. Środki pieniężne na początek okresu 56 61 56 251
 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 32 32 65 65

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_II_Kw_2006.rtf  Informacja dodatkowa.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik Opis
POZOSTALE_INFORMACJE_II_Kw_2006.rtf  Pozostałe informacje.

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

2006-08-04  Piotr Kandefer
 

 Prezes Zarządu

2006-08-04  Józef Michalik  Członek Zarządu
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2006-08-04  Aleksandra Smołyńczak  Główny Księgowy-Prokurent
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INFORMACJA DODATKOWA ZA II KWARTAŁY 2006 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 2006 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 2006 r. spółka  nie dokonała  żadnych zmian  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.         
  
Dane zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku 
finansowego netto określonych na dzień 30.06.2006 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. 
       

 
1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego raport 

dotyczy wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 
 
• Dobiega końca proces wdrażania zintegrowanego systemu  informatycznego „CDN-XL”,  

który poprawi jakość i dostępność do informacji  oraz usprawni proces komunikacji 
wewnątrz spółki, czyniąc ją bardziej efektywną i elastyczną.  

• W II kwartale 2006 r. sprzedaż wyniosła 8.087 tys. zł  i  była wyższa od  sprzedaży               
w II kwartale 2005 r. ( 7.118 tys. zł) o 13,6 %. Natomiast dzięki przeprowadzonym  
działaniom restrukturyzacyjnym  koszty  działalności operacyjnej ukształtowały się na 
takim samym poziomie, poprawiając wynik na sprzedaży o 1 393 tys. zł  (z poziomu -250 
tys. zł za II kwartał 2005 r. do poziomu 1.143 tys. zł za II kwartał 2006 r.). 

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

na osiągnięte wyniki finansowe. 
 
  Nie wystąpiły czynniki, ani zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby wpływ na  osiągnięte 

wyniki finansowe. 
 

3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w 
prezentowanym okresie. 

 
W II kwartale 2006 r. ani sezonowość, ani cykliczność działalności emitenta nie wystąpiły. 

 
4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych. 
 
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. 
  

 1



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. 

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

7. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 

 
 
Zobowiązania warunkowe ( weksle in blanco) dotyczą zabezpieczenia  kredytów na kwotę  2.782 tys. 
zł oraz pożyczki na kwotę 500 tys. zł.  W związku z podpisaniem aneksu do umowy z Zeto -Rzeszów   
został zwrócony weksel in blanco na kwotę 183 tys. zł. 
Należności warunkowe  w kwocie 350 tys. zł , dotyczą poręczeń od dystrybutorów: Polna Śląsk - 200 
tys. zł, Inwestor 50 tys. zł, Termer -MCM - 100 tys. zł i nie zmieniły się od zakończenia 2005 roku. 
 
 
 
 
Przemyśl,  4 sierpień 2006 r. 
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POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 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 2006 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 EURO z tabeli kursów średnich 
NBP. 
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 3,9002 dla 2006 roku oraz 4,0805 dla 
2005 roku ;  do przeliczenia wybranych danych dotyczących  bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli Nr 
126/A/NBP/2006 na dzień 30.06.2006 r.  tj. 4,0434 oraz z tabeli Nr 125/A/NBP/2005 na dzień 
30.06.2005 r. tj. 4,0401.   
  
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. Spółka nie posiada inwestycji długoterminowych, 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 2006 r. 
 
5. Wskazanie akcjonariuszy posiadającymi 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: 

 
 
Wg wiedzy emitenta skład akcjonariatu, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy  przedstawia się następująco: 
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Akcjonariusz Liczba akcji Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(%) 

Liczba głosów 
na WZA 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na WZA 
( % ) 

Zbigniew Jakubas    311 433 37,41     311 433 37,41 
Bank Gospodarstwa Krajowego 141 382 16,98 141 382 16,98 

 
Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w  okresie od przekazania 
poprzedniego raportu  dotyczą pana Piotra Żółkiewicza, który w miesiącu maju  2006 r. zmniejszył  
swój stan posiadania poniżej 5,0 % kapitału zakładowego spółki oraz 5,0 % wszystkich głosów na 
WZA .  W miesiącu czerwcu 2006 r. nastąpił spadek  zaangażowania funduszu PIONEER  Akcji 
Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty poniżej 5,0 % kapitału zakładowego spółki oraz 5,0 % 
wszystkich głosów na WZA. 

