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1.

Podstawowe informacje o Spółce

Forma prawna
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy S.A. (dalej „Spółka”) jest spółką akcyjną posiadającą osobowość
prawną zgodnie z prawem polskim.
Czas trwania Spółki
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –
Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, numer
KRS: 0000011737 - od dnia 4 kwietnia 2013 roku pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
Spółka Akcyjna.
Podstawowy przedmiot działania Spółki
Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest :
Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, wyrobów z tworzyw
sztucznych;
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych;
Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej;
Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody);
Pobór i uzdatnianie wody, rozprowadzanie wody;
Gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją;
Handel hurtowy i detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.
Oferta handlowa
Produkty nawozowe:
RSM® i RSM®S (roztwór saletrzano-mocznikowy);
PULAN® (saletra amonowa);
PULREA® (mocznik);
PULSAR® (siarczan amonu).
Produkty nienawozowe:
Melamina®;
CAPROLACTAM ® (kaprolaktam ciekły i stały);
H2O2 TM (Nadtlenek wodoru)
NOXy® (AdBlue);
PULNOX® (roztwory mocznika);
Likam® (woda amoniakalna);
Ciekły dwutlenek węgla;
COOLANT ® (suchy lód);
Amoniak ciekły;
Kwas azotowy;
Wodór sprężony;
Energia elektryczna;
Energia cieplna.
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1.1 Kapitał i akcjonariat
Kapitał Zakładowy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynosi 191 150 000 zł i składa
się z 19 115 000 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Akcje wszystkich serii, tj. A oraz
B są akcjami zwykłymi na okaziciela i uprawniają do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Statut
spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie przewiduje ograniczeń w zakresie wykonywania
prawa głosu przypadającego na akcje. Akcje Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych.
Struktura akcjonariatu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
na dzień 31 grudnia 2014 roku

Akcjonariusz
Grupa Azoty S.A.
Pozostali (w tym: Skarb
Państwa posiadający 1
akcję)

Liczba akcji

Udział % w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
wynikająca z akcji

Udział % w ogólnej
liczbie głosów

18 345 735

95,98 %

18 345 735

95,98 %

769 265

4,02 %

769 265

4,02 %

W roku obrotowym 2013/2014 nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji
spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
W okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
Spółka Akcyjna nie nabywała akcji własnych.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku żaden z podmiotów zależnych i stowarzyszonych Grupy Kapitałowej
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie był w posiadaniu akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
Spółka Akcyjna.
W okresie od 31 grudnia 2014 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka
Akcyjna.
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1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej
Począwszy od 19 stycznia 2013 roku Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. tj. Jednostka
Dominująca wraz z podmiotami powiązanymi wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
Schemat Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. siedzibą
w Chorzowie

85,00

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych
"Fosfory" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

98,43
98,43

STO-ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach

REMZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach

94,61
95,74

Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą
Puławach

PROZAP Sp. z o.o. z siedzibąw Puławach

84,69
85,57

SCF Natural Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach

99,99
99,99

85,00

AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą
w Dobrym Mieście

100,00
100,00

"AGROCHEM PUŁAWY" Sp. z o.o. z siedzibą
w Puławach

100,00
100,00

UNIBALTIC AGRO Sp. z o.o. z siedzIbą w
Szczecinie

100,00
100,00

91,41

MEDCIAL Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach

93,15
96,15
98,31
w

100,00
100,00

udział w kapitale zakładowym w %
udział w prawach glosów w %

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka
Akcyjna obejmuje 12 podmiotów prawa handlowego tj. Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
jako Jednostkę Dominującą oraz 10 podmiotów zależnych, w których Jednostka Dominująca posiada
więcej niż 50 % kapitału zakładowego oraz spółkę UNIBALTIC AGRO Sp. z o.o. w 100% zależną od
„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.
Ponadto Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest powiązana kapitałowo z następującymi
Spółkami:
Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym 50,0 %;
CTL KOLZAP Sp. z o. o. udział w kapitale zakładowym 49,0 %;
NAVITRANS Sp. z o. o. udział w kapitale zakładowym 26,45 %;
TECHNOCHIMSERWIS Zamknięta Spółka Akcyjna z siedzibą w Moskwie, udział w kapitale
zakładowym 25,00%.
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Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. poprzez spółki zależne: PROZAP Sp. z o.o., REMZAP
Sp. z o.o. oraz STO-ZAP Sp. z o.o. - posiada dodatkowo (pośrednio) 1,49 % głosów na Zgromadzeniu
Wspólników i 1,47 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki MEDICAL Sp. z o.o. (po umorzeniu
udziałów).
Natomiast poprzez spółkę stowarzyszoną Bałtycka Baza Masowa Sp. z o. o. Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. posiada dodatkowo (pośrednio) 13,22 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników
Spółki NAVITRANS Sp. z o.o.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(„MSSF”), zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Dom Wczasowy „JAWOR” Sp. z o.o. w likwidacji
W dniu 16 maja 2014 roku na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników D.W.”JAWOR” Sp. z o. o.
w likwidacji zostały podjęte Uchwały, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego Spółki za
okres od 12 marca 2013 roku do 15 maja 2014 roku oraz podziału majątku Spółki pomiędzy
Wspólników. Likwidator Spółki 19 maja 2014 roku złożył wniosek o wykreślenie Spółki z KRS. Dnia
9 czerwca 2014 roku Spółka D.W.”JAWOR” Sp. z o.o. w likwidacji została wykreślona z Krajowego
Rejestru Sądowego.
„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.
W dniu 9 czerwca 2014 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „AGROCHEM
PUŁAWY” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki
„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. o kwotę 10 000 000,00 zł , to jest z kwoty 32 533 500,00 zł ,
do wysokości 42 533 500,00 zł, poprzez ustanowienie 100 000 nowych równych i niepodzielnych
udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł, a łącznie o wartości nominalnej 10 000 000,00 zł.
Nowoutworzone udziały zostały objęte w całości przez dotychczasowego wspólnika Grupę Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, który pokrył je w całości wkładem
pieniężnym. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 25 sierpnia
2014 roku.
W dniu 1 września 2014 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „AGROCHEM
PUŁAWY” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach dokonano kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego
spółki „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. o kwotę 7 466 500,00 zł, to jest z kwoty 42 533 500,00 zł,
do wysokości 50 000 000,00 zł, poprzez ustanowienie 74 665 nowych równych i niepodzielnych
udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł, a łącznie o wartości nominalnej 7 466 500,00 zł.
Nowoutworzone udziały zostały objęte w całości przez dotychczasowego wspólnika Grupę Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, który pokrył je w całości wkładem
pieniężnym. Z dniem 22 października 2014 roku powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
W dniu 12 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego wpisał w Krajowym Rejestrze Sądowym zmianę nazwy spółki AzotyAdipol S.A. na Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

UNIBALTIC AGRO Sp. z o.o.
W dniu 11 września 2014 roku spółka „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. nabyła 6 793 udziały UNIBALTIC
AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (100 % kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu
Wspólników) o wartości 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3 396 500,00 zł .
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REMZAP Sp. z o.o.
W dniu 10 października 2013 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał w Krajowym Rejestrze Sądowym zmianę
nazwy spółki Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP Sp. z o.o. na REMZAP
Sp. z o. o.
PROZAP Sp. z o.o.
W dniu 20 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał w Krajowym Rejestrze Sądowym zmianę
nazwy spółki Przedsiębiorstwo Projektowania Modernizacji i Rozwoju Z.A. „Puławy” S.A. PROZAP
Sp. z o.o. na PROZAP Sp. z o.o.
Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
Dnia 4 grudnia 2014 roku Spółka Elektrownia Puławy Sp. z o. o. unieważniła postępowanie na budowę
Elektrowni Puławy. Do podjęcia takiej decyzji przyczynił się brak odpowiednich przepisów prawa
zapewniających długoterminowe wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji.
Dnia 23 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej „Spółka”) oraz PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dalej "PGE GiEK") zawarły Porozumienie w sprawie
rozwiązania Umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym (dalej "Porozumienie"), zawartej
w dniu 31 maja 2011 roku, dotyczącej realizacji projektu Elektrownia PUŁAWY. Na mocy Porozumienia
nastąpiło rozwiązanie Umowy o wspólnym przedsięwzięciu zawartej pomiędzy Spółką i PGE GiEK z dnia
31 maja 2011 roku.
Równocześnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nabyła w dniu 23 grudnia 2014 roku od
PGE GiEK 11 074 równych i niepodzielnych udziałów w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. za łączną cenę
wynoszącą 16 395 535,91 zł, skutkiem czego Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. posiada
w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. 100 % udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników. Na dzień
23 lutego 2015 roku powyższe zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
Z dniem 31 grudnia 2013 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nabyła od Gdańskich
Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 1 000 udziałów spółki
AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, o łącznej wartości nominalnej 500 000,00 złotych,
dysponując 100 % udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą
w Dobrym Mieście oraz 325 335 udziałów spółki „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. z siedzibą
w Puławach, o łącznej wartości nominalnej 32 533 500,00 złotych, dysponując 100% udziałów i głosów
na zgromadzeniu wspólników „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach.
Po okresie sprawozdawczym
„AGROCHEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście
Dnia 22 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AGROCHEM Sp. z o.o.
z siedzibą w Dobrym Mieście, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego o kwotę 19 500 000,00 złotych, to jest do kwoty 20 000 000,00 złotych, pokrywanym
wkładem gotówkowym, w drodze ustanowienia 39 000 nowych udziałów o wartości 500 złotych każdy.
Na dzień 23 lutego 2015 roku powyższe zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
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MEDICAL Sp. z o.o.
Dnia 30 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MEDICAL Sp. z o.o. z
siedzibą w Puławach, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o
kwotę 844 000,00 złotych to jest do kwoty 1 917 700,00 złotych, pokrytym wkładem niepieniężnym, w
postaci prawa własności lokalu nr 3 o powierzchni 339,53 m2 położonego przy ul. Partyzantów 11a w
Puławach wraz z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie użytkowania wieczystego
działki 615/36. Zwiększaną wartość udziału w kapitale zakładowym w całości objęła Grupa Azoty
Zakłady „Azotowe” Puławy S.A.
Na dzień 23 lutego 2015 roku powyższe zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

Planowane zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej
Porozumienie z KGHM Polska Miedź S.A.
W związku z podpisaniem listu intencyjnego oraz Porozumienia o założeniach współpracy Grupy Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy" S.A., GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. oraz KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie
poszukiwania, rozpoznania i wydobycia złóż soli potasowych, surowców fosforowych, soli kamiennej
oraz metali nieżelaznych w ramach wspólnego przedsięwzięcia trwają prace nad uszczegółowieniem
warunków współpracy, w szczególności utworzenia i funkcjonowania spółki celowej.
Odstąpienie od procesu nabycia akcji Organika – Sarzyna S.A.
Decyzją Zarządu z dnia 5 listopada 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. odstąpiła
od procesu nabycia od Ciech S.A. 99,64% pakietu akcji Organika – Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej
Sarzynie.
SCF Natural Sp. z o.o.
W związku z tym, że Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (poprzednia nazwa Instytut
Nawozów Sztucznych) nie otrzymał od Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa zgody
na dokonanie czynności polegającej na wniesieniu jako aportu do spółki SCF Natural Sp. z o.o. instalacji
ekstrakcji chmielu oraz praw do technologii ekstrakcji chmielu prowadzone są uzgodnienia dotyczące
zasad współpracy pomiędzy podmiotami.
REMZAP Sp. z o.o., STO-ZAP Sp. z o.o., MEDICAL Sp. z o.o.
W ramach działań porządkujących strukturę Grupy Kapitałowej, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. podjął zgodnie z polityką Grupy Azoty kierunkowe decyzje o sprzedaży spółek, które nie
są bezpośrednio związane z podstawową działalnością produkcyjno-handlową. Decyzje te wpisują się
w szerszy proces koncentracji Grupy Azoty na działalności core biznesowej. Pośród podmiotów
przeznaczonych do sprzedaży są : REMZAP Sp. z o.o., STO-ZAP Sp. z o.o., MEDICAL Sp. z o.o.

2.

Perspektywy rozwoju

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. kontynuuje strategię rozwoju Spółki koncentrując się
na wzroście wartości dla interesariuszy.
Uwarunkowania rynkowe działalności Spółki, a w szczególności zdecydowane różnice cen
podstawowych surowców w różnych regionach zglobalizowanego rynku, wymagają od Spółki
podejmowania skutecznych działań, mających na celu poprawę jej pozycji konkurencyjnej. Szczególną
8
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uwagę, w obszarze rozwoju, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przywiązuje do pełniejszego
rozpoznania i zaspokojenia potrzeb odbiorcy końcowego.
Programy rozwojowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. obejmują kompletny łańcuch
wartości z uwzględnieniem procesów wytwarzania wyrobów, procesów logistycznych, technologii
aplikacji i efektywności wykorzystania produktów oraz narzędzi i technik obsługi klientów.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. :
podejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu poprawę właściwości aplikacyjnych
swoich wyrobów, opracowanie nowoczesnych i efektywnych technologii aplikacji, formuł
produktowych i technologii wytwarzania oraz obsługi klientów;
prowadzi działania mające na celu optymalizację kosztów wytwarzania wyrobów, poprzez stały
proces usprawnień technologicznych instalacji wytwórczych, ukierunkowany na obniżenie ich
materiało- i energochłonności oraz przyrost zdolności wytwórczych, umożliwiający
wykorzystanie efektu skali.
Dzięki prowadzonym działaniom, koszty wytworzenia podstawowych wyrobów Spółki kształtują się na
poziomie zbliżonym do uzyskiwanych na nowych instalacjach wytwórczych, zaprojektowanych zgodnie
z aktualnie dostępnymi na rynku technologiami.
W perspektywie rozwoju Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. znajduje się także
dywersyfikacja produktowa. Przyjęte przez Spółkę kierunki rozwoju obejmują przede wszystkim
produkty komplementarne w relacji do produktów obecnie wytwarzanych oraz produkty stanowiące
alternatywę do obecnie wytwarzanych, wykorzystujące w łańcuchu wytwórczym analogiczną bazę
surowcową.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przywiązuje istotną wagę do kwestii środowiska
naturalnego i bezpieczeństwa pracy i prowadzi działania mające na celu ograniczenie uciążliwości
działalności produkcyjnej. Równocześnie Spółka rozszerza zakres oferty i potencjału wytwórczego
produktów dedykowanych dla procesów ochrony środowiska, a także koncentruje procesy badawcze
na obszarze „zielonej chemii” (biotechnologie, bioprocesy, wyroby biodegradowalne).
Niezależnie od rozwoju organicznego, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. analizuje
możliwości dalszego rozwoju poprzez akwizycje, przy czym szczególną wagę przywiązuje do możliwości
przedłużenia, w drodze przejęć, swoich obecnych łańcuchów produktowych.
3.

Działalność Spółki w roku obrotowym 2013/2014
3.1 Wyniki

Podstawowe wielkości ze Sprawozdania z całkowitych dochodów (tys. zł)
Wyszczególnienie
1
Przychody z działalności
operacyjnej
Koszty działalności operacyjnej

1 lipca 2013 roku
-31 grudnia 2014 roku

1 lipca 2012 roku
1 lipca 2013 roku
-30 czerwca 2013 roku -31 grudnia 2013 roku

Dynamika

2

3

4

5=2/(3+4)

5 093 280

3 701 157

1 642 007

95,3%

(4 803 683)

(3 278 594)

(1 595 333)

98,6%

Wynik na działalności operacyjnej

289 597

422 563

46 674

61,7%

EBITDA

485 884

531 375

111 346

75,6%

Zysk/(strata) brutto

307 519

454 122

50 840

60,9%

Zysk/(strata) netto

263 566

392 043

42 361

60,7%
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Struktura kosztów w układzie rodzajowym
1 lipca 2013 roku

1 lipca 2012 roku

1 lipca 2013 roku

-31 grudnia 2014 roku
2
4,3%

-30 czerwca 2013 roku
3
3,6%

-31 grudnia 2013 roku
4
4,3%

Zużycie materiałów i energii

68,5%

71,9%

70,4%

Usługi obce

11,9%

11,6%

12,3%

Wynagrodzenia

7,6%

7,5%

7,8%

Świadczenia na rzecz pracowników

2,1%

2,0%

1,9%

Podatki i opłaty

4,4%

2,2%

2,0%

Wyszczególnienie
1
Amortyzacja majątku trwałego

Inne koszty
Ogółem koszty układu rodzajowego

1,2%

1,2%

1,4%

100,0%

100,0%

100,0%

W okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku na poziom kosztów rodzajowych decydujący
wpływ wywierały koszty zużycia materiałów i energii oraz koszty usług obcych, których łączny udział w
strukturze wyniósł 80,4 %, a w tym:
w kosztach zużycia materiałów i energii – 76,6 % stanowiły surowce strategiczne: gaz
ziemny, energia elektryczna, węgiel;
w kosztach usług obcych – 83,0 % stanowiły koszty usług remontowych oraz opłaty za
transport.
Koszty w układzie kalkulacyjnym działalności kontynuowanej (tys. zł)

Wyszczególnienie

1
Techniczny koszt
wytworzenia
sprzedanych
produktów
Wartość sprzedanych
towarów i materiałów
Koszty ogólnego
zarządu
Koszty sprzedaży
Pozostałe koszty
operacyjne
RAZEM koszty
działalności
operacyjnej

1 lipca 2013 roku

1 lipca 2012 roku

1 lipca 2013 roku

- 31 grudnia 2014 roku

- 30 czerwca 2013 roku

-31 grudnia 2013 roku

Struktura

Kwota

Struktura

Kwota

Struktura

Kwota

2

3

4

5

6

7

8=3/(5+7)

82,2%

3 949 913

78,8%

2 582 033

84,4%

1 345 418

100,6%

5,3%

254 123

8,9%

293 170

3,8%

60 411

71,9%

4,7%

226 074

4,9%

159 034

4,4%

70 773

98,4%

7,4%

354 152

7,2%

236 430

7,1%

113 641

101,2%

0,4%

19 421

0,2%

7 927

0,3%

5 090

149,2%

100,0%

4 803 683

100,0%

3 278 594

100,0%

1 595 333

98,6%
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Główne pozycje aktywów (tys. zł)
Wyszczególnienie
1
Aktywa trwałe,
w tym:
Rzeczowe aktywa
trwałe
Aktywa obrotowe,
w tym:
Zapasy
Należności handlowe
i pozostałe
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
Razem aktywa

31 grudnia 2014 roku

30 czerwca 2013 roku

31 grudnia 2013 roku

Dynamika

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

2

3

4

5

6

7

8=2/4

2 101 932

62,1%

1 903 633

58,7%

1 961 201

58,8%

110,4%

1 704 712

50,4%

1 569 786

48,4%

1 624 704

48,7%

108,6%

1 280 533

37,9%

1 338 671

41,3%

1 375 515

41,2%

95,7%

300 619

8,9%

303 378

9,4%

276 618

8,3%

99,1%

582 949

17,2%

570 866

17,6%

661 236

19,8%

102,1%

277 312

8,2%

436 532

13,5%

405 087

12,1%

63,5%

3 382 465

100,0%

3 242 304

100,0%

3 336 716

100,0%

104,3%

Na dzień 31 grudnia 2014 roku aktywa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. osiągnęły wartość
3 382,5 mln zł i były wyższe o 140,2 mln zł (o 4,3%) od stanu notowanego na 30 czerwca 2013 roku
(koniec roku obrotowego 2012/2013), w tym:
aktywa trwałe stanowiły 62,1 % aktywów i w relacji do stanu na 30 czerwca 2013 roku wzrosły
o 198,3 mln zł (o 10,4 %), co w większości było efektem prowadzonej działalności inwestycyjnej;
aktywa obrotowe stanowiły 37,9 % aktywów i w relacji do stanu na koniec ubiegłego roku
obrotowego zmniejszyły się o 58,1 mln zł (o 4,3 %), głównie ze względu na zmniejszenie stanu
środków pieniężnych i ekwiwalentów (o 159,2 mln zł).

Należności brutto (tys. zł)
31 grudnia 2014 roku

30 czerwca 2013 roku

Należności handlowe i
pozostałe długo i
krótkoterminowe brutto

Wartość

Udział

Wartość

Udział

1

2

3

4

5

6=2/4

Należności bieżące brutto
Należności przeterminowane
brutto
w tym :

642 316

92,1%

638 976

92,5%

100,5%

54 786

7,9%

51 797

7,5%

105,8%

do 3 miesięcy

14 299

26,1%

26 244

50,7%

54,5%

od 3 do 6 miesięcy

1 666

3,0%

348

0,7%

478,7%

od 6 do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
w tym należności
sporne
Należności ogółem brutto

100,0%

Dynamika

100,0%

775

1,4%

1 574

3,0%

49,2%

38 046

69,5%

23 631

45,6%

161,0%

12 689

23,2%

0

0,0%

-

697 102

690 773
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Główne pozycje pasywów (tys. zł)
31 grudnia 2014 roku
Wyszczególnienie
1
Kapitał własny
Kapitał obcy, w tym:
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe
Razem pasywa

30 czerwca 2013 roku

31 grudnia 2013 roku
Dynamika

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

2

3

4

5

6

7

8=2/4

2 651 927

78,4%

2 589 919

79,9%

2 433 694

72,9%

102,4%

730 538

21,6%

652 385

20,1%

903 022

27,1%

112,0%

185 100

5,5%

158 068

4,9%

156 479

4,7%

545 438

16,1%

494 317

15,2%

746 543

22,4%

3 382 465

100,0%

3 242 304

100,0%

3 336 716

100,0%

117,1%
110,3%
104,3%

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku Spółka finansowana była:
w 78,4 % przez kapitał własny (79,9 % według stanu na 30 czerwca 2013 roku);
w 21,6 % kapitałem obcym .
W relacji do stanu na koniec roku obrotowego 2012/2013 struktura finansowania aktywów
zmieniła się na korzyść kapitału obcego. Udział kapitału obcego w finansowaniu aktywów wzrósł o 1,5
punktu procentowego, poprzez zwiększenie stanu:
zobowiązań krótkoterminowych, które na 31 grudnia 2014 roku stanowiły 74,7 % kapitału obcego
(wzrost o 51,1 mln zł w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku);
zobowiązań długoterminowych, które na 31 grudnia 2014 roku stanowiły 25,3 % kapitału obcego
(wzrost o 27,0 mln zł w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku).

Zobowiązania ogółem (tys. zł)
31 grudnia 2014 roku
Wyszczególnienie
1
Zobowiązania
ogółem, w tym:
Krótkoterminowe
zobowiązania
w tym z tytułu:

30 czerwca 2013 roku

31 grudnia 2013 roku
Dynamika

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

2

3

4

5

6

7

8=2/4

730 538

100,0%

652 385

100,0%

903 022

100,0%

112,0%

545 438

74,7%

494 317

75,8%

746 543

82,7%

110,3%

handlowe i pozostałe

524 421

71,8%

456 330

69,6%

718 874

79,6%

114,9%

inne

21 017

2,9%

37 987

5,8%

27 669

3,1%

55,3%

185 100

25,3%

158 068

24,2%

156 479

17,3%

117,1%

Długoterminowe
zobowiązania
w tym z tytułu:
kredytów i pożyczek

1 423

0,2%

3 175

0,5%

2 500

0,3%

44,8%

inne

183 677

25,1%

154 893

23,7%

153 979

17,1%

118,6%
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Wybrane pozycje Sprawozdania z przepływów pieniężnych (tys. zł)
1 lipca 2013 roku

Wyszczególnienie
1
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej

1 lipca 2012 roku

1 lipca 2013 roku

-31 grudnia 2014 roku -30 czerwca 2013 roku -31 grudnia 2013 roku
2
3
4

Dynamika
5=2/(3+4)

465 785

434 876

179 084

75,9%

(446 529)

(257 507)

(206 888)

96,2%

Środki pieniężne netto z
działalności finansowej

(177 383)

(181 903)

(1 188)

96,9%

Zwiększenie/zmniejszenie netto
stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów

(158 127)

(4 534)

(28 992)

471,7%

434 609

439 143

434 609

49,7%

276 482

434 609

405 617

32,9%

8 784

5 655

5 040

82,1%

Środki pieniężne na początek
okresu
Środki pieniężne na koniec
okresu, w tym :
- o ograniczonej możliwości
dysponowania

Wybrane wskaźniki ekonomiczne
Rodzaj wskaźnika

1 lipca 2013-

1 lipca 2012-

31 grudnia 2014

30 czerwca 2013

2

3

4=2/3

1

Dynamika

wskaźniki rentowności

Rentowność EBIT

5,7%

11,5 %

49,6%

Rentowność EBITDA

9,6%

14,4 %

66,7%

Rentowność netto ROS

5,2%

10,6 %

49,1%

Rentowność majątku ROA

5,2%

12,1 %

43,0%

Rentowność kapitału zaangażowanego ROCE

6,8%

15,4 %

44,2%

Rentowność netto kapitału własnego ROE

6,6%

15,1 %

43,7%

wskaźniki płynności

Płynność bieżąca

2,3

2,7

85,2%

Płynność szybka

1,8

2,1

85,7%

Kapitał pracujący (w mln zł)

735, 10

844,35

87,1%

Wskaźnik udziału kapitału pracującego w
aktywach ogółem

21,7%

26,0 %

83,5%

wskaźniki zadłużenia
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Wskaźnik zadłużenia ogólnego

0,2

0,2

100,0%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

0,3

0,3

100,0%

(274,74)

(431,34)

63,7%

(0,8)

(0,8)

100,0%

Dług netto (w mln zł)
Dług netto / (12/18*EBITDA)

Konstrukcje wskaźników:
Rentowność EBIT= (EBIT/ przychody netto ze sprzedaży)
Rentowność EBITDA= (EBITDA / przychody netto ze sprzedaży)
Rentowność netto ROS =(wynik netto/przychody netto ze sprzedaży)
Rentowność majątku ROA=[(12/18*wynik netto)/ suma aktywów]
Rentowność kapitału zaangażowanego ROCE= [(12/18*EBIT)/aktywa razem pomniejszone o zobowiązania
krótkoterminowe]
Rentowność kapitałów własnych ROE=[(12/18*wynik netto)/ kapitał własny]
Płynność bieżąca=(aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)
Płynność szybka= ((aktywa obrotowe- zapasy)/ zobowiązania krótkoterminowe)
Kapitał pracujący=(aktywa obrotowe- zobowiązania krótkoterminowe)
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem=(kapitał pracujący/ aktywa ogółem)
Wskaźnik zadłużenia ogólnego=(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego=(zobowiązania ogółem / kapitał własny)
Dług netto (zadłużenie ogółem=(kredyty i pożyczki w zobowiązaniach długo i krótkoterminowych ) pomniejszone o środki
pieniężne i ich ekwiwalenty)

3.2 Polityka handlowa i sprzedaż
Pozycja rynkowa
Nawozy mineralne
W roku obrotowym 2013/2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. utrzymała pozycję
wiodącego polskiego producenta i dostawcy na rynek krajowy nawozów dla rolnictwa. Według danych
Spółki roczne zdolności produkcyjne nawozów azotowych wynosiły 1,351 mln ton w czystym składniku
azotu, co stanowi drugą pozycję na liście producentów Unii Europejskiej.

Wyszczególnienie

Nawozy azotowe*
[mln ton N/rok]

Nawozy
wieloskładnikowe**
[mln ton N/rok]

Zdolności produkcyjne Spółki

1,351

0,007

Krajowe zdolności produkcyjne

2,499

0,185

Światowe zdolności produkcyjne

136***

31,214***

Konsumpcja EU-28

11,07

1,718

Konsumpcja światowa

112,20****

20-25

źródło: Fertilizers Europe Database, styczeń 2015; IFA
* - AN, CAN, ASN, SA, UAN, UREA;
** - NPK, NK, NP (w tym: MAP, DAP), BLE, MIXGR
*** - instalacje o statusie “Exisiting”;
**** - całkowity azot w nawozach

Melamina
Posiadając zdolności produkcyjne na poziomie 96,4 tys. ton Melaminy® rocznie Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. plasuje się w czołówce globalnych producentów melaminy. Na tle konkurencji
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Spółkę wyróżnia doskonała integracja wewnętrzna od strony produkcyjnej oraz zewnętrzna od strony
rynkowej.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. poprzez 30-letnią obecność w branży chemicznej,
wykształciła unikatowe kompetencje, które są kluczowym elementem sukcesu w tym obszarze.
Istotnym aktywem Spółki jest lokalizacja fabryki w części Europy - w bliskim sąsiedztwie największego
i dynamicznie rozwijającego się rynku konsumpcji melaminy tj. Europy Zachodniej.
Zdolności produkcyjne i konsumpcja melaminy w 2014 roku
Wyszczególnienie

Ilość tys. ton/rok

Zdolności produkcyjne Spółki

96,4

Krajowe zdolności produkcyjne

96,4

Europejskie zdolności produkcyjne

459

Światowe zdolności produkcyjne

2 449

Światowa konsumpcja

1 536

źródło: opracowanie własne na podstawie Nexant

Kaprolaktam
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. dysponuje zdolnościami produkcyjnymi
CAPROLACTAMU® rzędu 70 tys. ton/rok (zwiększone od 2010 roku) i jest postrzegana jako producent
oferujący kaprolaktam o najwyższej jakości. Całość produkcji może być płatkowana (zmiana postaci
ciekłej na stałą), co umożliwia realizację sprzedaży Spółki w około 90% na dynamicznie rozwijających
się rynkach dalekowschodnich.
Zdolności produkcyjne i konsumpcja kaprolaktamu w 2014 roku
Zdolności produkcyjne/konsumpcja

Ilość tys. ton/rok

Zdolności produkcyjne Spółki

70

Krajowe zdolności produkcyjne

171

Światowe zdolności produkcyjne

5 891

Konsumpcja światowa

ok. 5 000

źródło: dane Spółki, Tecnon OrbiChem

Nadtlenek Wodoru
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest jedynym producentem H2O2 TM (nadtlenku wodoru)
w Polsce. Posiada rozbudowany system logistyki oraz własne środki transportu, jak również stabilny
portfel klientów.
Zdolności produkcyjne i konsumpcja nadtlenku wodoru w 2014 roku
Wyzszczególnienie

Ilość tys. ton/rok*

Zdolności produkcyjne Spółki

10

Krajowe zdolności produkcyjne

10

Światowe zdolności produkcyjne

4 446

Konsumpcja europejska

1 240

źródło: na podstawie IHS Global Bleaching Chemicals
*(dane w przeliczeniu na 100% roztwór)

AdBlue
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. jest jednym z wiodących producentów w Polsce roztworu
mocznika 32,5%, znanego na rynku pod nazwą AdBlue, który oferuje pod marką własną NOXy®. Spółka
posiada około 40% krajowych zdolności produkcyjnych roztworu. Spółka jest także jednym z czołowych
15
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dostawców NOXy® na rynek krajowy i dysponuje taborem specjalistycznych cystern do przewozu tego
produktu bezpośrednio do klienta.
Zdolności produkcyjne i konsumpcja AdBlue w 2014 roku
Wyszczególnienie

Ilość tys. ton/rok

Zdolności produkcyjne Spółki

100

Krajowe zdolności produkcyjne

250

Europejskie zdolności produkcyjne [2013]

2 200

Konsumpcja europejska [2014 szacunek]

2 120

źródło: opracowanie własne, Integer Research Ltd

Polityka handlowa
Polityka handlowa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. opiera się na systematycznej analizie
czynników ekonomicznych i rynkowych i skierowana jest na optymalizację sprzedaży w istniejących
warunkach otoczenia, z pełnym wykorzystaniem elastycznego modelu produkcyjnego.
Rynek nawozowy
Strategia Spółki w zakresie sprzedaży nawozów ukierunkowana jest na stały i długofalowy rozwój
relacji handlowych z kontrahentami, którzy zapewniają bezpieczny poziom sprzedaży asortymentu
nawozowego w trakcie całego roku (choć sezon największej konsumpcji nawozów przypada
na miesiące luty – kwiecień).
Sprzedaż nawozów zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych opiera się na współpracy
ze strategicznymi partnerami/dystrybutorami (pośrednia forma dystrybucji). Taka forma dystrybucji
umożliwia dotarcie z ofertą handlową do relatywnie większej liczby klientów posiadających określoną
infrastrukturę, odznaczających się bardziej szczegółową znajomością rynku lokalnego i oferujących
kompleksową obsługę ostatecznych odbiorców (rolników/farmerów). Sprzedaż realizowana jest
w ramach długoterminowych umów handlowych oraz rocznych umów sprzedaży.
W obliczu tempa zachodzących zmian, coraz większej konkurencji na rynkach, celem Spółki jest
budowanie przewag konkurencyjnych poprzez:
tworzenie skutecznej sieci dystrybucji nawozów, dostosowanej do zmieniającego się otoczenia
biznesowego oraz do poszczególnych segmentów rynku i klientów;
efektywne i długofalowe zarządzanie sprzedażą i wartością klienta.
Melamina
W trosce o najwyższą jakość obsługi klienta i spełnienie oczekiwań partnerów biznesowych Grupa
Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oferuje sprzedaż Melaminy® w dowolnej konfiguracji opakowań
wraz z zarządzaną gestią transportową. Partnerami Spółki pozostają firmy - bezpośredni odbiorcy
produktu, w tym grupy podmiotów w obrębie korporacji, niemal ze wszystkich krajów Europy.
Sprzedaż Melaminy® w Spółce w roku obrotowym 2013/2014 realizowana była głownie w oparciu
o kontrakty wieloletnie oraz w ramach stałych, regularnie odnawianych kontraktów kwartalnych.
Spółka nieustanie wzmacnia relacje handlowe poprzez modyfikację i rozbudowę oferty o pakiet
melaminowo-mocznikowy.
Działając w oparciu o kontrakty długoletnie i strategiczne relacje partnerskie business-to-business
Spółka zapewnia swoim partnerom bezpieczeństwo dostaw, rozumiane jednocześnie jako
długoterminowa gwarancja sprzedaży puławskich produktów.
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Kaprolaktam
Polityka handlowa Spółki w zakresie sprzedaży (eksportu) CAPROLACTAMU® płatkowanego oparta była
przede wszystkim na kontraktach/umowach ramowych z wieloletnimi, jak i nowymi Partnerami
biznesowymi. Produkt sprzedawany był zarówno odbiorcom finalnym, wykorzystującym go głównie
do produkcji poliamidów, jak również firmom handlowym posiadającym ugruntowane relacje
biznesowe w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
W raportowanym okresie zaszły kolejne zmiany w bilansie popytu i podaży na światowym rynku
kaprolaktamu. W Chinach uruchomiono z sukcesem nowe moce produkcyjne o łącznych zdolnościach
produkcyjnych wynoszących 700 tys. ton/rok. Dynamiczny rozwój chińskiej gospodarki, realizacja
zapowiadanego wzrostu nowych mocy produkcyjnych spowodowały konieczność intensywnej
dywersyfikacji rynkowej. Efektem tych działań było zmniejszenie wolumenu CAPROLACTAMU®
wysyłanego bezpośrednio do Chin, na rzecz innych rynków azjatyckich (Tajwanu, Tajlandii, Indii czy
Korei Płd.). Działania te doprowadziły do umocnienia relacji z partnerami z Dalekiego Wschodu oraz
wzrost pozycji rynkowej Spółki w Azji.
W okresie lipiec 2013 rok-grudzień 2014 rok odnotowano zamknięcie w Japonii fabryki kaprolaktamu
o zdolnościach produkcyjnych 100 tys. ton/rok, a kolejna o zdolnościach produkcyjnych 95 tys. ton/rok
przewidziana jest do zamknięcia w roku 2015.
Transakcje sprzedaży CAPROLACTAMU® na rynku europejskim odbywały się na zasadach kontraktów
spotowych z wieloletnimi partnerami biznesowymi, jak również z nowo pozyskanymi firmami
(np. z obszaru Ukrainy).
W analizowanym okresie nastąpiła intensyfikacja sprzedaży CAPROLACTAMU® ciekłego w ramach
Grupy Azoty. Produkt został ulokowany w fabryce poliamidów w Guben (ATT Polymers) należącej
do Grupy Azoty S.A.
NOXy® (AdBlue)
Dynamiczny rozwój rynku redukcji emisji, zwłaszcza w obszarze przemysłowym, jak i ciągle rosnący
rynek redukcji spalin w segmencie motoryzacyjnym, legł u podstaw decyzji o przygotowaniu
kompleksowej oferty ze strony Grupy Azoty (w tym: Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.) dla
rozwiązań umożliwiających ochronę środowiska naturalnego.
Decyzją Zarządu Grupy Azoty z dnia 10 września 2013 roku została przyjęta do realizacji koncepcja
zintegrowanych, spójnych działań marketingowo-handlowych w obszarze RedNOx®, tj. linii
produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji. Koncepcja zakładała również
wprowadzenie nowej, własnej marki Grupy Azoty – NOXy® dla produktu oferowanego dotychczas pod
nazwą AdBlue®.
Konsolidacja wokół Grupy Azoty trzech polskich producentów mocznika-uczestników polskiego rynku
AdBlue, których potencjał umożliwia kompleksową realizację potrzeb użytkowników przy
bezwarunkowym spełnieniu norm ISO 22241, stała się inspiracją dla wprowadzenia NOXy® jako marki
własnej Grupy Azoty i zaproszenie partnerów handlowych do elitarnego grona dystrybutorów
roztworu oraz pełnienia roli ambasadorów tej nowej, prestiżowej marki.
Sprzedaż prowadzona jest poprzez sprzedaż bezpośrednią i kilku wyspecjalizowanych dystrybutorów
na podstawie wieloletnich umów. Spółka dysponuje specjalistycznym taborem samochodowym.
W raportowanym okresie odnotowano rekordowe wyniki sprzedaży NOXy® w Spółce osiągając
poziom 160 tys. ton (wzrost o 20% r/r)
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H2O2 TM (Nadtlenek wodoru)
Sprzedaż H2O2 TM (nadtlenku wodoru) w roku obrotowym 2013/2014 była realizowana w oparciu
o roczne i kwartalne kontrakty, głównie bezpośrednio do odbiorców końcowych. Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S. A. posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji nadtlenku wodoru
i jest jedynym producentem w tej części Europy. Najbliższa konkurencyjna instalacja znajduje się
w odległości 650 km od Spółki, co przy istotnym wpływie kosztów logistycznych stanowi o przewadze
konkurencyjnej Spółki w regionie. Spółka dostarcza H2O2 TM wyłącznie dedykowanym do tego
produktu, specjalistycznym taborem cystern samochodowych i kolejowych.
Relacje z klientami
Istotą działania Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A są klienci i ciągły proces pogłębiania
zindywidualizowanej z nimi relacji. Wielowymiarowa orientacja na klienta opiera się na:
poznawaniu i zrozumieniu oczekiwań klientów;
słuchaniu klientów oraz uzyskiwaniu od nich informacji;
dostarczaniu klientom wartości przez nich pożądanych;
budowaniu relacji z klientami;
pomiarze poziomu świadczonych usług i satysfakcji klientów.
Budowa platformy wymiany wiedzy oraz opinii na temat produktów Grupy Azoty Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A., ale także innych czynników wpływających na decyzje strategiczne/biznesowe
(zakupowe) to konsekwentnie rozwijany i udoskonalany proces wspierający budowanie partnerstwa
i długofalowych rozwiązań biznesowych. Silne relacje z klientami wzmacniane są działaniami
marketingowymi, organizowanymi konferencjami, jak np. coroczne konferencje cyklu „Biznes-NaukaRolnictwo” czy Agrofesta i spotkaniami podsumowującymi współpracę zarówno w segmencie
nawozowym jak i chemicznym.
Rozwój programów o charakterze społecznej odpowiedzialności (CSR), dedykowanych dzieciom ze
środowisk wiejskich, realizowanych w otoczeniu biznesowym partnerów handlowych Spółki ma na celu
wsparcie edukacji i rozwój społeczności wiejskich.
Budowa wartości poszczególnych marek produktowych do wzmacniania pozycji Spółki na arenie
krajowej i międzynarodowej poprzez intensyfikację działań marketingowych, określony sposób
prezentacji produktów oraz aranżacja przestrzeni sprzedażowej autoryzowanych partnerów
handlowych Spółki poprzez określony styl i strategię, pozycjonuje markę w taki sposób by przyciągnęła
ona uwagę klienta i motywowała go do zakupu.
Spółka prowadząc wielokanałową komunikację wykorzystuje nowoczesne technologie i narzędzia takie
jak portal internetowy: nawozy.eu, noxy.eu system Digital Signage jak również publikuje własne
wydawnictwo pt. „Agrolider” w odniesieniu do rynku nawozowego i rolnego, który porusza ważne dla
branży zagadnienia z perspektywy lokalnej jak i globalnej.
Działania mają na celu podniesienie prestiżu Spółki angażującej się w działania charakterystyczne
w branży i segmentu sprzedaży produktu oraz wzmocnienie wizerunku Spółki jako firmy profesjonalnej
oraz dynamicznie rozwijającej się.

Działania Spółki w stowarzyszeniach producentów i organizacjach sektorowych
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako aktywny partner przedsięwzięć organizowanych
przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Gospodarki czy Ministerstwo Ochrony Środowiska
oraz członek istotnych sektorowych organizacji (EFMA, EPCA, EMPA, IFA, NPG-6, EPF, CEFIC) stara się
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wspierać i kreować rozwiązania w zakresie bezpośredniego zaangażowania, opiniowania, doradztwa
eksperckiego w projektach, które mają bezpośredni bądź pośredni wpływ na poprawę warunków
funkcjonowania firmy jak i całej branży chemiczno-nawozowej. Działalność w międzynarodowych
organizacjach jest istotną platformą zdobywania wiedzy, promocji firmy jak również wsparciem
inicjatyw odnoszących się do regulacji handlu międzynarodowego (m.in. postępowania
antydumpingowe).
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży ogółem Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w okresie 1 lipca 2013
roku do 31 grudnia 2014 roku wyniosły 5 072,5 mln zł, co w relacji do okresu od 1 lipca 2012 roku
do 31 grudnia 2013 roku oznacza spadek o 4,7 %

Głównym rynkiem:
dla produktów nawozowych był rynek krajowy (72,1 % sprzedaży ogółem),
dla produktów chemicznych były rynki zagraniczne (71,2% sprzedaży ogółem).
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3.3 Zaopatrzenie w surowce strategiczne
Gaz ziemny
Głównym dostawcą gazu ziemnego dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Zakup gazu ziemnego od głównego dostawcy odbywa się
w oparciu o zapisy Umowy kompleksowej oraz zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Taryfę dla
paliw gazowych.
W roku obrotowym 2013/2014 obowiązywały następujące Taryfy: :
zmiana Części A „Taryfy dla paliw gazowych PGNiG S.A.”, tj. „Taryfy w zakresie dostarczania
paliw gazowych Nr 5/2012”, zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 17 grudnia 2012 roku okres obowiązywania Taryfy został wydłużony do dnia 31 grudnia 2013 roku;
„Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 6/2014 PGNiG”, zatwierdzona przez Prezesa
URE w dniu 17 grudnia 2013 roku;
Zmiana Taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 6/2014 PGNiG, wprowadzająca
od 1 sierpnia 2014 roku rozliczenia w jednostkach energii (kWh), zatwierdzona przez Prezesa
URE w dniu 13 czerwca 2014 roku.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zakupuje gaz ziemny także poza PGNiG. Do tranzytu
dostaw tego gazu wykorzystywane są moce przyznane w ramach tzw. rewersu wirtualnego
na gazociągu jamalskim, moce ciągłe na interkonektorze w Lasowie oraz w polskim systemie
przesyłowym. W okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku stopień dywersyfikacji dostaw
gazu wyniósł 25,7%.
Zawarte przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. umowy na dostawy/zakup gazu przewidują
bezpieczeństwo i elastyczność dostaw, dają możliwość lepszego dostosowania zakupów do potrzeb
produkcyjnych Spółki oraz kształtują całkowity koszty zakupu gazu na optymalnie niskim poziomie.
Do października 2013 roku, kiedy wprowadzone zostało obligo giełdowe, cena gazu na Towarowej
Giełdzie Energii była niezależna od cen na rynkach europejskich i utrzymywała się na poziomie około
116 zł/MWh. Po wprowadzeniu obliga polski rynek zaczął podążać cenowo za rynkami zachodnimi,
głównie niemieckim.
Wzrosły także wolumeny obrotu na TGE. Wydarzeniem mającym wpływ na zwiększenie obrotów na
Towarowej Giełdzie Energii było przejście w rozliczeniach na jednostki energii od dnia 1 sierpnia 2014
roku.
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Cena gazu na rynku niemieckim od lipca 2013 roku do początku sezonu zimowego 2013/14
utrzymywała się na poziomie około 26 EUR/MWh, aby na koniec roku 2013 wzrosnąć do 29 EUR/MWh.
Rok 2014 przyniósł spadek cen gazu na rynku niemieckim, spowodowany łagodną zimą i słabym
wykorzystaniem zapasów magazynowych. W lipcu 2014 roku cena osiągnęła minimalny poziom 15
EUR/MWh. Wydarzenia związane z konfliktem ukraińskim powodowały nieznaczne i krótkotrwałe
wzrosty cen w tym okresie. W drugim półroczu 2014 roku, w związku z nadchodzącym okresem
zimowym, ceny gazu ziemnego systematycznie rosły. Jednakże, ze względu na spadki cen ropy oraz
utrzymujące się wysokie temperatury, wzrost okazał się niższy od oczekiwanego a ceny utrzymywały
się na niższych poziomach niż w tym samym czasie w roku poprzednim.

Węgiel kamienny
Według The Economist Intelligence Unit w 2014 roku tempo wzrostu konsumpcji węgla było najniższe
od ponad 10 lat i wyniosło zaledwie 1%. Średnia cena węgla ARA (IHS CERA) w raportowanym okresie
wyniosła ok. 76,96 USD za tonę metryczną (dla kaloryczności 6000 kcal).
W Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w związku z uruchomioną Instalacją Odsiarczania
Spalin spalany był w większości węgiel wysokosiarkowy.
W roku obrotowym 203/2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. realizowała dostawy węgla
głównie z LW „Bogdanka”. W celu uzupełnienia zapasów zakupywany był także węgiel niskosiarkowy
zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem elektrociepłowni.
Ceny węgla importowanego oferowanego na rynku polskim były niższe w porównaniu do cen
z okresów poprzednich. Spadły również ceny węgla polskiego zakupywanego przez Grupę Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Na światowym rynku węgla jak również w Polsce w dalszym ciągu utrzymuje się nadpodaż tego
surowca.
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Ceny węgla ARA 6000 kcal w perspektywie krótkoterminowej

Energia elektryczna
W raportowanym okresie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. realizowała umowy roczne
zawarte z głównymi sprzedawcami energii elektrycznej w Polsce oraz w zależności od poziomu cen
i zapotrzebowania uzupełniała portfel zakupu na rynku SPOT i/lub w transakcjach krótkoterminowych.
Ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe określone są w Taryfie dla energii elektrycznej PSE S.A.
zatwierdzanej corocznie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako obowiązujące w 2013 oraz
2014 roku.
Benzen
W okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku ceny benzenu wahały się znacząco. Po okresie
podwyżek w pierwszych miesiącach okresu sprawozdawczego, w kolejnych miesiącach spadały.
Do przyczyn tych wahań należy zaliczyć:
wysoką podaż benzenu;
decyzje producentów o przetwarzaniu lżejszych węglowodorów w krakerach, co w efekcie
przynosi mniejsze ilości benzenu, niezależnie od tego, że popyt na benzen w USA utrzymywał się
na wysokim poziomie;
spadające ceny ropy naftowej;
lokalne konflikty w Libii i Iraku.
W okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r. ceny benzenu plasowały się skrajnie w przedziale 978
- 848 EUR/tonę, ulegając w kolejnych miesiącach wahaniom analogicznie do zmian notowań ropy
naftowej, na które wpływ miały:
dane o rynku pracy w USA;
zapasy ropy naftowej;
niepokoje w Syrii;
redukcje libijskiego eksportu - zamknięte cztery terminale załadowcze.
Rok 2014, a zwłaszcza jego początek, przyniósł wzmocnienie podaży na rynku benzenu, w tym wzrost
aktywności rafinerii w Chinach. Następne miesiące przyniosły wzrost cen surowca, jako efekt wzrostu
cen styrenu i kumenu. W USA stosowanie w krakerach, jako surowca, etanu z gazu łupkowego, odbiło
się na podaży aromatów redukując ilości uzyskiwanych, w porównaniu do produkcji z nafty.
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W maju 2014 roku sygnalizowano korekty znacznych różnic w cenach benzenu, w poszczególnych
regionach świata, w celu uniknięcia dysproporcji cen surowca dla produkcji kaprolaktamu i kwasu
adypinowego.
Od sierpnia 2014 roku obserwowane są obniżki cen benzenu spowodowane:
spadkami ceny ropy naftowej i nafty;
stabilizującą się sytuacją w Libii;
wysokimi zapasami w USA;
niskim zapotrzebowaniem na surowiec;
sankcjami wobec Rosji.
Uprawnienia do emisji CO2
W dniu 3 lipca 2013 roku Parlament Europejski przyjął poprawkę zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE,
umożliwiającą czasowe wycofanie 900 mln uprawnień z rynku EU ETS tzw. backloading.
W dniu 5 września 2013 roku Komisja Europejska ogłosiła decyzję odnośnie Międzysektorowego
Współczynnika Korygującego (MWK) dla 3 fazy europejskiego systemu handlu emisjami, a tym samym
ilości nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2, które zostaną przyznane przemysłowi na III okres
rozliczeniowy. Blisko 12% mniej uprawnień otrzymały instalacje w stosunku do ilości przedstawionej
we wnioskach w Krajowych Środkach Wykonawczych. Współczynnik MWK rośnie każdego roku.
W 2013 roku korekta wyniosła 5,7%, zaś w 2020 roku wyniesie aż 17,6%. Średniorocznie przemysł
dostanie o 11,58% mniej uprawnień, niż wynikało to z wcześniejszych propozycji. Komisja Europejska
może zmienić wysokość MWK w ciągu trwania III okresu ETS. Dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. oznacza to zmniejszenie ilości bezpłatnych uprawnień w okresie 2013-2020 o 2 152 788,
czyli średniorocznie mniej o 179 399 uprawnień.
W pierwszych dniach kwietnia 2014 roku polskie przedsiębiorstwa otrzymały na swoje rachunki
uprawnienia za lata 2013 i 2014. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dokonała umorzenia
uprawnień do emisji w dniu 16 kwietnia 2014 roku, w ilości zweryfikowanej emisji za rok 2013.
W dniu 27 października 2014 roku przyjęto drugą listę sektorów zagrożonych ucieczką emisji (tzw.
carbon leakage) na lata 2015-2019. Oznacza to, że instalacje zagrożone ryzykiem ucieczki emisji będą
otrzymywać darmowe przydziały według dotychczasowych zasad określonych w rozporządzeniu
EU ETS.
Podczas szczytu w Brukseli 23 października 2014 roku ustalono cele polityki klimatycznej UE do roku
2030, w tym: głównym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% w stosunku
do poziomów z 1990 roku. Cel ten będzie obowiązywał na poziomie każdego kraju członkowskiego.
Kolejnym z założeń jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) o 27%, które będzie
obowiązywać na poziomie ogólnounijnym (nie będzie odnosić się do państw członkowskich
na poziomie krajowym). Ostatnim z celów pakietu jest zwiększenie efektywności energetycznej o 27%.
Ważnym wydarzeniem, mogącym mieć wpływ na funkcjonowanie globalnego rynku carbon było
listopadowe porozumienie Stanów Zjednoczonych oraz Chin o współpracy w zakresie wspólnej redukcji
emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie daje nadzieję na podpisanie w 2015 roku na konferencji
w Paryżu nowego globalnego porozumienia klimatycznego, które miałoby kontynuować starania
redukcyjne po wygasłym już Protokole z Kioto.
Rok 2014 roku charakteryzował się wzrostem cen uprawnień do emisji CO2. Wzrost wartości
uprawnień EUA podyktowany był w dużej mierze trwającymi rozmowami w sprawie wdrożenia
mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej (MRS), który w najbliższym czasie ma trafić na ścieżkę legislacyjną.
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Obok reformy strukturalnej swoje stanowiska ogłosiły rządy Niemiec i Francji, opowiadając się
za wdrożeniem MRS jeszcze w III okresie rozliczeniowym.
W roku obrotowym 2013/2014 średnia cena uprawnień EUA w bieżących notowaniach typu SPOT
wyniosła 5,67 EUR . W tym czasie uprawnienia do emisji EUA osiągnęły cenę maksymalną 7,36 EUR
i minimalną 3,80 EUR. Średnia cena EUA w miesiącu grudniu wynosiła 6,87 EUR i była najwyższą w roku
2014.
3.4 Produkcja
W roku obrotowym 2013/2014 produkcja Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
była dostosowywana do potrzeb rynkowych. Dynamika produkcji w relacji do okresu od 1 lipca 2012
roku do 31 grudnia 2013 roku w ujęciu wolumenowym kształtowała się następująco:
produkcja nawozów azotowych w przeliczeniu na czysty składnik „N” - 105,0 %;
produkcja amoniaku - 103 %;
produkcja CAPROLACTAMU® - 106 %;
produkcja Melaminy® - 94 %;
produkcja H2O2 TM (nadtlenku wodoru) - 103 %;
produkcja NOXy® - 106 %.
3.5 Komentarz segmentowy
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. prowadzi działalność gospodarczą w ramach Segmentu
Agro, Segmentu Chemia, Segmentu Energetyka oraz Segmentu Pozostała Działalność.
Przychody zewnętrzne Spółki wg Segmentów (tys. zł)
Wyszczególnienie
1
AGRO
CHEMIA
ENEGRETYKA
POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ
Przychody nieprzypisane
Razem

01.07.2013- 31.12.2014

01.07.2012- 30.06.2013

01.07.2013 - 31.12.2013

Wartość
2
3 165 944
1 785 735
94 073

Struktura
3
62,4%
35,2%
1,9%

Wartość
4
2 340 593
1 223 283
83 418

Struktura
5
63,5%
33,2%
2,3%

Wartość
6
1 006 468
593 642
37 622

Struktura
7
61,5%
36,3%
2,3%

8=(2-(4+6))/(4+6)
-5,4%
-1,7%
-22,3%

19 834

0,4%

37 152

1,0%

5 389

0,3%

-53,4%

Zmiana

6 949

0,1%

88

0,0%

(5 806)

-0,4%

-221,5%

5 072 535

100,0%

3 684 534

100,0%

1 637 315

100,0%

-4,7%

Udział eksportu w przychodach zewnętrznych Segmentów Spółki
Udział eksportu
Wyszczególnienie

01.07.201331.12.2014
2
25,6%

01.07.2012 30.06.2013
3
28,9%

01.07.2013 31.12.2013
4
30,0%

01.07.2012 31.12.2013
5
29,2%

CHEMIA

70,9%

70,7%

72,4%

71,2%

ENERGETYKA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-

61,9%

-

52,8%

Razem segmenty

41,0%

42,4%

44,5%

43,1%

Razem segmenty (w tym przychody
nieprzypisane)

41,1%

42,4%

44,4%

43,0%

1
AGRO

POZOSTAŁY
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W okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku w relacji do okresu od 1 lipca 2012 roku do 31
grudnia 2013 roku w przychodach zewnętrznych Spółki:
największy udział 62,4% miał Segment Agro, wobec 62,9 % w okresie od 1 lipca 2012 roku do
31 grudnia 2013 roku. Przychody tego Segmentu w bieżącym okresie wyniosły 3 165,9 mln zł i były
niższe od odnotowanych w okresie od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku o 5,4 %. Główne
przyczyny to:
- spadek wolumenu sprzedaży RSM® (o 9,0%);
- spadek cen produktów nawozowych: PULSAR® (o 19,5%), PULREA® (o 11,2%), RSM®
(o 8,5%), PULAN® (o 5,5%)
przychody Segmentu Chemia wyniosły 1 785,7 mln zł, co stanowi 35,2% udział w przychodach
ze sprzedaży ogółem Spółki, wobec 1 816,9 mln zł (udział 34,1 %) odnotowanych w okresie od
1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku i były niższe od odnotowanych w okresie od 1 lipca 2012
roku do 31 grudnia 2013 roku o 1,7%. Przyczyną był głównie spadek cen produktów Segmentu.
Segment Energetyka osiągnął przychody zewnętrzne w kwocie 94,1 mln zł i odnotował ich spadek
w relacji do okresu od 1 lipca 2012 do 31 grudnia 2013 roku o 22,3 %, głównie z tytułu: niższych
cen sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji, mniejszej ilości sprzedanej energii
elektrycznej oraz braku przychodów z tytułu sprzedanych świadectw pochodzenia energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
W Segmencie Pozostała Działalność przychody ze sprzedaży wyniosły 19,8 mln zł i były niższe
od notowanych w okresie od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku o 53,4 %.
Segment Agro
Głównymi produktami handlowymi Segmentu Agro są wytwarzane w Spółce nawozy azotowe („N”) saletra amonowa (PULAN®), mocznik (PULREA®), RSM®/RSM®S oraz siarczan amonu (PULSAR®
i siarczan amonu z Instalacji Odsiarczania Spalin).
Pozostałe produkty handlowe Segmentu Agro obejmują inne produkty wytwarzane dodatkowo na
podstawowych instalacjach tego Segmentu: woda amoniakalna (LIKAM®), amoniak, wodór,
kwas azotowy, powietrze pomiarowe, dwutlenek węgla oraz suchy lód.
W Segmencie Agro realizowana jest również sprzedaż towarów (głównie nawozy) i materiałów
(np. siatki katalityczne z instalacji Segmentu Agro) oraz sprzedaż usług własnych Segmentu Agro.