 
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. 

 
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji spółki. W II kwartale 2006 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. 
 
a. postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niej 

zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem 
przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron 
wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta. 

 
b. dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość 

stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej 
wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem 
emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i 
grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia 
postępowania oraz stron wszczętego postępowania; 

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

postępowania 
Data wszczęcia 
postępowania 

Przedmiot sporu 
Wartość 

przedmiotu sporu 
w tys. zł 

Minimax 
Warszawa 

28.10.2002 r. 
należności        

z tytułu dostaw 
127 

Pozostałe   
należności        

z tytułu dostaw, 
inne  

131 
Wierzytelności 

 

Razem   258 

Urząd Miasta 
Przemyśl 

13.07.2005 r. 

podatek od 
nieruchomości, 

wieczyste 
użytkowanie 

gruntów 

          1 722 

PFRON 04.04.2006 r. podatek 
             154 
 

Pozostałe  
Odszkodowanie , 

inne 
zobowiązania 

               95  

Zobowiązania 

Razem            1 971 
  
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 2006 roku „Polna” S.A. 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 dniu 6 kwietnia 2006 r. spółka otrzymała  od Naczelnika Podkarpackiego  Urzędu 

Skarbowego w Rzeszowie tytuł wykonawczy egzekucji należności pieniężnych na rzecz 
Prezydenta Miasta Przemyśla odnośnie zaległości podatku od nieruchomości za lata 
2001, 2002  w wysokości  727 222, 75 zł.  
Zarząd spółki podjął rozmowy z Urzędem Miasta Przemyśla mające na celu kompleksowe 
rozwiązanie problemu zaległości podatkowych objętych tytułem wykonawczym . 
 
 W wyniku prowadzonych rozmów oraz dokonania przez spółkę wpłaty na rzecz Urzędu 
Miasta w Przemyśla z tytułu zaległych podatków   w wysokości 200 000 zł nastąpiło 
uchyleniu zajęcia. 
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• W czerwcu i lipcu 2006 r. w wyniku negocjacji  „Polna” S.A.  podpisała aneksy do umów 

ze wszystkimi bankami kredytującymi działalność firmy utrzymujące w II półroczu 2006 r.   
poziom spłat z I półrocza 2006 r.  Wynegocjowane wielkości  spłat   zostały  obniżone      w 
stosunku do  spłat , które obowiązywałyby wg aneksów podpisanych w styczniu 2006 r.  
Wymagane raty przewyższają jednak możliwości finansowe spółki. 

 
• W marcu 2006 r. spółka   podpisała  z Zakładem Ubezpieczeń  Społecznych umowę         

o rozłożeniu  na 12 rat spłaty zaległych składek wraz z odsetkami za miesiąc kwiecień      i 
maj 2004 r. Spółka dokonuje spłaty zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

 
 
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 roku należy zaliczyć : 
   

•  brak środków finansowych i nadmierny drenaż finansowy ze strony banków, w których 
spółka posiada restrukturyzowane kredyty, co często powoduje powstawanie zatorów 
płatniczych u dostawców, a tym samym zakłóca cykl produkcyjny i wpływa na wielkość 
sprzedaży spółki, 

• wysoki poziom zobowiązań przeterminowanych, 
• dobiegające końca wdrożenie zintegrowanego systemu  „CDN-XL”, który usprawni proces  

zarządzania firmą  oraz modułu „Produkcja” wspomagającego proces zarządzania 
produkcją, 

•  brak możliwości (z powodu specyfiki oferowanych do sprzedaży produktów) 
podpisywania kontraktów długoterminowych,     

• możliwe spadki kursów EUR i USD powodujące spadek opłacalności sprzedaży 
eksportowej, pomimo podejmowanych prób podwyższenia cen na sprzedawane wyroby 
eksportowe, 

• szeroka gama oferowanych do sprzedaży grup asortymentowych produktów 
charakteryzujących się odmienną  materiałochłonnością, co powoduje, że wyniki na 
sprzedaży mogą podlegać znacznym wahaniom, 

•  wyeksploatowany park maszynowy, w wyniku ograniczenia możliwości finansowych 
odtworzenia go,  powodujący powstanie przestojów produkcyjnych.     

 
 
 
 

Przemyśl, 4 sierpień 2006 r.  
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