Struktura produktowa przychodów zewnętrznych Segmentu Agro (tys. zł)
Wyszczególnienie
1
Główne produkty
handlowe
Pozostałe produkty
handlowe
Inne przychody
Segmentu
Razem

01.07.2013- 31.12.2014

01.07.2012- 30.06.2013

01.07.2013 - 31.12.2013

Dynamika

Wartość
2

Struktura
3

Wartość
4

Struktura
5

Wartość
6

Struktura
7

8=2/(4+6)

2 759 133

87,2%

2 035 984

87,0%

907 905

90,2%

93,7%

161 863

5,1%

50 723

2,2%

40 803

4,1%

176,8%

244 948

7,7%

253 886

10,8%

57 760

5,7%

78,6%

3 165 944

100,0%

2 340 593

100,0%

1 006 468

100,0%

94,6%
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Udział eksportu w przychodach zewnętrznych Segmentu Agro
Udział eksportu
Wyszczególnienie

01.07.201331.12.2014
2
28,4%

01.07.2012 30.06.2013
3
31,3%

01.07.2013 31.12.2013
4
32,0%

01.07.2012 31.12.2013
5
31,5%

Pozostałe produkty handlowe

12,4%

14,4%

11,1%

12,9%

Inne przychody Segmentu

2,9%

12,2%

12,0%

12,1%

Przychody ogółem segmentu

25,6%

28,9%

30,0%

29,2%

1
Główne produkty handlowe

W okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku segment Agro osiągnął wynik operacyjny
uwzględniający sprzedaż między segmentami w wysokości 353,8 mln zł. Wynik ten był niższy w relacji
do okresu od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku o 34,7 %.
Wolumen sprzedaży zewnętrznej Segmentu Agro w relacji do okresu od 1 lipca 2012 roku
do 31 grudnia 2013 roku w poszczególnych grupach asortymentowych zmienił się odpowiednio:
dla pozostałych produktów – wzrósł o 59,1 % (głównie ze względu większą sprzedaż amoniaku
oraz nowych produktów RSM®S,PULASKA®);
dla produktów podstawowych – wzrósł o 1,5%;
dla towarów i materiałów – obniżył się o 6,6 %.
Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Agro w okresie od 1 lipca 2013 roku
do 31 grudnia 2014 roku wyniosły 3 165,9 mln zł i były niższe o 5,4 % od zrealizowanych w okresie
od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku, przy spadku kosztów wytworzenia produktów
sprzedanych o 1,3 % i wzroście kosztów sprzedaży o 8,2 %.
Przychody ze sprzedaży eksportowej Segmentu Agro w okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia
2014 roku wyniosły 811,2 mln zł i były niższe o 17,0 % od uzyskanych w okresie od 1 lipca 2012 roku
do 31 grudnia 2013 roku. Udział przychodów ze sprzedaży eksportowej w przychodach zewnętrznych
ogółem segmentu Agro zrealizowanych w od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku na rzecz
klientów zewnętrznych wyniósł 25,6% wobec 29,2% w okresie od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013
roku.
Rentowność na sprzedaży zewnętrznej Segmentu Agro w raportowanym okresie wyniosła 15,7%
i w relacji do okresu od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku była niższa o 4,2 punktu
procentowego.
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Wolumen produkcji podstawowych produktów Segmentu Agro za okres 01.07.2013-31.12.2014
w porównaniu z analogicznym okresem 01.07.2012-31.12.2013

18 miesięcy 2013- 2014

1 800

18 miesięcy 2012- 2013

1 600
1 400
Tys. ton

1 200
1 000
800
600

400
200
0
Amoniak

PULAN®

RSM®

Kwas azotowy

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznie "Starachowice" S.A. na podstawie zezwolenia Ministra Gospodarki z dnia 28 lipca 2008
roku. Informacje na temat osiągniętych wyników i uzyskanej uldze przedstawione są w Sprawozdaniu
finansowym, Nota 18.
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przygotowawcze dla strategicznego projektu
inwestycyjnego w obszarze granulacji mechanicznej nawozów na bazie saletry amonowej, którego
rozpoczęcie realizacji jest spodziewane w roku 2015. Na podstawie zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Spółka podjęła działania
zmierzające do objęcia inwestycji pomocą publiczną z tytułu realizacji inwestycji.
Segment Chemia
Głównymi produktami handlowymi Segmentu Chemia są wytwarzane w Spółce: Melamina®,
CAPROLACTAM® (kaprolaktam ciekły i płatkowany), H2O2 TM (nadtlenek wodoru), PULREA® (mocznik)
i PULNOX®(roztwory mocznika) oraz NOXy®.
Pozostałe produkty handlowe Segmentu Chemia obejmują inne produkty wytwarzane dodatkowo
na podstawowych instalacjach tego Segmentu.
W Segmencie Chemia realizowana jest również sprzedaż towarów i materiałów (w tym siatek
katalitycznych z instalacji Segmentu Chemia) oraz sprzedaż usług własnych Segmentu Chemia.
Struktura produktowa przychodów zewnętrznych Segmentu Chemia (tys. zł)
Wyszczególnienie
1
Główne produkty
handlowe
Pozostałe produkty
handlowe
Inne przychody
Segmentu
Razem

01.07.2013- 31.12.2014

01.07.2012- 30.06.2013

01.07.2013 - 31.12.2013

Wartość
2

Struktura
3

Wartość
4

Struktura
5

Wartość
6

Struktura
7

1 778 061

99,6%

1 217 587

99,5%

590 808

99,5%

98,3%

654

0,0%

81

0,0%

17

0,0%

666,1%

7 019

0,4%

5 615

0,5%

2 818

0,5%

83,2%

1 785 735

100,0%

1 223 283

100,0%

593 642

100,0%

98,3%
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Udział eksportu w przychodach zewnętrznych Segmentu Chemia
Udział eksportu
Wyszczególnienie

01.07.201331.12.2014

01.07.2012 30.06.2013

01.07.2013 31.12.2013

01.07.2012 31.12.2013

1
Główne produkty handlowe

2
71,2%

3
71,0%

4
72,7%

5
71,6%

Pozostałe produkty handlowe

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Inne przychody Segmentu

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Przychody ogółem segmentu

70,9%

70,7%

72,4%

71,2%

W roku obrotowym 2013/2014 wynik operacyjny Segmentu Chemia uwzględniający obroty między
segmentami wyniósł (-)74,0 mln zł, wobec wyniku (-)56,9 mln zł w okresie od 1 lipca 2012 roku
do 31 grudnia 2013 roku. Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych
produktów Segmentu Chemia w roku obrotowym 2013/2014 wyniosły 1 785,7 mln zł i były niższe
o 1,7% od zrealizowanych w okresie od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku, przy kosztach
wytworzenia produktów sprzedanych na rzecz klientów zewnętrznych wyższych o 0,5% i kosztach
sprzedaży niższych o 5,6%.
Przychody ze sprzedaży grupy „główne produkty handlowe” w roku obrotowym 2013/2014 wyniosły
1 778,1 mln zł i w relacji do okresu od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku były niższe o 30,3 mln
zł (o 1,7%).
Przychody Segmentu Chemia ze sprzedaży na eksport w roku obrotowym 2013/2014 wyniosły 1 266,6
mln zł i w porównaniu z okresem od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku były niższe o 2,1%.
Udział przychodów ze sprzedaży eksportowej w przychodach Segmentu Chemia ogółem na rzecz
klientów zewnętrznych wyniósł 70,9%, wobec 71,2 % w okresie od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia
2013 roku.
Rentowność na sprzedaży zewnętrznej Segmentu Chemia w raportowanym okresie wyniosła 0,9%
i w relacji do okresu od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku była niższa o 2,1 punktu
procentowego.
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Wolumen produkcji podstawowych produktów Segmentu Chemia za okres 01.07.2013-31.12.2014
w porównaniu z analogicznym okresem 01.07.2012-31.12.2013
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Segment Energetyka
Głównymi produktami handlowymi Segmentu Energetyka są: energia elektryczna, energia cieplna
i nośnik ciepła.
Do pozostałych produktów handlowych należą inne media. W Segmencie tym realizowana jest również
sprzedaż praw majątkowych (świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji) oraz
sprzedaż usług własnych segmentu.
Struktura produktowa przychodów zewnętrznych Segmentu Energetyka (tys. zł)
Wyszczególnienie
1
Główne produkty
handlowe
Pozostałe produkty
handlowe
Inne przychody
Segmentu
Razem

01.07.2013- 31.12.2014

01.07.2012 - 30.06.2013

01.07.2013 - 31.12.2013

Wartość
2

Struktura
3

Wartość
4

Struktura
5

Wartość
6

Struktura
7

83 497

88,8%

74 798

89,7%

34 833

92,6%

76,2%

2 201

2,3%

1 486

1,8%

712

1,9%

100,1%

8 376

8,9%

7 134

8,5%

2 077

5,5%

90,9%

94 073

100,0%

83 418

100,0%

37 622

100,0%

77,7%

Dynamika
8=2/(4+6)

Segment Energetyka realizuje sprzedaż wyłącznie na rynek krajowy.
W roku obrotowym 2013/2014 wynik operacyjny Segmentu Energetyka, uwzględniający obroty między
segmentami wyniósł 224,9 mln zł i w relacji do okresu od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku
był niższy o 6,4%.
Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Energetyka w roku obrotowym
2013/2014 wyniosły 94,1 mln zł i były niższe o 22,3% w relacji do okresu od 1 lipca 2012 roku do 31
grudnia 2013 roku, zrealizowane przy kosztach wytworzenia produktów sprzedanych niższych o 17,7%.
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Rentowność na sprzedaży zewnętrznej Segmentu Energetyka w raportowanym okresie wyniosła (-) 7%
i w relacji do okresu od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku była niższa o 7,4 punktu
procentowego.
W roku obrotowym 2013/2014 w relacji do okresu od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku
zużycie energii elektrycznej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. spadło o 16,4%.
Wolumen produkcji podstawowych produktów Segmentu Energetycznego za okres 01.07.201331.12.2014 w porównaniu z analogicznym okresem 01.07.2012-31.12.2013
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Zdarzenia awaryjne
W roku 2014 doszło do dwóch istotnych zdarzeń awaryjnych w obszarze elektrycznym
co poskutkowało przerwaniem pracy instalacji produkcyjnych:
W dniu 11 sierpnia 2014 roku doszło do zdarzenia awaryjnego w skutek zwarcia na szynach
rozdzielni elektrycznej 30kV w wyniku czego
nastąpiło awaryjne wyłączenie części
odbiorników energii i elektrycznej. Zdarzenie to przełożyło się na powstanie strat
produkcyjnych w zakładach produkcyjnych szacowanych na około 0,2 mln zł.
W dniu 5 grudnia 2014 roku doszło zdarzenia awaryjnego na skutek zwarcia w kablu 6kV
w wyniku czego doszło do wyłączenia napędów elektrycznych pracujących głównie w obszarze
elektrociepłowni co miało istotne przełożenie na ciągłość produkcji. Zdarzenie to przełożyło się
na kilkugodzinne zatrzymanie produkcji na niektórych zakładach, co przełożyło się na straty
szacowane na około 6,9 mln zł.
W dniu 30 maja 2014 roku doszło do zdarzenia awaryjnego na Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) uszkodzenie rurociągu cyrkulacyjnego absorbera. Na skutek awarii odstawiono instalację z ruchu,
postój remontowy trwał do września 2014 roku. Zdarzenie to skutkowało zmniejszeniem produkcji
siarczanu amonu z instalacji IOS oraz spowodowało konieczność zakupu części węgla niskosiarkowego
w celu dotrzymania norm emisyjnych
(szacowany wzrost kosztów z tego tytułu wyniósł
około 2,6 mln zł).
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Segment Pozostała Działalność
Do Segmentu Pozostała działalność zakwalifikowano następujące główne produkty handlowe: worki
z folii, folia, worki śmieciowe i regranulat. W segmencie tym realizowana jest również sprzedaż
materiałów oraz sprzedaż usług własnych segmentu.
W roku obrotowym 2013/2014 wynik operacyjny Segmentu Pozostała Działalność, uwzględniający
obroty wewnętrzne wyniósł (-)7,1 mln zł i w relacji do okresu od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013
roku był wyższy o 32,3 mln zł.
Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych produktów Segmentu Pozostała działalność
w roku obrotowym 2013/2014 wyniosły 19,8 mln zł i były niższe o 53,4 %
od zrealizowanych w okresie od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku. Koszty własne sprzedaży
na rzecz klientów zewnętrznych w porównaniu z okresem od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013
roku spadły o 58,1 %.

3.6 Polityka finansowa i zarządzanie ryzykiem finansowym
Stopy procentowe
W okresie od 1 lipca 2013r do 31 grudnia 2014r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) dwukrotnie zmieniała
stopy procentowe obowiązujące w Polsce. Pierwsza taka operacja miała miejsce w lipcu 2013 i według
RPP miała sprzyjać ożywieniu polskiej gospodarki i ukształtować inflację w pobliżu celu w średnim
okresie. Decyzją z 9 października 2014 roku RPP po raz kolejny obniżyła stopy procentowe (jedynie
stopa depozytowa pozostała na poziomie z lipca 2013).
Obecnie obowiązujące poziomy stóp procentowych przedstawia poniższa tabela:
Stopa procentowa:

Oprocentowanie

Obowiązuje od dnia

Stopa referencyjna 1)

2,00

2014-10-09

Stopa lombardowa

3,00

2014-10-09

Stopa depozytowa

1,00

2013-07-04

Stopa redyskonta weksli

2,25

2014-10-09

źródło: NBP; 1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych

W grudniu 2014 roku RPP nie podjęła decyzji o kolejnym cięciu stóp procentowych, co było zbieżne
z oczekiwaniami ekonomistów.
Dla uczestników rynku spodziewanym scenariuszem bazowym jest obniżka stóp o 25 pb. na następnym
posiedzeniu RPP oraz prawdopodobne cięcie o kolejne 25 pb. w perspektywie kolejnych 4-5 miesięcy.
Jednak relatywnie dobry wzrost PKB, a z drugiej strony przedłużająca się deflacja sprawiają, że trudno
jest przewidzieć, jakie będą kolejne ruchy Rady Polityki Pieniężnej.
Kolejna obniżka stóp procentowych spowoduje spadek przychodów finansowych Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. z tytułu odsetek od depozytów i lokat.
Prowadzona w roku obrotowym 2013/2014 polityka finansowa Spółki zapewniała utrzymywanie
bieżącej płynności finansowej.
W okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
regulowała zobowiązania na bieżąco.
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Kursy walut
W okresie od lipca 2013r. do grudnia 2014 roku względem polskiej waluty:
Średni kurs USD wyniósł 3,1546 zł - w relacji do okresu od lipca 2012 roku do grudnia2013 roku
złoty polski nieznaczne (tj. o 1,01%) umocnił się wobec dolara amerykańskiego.
Średni kurs EUR wyniósł 4,1955 zł – w relacji do okresu od lipca 2012 roku do grudnia 2013
roku złoty polski stracił względem waluty europejskiej około 0,53%.
Finansowanie zewnętrzne
Wszystkie umowy o kredyt obowiązujące w Spółce w roku obrotowym 2013/2014 oparte były
o zmienne stopy procentowe.
W roku obrotowym 2013/2014 utrzymywane były dostępne limity kredytowe na poziomie 13292 mln zł, stanowiące zabezpieczenie bieżącej płynności. Wykorzystanie limitów na dzień 31 grudnia
2014 roku wynosiło 0 zł.
W roku obrotowym 2013/2014 w Spółce nie wystąpiły przypadki zaciągania kredytów/pożyczek
wymagających uzyskania zgody w trybie Art. 393 pkt. 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks
spółek handlowych(Dz. U. z 2000, Nr 94, poz. 1037, z późn. zm)
W okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku Spółka aneksowała część umów kredytowych
(szczegóły w zestawieniu poniżej).
Kredytodawca/
Pożyczkodawca

PKO BP S.A.
umowa o kredyt
w formie limitu
kredytowego
wielocelowego

PKO BP S.A.
umowa kredytu
w rachunku
bieżącym

Bank Zachodni
WBK S.A.
umowa o kredyt
w rachunku
bieżącym

PEKAO S.A.
umowa o limit
debetowy o
charakterze
intra-day

Kwota
udzielonego
kredytu/
pożyczki

Koszty kredytu/
pożyczki

Data podpisania umowy

Okres spłaty

Komentarz

08.09.2009

30 mln zł

50 mln zł –
kwota
przyznana na
dzień 19-082013 kwota
dostępna na 3112-2014 –
10 mln zł

WIBOR 1 M +
marża

WIBOR 1 M +
marża

50 mln zł

WIBOR 1 M +
marża

2 mln zł

Brak kosztów.
Zadłużenie
powinno zostać
spłacone w dniu
jego powstania.

Aneks Nr 1 z 02.09.2010,
Aneks Nr 2 z 15.12.2010,
Aneks Nr 3 z 22.06.2011, Aneks
nr 4 z 05.09.2011,
Aneks Nr 5 z 05.09.2012, Aneks
Nr 6 z 04.09.2013
19.08.2013
Aneks Nr 8 z 19.08.2013,
Aneks Nr 9 z 23.10.2013,
Aneks Nr 10 z 16.04.2014

29.12.2009
Aneks nr 1 z 23.07.2010,
Aneks nr 2 z 12.01.2011,
Aneks Nr 3 z 24.05.2011,
Aneks Nr 4 z 12.06.2012,
Aneks Nr 5 z dnia 02.07.2013,
Aneks Nr 6 z 30.05.2014
14.05.2010
Aneks Nr 1 z 22.10.2010,
Aneks Nr 2 z 30.09.2011, Aneks
Nr 3 z 01.12.2011,
Aneks Nr 4 z 29.11.2012, Aneks
Nr 5 z 29.11.2013,
Aneks nr 6 z 28.11.2014
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30.09.2016)

30.09.2016)

31.05.2015

30.11.2015

Spółka w okresie
01.07.201331.12.2014 nie
korzystała ze
środków obrotowych
w ramach
dostępnych w
bankach limitów
kredytowych
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Umowy leasingowe
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku
zawarła 3 umowy leasingu z PKO Leasing S.A., dotyczące samochodów na łączną wartość
197,5 tys. zł. Okres finansowania tych umów wynosi 36 miesięcy - po jego upływie Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. ma prawo nabycia przedmiotów leasingu.
W związku z terminowym zakończeniem 4 umów, w roku obrotowym 2013/2014 Spółka wykupiła
przedmioty Umowy Leasingu.
Finansowanie wewnątrzgrupowe
W ramach Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w okresie sprawozdawczym
funkcjonowały niżej wymienione umowy o finansowanie wenątrzgrupowe:

Kredytodawca/ Pożyczkodawca

Kwota
udzielonego
kredytu/ pożyczki

Data podpisania umowy

Okres spłaty

GZNF „Fosfory” Sp. o.o., Gdańsk Porozumienie w sprawie warunków
spłaty wierzytelności

79 mln zł

AGROCHEM Sp. z o.o., Dobre Miasto –
Umowa Pożyczki

11 mln zł

Zakłady Azotowe „Chorzów” S.A. –
Umowa Pożyczki

47 mln zł

SCF Natural Sp. z o.o. – Umowa
Pożyczki

600 tys. zł

07.05.2014

30.06.2017

1 mln zł

23.12.2014

31.12.2016

BBM Sp. z o.o. – Umowa Pożyczki

26.05.2011
31.08.2017
Aneks Nr 1 z 26.02.2014
19.03.2013
Aneks Nr 1 z 15.05.2014,
Aneks Nr 2 z 31.12.2014
02.04.2014

31.12.2018

30.09.2021
Aneks Nr 1 z 31.12.2014

W dniu 31 lipca 2013 roku podpisany został z GZNF Fosfory Sp. z o.o. Aneks nr 6 do Porozumienia
w sprawie spłaty wierzytelności z dnia 26 maja 2011 roku dotyczący zwolnienia zabezpieczenia
w postaci hipoteki. W zamian GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. zobowiązały się do ustanowienia zastawu
rejestrowego na wszystkich nowych 95 550 udziałach w AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o.
w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, o łącznej wartości nominalnej 9 555 000 zł. Aneks
ten dotyczy zabezpieczenia wierzytelności przejętych przez GZNF Sp. z o.o. od dawnego „AGROCHEM”
Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie.
W dniu 15 października 2013 roku podpisana została z AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o. umowa
dotycząca ustanowienia na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zastawu rejestrowego
na zapasach tytułem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Porozumienia w sprawie warunków
spłaty wierzytelności z dnia 29 listopada 2012 roku. Wartość umowy 11,3 mln zł.
W dniu 24 października 2013 roku podpisana została z GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. umowa dotycząca
ustanowienia na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy S.A. zastawu na nowoutworzonych
95 550 udziałach w AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o. tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki przejętej
przez GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. od dawnego „AGROCHEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie. Wartość
umowy 9 555 000 zł.
W dniu 31 grudnia 2013 roku w wyniku sprzedaży przez GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. udziałów
w Spółkach: AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o. i „AGROCHEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście
oraz znaków towarowych „AGROCHEM” na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe„ Puławy” S.A.,
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dokonano potrąceń wierzytelności GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. wobec Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. z tytułu udzielonych pożyczek. W efekcie powyższych działań zobowiązanie z tytułu
pożyczki przejętej przez GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. od „AGROCHEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie
wygasło w całości zaś zobowiązanie z tytułu pożyczki GZNF Fosfory Sp. z o.o. uległo częściowemu
umorzeniu i wyniosło na dzień 31 grudnia 2013 roku 46 641 713,05 zł.
W dniu 26 lutego 2014 roku został podpisany Aneks nr 7 do Porozumienia z dnia 26 maja 2011 roku
zawartego z GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. Aneks dotyczy zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na rzecz
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. , a dotyczących wierzytelności (pożyczka i limit kredytu
kupieckiego) od dawnej Agrochem Sp. z o.o. w Człuchowie (ACZ) oraz poręczenia przez GZNF
za zobowiązania ACZ. Jednocześnie w związku z obniżeniem kwoty zobowiązania z tytułu pożyczki
GZNF, zgodnie z w/w Aneksem zmianie uległ harmonogram spłaty pożyczki tj. skróceniu uległ termin
całkowitej spłaty kapitału z 29 grudnia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz obniżyła się kwota
ostatniej raty kapitałowej 3 722 671,23 zł na 3 641 713,05 zł. W dniu 26 lutego 2014 roku został
podpisany też Aneks nr 8 do w/w Porozumienia dotyczący obniżenia marży stosowanej przy obliczaniu
kwoty odsetek od umowy pożyczki.
W dniu 2 kwietnia 2014 roku podpisana została z Zakładami Azotowymi „Chorzów” S.A. Umowa
Pożyczki celowej w kwocie 47 000 000 zł. Pożyczka przeznaczona została na spłatę zobowiązań wobec
ARP S.A. oraz na współfinansowanie inwestycji „Rozbudowa kotłowni węglowej”. Ostateczny termin
spłaty pożyczki przypada na wrzesień 2021 roku. W dniu 19 maja 2014 roku podpisana została Umowa
o ustanowienie zastawu rejestrowego dotycząca zabezpieczenia zobowiązań wynikających z w/w
Umowy Pożyczki. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 56 400 000 zł. Z datą 31 grudnia 2014 roku
został zawarty Aneks nr 1 do w/w Umowy Pożyczki dotyczący przesunięcia rat przypadających
do spłaty w I półroczu 2015 roku najpóźniej na koniec okresu rozliczeniowego, tj. do 30 września
2021 roku.
W dniu 7 maja 2014 roku podpisana została z SCF Natural Sp. z o.o. Umowa Pożyczki w kwocie
600 000 zł. Pożyczka przeznaczona została na działalność bieżącą. Ostateczny termin spłaty pożyczki
czerwiec 2017 roku.
W dniu 17 czerwca 2014 roku podpisane zostały umowy dotyczace zabezpieczenia zobowiązań
wynikających z w/w Umowy Pożyczki: umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej oraz umowa
zastawu rejestrowego z najwyższą sumą zabezpieczenia 715 000 zł. W dniu 23 lipca 2014 roku
podpisany został Aneks nr 1 do w/w Umowy zastawu rejestrowego. Doprecyzowano zapisy dotyczące
przedmiotu zastawu zgodnie z wymaganiami sądu rejestrowego.
W dniu 15 maja 2014 roku podpisany został z Agrochem Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście
Aneks nr 1 do Umowy Pożyczki z dnia 19 marca 2013 roku. Aneks dotyczy obniżenia marży. Z datą
31 grudnia 2014 roku został zawarty Aneks nr 2 do w/ Umowy Pożyczki dotyczący przesunięcia spłaty
raty przypadającej w grudniu 2014 roku na luty 2014 roku.
W dniu 23 grudnia 2014 roku podpisana została z Bałtycką Bazą Masową Sp. z o.o. Umowa Pożyczki
celowej w kwocie 1 000 000 zł. Pożyczka przeznaczona zostanie na sfinansowanie dokończenia
rozpoczętej inwestycji pn. „Rozbudowa Terminalu Nawozów Sypkich do obsługi dodatkowo towarów
w opakowaniach zjednostkowanych typu Big Bag”. Ostateczny termin spłaty pożyczki: 31 grudnia 2016
roku.
Gwarancje Bankowe
W roku obrotowym 2013/14 na zlecenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zostały
wystawione dwie gwarancje bankowe:
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Rodzaj i strony gwarancji

Data wystawienia

Przedmiot zabezpieczenia

Kwota gwarancji

Termin ważności

Gwarancja bankowa wystawiona przez Bank
PKO BP na rzecz PGNiG TERMIKA S.A.

23.09.2013r.

zabezpieczenie zobowiązań
wynikających z Umowy
ramowej sprzedaży na
dostawę LIKAM.

140 146,20 zł

30.09.2015r.

Akredytywa standby wystawiona przez Bank
PKO BP na rzecz STATOIL ASA*)

30.12.2013r.

zabezpieczenie zobowiązań
wynikających z Kontraktu
na dostawy gazu.

4 340 000 EUR

01.03.2015r.

*)W Nocie 36 zawarto informację dotyczącą akredytyw otwartych w ramach limitu kredytowego PKO BP na kwotę 5 738 000 EUR , na którą
składają się dwie akredytywy:
- akredytywa standy na kwotę 4 340 000 EUR (w tabeli powyżej);
- akredytywa importowa na kwotę 1 398 000 EUR (opisana na str. 39).

W dniu 10 grudnia 2013 roku wygasła Gwarancja Bankowa na kwotę
Beneficjentem była firma Alfa Laval Polska Sp. z o.

415 626 EUR, której

Zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. lokuje nadwyżki środków pieniężnych w bezpieczne
instrumenty w instytucjach finansowych o wysokiej wiarygodności. Ograniczanie ryzyka
inwestycyjnego osiągane jest poprzez dywersyfikację podmiotów przyjmujących depozyt. Dodatkowo
Spółka monitoruje sytuację finansową banków przyjmujących depozyty. Analizie podlegają: sytuacja
ekonomiczno-finansowa, współczynniki wypłacalności, a także ratingi. W roku obrotowym 2013/2014
nadwyżki środków pieniężnych lokowane były w depozyty bankowe oraz utrzymywane na rachunku
bieżącym w PKO BP S.A. powiązanym z usługą cash-poolingu.
Odsetki wypracowane z tego tytułu za okres od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku wyniosły
11,4 mln zł. Lokowanie odbywało się na warunkach rynkowych, dla lokat bankowych uzyskiwano
stawki często powyżej WIBID-u dla adekwatnego okresu lokaty.

Stan środków ulokowanych
na dzień 31 grudnia 2014 roku
lokaty w ZŁ

289 187,3 tys. zł

lokaty w EUR

2 931,1 tys. EUR

lokaty w USD

2 900 tys. USD

Ryzyko walutowe
W Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. prowadzona jest działalność w zakresie zabezpieczania
ryzyka walutowego zgodnie z polityką uregulowaną zarządzeniem wewnętrznym. Realizowana polityka
ma na celu ograniczenie zmienności przepływów pieniężnych, wynikającej z fluktuacji kursów
walutowych, w tym w szczególności: minimalizację negatywnych odchyleń przepływów pieniężnych od
planowanego budżetu poprzez hedging naturalny (czyli bilansowanie wpływów walutowych
wydatkami walutowymi).
Pozostała ekspozycja walutowa narażona na ryzyko niekorzystnych zmian kursów walutowych podlega
zabezpieczeniu poprzez zawieranie terminowych transakcji walutowych. Wolumen zawieranych
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transakcji nie może przekraczać poziomu 80% planowanej ekspozycji walutowej. Zabezpieczenie
ekspozycji na poziomie od 80% do 100% każdorazowo wymaga uchwały Zarządu Spółki.
W roku obrotowym 2013/2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawierała wyłącznie
transakcje typu „forward”. Zawarte transakcje zabezpieczały ryzyko spadku wartości przyszłej
przewidywanej ekspozycji walutowej.
W roku obrotowym 2013/2014, trwającym od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku, zostało
rozliczonych łącznie 257 transakcji zabezpieczających z wynikiem (+) 1 744 192,22 zł (w tym wynik
na transakcjach w EUR:(+) 4 761 922,41 zł, w USD: (-) 3 017 730,19 zł).
Wycena 17 transakcji otwartych na dzień 31 grudnia 2014 roku dokonana przez bank wyniosła
(-)135 196,35 zł. Wpływ transakcji zabezpieczających na wynik za rok obrotowy 2013/2014 (18
miesięcy) był dodatni i wyniósł (+) 4 510 749,81 zł, w tym:
(+) 1 744 192,22 zł z tytułu transakcji zrealizowanych;
(-) 135 196,35 zł z tytułu wyceny na dzień 31 grudnia 2014 roku;
(-) (-) 2 901 753,94 zł wyksięgowanie ujemnej wyceny transakcji otwartych na dzień 30 czerwca
2013 roku.
Ryzyko związane z ubezpieczeniami
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ubezpiecza się w zakresie obejmującym różne rodzaje
ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Pomimo to Spółka może być narażona na ryzyka, które
znajdują się poza jej kontrolą, a które nie mogą być w pełni objęte polisami ubezpieczeniowymi.
Umowy Ubezpieczeniowe
W dniu 28 listopada 2013 roku została odnowiona na okres od 1 grudnia 2013 roku do 30 listopada
2014 roku Polisa ubezpieczenia z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Polisa stanowi
zabezpieczenie roszczeń dotyczących usunięcia ewentualnych, negatywnych skutków w środowisku
związanych z eksploatacją składowiska odpadów. W sierpniu 2014 roku Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. przystąpiła do skonsolidowanego ubezpieczenia środowiskowego zawartego
przez Grupę Azoty S.A. na okres od 1 sierpnia 2014 roku do 31 lipca 2015 roku.
Z dniem 1 lutego 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i jej podmioty zależne: GZNF
„Fosfory” Sp. z o.o., AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.
przystąpiły do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Dyrektorów i Członków Zarządu Spółki
Kapitałowej (D&O), zawartej przez Grupę Azoty S.A. na okres od 17 września 2013 roku do 16 września
2014 roku.
W dniu 12 maja 2014 roku został wystawiony Aneks do w/w umowy ubezpieczenia, zgodnie z którym
ochroną ubezpieczeniową od dnia 1 lutego 2014 roku do 16 września 2014 roku zostały objęte kolejne
spółki zależne Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy S.A.: REMZAP Sp. z o.o., Zakłady Azotowe
Chorzów S.A., PROZAP Sp. z o.o., SCF Natural Sp. z o.o. Powyższa polisa D&O we wrześniu 2014 roku
została odnowiona na okres od 17 września 2014 roku do 16 września 2015 roku.
W lutym 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wraz z innymi spółkami wiodącymi Grupy
Azoty podpisała Umowę o świadczenie usług dotyczącą wyceny majątku w/w spółek według wartości
odtworzeniowej do celów ubezpieczeniowych.
W ramach Skonsolidowanego Programu Ubezpieczenia Grupy Azoty w lipcu 2014 roku zostały zawarte
przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Umowy Generalne oraz Polisy na okres od 1 lipca 2014
roku do 30 czerwca 2015 roku w zakresie:

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;
ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń w zakresie wszystkich ryzyk;
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ubezpieczenia utraty zysku wskutek szkody objętej ubezpieczeniem mienia od wszystkich
ryzyk;
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub
posiadania mienia;
ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (CARGO).
W dniu 2 grudnia 2013 roku Spółka zawarła Polisę Ubezpieczenia Ryzyka Kredytu Kupieckiego na okres
od 1 grudnia 2013 roku do 30 listopada 2014 roku, a w dniu 1 grudnia 2014 roku Spółka odnowiła w/w
Polisę na okres od 1 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku (13 miesięcy). Ubezpieczeniem tym
objęte są należności Spółki od odbiorców CAPROLACTAMU® i Melaminy® w kraju i w eksporcie do
wysokości przyznanych przez Ubezpieczyciela limitów kredytowych, a w przypadku wybranych odbiorców
ubezpieczeniem objęte są należności z tytułu sprzedaży: PULREA® (mocznik), RSM®, kwas azotowy,
PULAN® (saletra amonowa), H2O2 TM (nadtlenek wodoru), Likam ® (woda amoniakalna), NOXy®, przedgon
alkoholowy oraz PUC-C (produkty utleniania cykloheksanu) - poza transakcjami realizowanymi w ramach
gwarancji bankowych, akredytyw lub awalu.

Umowy Prewencyjne
Umowa o przekazanie środków finansowych na Fundusz Ubezpieczeniowy
W lutym 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., podpisała z Konsorcjum Brokerskim
Umowę o przekazanie środków finansowych na Fundusz Ubezpieczeniowy. Zgodnie z w/w umową
Broker zobowiązał się do przekazania środków finansowych na poczet Funduszu Ubezpieczeniowego
w wysokości 25% zainkasowanego przez niego kurtażu brokerskiego, w tym m.in. środki na pokrycie
kosztów wyceny majątku w/w spółek według wartości odtworzeniowej do celów ubezpieczeniowych
sporządzanej przez Hestia Loss Control Sp. z o.o. W ramach w/w Umowy w dniu 1 października 2014
roku na rachunek bankowy Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wpłynęła kwota 110 tys.
zł jako zwrot kosztów dotyczących w/w wyceny majątku.
Umowa o przekazanie środków finansowych na Fundusz Prewencyjny
W dniu 22 kwietnia 2014 roku na rachunek bankowy Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
wpłynęła druga (ostatnia) transza środków w kwocie 50 tys. zł w ramach Umowy o przekazanie
środków finansowych na Fundusz Prewencyjny zawartej w dniu 25 stycznia 2013 roku. Środki
z Funduszu Prewencyjnego zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu generatorów piany
lekkiej.
Ryzyko związane z funduszami pomocowymi
W latach poprzednich Spółka skorzystała z refinansowania realizowanych projektów ze środków
programów UE. Niedotrzymanie warunków zawartych umów o dofinansowanie może skutkować
koniecznością zwrotu całkowitej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami karnymi. Szczegółowe
informacje dotyczące potencjalnych zobowiązań z tego tytułu zamieszczono w Sprawozdaniu
finansowym w nocie 39.
W dniu 29 lipca 2013 roku podpisany został Aneks do umowy o dofinansowanie dla projektu
„Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną w Zakładach Azotowych
„Puławy” S.A.”, wydłużający okres kwalifikowania wydatków do 30 listopada 2013 roku.
W dniu 13 grudnia 2013 roku wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji
(EFRG) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 6 061,19 zł z tytułu
przyznanej jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok
2013 – Decyzja z dnia 20 listopada 2013 roku.
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W dniu 2 grudnia 2013 roku podpisana została Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego przez Konsorcjum (5 podmiotów) w ramach
programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy pt. „Optymalizacja metod zagospodarowania odpadów
powiertniczych”. Łączne przyznane dofinansowanie Konsorcjum to 11 074 000,00 zł, w tym
dofinansowanie dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 5 000 000,00 zł.
Pierwsza transza dofinansowania w wysokości 9 269 196,00 zł wpłynęła na konto Grupy Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 12 grudnia 2013 roku. W ramach podziału dofinansowania na
Spółkę przypadła kwota 4 266 000,00 zł,
W dniu 12 marca 2014 roku został podpisany Aneks nr 1 do w/w umowy dotyczący wydłużenia
terminu realizacji projektu z dnia 30 czerwca 2014 roku do dnia 31 października 2015 roku.
W dniu 22 grudnia 2014 roku został podpisany Aneks nr 2 do w/w umowy dotyczący
przeniesienia środków między kategoriami wydatkowania.
W dniu 12 marca 2014 roku podpisany został Aneks do umowy o dofinansowanie dla projektu
„Budowa instalacji redukcji NOx na kotłach OP-215 nr 4 i 5 w Zakładach Azotowych
„Puławy” SA” wydłużający okres kwalifikowania wydatków z dnia 31 sierpnia 2014 roku do
28 lutego 2015 roku.
W dniu 27 grudnia 2013 roku złożono w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wniosek o płatność końcową dla projektu „ Budowa instalacji
odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.”. W dniu
17 czerwca 2014 roku na rachunek Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wpłynęła kwota
dofinansowania w wysokości 20 000 000 zł.
Ryzyko udzielonych poręczeń na rzecz osób trzecich
Łączna wartość poręczeń udzielonych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie przekracza
10 % kapitałów własnych.
W roku obrotowym 2013/2014 Skarb Państwa nie podjął zobowiązań w imieniu Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A..
Poręczenie dla spółki BBM Sp. z o.o.
W okresie sprawozdawczym funkcjonowało poręczenie udzielone przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. wobec mBank S.A. dotyczące spłaty kredytu zaciągniętego przez BBM Sp. z o.o.
Poręczenie obowiązuje do dnia 30 grudnia 2017 roku.
W związku z terminową spłatą przez BBM Sp. z o.o. rat kredytu inwestycyjnego, zgodnie z Aktem
Notarialnym z dnia 23 grudnia 2005 roku, w dniu 24 stycznia 2014 roku został zawarty z mBank S.A.
Aneks Nr 9 do Umowy Poręczenia zmniejszający wysokość zobowiązań Poręczyciela – Grupy Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A wobec banku z kwoty 1 730 tys. USD do kwoty 1 230 tys. USD.
Po okresie sprawozdawczym
W związku z terminową spłatą przez BBM Sp. z o.o. rat kredytu inwestycyjnego, zgodnie z Aktem
Notarialnym z dnia 23 grudnia 2005 roku , w dniu 22 stycznia 2015 roku został zawarty z mBank S.A.
(dawniej BRE Bank S.A.) Aneks nr 10 do Umowy Poręczenia zmniejszający wysokość zobowiązań
Poręczyciela wobec banku z kwoty 1 230 tys. USD do kwoty 730 tys. USD.
Szczegóły dotyczące udzielonego poręczenia przedstawione zostały w Sprawozdaniu Finansowym
w nocie 39.
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Akredytywy
Akredytywa importowa otwarta w marcu 2010 roku przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. w ramach kontraktu na Budowę Instalacji Odsiarczania Spalin na kwotę 16 624 186 USD
została przedłużona do 31 marca 2015 roku. Saldo akredytywy na dzień 31 grudnia 2014 roku
wynosi 482 390,00 USD. Zabezpieczenie akredytywy stanowi kaucja środków pieniężnych na
kwotę 482 390,30 USD.
W dniu 18 marca 2014 roku na zlecenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., otworzona
została akredytywa importowa na kwotę 1 939 700 EUR na okres do 31 grudnia 2014 roku.
Beneficjentem akredytywy jest HOSOKAWA ALPINE. Akredytywa stanowi zabezpieczenie
kontraktu na dostawę dwóch linii do wytłaczania folii trójwarstwowej. Zabezpieczenie akredytywy
stanowi kaucja środków pieniężnych w PLN w wysokości 120% kwoty akredytywy. Płatności
wynikające z w/w akredytywy zostały zrealizowane w okresie ważności akredytywy.
W dniu 21 marca 2014 roku na zlecenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., otworzona
została akredytywa importowa na kwotę 1 398 000 EUR na okres do 24 grudnia 2015 roku.
Beneficjentem akredytywy jest UREA CASALE. Akredytywa stanowi zabezpieczenie kontraktu na
zakup strippera E-E1. Akredytywa została otwarta w ramach Umowy kredytu w formie limitu
kredytowego wielocelowego.
Regulacje prawne – Rozporządzenie EMIR
W związku z wejściem w życie wymogów związanych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie instrumentów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji
(rozporządzenie EMIR) na przedsiębiorców finansowych jak i niefinansowych został nałożony
obowiązek raportowania każdego zawartego kontraktu pochodnego oraz wszelkich zmian lub
rozwiązania tego kontraktu do repozytorium transakcji. Spółka zawarła umowę o uczestnictwo
w repozytorium transakcji (KDPW) w typie pośredni uczestnik repozytorium.
Transakcje pochodne są raportowane do repozytorium transakcji w imieniu Spółki przez Banki,
z którymi te transakcje zostały zawarte. Jako pośredni uczestnik repozytorium Spółka uzyskała dostęp
do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną.

3.7 Majątek trwały Spółki
Spółka prowadzi działalność na bazie majątku trwałego o wartości netto 2 102 mln zł, według stanu na
31 grudnia 2014 roku, z tego 81% to rzeczowe aktywa trwałe.

Środki trwałe w tys. zł
1
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Umorzenie (amortyzacja)
Inne zmiany
Wartość netto na koniec okresu
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1 lipca 2013

1 lipca 2012

1 lipca 2013

-31 grudnia 2014

-30 czerwca 2013

-31 grudnia 2013

2

3

4

1 407 736

1 102 462

1 407 736

381 365

413 946

144 427

(191 636)

(106 108)

(63 198)

(8 811)

(2 564)

(2 729)

1 588 654

1 407 736

1 486 236
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Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1 588 654 tys. zł i obejmuje
środki trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne. Szczegółowe informacje zawiera Sprawozdanie
Finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna - Noty 23 i 26.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. użytkowała
grunty o powierzchni całkowitej 764,6796 ha.
Grunty ogółem, w tym:

764,6796

Grunty położone w ogrodzeniu, w tym:

321,5057

- grunty wykorzystane pod działalność produkcyjną

104,9213

- grunty wykorzystane pod pozostałą działalność

11,4995

- grunty pod drogami

90,8977

- grunty dzierżawione przez firmy obce i pozostałe

114,1872

Grunty poza ogrodzeniem

443,1739

Stan prawny gruntów
Grunty w wieczystym użytkowaniu Spółki

643,0387

Grunty własne

-

Grunty o nieuregulowanym stanie prawnym, w tym:

121,6409

- postępowanie prawne w toku

78,2031

- pozostałe

43,4378

W okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku nastąpiły zmiany w zakresie gruntów
użytkowanych przez Spółkę, w tym:
aktem notarialnym REP A nr 4741/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku rozwiązano stosunek
użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach ewidencyjnych :1287/1 i 1287/3 o łącznej
powierzchni 4,5050 ha;
aktem notarialnym REP A Nr 2103/2014z dnia 16 maja 2014 roku nabyto prawo użytkowania
wieczystego działek nr 4086/45 i 4086/57 ( Jaszowiec) o łącznej powierzchni 1,4257 ha;
decyzją Wojewody Lubelskiego GN-I.752.5.2013.BC z dnia 8 maja 2014 roku stwierdzono
nabycie prawa użytkowania wieczystego dla działki numer 298 o powierzchni 1,9055 ha
( dotychczas nieuregulowany stan prawny).
3.8 Działalność inwestycyjna
W roku obrotowym 2013/2014 Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 335 mln złotych
(bez nakładów na prace rozwojowe).
W analizowanym okresie realizowano około 120 projektów inwestycyjnych, z czego zakończono
realizację 62 projektów oraz przeprowadzono 2 odbiory główne częściowe.
Realizowane projekty dotyczyły przede wszystkim budowy nowych instalacji, poprawy efektywności
instalacji istniejących oraz dostosowania do przepisów ochrony środowiska. Prowadzono również
przedsięwzięcia modernizacyjne mające na celu wymianę i modernizację urządzeń, decydujących
o poprawie jakości produkowanych wyrobów oraz poprawie pewności ruchu instalacji produkcyjnych,
poprawie warunków pracy i obsługi klienta.
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Źródła finansowania realizowanych projektów (tys. zł)
Wyszczególnienie

1 lipca 2013 roku

1 lipca 2012 roku

1 lipca 2013 roku

-31 grudnia 2014 roku

-30 czerwca 2013 roku

31 grudnia 2013 roku

2

3

4

1
Nakłady

336 663

293 679

124 006

281 556

237 888

94 419

Dotacje

24 216

50

Zobowiązania

30 891

55 741

Źródła finansowania
środki własne

29 587

Ważniejsze projekty inwestycyjne realizowane w roku obrotowym 2013/2014
Nowe instalacje
Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu: PULGRAN®
Produkcja płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu: RSM®S, PULASKA®.
Podwyższenie mocy produkcyjnych, poprawa efektywności istniejących instalacji
Stokaż amoniaku – zwiększenie zdolności magazynowych amoniaku.
Zakup i montaż linii do nadruku folii i worków – podwyższenie mocy produkcyjnych, spełnienie
oczekiwań klientów oraz przepisów prawnych.
Zakup i montaż linii do wytłaczania folii trójwarstwowej – podwyższenie zdolności produkcyjnej
instalacji produkującej folię.
Rozbudowa sieci sprzedaży RSM łącznie o łącznie 800 zbiorników o pojemności 25m 3 i 50m3 optymalizacja sprzedaży RSM w kraju, a w rezultacie możliwość dotarcia do największej liczby
końcowych odbiorców (efekt sieci) z uwzględnieniem optymalnej logistyki.
Zakup i montaż kompresora wodoru 1900 Nm3 – poprawa efektywności instalacji.

Inwestycje proekologiczne
Budowa instalacji odsiarczania spalin w zakładowej elektrociepłowni – obniżenie emisji tlenków
siarki – efektem dodatkowym zastosowanej technologii odsiarczania spalin jest produkt handlowy
- siarczan amonu w ilości około 40 000 ton/rok.
Budowa instalacji redukcji NOx na dwóch kotłach zakładowej elektrociepłowni – obniżenie emisji
tlenków azotu.
Instalacja odwadniania osadu Biologicznej Oczyszczalni Ścieków – dostosowanie do norm
dotyczących składowania odpadów z oczyszczalni.
Decyzje organów statutowych Spółki
Zarząd pozytywnie zatwierdził do realizacji (zaopiniował) 59 projektów inwestycyjnych o łącznej
wartości 488,0 tys. zł oraz zakup 5 gotowych dóbr o łącznej wartości 8,2 mln zł.
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie aktywów trwałych w ramach 18 projektów
inwestycyjnych o łącznej wartości 464,5 mln zł oraz zakupu 2 gotowych dóbr o łącznej wartości
6,5 mln zł.
41

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 lipca 2013 roku – 31 grudnia 2014 roku

Stan zaawansowania zamierzeń inwestycyjnych
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

przedstawionych

Opis inwestycji

w

Prospekcie emisyjnym

Stan zaawansowania prac

Rodzaj inwestycji: Podwyższenie mocy produkcyjnych.
Cel: Dostosowanie zdolności produkcyjnych instalacji do zwiększonych potrzeb rynku.

Intensyfikacja zdolności produkcji nawozów płynnych wraz
ze zwiększeniem pojemności stokaży gotowych
produktów. Inwestycja poprawi elastyczność procesów
wytwarzania oraz dystrybucji nawozów, co przełoży się
bezpośrednio na osłabienie efektu sezonowości produkcji
nawozowej.

W świetle sytuacji na rynku nawozów płynnych i granulowanych
projekt został poddany weryfikacji. W wyniku uzyskanych analiz
Zarząd Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w dniu 28.02.2007 r.,
mając na uwadze brak jednoznacznych przesłanek wskazujących
na ekonomiczną opłacalność realizacji projektu, podjął decyzję
o jego zawieszeniu do czasu zmian na rynkach zbytu.
W wyniku zmiany sytuacji rynkowej wznowiono prace
nad opracowaniem nowej koncepcji budowy stokaży w oparciu
o wytwarzanie innowacyjnych produktów płynnych
z wykorzystaniem istniejących zasobów Spółki. W oparciu
o ww. koncepcję realizowany jest projekt produkcyjny
pn. „Produkcja płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu
amonu”. W ramach projektu wybudowano 6 zbiorników
na nawozy płynne. Inwestycja została zakończona.

Rodzaj inwestycji: Inwestycje strukturalne.
Cel: Zmiana aktualnej struktury produkcji poprzez wprowadzenie na rynek produktów w sposób istotny zmodyfikowanych.
Restrukturyzacja w obszarze saletry w kierunku uruchomienia
produkcji nowych nawozów granulowanych. Planowane zdolności
produkcyjne nowej instalacji wynoszą około 800 000 ton/rok. Zakłada
się zachowanie całkowitej ilości azotu w produkowanych nawozach,
w instalacjach na aktualnym poziomie, natomiast nowy nawóz będzie
wzbogacony o dodatkowe składniki oczekiwane na rynku.

Wypracowano zrewidowaną, wielowariantową
koncepcję realizacji kompleksu nawozowego,
z uwzględnieniem towarzyszących rozwiązań
logistycznych. Określono budżet projektu
i wykonano analizy ekonomiczne. Projekt w
wybranym wariancie uzyskał pozytywne opinie
organów korporacyjnych Spółki, a Spółka rozpoczęła
starania o możliwości pozyskania na realizację
strategicznie istotnego dla niej projektu pomocy
publicznej w postaci ulokowania nowego kompleksu
w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rodzaj inwestycji: Nowe inwestycje.
Cel : poszerzenie palety produktów.
Nowe produkty zgodne z założoną strategią poszerzania portfela
produktowego. Instalacja będzie wytwarzała w skali roku
do 20 000 ton nowego produktu opartego na przetwórstwie
węglowodanów, przeznaczonego głównie na rynek krajowy, którego
potrzeby do chwili obecnej są niemal w 100% zaspokajane importem
z Europy Zachodniej.

Zmiana otoczenia rynkowego zdezaktualizowała
pierwotne założenia do projektu. Kontynuując
zainteresowanie przetwórstwem surowców
naturalnych. Spółka zawiązała wspólne
przedsięwzięcie z Instytutem Nawozów Sztucznych
w obszarze produkcji ekstraktów z surowców
naturalnych.

Inwestycja realizowana w obszarze związków nadtlenowych jako
pierwszy etap programu strategicznego dywersyfikującego portfel
produktowy. Inwestycja realizowana w systemie joint-venture
z jednym z globalnych producentów z branży chemicznej.

Negocjacje z potencjalnym partnerem zakończyły się
niepowodzeniem. Silna konsolidacja branży, trudna
sytuacja rynkowa, jak również mocno ograniczony
dostęp do rozwiązań aplikacyjnych utrudnia
wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania
w tym obszarze.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku inne zamierzenia inwestycyjne przedstawione
w Prospekcie emisyjnym Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zostały zakończone.
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3.9 Badania i rozwój
W roku obrotowym 2013/2014 prowadzone w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. prace
badawcze i rozwojowe związane były z realizacją strategii Spółki. Zakres realizowanych prac obejmował
przede wszystkim opracowanie nowych i rozwój istniejących technologii oraz udoskonalanie
wytwarzanych produktów. Prace badawcze i rozwojowe, w znacznej mierze, stanowiły kontynuację lub
rozwinięcie prac prowadzonych w latach ubiegłych.
Z bardziej znaczących prac należy wymienić:
koncepcję wdrożenia w Spółce technologii wytwarzania nowych nawozów azotowych
i wieloskładnikowych na bazie saletry amonowej, o ulepszonych własnościach użytkowych;
badania i implementację technologii redukcji emisji tlenków azotu (NOx) z zastosowaniem
roztworu mocznika;
opracowanie i implementację sposobu przerobu osadów z biologicznej oczyszczalni ścieków;
opracowanie technologii syntezy tworzyw biodegradowalnych na bazie półfabrykatów
i produktów wytwarzanych w Spółce Dominującej i Spółkach zależnych;
prace studialno-projektowe w obszarze poprawy efektywności procesów wytwórczych;
projekty badawcze w zakresie optymalizacji efektywności stosowania obecnych i rozważanych
produktów nawozowych.
W dniu 23 grudnia 2014 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekazało informację o pozytywnej
ocenie merytorycznej i zarekomendowało do dofinansowania projekt „Wsparcie dla rolnictwa
niskoemisyjnego - zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030
i 2050”.
Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w skład którego oprócz Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. wchodzą:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy – Koordynator
Projektu;
Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk;
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.
Celem 3-letniego projektu LCAgri1 jest poprawa wydajności wykorzystywania zasobów poprzez
wdrożenie innowacyjnych niskowęglowych praktyk rolniczych oraz promocję zrównoważonego
stosowania mineralnych nawozów przez gospodarstwa rolne w Polsce. Przeprowadzone badania będą
podstawą opracowania dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. certyfikatów na zastosowania
nawozów prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego (emisji gazów cieplarnianych). Wyniki
przeprowadzonych prac wykorzystane zostaną w programowaniu działań polityki rolnej Polski
w zakresie działań klimatycznych oraz doskonalenia metod szacowania emisji z rolnictwa w Krajowym
Systemie Inwentaryzacji i Szacowania Emisji.

1

Metoda LCA (Low Carbon Agriculture) zakłada badania minimalizacji wpływu nawożenia na poziom emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery z tytułu wykorzystania nawozów mineralnymi i praktyk rolniczych, z uwzględnieniem zmian
zachodzących w klimacie.
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3.10

Projekty strategiczne

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad projektem Elektrownia Puławy. W dniu
23 grudnia 2014 roku zawarto z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. porozumienie
o rozwiązaniu umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym, dotyczące realizacji projektu.
Spółka aktualnie prowadzi prace studialne w zakresie kontynuacji projektu.
W roku obrotowym 2013/2014 prowadzono prace przygotowawcze dla strategicznego projektu
inwestycyjnego w obszarze granulacji mechanicznej nawozów na bazie saletry amonowej rozpoczęcie realizacji spodziewane jest w roku 2015. Spółka podjęła działania zmierzające do
objęcia inwestycji pomocą publiczną z tytułu realizacji inwestycji na podstawie zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
W dniu 12 sierpnia 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwróciła się do Ministra
Gospodarki z wnioskiem o włączenie nowych terenów, niezabudowanej działki o numerze
ewidencyjnym nr 1300/36, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki, w granice Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Starachowice”. Nieruchomość ta została wybrana przez Spółkę na lokalizację nowej
inwestycji p.n. „Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej”.”
Spółka rozpoczęła również realizację szeregu proefektywnościowych inicjatyw w ramach
wspólnego w Grupie Azoty S.A. Programu Doskonałości Operacyjnej (Azoty PRO).
3.11

Ochrona środowiska

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest jednym z pionierów i liderów
kompleksowych działań i programów proekologicznych:

rozwijania

Spółka podejmuje systematyczne działania we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania;
systematycznie identyfikuje i monitoruje skutki swojej działalności dla środowiska;
stale pracuje nad podniesieniem wiedzy i świadomości ekologicznej swoich pracowników.
Dzięki temu negatywne skutki działalności Spółki dla środowiska, sukcesywnie się zmniejszają.
Zaznaczyć trzeba, że wszystkie aktywności Spółki są stale weryfikowane i oceniane przez kierownictwo
zgodnie z zasadami określonymi w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, Środowiskiem i
Bezpieczeństwem
Zintegrowany system zarządzania
W Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. funkcjonuje certyfikowany Zintegrowany System
Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem. W chwili obecnej System ten spełnia
wymagania następujących norm:
ISO 9001: 2008 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania;
ISO 14001: 2004- Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania;
PN-N-18001: 2004 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
W Spółce funkcjonuje certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności potwierdzający
zgodność z wymaganiami norm ISO 22000: 2005 i ISO/ TS 22002-1: 2009. System obejmuje produkcję
i sprzedaż gazów technicznych (dwutlenek węgla i wodór).
Dążąc do długofalowego wzrostu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. realizuje wymagania
Ramowego Systemu Zarządzania Programu „Responsible Care – Odpowiedzialność i Troska”,
potwierdzeniem jest Certyfikat wydany przez Kapitułę Programu, ważny do 31 grudnia 2017 roku
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zakwalifikowana jest do zakładów dużego ryzyka
wystąpienia awarii przemysłowej. W związku z tym w Spółce funkcjonuje System Bezpieczeństwa
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wynikający z obowiązku spełnienia wymagań zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska.
System ten jest szczegółowo opisany w dokumencie „PROGRAM ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM
AWARIOM
PRZEMYSŁOWYM”.
Opracowano
również
Raport
o bezpieczeństwie,
który jest w miarę potrzeb i zmian aktualizowany.
Poprzez realizację ustaleń wynikających z Programu „Opieka nad Produktem dla Nawozów” Spółka
spełnia standardy rekomendowane przez międzynarodowe stowarzyszenie producentów nawozów
Fertilizers Europe (FE). Certyfikat wydawany jest przez niezależną firmę zewnętrzną, która potwierdza
spełnienie wymagań programu. Certyfikat jest ważny do 24 maja 2017 roku
Spółka posiada także certyfikaty wydane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą ISO
17025:2005:
Certyfikat akredytacji Laboratorium Higieny Pracy o ważny do 15 listopada 2017 roku
Certyfikat akredytacji Laboratorium Jakości ważny do grudnia 2016 roku.
Natomiast Zakład Dozoru i Badań Technicznych posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego
Poza certyfikatami Systemów Zarządzania w Spółce funkcjonują następujące certyfikaty wyrobów:
Certyfikat na znak jakości „Q” dla nawozów – PULREA® (mocznik), PULAN® (saletra amonowa)
i RSM® (roztwór saletrzano-mocznikowy 32%), wydany przez PCBC S.A. ważne do 2 kwietnia
2016 roku;
Certyfikat na znak „NAWÓZ WE” dla nawozów PULREA®(mocznik), PULAN® (saletra amonowa),
PULAN® (saletra amonowa 34,4%) i RSM® (roztwór saletrzano-mocznikowy 32%) – wydany
przez PCBC S.A. ważne do 11 maja 2017 roku.
Pozwolenie zintegrowane
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie
ochrony środowiska oraz wymogów ustawy - „Prawo ochrony środowiska”, która określa zasady
ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań
zrównoważonego rozwoju.
Obecnie Spółka prowadzi działalność przemysłową m.in. w oparciu o decyzję - Pozwolenie
zintegrowane na eksploatację instalacji - Decyzja Nr PZ 7/2004 znak: ŚiR.V.6618/31-5/04 z dnia
31.12.2004 r. wydana przez Wojewodę Lubelskiego, zmieniona:
decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2007,
decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego z 25 listopada 2008 roku,
decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego z 27 lipca 2010 roku,
decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego z 9 sierpnia 2011 roku,
decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego z 28 listopada 2012 roku,
decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego 23 października 2014 roku,
decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego 28 listopada 2014 roku.
Raport Początkowy
W celu spełnienia wymogów dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych w zakresie opracowania
raportu początkowego, na zlecenie Spółki został opracowany Raport początkowy o stanie
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. Raport
początkowy jest dokumentem obejmującym wszystkie instalacje wchodzące w skład Grupy Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
W związku z realizacją przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przedsięwzięcia polegającego
na budowie nowej Instalacji do produkcji nawozów stałych na bazie mocznika i siarczanu amonu
(PULGRAN), w grudniu 2014 roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o zmianę
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pozwolenia zintegrowanego w przedmiotowym zakresie wraz z wymaganym przepisami prawa
Raportem początkowym o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.
Decyzje Sektorowe
Decyzja Starosty Puławskiego z dnia 27 października 2014 roku zezwalająca na prowadzenie
działalności w zakresie transportu odpadów.
Decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie z dnia 17 grudnia 2014
roku zatwierdzająca Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne.
Przybliżenie lokalnej społeczności problematyki ochrony środowiska w Grupie Azoty Zakładach
Azotowych „Puławy” S.A
1. W roku 2013 i 2014 roku opracowano i rozesłano do wszystkich jednostek/komórek
organizacyjnych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. , szkół na terenie Puław i gminy
Puławy oraz organów administracji samorządowej Zintegrowany Raport Roczny za rok 2012 i rok
2013 zawierający szeroko ujęte informacje z obszaru środowiskowego oraz Programu
Odpowiedzialność i Troska.
2. Przeprowadzono w Spółce ogólnopolski
uczestnikami są pracownicy oraz dzieci
„Odpowiedzialność i Troska”.

konkurs fotograficzny „Złap zająca”, którego
pracowników firm realizujących Program

3. W miesiącach październik 2013 rok – maj 2014 rok w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A., przeprowadzono czwartą edycję Ekologicznej Akademii Umiejętności (EAU). Nauczyciele
z lokalnych szkół pogłębiali w ramach tego projektu swoją wiedzę o środowiskowych aspektach
funkcjonowania firmy chemicznej na przykładzie „Puław”. Projekt realizowany był w ramach
programu „Odpowiedzialność i Troska”.
4. W miesiącach luty 2014 roku – maj 2014 roku już po raz dziesiąty zorganizowano wśród uczniów
szkół podstawowych powiatu puławskiego akcję „Drzewko za butelkę”, będącą ogólnopolską
inicjatywą firm chemicznych, realizujących Program „Odpowiedzialność i Troska”. 2030 uczniów
z dwudziestu placówek edukacyjnych zebrało łącznie 844 359 sztuk plastikowych butelek.
Posadzono 401 drzew.

Działania na rzecz ochrony zdrowia
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. corocznie finansują szczepienia ochronne przeciw grypie
dla pracowników Spółki.

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (tys. zł)
Za okres:
01.01.2013 - 31.12.2013
(płatne do 31.03.2014)

Wyszczególnienie
Emisje zanieczyszczeń do powietrza

4 817,2

Ścieki

1 121,0

Pobór wód

6 059,5

Odpady

128,4

Razem

12 126,1
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Działania proekologiczne w roku obrotowym 2013/2014
Działania w obszarze ochrony powietrza atmosferycznego
Zakończono I etap budowy instalacji do redukcji emisji NOx na 4 i 5 kotle w zakładowej
elektrociepłowni. Efektem działania instalacji jest ograniczenie emisji NOx z tych kotłów do poziomu
350mg/m3 . W trakcie realizacji jest etap II, czyli instalacja dawkowania roztworu mocznika do komory
paleniskowej. Prowadzono prace związane z realizacją II etapu inwestycji, zakończenie którego
pozwoli na uzyskanie emisji NOx poniżej 200 mg/m3 .
W listopadzie 2014 roku zakończono prace związane z modernizacją obrotowych podgrzewaczy
powietrza kotła nr 4. Uzyskany efekt to poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie zużycia
węgla, a tym samym emisji zanieczyszczeń.
Działania w obszarze ochrony wód
W grudniu 2014 roku zakończono realizację modernizacji Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Fekalnych
poprzez zmianę sposobu napowietrzania ścieków w rowach biologicznych Oczyszczalni Ścieków
Fekalnych. Uzyskane efekty to poprawa pracy oczyszczalni ścieków poprzez wprowadzenie ciągłej
kontroli nad stężeniem tlenu w osadzie czynnym oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
W wrześniu 2014 roku zakończono modernizację układu pomp P1, P2, P3 filtrów i rurociągów
roztworowych na linii III Instalacji Saletry Amonowej. Modernizacja układu polega na zredukowaniu
liczby urządzeń, zamianie starych konstrukcyjnie i awaryjnych pomp na nowy, wydajny, ograniczający
emisję ścieków i liczbę przestojów układ. Uzyskany efekt to zmniejszenie zrzutu ładunków ściekowych,
poprawa ciągłości ruchu instalacji oraz poprawa warunków pracy.
W czerwcu 2014 roku zrealizowano zadanie polegające na zamontowaniu analizatora jonu
amonowego na wylocie kanalizacji opadowej do kanału zrzutowego. Uzyskane efekty to wprowadzenie
ciągłego monitoringu stężenia azotu amonowego w strumieniu wód pochłodniczych i opadowych na
wylocie do kanału zrzutowego.
W II półroczu 2013 roku zakończono proces modernizacji węzła zawracania wód umownie czystych w
Zakładzie Elektrociepłowni. Realizacja powyższego zadania pozwoli na ograniczenie zużycia wody
powierzchniowej przez Spółkę. Łączny czas pracy pompy w ciągu roku, a tym samym łączna ilość
zawróconych wód uzależniona jest od temperatury, jakości wody wiślanej oraz wód zawracanych.
W celu ograniczenia zrzutu związków azotu i ChZT2 do rzeki Wisły oraz przygotowania Spółki
do przyszłych wymogów BAT3, kontynuowano pracę rozwojową ” Kompleksowe oczyszczanie ścieków
przemysłowych”. W grudniu 2014 roku opracowano raport końcowy.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
(Dz.U. z 2 września 2014, poz.1169), oczyszczalnie ścieków służące do oczyszczania ścieków
pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zostały włączone do
grupy instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego do dnia 1 lipca 2015
roku.

2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) jest to pojęcie umowne stosowane jako miara zanieczyszczeń w wodzie i ściekach. Oznacza ilość

tlenu w mg/L pobranego z utleniacza (w umownych warunkach) na utlenienie w ściekach związków organicznych i niektórych
nieorganicznych.
3

BAT (ang. Best Available Techniques – Najlepsze Dostępne Techniki) – zgodnie z dyrektywą IPPC standard służący określaniu wielkości emisji
zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE.
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System oczyszczania ścieków w Grupie Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. oparty jest
na zastosowaniu oczyszczania ścieków u źródła oraz w trzech głównych oczyszczalniach: Centralnej
Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych, Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych oraz
Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Bytowych.
W 2014 roku zakończono realizację projektu Instalacja odwadniania osadu BOŚ. Odwodnienie osadu
pozwoli na przekazywanie osadu podmiotom zewnętrznym do dalszego jego zagospodarowania.
Działania w obszarze gospodarki odpadami
W roku obrotowym 2013/2014 w Spółce zagospodarowano około:
155 099 ton popiołów suchych do produkcji materiałów budowlanych;
131 115 ton mieszanek popiołowo - żużlowych do zamykania i rekultywacji wyrobisk.
Działania w obszarze bezpieczeństwa:
W październiku 2014 roku zakończono prace związane z realizacją zadania Modernizacja stanowiska
do rozładunku kwasu siarkowego. Realizacja zadania polegała na wymianie urządzeń na nowe. Efekt to
wyeliminowanie ryzyka skażenia gleby.
Budowa i oddanie do użytku budynku obsługi kierowców oczekujących na załadunki przy Bramie
nr 5 wyposażonego w pomieszczenia socjalne dla kierowców. Uzyskany efekt to ograniczenie
zanieczyszczenia wokół parkingu oraz zmniejszenie emisji spalin samochodowych
Zabudowa instalacji centralnego odkurzania obiektów nawęglania. Uzyskany efekt - utrzymanie
właściwej czystości obiektów kotłowni i nawęglana - usuwanie pyłu węglowego, przeciwdziałanie
wybuchom węgla i pyłu.
Po okresie sprawozdawczym
W styczniu 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymała wyróżnienie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej za duże zaangażowanie i aktywne podejście do zagadnień dotyczących
zapewnienia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy w Grupie Azoty Zakładach Azotowych
Puławy S.A. oraz za opracowanie pt.: Stosowanie środków ochrony indywidualnej gwarancją poprawy
bezpieczeństwa pracy” w 42 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska
Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie standardów
emisyjnych dla niektórych instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania
odpadów (Dz.U. 2014 poz.1546), które w istotny sposób zaostrzyło standardy z dużych źródeł spalania
paliw. Podjęte przez Spółkę w latach poprzednich działania (Instalacja odsiarczania spalin oraz budowa
instalacji redukcji NOx na kotłach nr 4 i 5) stanowią istotny krok w kierunku spełnienia nowych
wymagań.

3.12

Pracownicy

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. zatrudniała
3 307 pracowników, wobec 3 285 pracowników zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2013 roku.
W roku obrotowym 2013/2014 zatrudniono 226 pracowników, a rozwiązano umowy o pracę
ze 196 osobami. Ponadto 39 pracowników odeszło na świadczenia rehabilitacyjne, urlop bezpłatny lub
urlop wychowawczy, a 31 pracowników z tego typu świadczenia powróciło do pracy.
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Na emerytury ustawowe i wcześniejsze oraz renty w roku obrotowym 2013/2014 odeszło 60
pracowników.
Zatrudnienie średnie dla okresu
Wyszczególnienie

Pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach
robotniczych
Pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach
nierobotniczych
Razem

1 lipca 2013
31 grudnia
2013

Stan zatrudnienia na dzień
30 czerwca
2013 roku

31
grudnia
2013
roku

2092

2087

2087

1204

1215

1198

1208

3291

3307

3285

3295

1 lipca 2013
31 grudnia
2014

1 lipca 2012
30 czerwca
2013

2088

2084

2087

1209

1192

3297

3276

31 grudnia
2014 roku

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za pośrednictwem dwóch
Agencji Pracy Tymczasowej zatrudniała 137 pracowników na stanowiskach związanych z sezonowością
pracy. Współpraca z Agencjami Pracy Tymczasowej jest elastyczną formą zatrudnienia umożliwiającą
obniżenie kosztów osobowych Spółki.

Wynagrodzenie [ w zł/m-c/etat]

1 lipca 2013 roku
- 31 grudnia 2014 roku

1 lipca 2012 roku
- 30 czerwca 2013 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
Jednostce Dominującej

5 490

5 107

W Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. obowiązuje system wynagradzania określony
w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy z dnia 22 marca 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami.
Dwoma znaczącymi składnikami funduszu wynagrodzeń są wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek
zmianowy dla pracowników wykonujących pracę zmianową. Tabela wynagrodzeń określa widełki
wynagrodzenia zasadniczego w każdej kategorii płacowej.

Zasady premiowania pracowników spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. określone są
w Regulaminie premiowania stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
z dnia 22 marca 2006 roku, gdzie wysokość funduszu premiowego uzależniona jest od zysku netto
wypracowanego przez Spółkę za dany kwartał roku obrotowego.
W sierpniu 2014 roku zostało podpisane Porozumienie - Umowa Społeczna zawarte w dniu 30 lipca
2014 roku pomiędzy Spółką Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, Spółką Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. oraz wszystkimi działającymi w Spółce zakładowymi organizacjami
związkowymi.
Ponadto od 1 grudnia 2014 roku w Spółce obowiązuje nowy Regulamin nagrody rocznej dla
pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
W roku obrotowym 2013/2014 Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podjął
dodatkowe decyzje w sprawach wynagradzania i premiowania pracowników Spółki:
W dniu 23 października 2013 roku - podpisano Postanowienie Układowe do Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w sprawie
uruchomienia od 1 listopada 2013 roku powszechnych motywacyjnych podwyżek
wynagrodzeń zasadniczych oraz wzrostu dodatku zmianowego dla pracowników Spółki;
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W dniu 18 listopada 2013 roku - podpisano Postanowienie Układowe do Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w sprawie
uruchomienia od 1 listopada 2013 roku regulacyjno-motywacyjnych podwyżek wynagrodzeń
zasadniczych oraz wzrostu dodatku zmianowego dla pracowników Spółki;
Dnia 4 grudnia 2013 roku - została uruchomiona wypłata nagrody z zysku za rok obrotowy
trwający od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku;
W dniu 12 maja 2014 roku - zostało zawarte Porozumienie między Pracodawcą a wszystkimi
działającymi w Spółce zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie zwiększenie odpisu
podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku i wypłacenia
nagrody wakacyjnej dla pracowników Spółki.
W dniu 19 maja 2014 roku – podjęto decyzję w sprawie przyznania pracownikom Spółki Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nagrody z okazji Dnia Chemika;
W dniu 17 listopada 2014 roku - zostało zawarte Porozumienie między Pracodawcą
a wszystkimi działającymi w Spółce zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie
uruchomienia wypłaty nagrody świątecznej dla pracowników Spółki;
Na podstawie Regulaminu nagrody rocznej dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. została wypłacona w terminie do 20 grudnia 2014 roku I transza nagrody rocznej
za okres od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Zmiany warunków płacy
We wrześniu 2013 roku w oparciu o procedurę negocjowania wskaźnika przyrostu przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia, wynikającą z Art.8 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy rozpoczęto
proces negocjacji wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok obrotowy
2013/2014 w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A..
Zarząd Spółki w dniu 21 października 2013 roku wydał Zarządzenie w sprawie ustalenia wskaźnika
przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku obrotowym 2013/2014, zgodnie z którym
roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Grupie Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. na rok obrotowy 2013/2014 trwający od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku
wynosi 3,0 %.
Zwolnienia grupowe
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie korzystała z systemu zwolnień grupowych.
Spory zbiorowe
W roku obrotowym 2013/2014 w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. nie odnotowano
sporów zbiorowych.
Rozwiązanie, zawieszenie, zawarcie zakładowego lub zbiorowego układu pracy
Pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotow „Puławy” S.A. obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
zawarty w dniu 22 marca 2006 roku.
W roku obrotowym 2013/14 Pracodawca podpisał z zakładowymi organizacjami związkowymi siedem
Protokołów dodatkowych do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dotyczacych:
wprowadzenia nowej Tabeli wynagrodzeń;
zwiększenia odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4 protokóły);
ujednolicenia zapisów odnośnie czasu pracy pracowników Spółki;
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wprowadzenia Regulaminu nagrody rocznej dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.
Szkolenia
W roku obrotowym 2013/2014 w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. odnotowano
7 211 osoboszkoleń, których łączny koszt wyniósł 2, 9 mln zł.
Działalność socjalna
Działalność socjalna finansowana jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
z którego w roku obrotowym 2013/2014 na rzecz pracowników wypłacono świadczenia o wartości
19,8 mln zł.

3.13

Sytuacja Spółki na rynku kapitałowym

Na dzień 30 grudnia 2014 roku kurs akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. wyniósł 139,50 zł/akcję.
i w relacji do kursu zamknięcia z 1 lipca 2013 roku wzrósł o 3,56%.
Najwyższą wartość kurs akcji PUŁAW odnotował 2 grudnia 2013 roku osiągając 194,95 zł/akcję,
natomiast najniższą wartość 131,15 zł/akcję odnotowano 7 maja 2014 roku. Na koniec grudnia 2014
roku kapitalizacja Spółki wyniosła 2 667 mln zł.
Aktualnie 95,98% akcji Puław należy do Grupy Azoty S.A. W posiadaniu pozostałych akcjonariuszy
pozostaje 4,02% akcji.
Najważniejsze wydarzenia, które mogły mieć wpływ na notowania akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. w roku obrotowym 2013/2014:
A.

B.

C.

D.

8 lipca 2013 - oddanie do użytku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nowych
inwestycji: instalacji do odsiarczania spalin, linii do produkcji nawozów płynnych z siarką oraz
nowego centrum logistycznego dla nawozów granulowanych o wartości 360 mln zł.
8 lipca 2013 - powołanie przez Radę Nadzorczą Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na
Prezesa Zarządu Spółki jej dotychczasowego Wiceprezesa Pana Mariana Rybaka oraz
powierzenie funkcji Wiceprezesów Zarządu jej dotychczasowym członkom: Panu Zenonowi
Pokojskiemu oraz Panu Wojciechowi Kozakowi na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji
Zarządu.
30 sierpnia 2013 - publikacja wyników Spółki za rok obrotowy 2012/13. Zysk netto Grupy
Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyniósł 390,15 mln zł wobec 600,6 mln zł rok
wcześniej. Przychody spadły do 3 885,9 mln zł z 3 948,3 mln zł w analogicznym okresie roku
2011/2012.
11 września 2013 - Zarząd Spółki zarekomendował przeznaczenie na dywidendę z zysku za rok
obrotowy 2012/2013 kwoty 163,4 mln zł. Proponowana dywidenda na akcję to 8,55 zł. Zarząd
Spółki wniósł jednocześnie o wyznaczenie dnia dywidendy na 27 grudnia 2013 roku, natomiast
dnia wypłaty dywidendy na 17 stycznia 2014 roku.
14 listopada 2013 – publikacja wyników Spółki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Zysk
netto Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyniósł 17,8 mln zł. Przychody spadły
do 839,8 mln zł z 878 mln zł w analogicznym okresie roku 2012/2013.
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E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.
N.

O.

P.

Q.

20 listopada 2013 - wstępne akceptacje przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
projektu budowy instalacji do produkcji tiosiarczanu amonu na terenie gdańskiej rafinerii
należącej do Lotosu. Koszt inwestycji wraz z budową zbiorników to ponad 120 mln zł.
29 listopada 2013 –podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 listopada
2013 roku uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2012/2013 w wysokości 198 413 700 zł.
Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wyniosła 10,38 zł. Dzień prawa do dywidendy
ustalono na 3 stycznia 2014 roku a dzień wypłaty dywidendy na 17 stycznia 2014 roku.
20 grudnia 2013 - przesunięcie terminu spełnienia wszystkich warunków decydujących o
realizacji przedsięwzięcia -budowa Elektrowni Puławy z 31 grudnia 2013 roku na 31 marca
2014 roku, przez strony Umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym, tj. Grupy Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
30 grudnia 2013 - podpisanie przez Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
załącznika do umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego zawartej z Polskim
Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w dniu 14 stycznia 1999 r. na czas nieokreślony.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie uzgodnionych ilości gazu ziemnego przez
PGNiG S.A. Podpisany załącznik określa poziom mocy umownej oraz ilości paliwa gazowego
zamawiane na rok 2014. Ilość i moc umowna uzgadniana jest pomiędzy stronami oddzielnie na
każdy rok kalendarzowy.
10 stycznia 2014 r - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zawarła umowę z TRAMMO
AG. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez Spółkę RSM. Szacowana wartość Umowy wynosi
385 mln zł.
27 luty 2014 - publikacja wyników Spółki za II kwartały roku obrotowego 2013/2014. Zysk
netto Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyniósł 36,9 mln zł. Przychody spadły
do 1 762,5 mln zł z 1 850,6 mln zł w analogicznym okresie roku 2012/2013.
15 maj 2014 - publikacja wyników Spółki za III kwartały roku obrotowego 2013/2014. Zysk
netto Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyniósł 135,2 mln zł. Przychody
spadły do 2 745,9 mln zł z 2 955,7 mln zł w analogicznym okresie roku 2012/2013.
11 czerwiec 2014 - W transakcjach poza rynkiem regulowanym, będąca własnością rosyjskiego
potentata chemicznego Grupy Akron, spółka Norica skupiła 2,78 proc. akcji polskiej Grupy
Azoty, zwiększając udział strony rosyjskiej do ponad 20% akcji.
5 sierpnia 2014 - umieszczenie Grupy Azoty na liście podmiotów strategicznych (ze względu na
skalę działalności, duży wpływ na polską gospodarkę i ogromne znaczenie dla rynku pracy).
14 sierpnia 2014 - publikacja wyników Spółki za IV kwartały roku obrotowego 2013/2014. Zysk
netto Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyniósł 208,79 mln zł wobec
390,34 mln zł rok wcześniej. Przychody spadły do 3 625,8 mln zł z 3 885,9 mln zł w
analogicznym okresie roku 2012/2013.
15 września 2014 – podpisanie umowy społecznej przez Zarząd Grupy Azoty S.A. oraz
przedstawicieli organizacji związkowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Dokument ten zawiera ochronę praw pracowniczych zatrudnionych w puławskiej spółce.
6 października 2014 – informacja prezesa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Mariana
Rybaka o planowanej inwestycji tj. budowy instalacji do mechanicznej granulacji saletry
amonowej o nakładach ponad 100 mln zł, która ma rozpocząć się w 2015 roku.
8 października 2014 – Zawarcie umowy znaczącej ze spółkami Kronospan Chemical Szczecinek
Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Diakol Strazske S.R.O. z siedzibą na Słowacji, Dukol
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R.

S.

T.

U.

V.

Ostrava S.R.O. z siedzibą w Czechach na sprzedaż melaminy na okres od dnia 1 lipca 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2018 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 251 mln zł.
Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż mocznika PULREA ze spółkami Kronospan Mielec Sp.
z o.o., Diakol Strazske S.R.O. z siedzibą na Słowacji, Dukol Ostrava S.R.O z siedzibą w Czechach
na sprzedaż mocznika PULREA obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018
roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 305 mln zł.
5 listopada 2014 – Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podjął uchwałę
o odstąpieniu od procesu nabycia należących do Grupy Ciech - Zakładów Chemicznych
Organika Sarzyna w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji w spółce Ciech S.A.
przez KI Chemistry i decyzji nowego właściciela o rezygnacji ze sprzedaży Zakładów
Chemicznych Organika Sarzyna.
13 listopada 2014 – publikacja wyników Spółki za V kolejnych kwartałów roku obrotowego
2013/2014. Zysk netto Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyniósł 211,3 mln zł,
przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 4 472,0 mln zł.
4 grudnia 2014 - unieważnienie przetargu na wybór generalnego wykonawcy projektu
Elektrownia PUŁAWY. Powodem unieważnienia postępowania był brak odpowiednich
przepisów prawa zapewniających długoterminowe wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji.
17 grudnia 2014 - podpisanie przez Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
załącznika do umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego zawartej z Polskim Górnictwem
Naftowym i Gazownictwem S.A. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie
uzgodnionych ilości gazu ziemnego przez PGNiG S.A. Szacunkowa wartość umowy w 2015 roku
wynosi 894 mln złotych netto.
Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej sprzedaży - zakupu węgla energetycznego pomiędzy
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. a Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A.,
określającego warunki dostaw węgla energetycznego w roku 2015. Wartość umowy wynosi
obecnie łącznie 910 mln zł netto.
23 grudnia 2014 r - Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. dotyczącej realizacji projektu „Elektrownia Puławy”.
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3.14

Pozycja Spółki w rankingach

W roku 2013/2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymała następujące nagrody i
wyróżnienia:
Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2013, przyznana Spółce i Prezesowi Zarządu Marianowi
Rybakowi przez Business Centre Club, Warszawa 25 stycznia 2014
Diament Forbesa - nagroda za przeciętny roczny wzrost wartości. Pod uwagę brane były wyniki z
lat 2010-2012. Spółka zajęła 18 miejsce w kraju i pierwsze w województwie lubelskim, Lublin 25
lutego 2014
Nagroda Gospodarcza Prezydenta – nagroda w kategorii „Zielona Gospodarka” za działania
proekologiczne, Warszawa, czerwiec 2014
Nagroda w ogólnopolskim konkursie „Solidny Pracodawca” 2014, sierpień 2014
Nagroda „Złota Karta” Lidera Bezpiecznej Pracy, 22 października 2014
Tytuł „Firma Dobrze Widziana” uzyskany w Konkursie organizowanym przez Business Centre Club,
25 listopada 2014
Nazwa Rankingu

Pozycja

Kategoria Rankingu

Lista 2000

37

Przychody z eksportu w 2013

Rzeczpospolita z 28
października 2014 roku

Lista 2000

87

Przychody ze sprzedaży
za 2013 rok

Rzeczpospolita z 28
października 2014 roku

Giełdowa Spółka Roku 2013

64

Najlepsze spółki giełdowe w
ocenie ekspertów

Puls Biznesu z 1 kwietnia 2014 r

54

Miejsce Publikacji

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 lipca 2013 roku – 31 grudnia 2014 roku

Giełdowa Spółka Roku 2013

15

Najlepsze produkty i usługi

Puls Biznesu z 1 kwietnia 2014 r

Pięćsetka Rzeczpospolitej

78

Szacunkowa wartość

Rzeczpospolita z 23 kwietnia
2014 roku

Pięćsetka Rzeczpospolitej

83

Przychody ze sprzedaży

Rzeczpospolita z 23 kwietnia
2014 roku

Ranking odpowiedzialnych firm 2014

60

Ocenia działań CSR

Dziennik Gazeta Prawna z 28
kwietnia 2014 roku

Setka Kuriera Ranking największych
firm Lubelszczyzny

3

Przychody w 2013 roku

Kurier Lubelski z 12 czerwca
2014 roku

Setka Kuriera Ranking największych
firm Lubelszczyzny

3

Największy zysk netto
w 2012 roku

Kurier Lubelski z 12 czerwca
2014 roku

Setka Kuriera Ranking największych
firm Lubelszczyzny

3

Najwięksi inwestorzy 2013 roku

Kurier Lubelski z 12 czerwca
2014 roku

Setka Kuriera Ranking największych
firm Lubelszczyzny

1

Najwięksi eksporterzy
2013 roku

Kurier Lubelski z 12 czerwca
2014 roku

Złota setka Ranking największych firm
Lubelszczyzny

3

Przychody w 2013 roku

Dziennik Wschodni
z 17 czerwca 2014 roku

Złota setka Ranking największych firm
Lubelszczyzny

1

Przemysł

Dziennik Wschodni
z 17 czerwca 2014 roku

Złota setka Ranking największych firm
Lubelszczyzny

2

Najbardziej zyskowne firmy

Dziennik Wschodni
z 17 czerwca 2014 roku

Złota setka Ranking największych firm
Lubelszczyzny

6

Najwięksi pracodawcy

Dziennik Wschodni
z 17 czerwca 2014 roku

Złota setka Ranking największych firm
Lubelszczyzny

1

Najwięksi eksporterzy

Dziennik Wschodni
z 17 czerwca 2014 roku

Złota setka Ranking największych firm
Lubelszczyzny

3

Najwięksi inwestorzy

3.15

Dziennik Wschodni
z 17 czerwca 2014 roku

Działalność sponsoringowa

Działalność społeczno-sponsoringowa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w roku obrotowym
2013/2014 (okres od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2014 roku) prowadzona była zgodnie z planem
przyjętym przez Zarząd Spółki (Uchwała Nr 569/2012/2013 z dnia 17 czerwca 2014 roku, Uchwała
Nr/325/2013/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku) po zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą (Uchwała
Nr 240/VII/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku oraz Uchwała Nr 23/III/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku).
Spółka przestrzegała przyjętego zakresu merytorycznego oraz przyjętych form udzielania pomocy.
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Umowy sponsoringowe i reklamowe
Główne obszary aktywności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. to: promowanie sportu
i zdrowego trybu życia, edukacja i wychowanie oraz wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym.
Sport
Największe środki zostały przeznaczone na sponsoring sportu. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. kontynuowała współpracę z Klubem Sportowym „Azoty-Puławy” oraz Klubem Sportowym „Wisła”
Puławy.
Sponsorowany Klub piłki ręcznej mężczyzn Azoty-Puławy” kolejny rok walczył o czołowe miejsca
najwyższej klasy rozgrywek w kraju i reprezentował polską piłkę ręczną w europejskich pucharach.
Dotarł do półfinału rozgrywek Challenge Cup w sezonie 2013/2014, przegrywając jedynie
z późniejszym zdobywcą Pucharu. Drugi rok z rzędu Klub zdobył brązowy medal w rozgrywkach
Pucharu Polski i zajął czwarte miejsce w rozgrywkach Superligi. Do kadry narodowej Polski było
powołanych łącznie 5 zawodników Klubu, a także po jednym do reprezentacji Czech, Chorwacji, Litwy,
Rosji i Białorusi.
Zawodnik Klubu “Wisła” Puławy - pływak Konrad Czerniak został brązowym medalistą Mistrzostw
Świata w Barcelonie (2013), złotym i srebrnym medalistą Mistrzostw Europy w Berlinie (2014). Piłkarze
nożni Klubu w rozgrywkach II ligi zajęli 8 miejsce w tabeli.
Edukacja
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w 2013/2014 roku:
• była inicjatorem powstania filii UMCS w Puławach (na gruncie Puławskiej Szkoły Wyższej)
z m.in nowym kierunkiem Chemia Techniczna;
• kolejny rok kontynuowała umowę patronacką z Zespołem Szkół Technicznych;
• przeznaczyła środki na wsparcie Studiów Podyplomowych dla doradców rolnych w SGGW
w Warszawie, utworzonych z inicjatywy Centrum Kompetencji. Słuchaczami są m.in.
dystrybutorzy naszych nawozów i rolnicy.
Kultura
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. angażuje się w rozwój społeczności lokalnej poprzez
współorganizację imprez oraz wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym.
Kolejny rok Spółka współpracuje z Puławskim Ośrodkiem Kultury “Dom Chemika”, największym
domem kultury w regionie oraz Muzeum Nadwiślańskim.
Spółka nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Dwa Brzegi będącym organizatorem festiwalu
filmowego w Kazimierzu Dolnym.
Niewątpliwe ważnym wydarzeniem kulturalnym dla mieszkańców Puław była premiera spektaklu
opartego na piosenkach Leonarda Cohena i Jaromira Nohawicy (w reżyserii Mariana Opani Honorowego Obywatela Miasta Puław), która miała miejsce w listopadzie 2014 roku w “Domu
Chemika” w Puławach.
Darowizny
Wszystkie darowizny przekraczające
równowartość 5,0 tys. EUR, zgodnie z regulacjami
obowiązującymi w Spółce, uzyskały zgodę Rady Nadzorczej.
56

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 lipca 2013 roku – 31 grudnia 2014 roku

Mając na uwadze ważne potrzeby społeczne Spółka zdecydowała się wesprzeć znacznymi kwotami
działalność: Stowarzyszenia Kiwanis Klub Puławy, Fundacji Dajmy Szansę Milejów, Zgromadzenie Sióstr
Benedyktynek Misjonarek Dom Zakonny w Puławach. Pierwsze dwie działają na rzecz ochrony zdrowia
i podnoszenia poziomu usług w placówkach medycznych: Szpitalu SPZOZ w Puławach oraz Wschodnim
Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej.
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek Dom Zakonny w Puławach prowadzi Specjalny Ośrodek
Wychowawczy przeznaczony dla chłopców w wieku od 3 do 21 lat, wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania ze względu na upośledzenie umysłowe.
Otrzymane od Spółki środki Zgromadzenie przeznacza na prace związane z budową nowoczesnego
Ośrodka.
Akcje w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. kolejny rok aktywnie uczestniczyła w działaniach
Sekretariatu międzynarodowego programu „Odpowiedzialność i Troska” m.in. poprzez organizację
wśród dzieci akcji edukacyjno-ekologicznej „Drzewko za butelkę”, skierowanego do nauczycieli
lokalnych szkół projektu Ekologiczna Akademia Umiejętności oraz konkursu fotograficznego „Złap
Zająca” adresowanego do pracowników Spółki.
Spółka kontynuowała również wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Puławach oraz Komedą
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, rozpoczętą w 2012 roku akcję „Wspólnie dbamy
o bezpieczeństwo”. W jej ramach przygotowano broszury na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz
o zasadach ruchu drogowego, zorganizowano spotkania w szkołach, przedszkolach. W ramach akcji
przekazano kamizelki odblaskowe do placówek przedszkolnych oraz dla uczniów dojeżdżających
do szkoły rowerem.

Efektywność sponsoringu
Działalność sponsoringowa w zakresie sportu profesjonalnego realizowana przez Grupę Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. oceniana jest przez coroczne badanie efektywności tego obszaru.
Z tegorocznych badań prowadzonych przez Pentagon Research wynika, że sponsorowany przez nas
sport przyniósł w pierwszym półroczu 2014 roku blisko 3,7 mln złotych (wartość mediowa marki).
Jedna trzecia tej wartości to wartość graficzna naszej marki w mediach, a 2/3 wartość tekstów,
w których pojawia się nazwa naszej Spółki. Liczba ekspozycji graficznych to ponad 8 500 – w tym ponad
7 300 przypada na telewizję.
W analizowanym roku do roku układzie pierwszych czterech miesięcy roku (badanie tego okresu
prowadzone jest od 2009 roku) wartość ekspozycji graficznej wzrosła z 624 tys. zł w 2013 roku
do 958 tys. zł w roku 2014. W przeliczeniu na liczbę ekspozycji graficznych oznacza to wzrost
z 3 572 do 6 461 liczby ekspozycji graficznych.
Wartość tekstów w prasie i Internecie również wzrosła w tym okresie, choć w mniejszym stopniu –
z poziomu 1,84 mln zł w 2013 roku do 1,92 mln zł w 2014 roku.
Sumarycznie na przestrzeni ostatnich trzech lat wartość medialna sponsoringu sportowego „Puław”
rosła następująco: 2012 – 2,07 mln zł; 2013 – 2, 46 mln zł; 2014 – 2,88 mln zł.
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4.

Otoczenie zewnętrzne, czynniki i zdarzenia mające wpływ na działalność, wyniki i rozwój
Spółki

Koniunktura w rolnictwie
Koniunktura w rolnictwie w okresie lipiec 2013 roku – grudzień 2014 roku ulegała systematycznemu
pogorszeniu. Na początku omawianego okresu tj. do grudnia 2013 roku średni syntetyczny wskaźnik
koniunktury w rolnictwie (SWKR) był na poziomie 100,6 pkt. procentowego, co świadczyło
o korzystnych relacjach cen skupu produktów rolnych oraz środków produkcji. Sytuację tę potwierdzał
średni wyrównany wskaźnik nożyc cen, którego wartość wyniosła 100,3 pkt. procentowego. Nie miało
to jednak przełożenia na zwiększenie popytu na środki produkcji dla rolnictwa. Z początkiem 2014 roku
nastąpiło pogorszenie koniunktury w rolnictwie, głównie za sprawą spadku wyrównanego wskaźnika
popytu oraz wyrównanego wskaźnika wzrostu cen skupu.
Na pogorszenie koniunktury w rolnictwie wpływ miały przede wszystkim spadki cen skupu
podstawowych surowców rolniczych. W listopadzie 2014r., pomimo niewielkich wzrostów cen zbóż,
producenci wstrzymywali się z ich sprzedażą, w oczekiwaniu na lepsze notowania i popyt.
Spadek cen prawie wszystkich surowców rolniczych i utrzymujące się trudności z eksportem sprawiły,
że żywność taniała. Doprowadziło to do pogorszenia sytuacji finansowej wielu gospodarstw rolnych,
zwłaszcza specjalizujących się w produkcji trzody chlewnej i mleka.
W najbliższym okresie prawdopodobne jest dalsze pogorszenie rynkowych uwarunkowań produkcji
rolniczej. Presja podaży praktycznie wszystkich produktów roślinnych i zwierzęcych w warunkach
umiarkowanego wzrostu popytu krajowego i utrzymujących się trudności w eksporcie będą nadal
działać obniżająco na ceny surowców rolniczych. Koniunkturę mogą poprawiać dalsze obniżki cen
środków produkcji, zwłaszcza bezpośrednich nośników energii i nawozów mineralnych.
Analitycy prognozują, że rok 2015 będzie trudny nie tylko dla producentów rolnych, ale także dla
przetwórców żywności.
Rynek zbóż – międzynarodowy
W sezonie 2013/14, na światowym rynku zbóż poprawiły się relacje podaży i popytu. Zbiory zbóż
w 2013 r. były o 10,9% wyższe niż przed rokiem, a zużycie wzrosło w znacznie mniejszym stopniu
(o 5,1%). W światowym bilansie zbóż zanotowano blisko 70 mln ton nadwyżki, podczas gdy w sezonie
2012/13 – 33 mln niedoborów.
Znacznie wzrosły (o 28 mln ton do poziomu 122 mln ton) zapasy zbóż w krajach, w których są one
potencjalnie dostępne w handlu międzynarodowym, czyli u większych eksporterów.
Po bardzo dobrych zbiorach w 2014 r. relacje podaży do popytu w światowym bilansie zbóż, zarówno
pszenicy, jak i zbóż paszowych, nadal były korzystne. W rezultacie, odmiennie niż w poprzednim
sezonie, na większości światowych i europejskich rynków już w III kwartale 2014 roku nastąpił
sezonowy spadek cen. We wrześniu 2014 roku utrzymała się tendencja spadkowa w porównaniu
z wrześniem 2013 roku, najbardziej potaniały zboża w Europie.
W sezonie 2014/15 światową produkcję pszenicy szacuje się na rekordowym poziomie 720 mln ton
(o 1% więcej niż w poprzednim sezonie).
Rynek zbóż – krajowy
Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej krajowe ceny skupu pszenicy
i żyta w sezonie 2013/14 i II połowie 2014 roku były zdecydowanie niższe od cen z analogicznego
okresu sezonu poprzedniego.
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W 2014 roku zbiory zbóż osiągnęły rekordowe 31,6 mln ton i były o 11,8% większe niż w roku 2013
Znaczący wpływ na wielkość plonów miały bardzo korzystne warunki agrometeorologiczne (łagodna
zima, wczesna wiosna i dobre rozłożenie opadów).
W sezonie 2014/15, w porównaniu z poprzednim, nastąpi poprawa relacji popytu i podaży na
krajowym rynku. Stan zapasów początkowych szacuje się na 1,4 mln ton wobec 3,7 mln ton na
początku sezonu 2013/14. Mimo rekordowych zbiorów, z powodu niskiego stanu zapasów
początkowych, krajowe zasoby zbóż (zapasy początkowe plus zbiory) w sezonie 2014/15 już zwiększyły
się o 3,5% do 33,1 mln ton.

źródło: IERiGŻ; *- dane za grudzień 2014 szacunkowe

źródło: IERiGŻ; *- dane za grudzień 2014 szacunkowe

Koniunktura w chemii
W okresie od lipca 2013 roku do grudnia 2014 roku przedstawiciele polskiej branży chemicznej na ogół
pozytywnie oceniali klimat koniunktury, aczkolwiek na przestrzeni analizowanych 18 miesięcy
obserwowane były różne wartości tych ocen.
W drugim półroczu 2013 roku oceny wahały się od +7 w listopadzie 2013r. do +15 w lipcu 2013r.
W 2014 roku najlepiej koniunktura według ankiet GUS oceniana była w pierwszym półroczu.
W kwietniu i maju 2014 roku oceny wyniosły odpowiednio +23 i +22. Od tego czasu wskaźnik ten
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ulegał konsekwentnej erozji do poziomu +9 w październiku i listopadzie 2014 roku. Zakończenie roku
było nieco bardziej optymistyczne, ponieważ w grudniu klimat w branży oceniono na +12.
Według szacunków Cefic w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2014 roku europejska produkcja chemiczna
wzrosła zaledwie o 0,9% w relacji do analogicznego okresu w 2013 roku. Ceny chemikaliów uległy
obniżeniu, podczas gdy sprzedaż w pierwszych ośmiu miesiącach 2014 roku była na poziomie
zbliżonym do zeszłorocznego. Poziom produkcji i pewności w biznesie był pod koniec trzeciego
kwartału 2014 roku najwyższy od około 3 lat.
Najtrudniejsza sytuacja w raportowanym okresie dotyczyła segmentu petrochemikaliów, gdzie
odnotowano spadek produkcji o 2,8% w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku. Przeciwwagę
stanowił wzrost w obszarze chemii specjalistycznej i konsumenckiej (odpowiednio 3,3% i 1,8%).
W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2014 roku nadwyżka europejskiego eksportu nad importem
wyniosła 26,2 mld euro. W październiku 2014 roku wskaźnik CCI (Industry Confidence Indicator) dla
europejskiego przemysłu chemicznego osiągnął wartość najwyższą od lipca 2011 roku. Wielkość
zamówień i produkcja były w październiku wyraźnie wyższe niż we wrześniu. Utrzymuje się także
pozytywna tendencja w obszarze zatrudnienia w przemyśle chemicznym.
Prognozy na 2015 rok dla europejskiej branży chemicznej przewidują wzrost, aczkolwiek może mieć on
nieco wolniejsze tempo niż przewidywano jeszcze w połowie 2014 roku. Analitycy Cefic przewidują, że
wzrost produkcji chemicznej w Unii Europejskiej w 2015 roku wyniesie około 1% (1,5% we
wcześniejszych prognozach).

Koniunktura w branży energetycznej
Energia elektryczna
Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku SPOT i rynku terminowym dla energii
elektrycznej w okresie od lipca 2013 roku do grudnia 2014 roku wyniósł 291 044 782 MWh, z czego na
Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 35 399 853 MWh, zaś obroty na RTT (Rynek
Terminowy Towarowy) wyniosły 255 526 439 MWh.
Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na
RDN, wyniósł w grudniu 2014 roku 172,29 PLN/MWh, co w porównaniu z początkiem analizowanego
okresu (lipiec 2013) oznaczało około 9% wzrost. W całym analizowanym roku kurs ten wykazywał
tendencję rosnącą, za wyjątkiem ostatniego miesiąca.
Obroty na TGE wykazują z roku na rok tendencję zwyżkową. Jeszcze w 2010 roku wolumen obrotu był
grubo poniżej 100 mln MWh, a już w 2013 roku łączny wolumen na RTT wyniósł 154 299 500 MWh.
Obecny rok zamknął się poziomem 162 977 307 MWh, co daje blisko 6% wzrost.
Gaz ziemny
Według szacunków IHS CERA, średnia cena gazu w Europie wynikająca z kontraktów
długoterminowych w okresie od lipca 2013 roku do grudnia 2014 roku wyniosła około 7,85
EUR/MMBtu. W 2015 roku cena może nieco zmaleć, do poziomu 6,27 EUR /MMBtu.
W okresie od lipca 2013 do grudnia 2014 roku niższe ceny surowca oferował rynek spot. Zgodnie
z szacunkami IHS CERA, średnia cena na głównych europejskich rynkach spot mogła wynieść około 6,78
EUR/MMBtu. W 2015 roku przewidywany jest natomiast spadek do poziomu około 5,70 EUR/MMBtu.
Według The Economist Intelligence Unit tempo wzrostu konsumpcji w latach 2015-2016 roku zwiększy
się do 2,3%, co będzie stanowić znaczną poprawę w stosunku do okresu lat 2013-2014.
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W takim samym tempie będzie rosnąć produkcja surowca. Największy udział w tym wzroście mają
Stany Zjednoczone. Wysokie tempo wzrostu produkcji charakteryzuje także państwa z Bliskiego
Wschodu oraz basenu Morza Kaspijskiego.
Napięcia polityczne na Ukrainie wpłynęły na znaczący wzrost obaw, dotyczących stabilności dostaw
surowca w okresie zimowym. Rosja jest głównym dostawcą gazu na rynek europejski, natomiast
Ukraina ważnym krajem tranzytowym, co w kontekście aktualnych wydarzeń budzi niepokój
w obszarze bezpieczeństwa energetycznego Europy. Państwa członkowskie UE i Komisja Europejska
podjęły szereg kroków zmierzających do zbadania odporności Europy na ewentualne przerwy
w dostawach gazu. Zaliczyć można do nich analizę możliwości technicznych przepustowości
europejskiego systemu gazociągów, zwiększenie zdolności przesyłu zwrotnego oraz rozbudowę bazy
magazynowej.
W listopadzie 2014 roku spółka PGNiG podała informację, że dostawy gazu zza wschodniej granicy były
mniejsze niż przewidywała obowiązująca umowa. Bilansowanie odbywało się z dostaw importowych,
wydobycia krajowego i poboru z podziemnych magazynów. Najbardziej prawdopodobny jest
scenariusz, że dostawy rosyjskiego gazu będą odbywać się bez większych zakłóceń. Jednocześnie stany
magazynowe będą utrzymywane na stosunkowo wysokim poziomie. W efekcie pod koniec sezonu
zimowego oczekiwać można znaczącego spadku cen.
W dniu 17 grudnia 2014 roku Prezes URE decyzją Nr DRG-4212-46(20)2014/652/VII/KS zatwierdził
ustaloną przez PGNiG S.A. "Taryfę w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 7/2015 PGNiG S.A.”.
Zgodnie z tą decyzją, począwszy od 1 stycznia 2015 roku, cena gazu ziemnego dla Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. obniżyła się o ok. 4,4 %.
PGNiG S.A. stosuje stawki opłat przesyłowych wynikające z taryfy Operatora, do którego sieci odbiorca
jest przyłączony zgodnie z warunkami zawartymi w nowej taryfie w rozliczeniach z odbiorcami
pobierającymi paliwo gazowe na podstawie umów kompleksowych.
Po uwzględnieniu stawek opłat za świadczenie usług przesyłania zawartych w zatwierdzonej w dniu
17 grudnia 2014 roku decyzją Prezesa URE Nr DRG-4212-58(11)2014/6154/IX/JDo1 taryfie ustalonej
przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. „Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9”, przy poborze zgodnym
z zamówioną mocą, cena paliwa gazowego ogółem dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
obniżyła się o około 4,23%.
Okres obowiązywania „Taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 7/2015 PGNiG S.A.” został
ustalony do dnia 30 kwietnia 2015 roku, natomiast „Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9”
OGP GAZ-SYSTEM S.A. - do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Regulacje prawne w handlu produktami energetycznymi
Po nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, od 30 kwietnia 2014 roku przywrócono możliwość
występowania z wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie tzw. czerwonych
świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej produkowanej w kogeneracji. Z uwagi na
optymalizację kosztów energii elektrycznej, zdecydowano o maksymalizacji produkcji energii
elektrycznej z własnej elektrociepłowni. Spółka nie spełniła w 2014 roku warunków przyznania tzw.
czerwonych świadectw pochodzenia.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na białe certyfikaty w roku 2014, zgodnie z Protokołem Urzędu
Regulacji Energetyki Nr 1/2014 z dnia 29 października 2014 r., Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. otrzymała świadectwa efektywności energetycznej.
Sprzedaż energii elektrycznej, gazu ziemnego, energii cieplnej, w tym ich dystrybucja, oparta jest
głównie o ustawę Prawo energetyczne i rozporządzenia wykonawcze oraz Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (gazowej i elektroenergetycznej).
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Nowelizacja Prawa Energetycznego tzw. „Mały Trójpak”, która weszła w życie 11 września 2013 roku
modyfikuje podstawę działalności energetycznej.
Przyznane dla przemysłu energochłonnego, na mocy „Małego Trójpaku”, zmniejszenie obowiązku
zakupu i umarzania certyfikatów związanych z zakupem energii elektrycznej wymaga notyfikacji przez
Komisję Europejską. Proces ten jest nadal w toku realizacji.
Jednym z najważniejszych zapisów nowelizacji jest wprowadzenie tzw. obliga gazowego. Dla
usprawnienia realizacji obliga (40% w 2014 roku) parlament przyjął ustawę powołującą w ramach
PGNiG spółkę obrotu detalicznego (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o). Rozdzielenie w ramach grupy
kapitałowej PGNiG działalności hurtowej od detalicznej ma na celu również poprawę funkcjonowania
rynku gazu w Polsce –zwiększenie płynności na giełdzie gazu.
Zgodnie z decyzja Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2013 roku nadal tj. do 31 lipca 2014 roku ceny paliwa
gazowego określać będzie Taryfa. Proces zwalniania poszczególnych grup (w pierwszej kolejności
dużych) uczestników rynku z obowiązku przekładania taryf zostaje nie realizowany.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2014 r. poz.
490),nastąpiła nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Wskazana
ustawa przedłuża system wsparcia dla jednostek kogeneracji gazowej oraz jednostek kogeneracji
pozostałej dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji począwszy od
30 kwietnia 2014 roku do 2018 roku.
Nowelizacja określa zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw
pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej. Przepisy dotyczące w/w obowiązku stosuje
się do 30 czerwca 2019 roku.
Decyzją z dnia 31 grudnia 2013 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał
PGNiG do zmiany praktyk, które utrudniały liberalizację rynku gazu. Spółka sukcesywnie zmienia wzory
umów oraz aneksuje już zawarte kontrakty.
Rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) został zaakceptowany przez Radę
Ministrów w kwietniu 2014 roku. Projekt nie będzie notyfikowany przez Komisję Europejską jako
pomoc publiczna. Celem projektu jest co najmniej 15-procentowy udział energii z OZE w końcowym
zużyciu energii brutto w 2020 roku.
Nadal pozostaje nieuregulowana sprawa wsparcia energetyki w zakresie kogeneracji dla nowych
inwestycji (tzw. pomarańczowe certyfikaty).
Inne istotne informacje
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako Operator Systemów Dystrybucyjnych
(gazowego i elektroenergetycznego) spełnia wymogi prawne, na podstawie których Instrukcje
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) nie będą zatwierdzane przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (URE).
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na mocy nowelizacji Prawa energetycznego,
spełniając określone wymogi, uzyskała na 2013 rok oraz 2014 rok status (ogłoszenie Prezesa
URE), odbiorcy przemysłowego. Spółka uzyskuje obowiązek samodzielnego rozliczania się ze
świadectw pochodzenia energii, ale też zyskuje uprawnienie do redukcji poziomu obowiązku
umarzania świadectw pochodzenia energii. W przypadku Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. poziom redukcji wyniesie 40%. Warunkiem niezbędnym jest notyfikacja
przywileju przez Komisję Europejską.
W dniu 18 marca 2014 roku zmieniona została decyzja Prezesa URE z dnia 26 czerwca 2000 roku
Nr OPG/41/590/W/1/2/2000/MS z późn. zm. w sprawie udzielenia koncesji na obrót paliwami
gazowymi, na okres do dnia 1 lipca 2020 roku, poprzez zmianę przedmiotu działalności objętej
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powyższą koncesją, polegającą na obrocie paliwami gazowymi na potrzeby odbiorców,
zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniu 18 marca 2014 roku Prezes URE udzielił Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
koncesję Nr OGZ/108/590/W/DRG/2014/KL na obrót gazem ziemnym z zagranicą na okres od
dnia 24 marca 2014 roku do dnia 1 lipca 2020 roku.
W dniu 17 lutego 2014 roku ukazała się decyzja KE w sprawie notyfikacji Przejściowego Planu
Krajowego (PPK) dla Polski, gdzie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zgłosiła udział
kotłów EC w zakresie NOx i pyłu.
W Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w trakcie aktualizacji jest Zarządzenie dotyczące
wprowadzenia Zakładowej Normy Ubytków Węgla Kamiennego.
W czerwcu nastąpiło zatrzymanie Instalacji Odsiarczania Spalin wskutek problemu
technicznego. Ponowne uruchomienie Instalacji nastąpiło we wrześniu 2014 roku.
Zgodnie z ogłoszoną w grudniu przez Prezesa URE informacją Spółka została wpisana na listę
tzw. odbiorców przemysłowych na 2015 rok.
Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wywiązała się za
2013 rok z obowiązku „kolorowania” energii elektrycznej. W marcu 2014 roku dokonano umorzenia
zakupionych fioletowych i zielonych certyfikatów oraz poniesiono opłatę zastępczą za białe certyfikaty.
W raportowanym okresie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. realizowała zawarte na 2014
rok umowy zakupu Praw majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia, potwierdzających
wytworzenie energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii.
Zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia
opłaty zastępczej w 2014 roku przedstawia się następująco:
świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii - certyfikaty
zielone - 13% sumy energii elektrycznej;
świadectwa pochodzenia energii produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji - certyfikaty:
 fioletowe - 1,1% sumy energii elektrycznej,
 żółte - 3,9% sumy energii elektrycznej,
 czerwone - 23,2% sumy energii elektrycznej;
świadectwa efektywności energetycznej - certyfikaty białe - 1,5% sumy energii elektrycznej.
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne od 30 kwietnia 2014 roku przywrócono możliwość
występowania z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie tzw. czerwonych świadectw
pochodzenia dla produkcji energii elektrycznej produkowanej w kogeneracji.
Z uwagi na optymalizację kosztów energii elektrycznej, zdecydowano o maksymalizacji produkcji
energii elektrycznej z własnej elektrociepłowni. Spółka nie spełniła w 2014 roku warunków przyznania
tzw. czerwonych świadectw pochodzenia.
Koniunktura w innych branżach będących odbiorcami produktów Spółki
Popyt na produkty chemiczne Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zależy głównie od kondycji
ekonomicznej sektorów, które są końcowymi odbiorcami tych produktów. Istotny zatem wpływ na
wyniki finansowe z działalności Spółki ma rozwój i sytuacja gospodarcza w takich branżach jak
budownictwo, meble i AGD, wyroby tekstylne, tworzywa sztuczne, itp.
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Melamina służy do wyrobu szerokiego asortymentu żywic syntetycznych mających zastosowanie
w procesach wytwarzania laminatów dekoracyjnych, płyt drewnopochodnych, klejów, farb i lakierów,
także dla przemysłu motoryzacyjnego, środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego
i papierniczego, tworzyw dla przemysłu elektrotechnicznego i wytwarzania przedmiotów gospodarstwa
domowego.
Kaprolaktam jest stosowany do produkcji tworzywa poliamidowego, które z kolei przerabiane jest na
przędzę tekstylną, techniczną oraz do wytwarzania tworzyw konstrukcyjnych, opakowań spożywczych,
opakowań narzędzi chirurgicznych.
Nadtlenek wodoru wykorzystywany jest w przemyśle papierniczym, gdzie służy do bielenia
wysokowydajnych mas mechanicznych lub chemomechanicznych, do odbarwiania i bielenia
makulatury, do bielenia mas celulozowych.
Efekt skutecznej redukcji toksycznych tlenków azotu możliwy jest dzięki zastosowaniu oferowanego
przez Spółkę kompleksowego pakietu roztworów mocznika i amoniaku, który pod hasłem Efekt
RedNOx® Spółka dedykuje dla skutecznej redukcji szkodliwych substancji.
Sektor budowlany
Według badań ankietowych zgodnych z metodologią GUS, ogólny klimat koniunktury w budownictwie
w okresie od lipca 2013 roku do grudnia 2014 roku oceniany był negatywnie bądź bardzo negatywnie.
Przez cały analizowany okres utrzymywały się ujemne oceny, najniższe - zanotowano w grudniu 2013
roku (-27), natomiast najwyższe - w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku (-4).
W 2014 roku, podobnie jak w 2013, na rynku nie pojawiły się znaczne publiczne środki finansowe,
które mogłyby wpłynąć na poprawę trendu. Znaczącego wpływu nowych kontraktów drogowych na
koniunkturę w branży budowlanej można oczekiwać dopiero w latach 2016/2017.
Analitycy wskazują, że 2014 rok jest dla branży budowlanej okresem przejściowym. Część spółek
uruchomiła procesy restrukturyzacji i adaptacji do nowych warunków rynkowych. Czynnikiem
sprzyjającym przedsiębiorstwom budowlanym jest spadek cen ropy, wpływający na obniżenie kosztów
transportu.
Perspektywy na kolejne lata są bardziej optymistyczne niż obecna sytuacja, pojawiają się nowe
kontrakty a poprawa ogólnej sytuacji gospodarczej także korzystnie wpłynie na popyt w sektorze.
Nowe zamówienia w sektorze publicznym również poprawią koniunkturę w budownictwie, przede
wszystkim drogowym i kolejowym.

64

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 lipca 2013 roku – 31 grudnia 2014 roku

Przemysł meblarski
W okresie od lipca 2013 roku do grudnia 2014 roku wartość produkcji sprzedanej mebli rosła a wśród
przedstawicieli branży panował na ogół optymizm. Wzrost produkcji i sprzedaży dotyczył większości
przedsiębiorstw w branży, niezależnie od klasy wielkości podmiotu i grupy produktów. Wielu
znaczących graczy na rynku polskim planuje inwestycje zmierzające do zwiększenia produkcji
i eksportu.
Według prognoz światowa konsumpcja mebli w 2014 roku odnotuje wzrost na poziomie 4%. W ciągu
ostatniej dekady wartość sprzedaży mebli podwoiła się. Źródłem wzrostu są przede wszystkim rynki
azjatyckie. Kurczy się natomiast rynek w Europie Zachodniej, gdzie w 2014 roku spodziewany jest
spadek o około 1%. W pozostałych regionach wzrost wyniesie odpowiednio: Ameryka Północna (+2%),
Europa Wschodnia (+3%), na Bliskim Wschodzie, w niektórych rejonach Afryki i części Ameryki
Południowej +4%, natomiast w Azji nawet +6%.

Przemysł motoryzacyjny
W raportowanym okresie w polskim sektorze motoryzacyjnym na ogół utrzymywały się dosyć dobre
nastroje. Według danych GUS klimat koniunktury w segmencie Produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli przez cały ten okres oceniany był pozytywnie.
Polska branża motoryzacyjna odpowiada obecnie za blisko 8% PKB, 12% eksportu oraz zatrudnia około
800 tysięcy osób. 78% produkcji polskiego sektora motoryzacyjnego trafia na eksport.
Od dłuższego czasu coraz istotniejszym segmentem polskiego przemysłu motoryzacyjnego jest
produkcja części i akcesoriów. Zmniejsza się natomiast udział Polski w ogólnoświatowej produkcji
samochodów.
W październiku 2014 roku sprzedaż nowych samochodów w Europie wzrosła czternasty miesiąc
z rzędu. Korzystny trend w październiku odnotowano na wszystkich najważniejszych rynkach, poza
Francją. Eksperci stoją jednak na stanowisku, że wkrótce może dojść do pogorszenia sytuacji, jeśli
gospodarka europejska zwolni.
Ożywienie gospodarcze utrzymuje się w Stanach Zjednoczonych, co przekłada się również na bardzo
dobre wyniki branży motoryzacyjnej. Sprzedaż samochodów w USA była wyższa od oczekiwań
analityków. Korzystnym dla światowej branży motoryzacyjnej faktem jest także konsekwentny spadek
cen ropy i w efekcie paliwa, co kreuje dodatkowy popyt w sektorze.
Tworzywa sztuczne
Raporty GUS odnoszące się do segmentu Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych wskazują,
że w raportowanym okresie dominowały pozytywne oceny klimatu koniunktury. Dodatnie oceny
utrzymywały się przez cały analizowany okres.
Dane dotyczące produkcji i popytu świadczą o tym, że branża tworzyw sztucznych w Polsce
dynamicznie się rozwija. Odnotowano dużą ilość inwestycji, realizowanych w dużej mierze z myślą
o eksporcie.
Popyt wewnętrzny przekracza polskie możliwości produkcyjne, co przekłada się na nadwyżkę importu
nad eksportem o około 1,5 mln ton. Niemniej jednak Polska jest także eksporterem tworzyw, głównie
do Niemiec, Czech i Austrii.
Wzrost produkcji tworzyw sztucznych notowany jest także w wymiarze ogólnoświatowym. Środek
ciężkości światowej produkcji tworzyw sztucznych konsekwentnie przenosi się na rynek azjatycki
(głównie chiński). W Europie natomiast obserwowany jest wzrost produkcji w centralnej i wschodniej
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części kontynentu. Europa pozostaje jednak eksporterem netto tworzyw i posiada 20% udział
w światowej produkcji.
Europejscy producenci tworzyw negatywnie oceniają unijne propozycje regulacji ograniczających
wykorzystanie plastikowych torebek. Stowarzyszenia branżowe stoją na stanowisku,
że nieodpowiednio sformułowane przepisy mogą mieć negatywny wpływ na europejską gospodarkę.
Regulacje prawne w międzynarodowym handlu nawozami i produktami chemicznymi
Melamina
1. Nadal obowiązuje cło antydumpingowe na produkt z Chin ze stawką na poziomie 415 USD/tona dla
większości producentów oraz minimalna cena importowa na poziomie 1 153 EUR/tona CIF
europejskie porty dla grupy producentów, w której skład wchodzą: Sichuan Jade Elephant
Melamine S&T Co. Ltd, Shandong Lither Chemical Industry Co. Ltd oraz Henan Junhua
Development Company Ltd. Cło będzie obowiązywać do 13 maja 2016 roku.
2. Międzynarodowa Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (ITC) zatwierdziła
wszczęcie postępowania antydumpingowego i wyrównawczego wobec importowanej melaminy
z Chin oraz Trynidadu i Tobago. W wyniku pozytywnych ustaleń Komisji, Departament Handlu USA
będzie kontynuował postępowanie AD wszczęte w dniu 3 grudnia 2014 roku dotyczące przywozu
melaminy na terytorium USA.
Kaprolaktam
Nałożone przez Chiny stawki cła antydumpingowego na kaprolaktam importowany z Unii Europejskiej
i Stanów Zjednoczonych obowiązujące od 22 października 2011 roku będą obowiązywały przez 5 lat.
W grupie przedsiębiorstw objętych cłem znalazła się również Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A., dla której ustalono stawkę na poziomie 4,4 %. Od 1 stycznia 2012 roku rząd Chin podtrzymuje 9 %
stawkę celną na importowany kaprolaktam, uzasadniając to ochroną lokalnego przemysłu.
Saletra amonowa
Po 15 miesięcznym przeglądzie, Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu ceł
antydumpingowych na import saletry amonowej z Rosji. Oznacza to, że przez 5 kolejnych lat
obowiązywać będą cła w wysokości do 47 EUR/ tona saletry amonowej. Dnia 23 września 2014 roku
Komisja Europejska wydała oficjalne rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie. Jest to odpowiedź na
wniosek złożony w marcu 2013 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Fertilizers Europe, którego
członkiem jest m.in. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Towary pochodzące z Ukrainy
W połowie kwietnia 2014 roku EU przychyliła się wstępnie do propozycji Komisji Europejskiej odnośnie
stawek celnych na towary pochodzące z Ukrainy. Mają być one częścią przyszłej umowy handlowej EU Ukraina. Siarczan amonu i saletrzak pochodzące z Ukrainy nie są obecnie objęte żadnym cłem.
Taryfy na ukraiński mocznik i inne nawozy importowane do UE zostały obniżone w maju 2014 roku
z 6,5% do 5,5%. Obniżka cła ma na celu wsparcie gospodarki ukraińskiej. Jest ona czasowa
i obowiązywać będzie do momentu wejścia w życie wzajemnych umów handlowych UE/Ukraina.
Umowa stowarzyszeniowa UE-Ukraina została podpisania 27 czerwca 2014 roku w Brukseli. Zgodnie
z pierwotnym planem miała zacząć obowiązywać 1 listopada 2014, jednakże Ukraina, Rosja i Unia
Europejska porozumiały się, że najważniejsza, czyli handlowa, część tej umowy (DCFTA - Deep and
Comprehensive Free Trade Area) wejdzie w życie z 14-miesięcznym opóźnieniem, czyli dopiero
1 stycznia 2016 roku.
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Sytuacja na rynkach nawozowych
Rynek krajowy
Spadek cen zbóż w sezonie 2013/2014 wpłynął na pogorszenie relacji cen zbóż do cen nawozów
mineralnych pomimo niewielkiego spadku cen nawozów.
Ceny nawozów w analizowanym okresie w zestawieniu z okresem analogicznym roku ubiegłego –
na podstawie IERiGŻ:

źródło: IERiGŻ; *- dane za grudzień 2014 szacunkowe

źródło: IERiGŻ; *- dane za grudzień 2014 szacunkowe
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źródło: Spółka, informacje rynkowe

Rynek międzynarodowy
Analizowany rok obrotowy (lipiec 2013 – grudzień 2014) to szereg prac remontowych na liniach
amoniaku, mocznika, RSM, saletrzaku i saletry amonowej.
W okresie tym, także wielu światowych producentów wznowiło produkcję (mocznika, saletry
amonowej, saletrzaku). W związku z niską rentownością sprzedaży lub problemami w dostawach
głównych surowców do produkcji niektórzy producenci zmuszeni byli do obniżenia poziomów
produkcyjnych na swoich instalacjach bądź całkowitego wstrzymania produkcji.
W analizowanym roku obrotowym pojawiły się też zapowiedzi budowy nowych instalacji
produkcyjnych bądź całych kompleksów nawozowych:
w Europie - mocznika, amoniaku, saletrzaku i saletry amonowej;
W Rosji – mocznika i amoniaku;
W Ameryce Południowej i Północnej – mocznika, amoniaku;
W Azji i na Bliskim Wschodzie – amoniaku, mocznika, nawozów fosforowych i azotowych,
saletry amonowej;
W Afryce – mocznika, amoniaku.
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źródło: Fertecon

Średnia cena mocznika prilled bulk FOB Baltic w analizowanym roku obrotowym 2013/2014 (lipiec
2013 – grudzień 2014) kształtowała się na poziomie 306 USD/tona. Analizowany rok zakończył się
właśnie na tym poziomie. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego cena mocznika była
niższa o 11% (średnia cena za okres lipiec 2012 – grudzień 2013 była na poziomie 345 USD/tona).

źródło: Fertecon

Średnia cena saletry amonowej prilled na bazie FOB Baltic/Black Sea w analizowanym roku obrotowym
2013/2014 (lipiec 2013 – grudzień 2014) wynosiła 278 USD/tona. W relacji do okresu analogicznego
roku poprzedniego cena produktu była o 4% niższa (290 USD/tona za okres lipiec 2012 – grudzień
2013). Na koniec okresu (grudzień 2014) cena saletry amonowej była na poziomie 285 USD/tona.
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źródło: Fertecon

Średnia cena siarczanu amonowego FOB Black Sea steel grade w analizowanym okresie kształtowała
się na poziomie 126 USD/tona i była o 32 USD/tona niższa (20%) w relacji do analogicznego okresu
roku ubiegłego. Rok 2014 zamknięto poziomem 126 USD/tona, w porównaniu do 136 USD/tona na
koniec grudnia 2013.

źródło: Fertecon

W roku obrotowym 2013/2014 (okres od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku) średnia cena RSM
FOB Baltic Sea osiągnęła poziom 239 USD/tona, w porównaniu z 270 USD/tona w analogicznym okresie
roku ubiegłego (ponad 11% spadek). Na koniec grudnia 2014 roku cena RSM wyniosła 235 USD/tona
i w stosunku do grudnia roku poprzedniego była na porównywalnym poziomie (234 USD/tona).
Średnia cena amoniaku FOB Yuzhnyy w roku obrotowym 2013/2014 (lipiec 2013 rok – grudzień 2014
rok) wynosiła 476 USD/tona, w porównaniu z 527 USD/tona w roku poprzednim. Oznacza to około 10%
spadek r/r. W grudniu 2014 roku cena amoniaku była na poziomie 565 USD/tona, podczas gdy rok
wcześniej (grudzień 2013) notowania były na poziomie 410 USD/tona.
70

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 lipca 2013 roku – 31 grudnia 2014 roku

Sytuacja na rynkach produktów chemicznych Spółki
Melamina
Kontraktowe ceny melaminy na rynku europejskim w roku obrotowym 2013/2014 (w okresie od lipca
2013 roku do grudnia 2014 roku) wzrosły o 27 EUR/tona (+2,1%) w stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego w wyniku mniejszego popytu w pierwszym półroczu analizowanego okresu oraz
mniejszej podaży produktu na rynku w dalszej części roku obrotowego. Mimo to na rynku nie
brakowało produktu. W miesiącach zimowych i letnich rynek tradycyjnie ulegał wyciszeniu i stabilizacji.
W październiku 2013 roku firma Borealis sprzedała wysokociśnieniową technologię produkcji
melaminy oraz prawa własności intelektualnej do Urea Casale SA.
W raportowanym okresie prace remontowe na swoich instalacjach przeprowadzili producenci z Polski
(dwie linie), Austrii, Niemiec, Holandii, Rumunii, Rosji, i Kataru. Grono 2 chińskich i 1 japońskiego
producenta, którzy nie wznawiają produkcji na zatrzymanych kilka miesięcy wcześniej instalacji ze
względu na bardzo niskie marże i wysokie ceny mocznika, powiększyło się o kolejnego wytwórcę
z Chin.
Cena kontraktowa melaminy w Europie FD NWE [EUR/t]
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źródło: na podstawie notowań ICIS LOR

Kaprolaktam
W roku obrotowym 2013/2014 na światowe ceny kaprolaktamu wpływały wahania cen ropy naftowej
i benzenu oraz uruchomione nowe zdolności produkcyjne w Chinach, które pogłębiły zjawisko
nadpodaży na tym rynku oraz spowodowały zmniejszenie importu produktu do Chin.
W roku obrotowym 2013/2014 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:
Ceny na kaprolaktam ciekły w Europie spadły średnio dla transakcji w EUR (średnia dla
odbiorców Domestic Large i Medium wg nomenklatury PCI Nylon)o około 0,4 % (-7 EUR/tona),
a dla USD wzrosły o około 1,6 % (+36 USD/tona);
Ceny kontraktowe na kaprolaktam płatkowany w Europie spadły o 6% (-103 EUR/tona) dla
transakcji w EUR/tona (średnia Flake Export wg nomenklatury PCI Nylon), dla USD/tona spadły
o około 4,2% (-95 USD/tona);
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Ceny importowe na kaprolaktam w Chinach obniżono o około 4,7 % (-112 USD/tona), ceny
SPOT spadły średnio o 4,1 % (-95 USD/tona), na Tajwanie ceny importowe zredukowano
o 4,2% (-101 USD/tona).
W czasie roku obrotowego 2013/2014 uruchomiono w Chinach 6 nowych instalacji o łącznych
zdolnościach produkcyjnych 700 tys. ton/rok. W 2015 roku planowane jest uruchomienie kolejnych
projektów o zdolnościach produkcyjnych w Chinach o 1,1 mln ton/rok (8 producentów).
Prognozowany dalszy spadek cen ropy naftowej i benzenu oraz wzrost podaży w Chinach mogą
sprawić, że ceny kaprolaktamu w kolejnych kwartałach na świecie będą nawet poniżej 1700 USD/tona.

źródło: notowania PCI Nylon

źródło: notowania PCI Nylon

NOXy®
Z początkiem roku 2014 Spółka wprowadziła na rynek nową markę NOXy® dla produktu oferowanego
do tej pory pod nazwą Adblue®, jako element przyjętej do realizacji strategii w obrębie linii
produktowej RedNOx® dedykowanych do redukcji szkodliwych substancji w spalinach w szeroko
rozumianym przemyśle.

Rynek NOXy® stale powiększa swoje rozmiary wskutek wzrostu liczby pojazdów spełniających wymogi
normy emisji spalin Euro 6 głównie samochody ciężarowe typu heavy duty Pojazdy te zastępują
modele spełniające starsze normy Euro 4 i Euro 5. Dane sprzedażowe potwierdzają utrzymującą się
tendencję wzrostową w konsumpcji zarówno poprzez powiększanie floty pojazdów ciężarowych jak
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i rozszerzenie się tego rynku na inne jego segmenty (sprzęt rolniczy i budowlany statki, samochody
osobowe).
Producenci samochodów ciężarowych tacy jak Scania, Isuzu czy DAF i osobowych: Audi, Opel, BMW,
Peugeot-Citroen w dalszym ciągu wprowadzają na rynek nowe modele pojazdów wyposażonych
w silniki dostosowane do normy Euro 6, która weszła w życie z dniem 1 września 2014 roku. Nowe auta
z silnikiem Diesla będą mogły emitować jedynie 60 mg tlenków azotu na kilometr (samochody
z silnikami benzynowymi: 60 mg/km). Dotychczas dozwolona wartość emisji dla samochodów
z napędem Diesla wynosiła 180 mg/km.
Z dniem 1 stycznia 2015 roku wszystkie nowo wyprodukowane samochody będą musiały spełniać
normę emisji Euro 6.
Konsumpcja roztworów mocznika dla celów oczyszczania spalin rośnie systematycznie w Europie.
Jeszcze w 2012 roku łączne zużycie w krajach EU-28 +EFTA wynosiło 1,65 mln ton, natomiast
w kolejnym 2013 roku jej wzrost wyniósł blisko 12% r/r. Szacuje się, że w całym roku 2014 europejska
konsumpcja powinna wynieść około 2,1 mln ton, co oznaczać będzie 14% wzrost r/r.

źródło: Integer Research Ltd.

Nadtlenek wodoru
W raportowanym okresie nastąpił wzrost popytu na nadtlenek wodoru w sektorze produkcji pulpy
papierowej i innych aplikacji (przemysł chemiczny, wydobywczy, ochrona środowiska), szczególnie w
Europie Północnej przy ograniczonej podaży. Regularni odbiorcy nie skarżyli się jednak na ograniczenia
dostępu do produktu i wykazują podobne zainteresowanie na nadtlenek w przyszłym roku. Produkcja
w Europie odbywała się z wykorzystaniem ponad 90% zdolności. Jedynie na początku opisywanego
okresu wystąpiły opóźnienia w dostawach w Czechach i Niemczech w wyniku problemów logistycznych
spowodowanymi obfitymi opadami w tych regionach.
Średnia cena kontraktowa w Europie wzrosła o 9 EUR/tona (+1%) w porównaniu do okresu lipiec 2012
rok - grudzień 2013 rok. W 2015 roku oczekuje się wzrostu cen na poziomie 7-10% ze względu na
wysoki popyt i ograniczoną podaż w północnej części Europy.
W roku 2015 wzrost popytu może ograniczyć zapowiedziane przez 2 firmy zamknięcia instalacji
bielenia pulpy papierowej oraz papieru gazetowego. Do 2017 roku, planowane są inwestycje
w segmencie bielenia pulpy papierowej w regionie Europy Północnej.
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5.

Przewidywana sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w 2015 roku będzie uwarunkowana
w dużej mierze kształtowaniem się zewnętrznych czynników makroekonomicznych i sytuacji
politycznej na Świecie.
Postawa Rosji wobec państw, które wsparły Ukrainę w konflikcie z Rosją, znacząco wpływa na sytuację
w branży rolno-spożywczej w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Embargo na żywność
z Europy zmniejsza popyt i powoduje spadek cen na nawozy i środki ochrony roślin, produkty naszego
segmentu Agro. Dodatkowo rysuje się również ryzyko dla segmentu związane z trwającymi
negocjacjami pomiędzy USA a Unią Europejską w sprawie zniesienia cła między innymi na nawozy ze
Stanów Zjednoczonych, które ze względu na dostępność tańszego surowca – gazu łupkowego, są
zagrożeniem dla naszej produkcji.
W zakresie cen sprzedaży produktów chemicznych w 2015 roku istotną rolę nadal będzie odgrywała
prowadzona w Chinach polityka rozwoju przemysłu i dążenie do samowystarczalności w produkcji
m.in. kaprolaktamu. Szansą dla utrzymania pozycji segmentu chemicznego będzie rozwój rynku NOXy®
i w miarę stabilny popyt na Melaminę.
Po stronie kosztowej sytuacja polityczna ma również wpływ na wahania cen głównych surowców do
produkcji gazu, węgla, benzenu oraz kosztów związanych ze spełnieniem stawianych przez Unię
Europejską norm emisyjnych.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. aby obniżyć wpływ czynników zewnętrznych na sytuację
finansową w 2015 roku będzie kontynuowała politykę dywersyfikacji dostaw gazu, co dało znaczące
pozytywne efekty w 2014 roku, politykę zarządzania ryzykiem walutowym oraz ryzykiem związanym
z cenami praw do emisji CO2.
W celu optymalizacji kosztów wdrażane będą programy proefektywnościowe. Po stronie przychodowej
Spółka będzie skupiała swoje działania na poszukiwaniu nowych kierunków zbytu produktów,
dostosowywaniu oferty produktowej do nowych warunków rynkowych, realizowana będzie polityka
poszerzania oferty produktowej poprzez realizację nowych inwestycji i wydłużanie łańcucha
produktowego.
Przewiduje się, że sytuacja finansowa w 2015 roku nie będzie znacząco odbiegała od wyników
osiągniętych w roku kalendarzowym 2014.

6.

Szanse, Zagrożenia, Ryzyka

Szanse
dobre prognozy dla polskiego rynku nawozów azotowych do roku obrotowego 2022/2023 –
wzrost konsumpcji na poziomie 3,8%;
wzrost siły nabywczej rolnictwa, modernizacja rolnictwa - realizacja dopłat bezpośrednich
z funduszy UE;
utrzymanie się korzystnych relacji cen skupu płodów rolnych do cen sprzedaży nawozów;
wzrastająca popularność i świadomość efektywności stosowania nawozów płynnych;
dynamicznie rozwijający się rynek zastosowań roztworów mocznika (np. AdBlue®) w przemyśle
motoryzacyjnym i energetyce; Konsekwentnie realizowana Strategia Grupy Kapitałowej;
Zagrożenia
przedłużający się kryzys gospodarczy - niestabilna sytuacja na rynkach finansowych;
niestabilność polityczna za wschodnią granicą Polski – kryzys na Ukrainie;
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wzrost importu nawozów azotowych do Polski z regionów z tańszym gazem, dużymi zdolnościami
produkcyjnymi oraz o niskim popycie wewnętrznym;
podatność biznesu nawozowego na wahania koniunktury;
niestabilna sytuacja polityczna w niektórych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki - źródła
zaopatrzenia w surowce do produkcji;
nadpodaż kaprolaktamu na rynku chińskim i możliwość uniezależnienia się Chin od importu tego
produktu;
nowe inwestycje w regionach z tanim gazem ziemnym (nawozy azotowe);
wzrost cen surowców strategicznych;
Ryzyka kluczowe zidentyfikowane
obrotowy 2015

dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na rok

Ryzyko związane ze strukturalną zmianą na globalnym rynku kaprolaktamu
Zarówno w Europie jak i Azji występuje nadpodaż kaprolaktamu związana z dynamicznym rozwojem
produkcji w Chinach. Dodatkowo do 2016 roku swobodny dostęp do rynku chińskiego utrudniają cła
antydumpingowe nałożone przez Chiny na kaprolaktam importowany z Unii Europejskiej i Stanów
Zjednoczonych. Czynnikiem wpływającym na spadek popytu na kaprolaktam jest również spowolnienie
w branży samochodowej i tekstylnej w Europie. Zmiany na rynku kaprolaktamu spowodowane są
również przez:
uruchomienie przez firmy azjatyckie nowych instalacji do produkcji kaprolaktamu o łącznych
zdolnościach produkcyjnych 300 tys. ton/rok,
podjęcie działań zmierzających do realizacji projektu budowy instalacji produkcji kaprolaktamu
o zdolności produkcyjnej 100 tys. ton/rok w Mongolii.
W celu minimalizacji skutków wpływu powyższych czynników na możliwości uplasowania na rynku
kaprolaktamu, w ramach Grupy Azoty, realizowana jest inwestycja budowy nowej instalacji Poliamidu
6 o zdolnościach produkcyjnych 80 tys. ton/rok, która zbilansuje całość wolumenu produkcyjnego
kaprolaktamu w Grupie Azoty. Projekt ma być zakończony w IV kwartale 2016 roku Działania
podejmowane do czasu realizacji inwestycji:
zmniejszenie udziału Chin w sprzedaży Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. poprzez
kontynuację polityki dywersyfikacji sprzedaży kaprolaktamu w ramach rynku azjatyckiego;
umocnienie pozycji Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na rynku europejskim;
bilansowanie ilości kaprolaktamu w ramach Grupy Azoty – regularne dostawy do ATT Polymers
Guben;
stały monitoring sytuacji na rynku kaprolaktamu w Azji i Europie;
optymalizacja kosztów produkcji i sprzedaży.
Ryzyko pogorszenia wyników na skutek nierównowagi popytowo-podażowej
Postępująca koncentracja na rynku dystrybucji nawozów w Polsce, zwiększająca się podaż nawozów
wytwarzanych na bazie taniego gazu z krajów sąsiadujących z Unią Europejską oraz wzrost potencjału
produkcyjnego w sektorze nawozowym powodują wzrost konkurencji na rynkach nawozów. Plany
liberalizacji polityki celnej Unii Europejskiej w stosunku do USA i Rosji mogą spowodować, że na rynku
pojawią się tanie nawozy z tych krajów. Wymienione czynniki powodują nierównowagę popytowopodażową.
W celu minimalizacji skutków niekorzystnych trendów Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
realizuje długoterminowe działania marketingowe zmierzające do zapewnienia stabilnej pozycji
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na rynku krajowym i zagranicznym. Realizowane są przedsięwzięcia inwestycyjne minimalizujące koszty
produkcji oraz projekty zmierzające do rozszerzenia palety produktów i usług oferowanych klientom
Spółki. Istotnym elementem kształtowania preferencji potencjalnych klientów Spółki jest działalność
Centrum Kompetencji PUŁAWY, które stanowi platformę współpracy i wymiany informacji dla
przedsiębiorców rolnych, doradców rolnych, instytucji nauki, a także szeroko rozumianego biznesu.
Ryzyko wdrożenia/zaostrzenia regulacji unijnych/lokalnych ograniczających stosowanie produktów
Spółki
Potencjalne ryzyko związane z ograniczeniem stosowania produktów wytwarzanych w Grupie Azoty
Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. dotyczy nawozu na bazie azotanu amonu (saletra amonowa PULAN®), który w określonych warunkach może działać jako utleniacz. Substancja ta może wybuchnąć
w przypadku zmieszania
z niektórymi substancjami. Azotan amonu jest powszechnie stosowany jako nawóz w UE, przy czym
nawozy zawierające azotanu amonu przed wprowadzeniem do obrotu powinny spełniać określone
minimalne normy bezpieczeństwa.
PULAN® produkowany przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest wyrobem o wysokiej
jakości. W pełnym zakresie spełnia wymagania techniczne załącznika III (dla nawozu o wysokiej
zawartości azotu na bazie azotanu amonu) Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów potwierdzone Certyfikatem Zgodności
(NAWÓZ WE) wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Spółka dokłada starań, aby cały
proces związany z produkcją i dystrybucją produktu spełniał wymogi bezpieczeństwa związane z jego
obrotem.
Nie można wykluczyć, że w przyszłości zostaną wprowadzone regulacje, które spowodują ograniczenia
w stosowaniu produktów zawierających azotan amonu o określonej zawartości czystego azotu, które
mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A
Ryzyko dostępności gazu ziemnego
Głównym składnikiem kosztów produkcji w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. jest cena
zakupu gazu ziemnego. Podstawowym dostawcą surowca jest PGNIG S.A. który dostarcza gaz
z kierunku wschodniego na podstawie umowy kompleksowej, tj. obejmującej sprzedaż paliwa
gazowego i mocy przesyłowych.
Spółka zakupuje gaz ziemny także poza PGNiG. Do tranzytu dostaw tego gazu wykorzystywane są moce
nabyte w ramach tzw. rewersu wirtualnego na gazociągu jamalskim, moce ciągłe na interkolektorze
w Lasowie oraz w polskim systemie przesyłowym. Spółka realizuje także zakupy na Towarowej Giełdzie
Energii w Polsce.
Zawarte przez Spółkę umowy dostawy/zakupu gazu przewidują elastyczność dostaw dającą możliwość
lepszego dostosowania zakupów do zapotrzebowania dobowego Spółki na paliwo gazowe oraz
do oczekiwań cenowych Spółki. Ilości kontraktowane są na okresy roczne, kwartalne, weekendowe
oraz dobowe. Pozwala to zoptymalizować koszty zaopatrzenia Spółki w podstawowy surowiec. Ceny
gazu od głównego dostawcy oparte są nadal na zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla paliw
gazowych. Dostępność gazu jest na bieżąco monitorowana. W Spółce obowiązuje Zarządzenie wraz
z procedurą postępowania w przypadku ograniczenia dostaw gazu. Oddanie do użytku nowego stokażu
amoniaku zwiększa możliwości magazynowania i poprawia elastyczność gospodarowania jego
zapasami.
Ryzyko negatywnego oddziaływania cen stosowanych w handlu emisjami CO2 na wynik finansowy
Prowadzone w Spółce procesy technologiczne powodują emisje do atmosfery gazów cieplarnianych.
Emisje te podlegają restrykcyjnym regulacjom prawnym, których stosowanie wiąże się z wydatkami
mającymi wpływ na sytuację finansową Spółki. Obowiązujące regulacje wymuszają na Spółce
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wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które zapewnią realizację wymogów
związanych z monitorowaniem i weryfikacją parametrów emisji dla celów kontrolnych oraz sprawne
zarządzanie przyznanymi uprawnieniami do emisji oraz wprowadzenie odpowiednich procedur
w zakresie zakupu brakujących uprawnień (w tym udział w aukcjach i obrót na giełdzie).
W Spółce funkcjonuje system monitorowania emisji objętych systemem EU ETS i wprowadzone jest
bieżące bilansowanie emisji gazów cieplarnianych.
Dla zapewnienia spełnienia wymogów w zakresie monitorowania emisji oraz zarządzania
uprawnieniami do emisji w Spółce funkcjonują komórki organizacyjne odpowiedzialne za techniczne
aspekty monitorowania i bilansowania emisji, przygotowanie rekomendacji w zakresie zakupu
brakujących uprawnień do emisji dla części energetycznej i chemicznej instalacji Spółki,
ewidencjonowanie oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń i ryzyk w obszarze zarządzania emisjami
oraz aktywne działanie w celu zmniejszenia ich wpływu. Ryzyko negatywnego oddziaływania cen
stosowanych w handlu emisjami CO2 ograniczane jest poprzez kupowanie instrumentów finansowych
na zakup uprawnień do emisji pochodnych określonej cenie z dostawą fizyczną praw. Wymienione
działania realizowane są w ramach przyjętej w Spółce polityki zarządzania ryzykiem.
Ryzyko dotyczące wystąpienia poważnych awarii przemysłowych lub awarii technicznych powodujących
zaistnienie przerw w ciągłości ruchu i w działalności kluczowych instalacji produkcyjnych
Charakter działalności prowadzonej w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. tj. operowanie
dużymi ilościami niebezpiecznych substancji chemicznych, stwarza potencjalne zagrożenie wystąpienia
pożarów, wybuchów, uwolnień substancji toksycznych.
Przyczyną wystąpienia awarii mogą być: wady materiałowe, wady konstrukcyjne, zmęczenie materiału,
przekroczenia krytycznych parametrów procesu technologicznego, awaria systemów pomiarowych lub
systemu zabezpieczeń, działanie człowieka jak również czynniki zewnętrzne.
Najgroźniejsze w skutkach awarie powodujące katastrofalne skutki, których zasięg mógłby wyjść poza
obszar Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. generują możliwe uszkodzenia zbiorników
amoniaku, oleum oraz CO2.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są głęboko zaangażowane w proces osiągania wysokich
standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska i deklarują zapewnienie środków niezbędnych
do osiągnięcia tego celu.
W celu uniknięcia awarii i zminimalizowania ich skutków stosowane są:
rozwiązania technologiczne (nowoczesne projekty procesowe, komputerowe systemy sterowania
i aparatura kontrolno-pomiarowa) zmniejszające możliwość powstawania awaryjnych stanów pracy
instalacji;
proceduralne środki bezpieczeństwa (polityka bezpieczeństwa, system naboru i szkolenia
obsługi, procedury działania w warunkach awaryjnych) zmniejszające ilość wypływów
awaryjnych;
techniczne środki bezpieczeństwa (alarmy i blokady, zawory bezpieczeństwa, tryskacze, tace
pod zbiornikami) zmniejszające fizykochemiczne skutki wypływów awaryjnych, tj. rozmiary
możliwych wybuchów, pożarów i skażeń;
działania operacyjno-ratownicze zmniejszające ilość śmiertelnych ofiar spowodowanych
wypływami substancji i ich dalszymi skutkami.
Podejmowane działania mają zapewnić ciągłość pracy instalacji produkcyjnych z uwzględnieniem
najwyższych wymagań określonych przepisami prawa. Spółka od wielu lat podejmuje powyższe
działania organizacyjne i techniczne mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z prowadzoną
działalnością. Modernizowane i nowo budowane instalacje oparte są na implementacji innowacyjnych
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technologii Wdrażane rozwiązania przyczyniają się do sukcesywnego zmniejszania negatywnych
skutków działalności Spółki dla środowiska.
W Spółce utrzymywane są siły i środki niezbędne do podjęcia działań ratowniczych, w tym Zakładowa
Straż Pożarna oraz sekcje ratowników chemicznych na instalacjach produkcyjnych. Systematycznie
prowadzone są ćwiczenia sprawdzające gotowość realizacji procedur określonych w wewnętrznym
i zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym.
Ocena prawidłowości stosowanych rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dokonywana
jest przez organy kontroli zewnętrznej oraz instytucje akredytujące/certyfikujące. Wydawane
polecenia pokontrolne realizowane są w wyznaczonych terminach, a potwierdzeniem należytej
staranności w dbałości o bezpieczeństwo są posiadane przez Spółkę certyfikaty.

7.

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

W roku obrotowym 2013/2014 nastąpiły zmiany w składzie organów statutowych i prokurentów
spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „ Puławy” S.A., które zaprezentowano poniżej.
Zarząd

Skład osobowy Zarządu na dzień 1 lipca 2013 roku:
Imię i nazwisko
Funkcja
Marian Rybak
Wiceprezes Zarządu
Marek Kapłucha
Członek Zarządu
Wojciech Kozak
Członek Zarządu
Zenon Pokojski
Członek Zarządu
IW
W dniu 8 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Mariana Rybaka na funkcję Prezesa Zarządu
Spółki, natomiast Panów: Wojciecha Kozaka i Zenona Pokojskiego na funkcje Wiceprezesów Zarządu
Spółki.
W dniu 19 lipca 2013 roku, Pan Marek Kapłucha złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu
Spółki, w związku z tym, że został powołany do Zarządu spółki Grupy Azoty S.A.
Skład osobowy Zarządu na dzień 31 grudnia 2014 roku:
Imię i nazwisko

Funkcja

Marian Rybak
Prezes Zarządu
Wojciech Kozak
Wiceprezes Zarządu
Zenon Pokojski
Wiceprezes Zarządu
IW
Wszelkie umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w
przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich
odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.
Umowa o pracę
W razie odwołania z funkcji Członka Zarządu i rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż
naruszenie podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia, przysługuje odprawa
w wysokości 3-krotności stałego wynagrodzenia miesięcznego brutto.

78

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 lipca 2013 roku – 31 grudnia 2014 roku

Umowa o zakazie konkurencji
Członka Zarządu obowiązują ograniczenia w prowadzeniu działalności konkurencyjnej i uczestniczeniu
we władzach innych podmiotów wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych i innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Ograniczenie obowiązuje w czasie trwania stosunku pracy i w okresie sześciu miesięcy po jego ustaniu.
Z tytułu zobowiązania się do powstrzymania od prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie
6 miesięcy po ustaniu stosunku pracy, pracownik otrzymuje od Spółki odszkodowanie w wysokości
sześciomiesięcznego wynagrodzenia brutto.
W przypadku naruszenia zakazu konkurencji lub nie złożenia przez pracownika oświadczenia
o przestrzeganiu zakazu konkurencji, pracownik traci prawo do otrzymania odszkodowania, a kwoty
pobrane z tytułu odszkodowania podlegają zwrotowi.
W przypadku odwołania z funkcji Członka Zarządu i następnie zatrudnienia go za jego zgodą przez
Spółkę lub spółkę powiązaną, pracodawca może zwolnić z zakazu konkurencji.
Prokurenci
Prokurenci na dzień 1 lipca 2013 roku:
Imię i nazwisko
Anna Gol

Funkcja
Prokurent

W dniu 13 sierpnia 2013 roku Zarząd Spółki udzielił prokury Panom: Hubertowi Kamoli i Tomaszowi
Peplińskiemu.
W dniu 6 listopada 2013 roku, Zarząd podjął decyzję o odwołaniu prokury Panu Tomaszowi
Peplińskiemu, w związku z powołaniem jego osoby do czasowego pełnienia obowiązków prezesa spółki
Polskie LNG S.A.
Udzielone prokury to prokury łączne, uprawniające prokurentów do reprezentowania Grupy Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. łącznie z jednym z członków Zarządu Spółki.
Prokurenci na dzień 31 grudnia 2014 roku:
Imię i nazwisko
Anna Gol
Hubert Kamola

Funkcja
Prokurent
Prokurent

Rada Nadzorcza
W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 1 lipca 2013 roku:
Imię i nazwisko
Cezary Możeński

Funkcja
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Koziara
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Jacek Wójtowicz
Sekretarz Rady Nadzorczej
Andrzej Bartuzi
Członek Rady Nadzorczej
Barbara Golemo
Członek Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 sierpnia 2013 roku powołało w skład Rady
Nadzorczej Pana Andrzeja Skolmowskiego.
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w dniu 29 listopada
2013 roku, w związku z upływem kadencji udzieliło absolutorium dotychczasowym członkom Rady
Nadzorczej i powołało do Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję Panów: Cezarego Możeńskiego na
funkcję Przewodniczącego RN oraz członków RN, Panów: Andrzeja Skolmowskiego, Marka Kapłuchę,
Jerzego Koziarę, Jacka Wójtowicza i Andrzeja Bartuzi.
Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu VIII kadencji w dniu 11 grudnia 2013 r. ukonstytuowała się
powołując na Wiceprzewodniczącego RN Pana Jerzego Koziarę oraz Pana Jacka Wójtowicza na
Sekretarza RN.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 roku: Funkcja
Imię i nazwisko
Cezary Możeński
Jerzy Koziara
Jacek Wójtowicz
Andrzej Bartuzi
Marek Kapłucha
Andrzej Skolmowski

Funkcja
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu
Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 1 lipca 2013 roku:
Imię i nazwisko
Andrzej Bartuzi
Jacek Wójtowicz

Funkcja
Przewodniczący Komitetu Audytu
Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu działał w powyższym składzie do zakończenia VII kadencji Rady Nadzorczej, tj.
do 29 listopada 2013 roku.
Rada Nadzorcza VIII kadencji na pierwszym posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2013 roku wyłoniła Komitet
Audytu w składzie: Andrzej Skolmowski, Marek Kapłucha, Andrzej Bartuzi. Funkcję Przewodniczącego
Komitetu Audytu objął Pan Andrzej Skolmowski, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości
i finansów.
Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:
Imię i nazwisko
Andrzej Skolmowski
Marek Kapłucha
Andrzej Bartuzi

Funkcja
Przewodniczący Komitetu Audytu
Członek Komitetu Audytu
Członek Komitetu Audytu
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Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Grupy Azoty Zakładów Azotowych ,,Puławy'' S.A. lub
uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę
Wyszczególnienie
(skład osób
zarządzających i
nadzorujących na
31 grudnia 2014)
Osoba
zarządzająca
Osoba
zarządzająca
Osoba
zarządzająca
Osoba
zarządzająca
Osoba
zarządzająca
Osoba
nadzorująca
Osoba
nadzorująca
Osoba
nadzorująca
Osoba
nadzorująca
Osoba
nadzorująca
Osoba
nadzorująca

Stan na dzień
przekazania raportu za
V okres sprawoz.
2013/14
Wartość
Liczba
nominalna
akcji
akcji

Nabycie

Stan na dzień 31
grudnia 2014

Zbycie

Liczba
akcji

Wartość
nominalna
akcji

Liczba
akcji

Wartość
nominalna
akcji

Liczba
akcji

Wartość
nominalna
akcji

195

1 950

0

0

0

0

195

1 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

20

0

0

0

0

2

20

W okresie od 31 grudnia 2014 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły
zmiany w stanie posiadania akcji osób zarządzających i nadzorujących.

8.

Inne informacje
8.1 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników

Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. nie publikował prognoz na rok obrotowy
2013/2014.
8.2 Znaczące umowy
Umowy znaczące w Jednostce Dominującej, w tym znane emitentowi umowy zawarte pomiędzy
akcjonariuszami
Zawarcie umów sprzedaży kaprolaktamu na wartość umowy znaczącej – raport bieżący
61/2013 z 27 grudnia 2013
W dniu 27 grudnia 2013 Spółka otrzymała informację o podpisaniu przez drugą stronę LEALEA
ENTERPRISE CO.,LTD. LI PENG ENTERPRISE CO.,LTD z siedzibą w Taipei na Tajwanie umowy
na dostawy kaprolaktamu. Po zawarciu wyżej wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych
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przez Spółkę z tym kontrahentem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 273 315 768 PLN,
co kwalifikuje je jako umowę znaczącą.
Zamówienie paliwa gazowego na rok 2014 o wartości umowy znaczącej - raport bieżący nr 62/2013
z 31 grudnia 2013 roku
W dniu 31 grudnia 2013 roku do umowy ramowej zawartej z PGNiG S.A. został podpisany załącznik
określający moc umowną oraz ilość paliwa gazowego na rok 2014. Oszacowana na tej podstawie
wartość umowy w 2014 roku wynosi 1 090 mln zł i kwalifikuje zamówienie jako umowę znaczącą.
Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż RSM - raport bieżący nr 2/2014 z 10 stycznia 2014 roku
W dniu 10 stycznia 2014 r. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A zawarła umowę z TRAMMO AG
z siedzibą w Zurychu, w Szwajcarii. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez Spółkę RSM® (roztworu
saletrzano-mocznikowego). Szacowana wartość umowy wynosi 385 mln zł. Umowa będzie realizowana
w dostawach statkowych, z portów polskich na główne rynki konsumpcji RSM. Cena będzie ustalana
w oparciu o negocjacje cenowe. Umowa została zawarta na kolejne trzy lata kalendarzowe i wygasa
z dniem 31.12.2016. Wartość umów zawartych z ww. kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy
wynosi 387 mln zł.
Wypowiedzenie umowy znaczącej na sprzedaż przez Spółkę roztworu saletrzano-mocznikowego raport bieżący nr 7/2014 z 31 marca 2014 roku
W dniu 31 marca 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A wypowiedziała umowę
zawartą dnia 18 marca 2004 roku z F.Rellmann GmbH (obecnie Agrium Deutschland GmbH) z siedzibą
w Buchholz, na sprzedaż przez Spółkę roztworu saletrzano-mocznikowego. Umowa została rozwiązana
ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2014 roku. Przyczyną wypowiedzenia umowy było zakończenie
współpracy na dotychczasowych warunkach oraz uzgodnienie stron, że współpraca będzie
kontynuowana w oparciu o nowe uzgodnienia.
Zawarcie aneksu do ramowej umowy sprzedaży nawozów na wartość umowy znaczącej – raport
bieżący nr 12/2014 z 10 lipca 2014
W dniu 9 lipca 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawarła ze spółką Skłodowski
spółka jawna z siedzibą w Zarębach Kościelnych aneks do ramowej Umowy Partnerskiej z dnia
1 września 2010 roku określającej ogólne zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży przez Spółkę
nawozów: Pulan® (saletra amonowa), Pulrea® (mocznik), Pulsar® (siarczan amonu), RSM®, RSM®S
celem ich dalszej odsprzedaży przez Kupującego. Na mocy Aneksu okres obowiązywania Umowy został
przedłużony o 5 lat tj. na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Szacowana
wartość Aneksu dla całego okresu obowiązywania wynosi 331 908 000 zł. Szacunkowa łączna wartość
umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich
12 miesięcy wynosi 472 057 000 zł, przy czym umową o najwyższej wartości jest wyżej opisany Aneks.
Zawarcie aneksu do ramowej umowy sprzedaży nawozów na wartość umowy znaczącej – raport
bieżący nr 13/2014 z 10 lipca 2014
W dniu 9 lipca 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawarła ze spółką Ampol-Merol
Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie aneks do ramowej Umowy Partnerskiej z dnia 1 lipca 2004 roku
określającej ogólne zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży przez Spółkę nawozów: Pulan®
(saletra amonowa), Pulrea® (mocznik), Pulsar® (siarczan amonu), RSM®, RSM®S celem ich dalszej
odsprzedaży przez Kupującego. Na mocy przedmiotowego Aneksu okres obowiązywania Umowy został
przedłużony o 5 lat tj. na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Szacowana
wartość Aneksu dla całego okresu obowiązywania wynosi 370 030 680 zł. Szacunkowa łączna wartość
umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich
12 miesięcy wynosi 520 025 000 zł, przy czym umową o najwyższej wartości jest wyżej opisany Aneks.
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Zawarcie umów sprzedaży nawozów na wartość umowy znaczącej - raport bieżący nr 14/2014
z 24 lipca 2014
W dniu 24 lipca 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawarła ze spółką Rolpol
Oldakowscy spółka jawna z siedzibą w Szepietowie aneks do ramowej Umowy Partnerskiej z dnia
1 maja 2012 roku określającej ogólne zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży przez Spółkę
nawozów: Pulan® (saletra amonowa), Pulrea® (mocznik), Pulsar® (siarczan amonu), RSM®, RSM®S
celem ich dalszej odsprzedaży przez Kupującego. Na mocy przedmiotowego Aneksu okres
obowiązywania Umowy został przedłużony o 5 lat tj. na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia
30 czerwca 2019 roku. Szacowana wartość Aneksu dla całego okresu obowiązywania wynosi
196 115 000 zł. Szacunkowa łączna wartość umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej
spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 254 106 000 zł, przy czym umową
o najwyższej wartości jest wyżej opisany Aneks.
Zawarcie umów sprzedaży nawozów na wartość umowy znaczącej - raport bieżący nr 15/2014
z 24 lipca 2014
W dniu 24 lipca 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawarła z panem Marianem
Sobiankiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Skład Opału i Materiałów Budowlanych
T i M Sobianek z siedzibą w Parczewie aneks do ramowej Umowy Partnerskiej z dnia 1 lipca 2004 roku
określającej ogólne zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży przez Spółkę nawozów: Pulan®
(saletra amonowa), Pulrea®(mocznik), Pulsar® (siarczan amonu), RSM®, RSM®S celem ich dalszej
odsprzedaży przez Kupującego. Na mocy przedmiotowego Aneksu okres obowiązywania Umowy został
przedłużony o 5 lat tj. na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Szacowana
wartość Aneksu dla całego okresu obowiązywania wynosi 181 805 000 zł. Szacunkowa łączna wartość
umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich
12 miesięcy wynosi 267 622 000 zł, przy czym umową o najwyższej wartości jest wyżej opisany Aneks.
Zawarcie umów sprzedaży nawozów na wartość umowy znaczącej - raport bieżący nr 16/2014
z 24 lipca 2014
W dniu 24 lipca 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawarła z Przedsiębiorstwem
Handlowym "Agroskład" Spółka Jawna z siedzibą w Józefinie aneks do ramowej Umowy Partnerskiej
z dnia 1 lipca 2004 roku określającej ogólne zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży przez Spółkę
nawozów: Pulan® (saletra amonowa), Pulrea® (mocznik), Pulsar® (siarczan amonu), RSM®, RSM®S
celem ich dalszej odsprzedaży przez Kupującego .Na mocy przedmiotowego Aneksu okres
obowiązywania Umowy został przedłużony o 5 lat tj. na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia
30 czerwca 2019 roku. Szacowana wartość Aneksu dla całego okresu obowiązywania wynosi
242 905 000 zł. Szacunkowa łączna wartość umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej
spółki zależne z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 315 462 000 zł, przy czym umową o
najwyższej wartości jest wyżej opisany Aneks.
Zawarcie umów sprzedaży
nr 17/2014 z 24 lipca 2014

nawozów

na wartość

umowy

znaczącej - raport

bieżący

W dniu 24 lipca 2014 roku zawarł z Przedsiębiorstwem Handlowo-Promocyjnym "Agro-Efekt" Sp. z o. o.
z siedzibą w Słupi aneks do ramowej Umowy Partnerskiej z dnia 1 lipca 2004 roku określającej ogólne
zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży przez Spółkę nawozów: Pulan® (saletra amonowa),
Pulrea® (mocznik), Pulsar® (siarczan amonu), RSM®, RSM®S celem ich dalszej odsprzedaży przez
Kupującego. Szacowana wartość Aneksu dla całego okresu obowiązywania wynosi 218 319 000 zł.
Szacunkowa łączna wartość umów (w tym ww. Aneksu) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne
z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 273 239 000 zł, przy czym umową o najwyższej
wartości jest wyżej opisany Aneks.
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Rozwiązanie umowy sprzedaży melaminy - raport bieżący nr 22/2014 z 8 października 2014
W dniu 8 października 2014 roku została rozwiązana za porozumieniem stron umowa zawarta dnia
1lipca 1999 roku z Kronospan Szczecinek Sp. z o.o., na sprzedaż przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. melaminy. Umowa została rozwiązana ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2014 roku.
Rozwiązanie umowy nastąpiło w związku z koniecznością wypracowania przez jej strony nowych
warunków handlowych na dostawy produktów.
Zawarcie z Grupą Kronospan umów sprzedaży melaminy na wartość umowy znaczącej - raport
bieżący nr 23/2014 z 8 października 2014
W dniu 8 października 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawarła umowę ze
spółkami Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Diakol Strazske S.R.O.
z siedzibą na Słowacji, Dukol Ostrava S.R.O. z siedzibą w Czechach na sprzedaż melaminy z mocą
obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Umowa zostaje automatycznie
przedłużona na kolejne 2 lata kalendarzowe, chyba, że wcześniej zostanie rozwiązana przez
którąkolwiek ze Stron w drodze pisemnego powiadomienia, które powinno być wysłane najpóźniej na
3 miesiące przed upływem okresu jej obowiązywania. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 251
mln zł. Szacunkowa łączna wartość netto umów (w tym ww. Umowy) zawartych przez Spółkę
z Kupującymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 365 039 605 zł, przy czym umową o najwyższej
wartości jest wyżej opisana Umowa.
Zawarcie z Grupą Kronospan umów na sprzedaż mocznika PULREA na wartość umowy znaczącej raport bieżący nr 24/2014 z 8 października 2014
W dniu 8 października 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawarła umowę ze
spółkami Kronospan Mielec Sp. z o.o., Diakol Strazske S.R.O. z siedzibą na Słowacji, Dukol Ostrava S.R.O
z siedzibą w Czechach (dalej określanymi łącznie jako "Kupujący") na sprzedaż mocznika PULREA (dalej
"Umowa") z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Szacunkowa
wartość netto umowy wynosi 305 mln zł.
Zamówienie paliwa gazowego na rok 2015 o wartości umowy znaczącej - raport bieżący nr 28/2014
z 17 grudnia 2014 roku
W dniu 17 grudnia 2014 roku został podpisany załącznik (Zamówienie ilości paliwa gazowego
w poszczególnych miesiącach roku umownego i zamówienie mocy umownej) do umowy kupnasprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego, zawartej z Polskim Górnictwem Naftowym
i Gazownictwem S.A. (dalej: "PGNiG S.A.") w dniu 14 stycznia 1999 roku na czas nieokreślony.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie uzgodnionych ilości gazu ziemnego przez PGNiG S.A.
Podpisany Załącznik określa poziom mocy umownej oraz ilości paliwa gazowego zamawiane na rok
2015. Ilość i moc umowna uzgadniana jest pomiędzy stronami oddzielnie na każdy rok kalendarzowy.
Szacunkowa wartość umowy w 2015 roku wynosi 894 mln złotych netto, przekraczając 10% wartości
kapitałów własnych Spółki i kwalifikując ją jako umowę o charakterze znaczącym. Szacunkowa łączna
wartość umów (w tym ww. Załącznika) zawartych przez Spółkę i jej spółki zależne z PGNiG S.A. i jej
spółkami zależnymi w okresie od 31 grudnia 2013 roku do 17 grudnia 2014 roku wynosi 946 mln zł
netto.
Zawarcie umowy znaczącej z Grupą Kapitałową PGE - Raport bieżący nr 30/2014 z 31 grudnia 2014
roku
W wyniku zawarcia w dniu 31 grudnia 2014 r. porozumienia transakcyjnego do ramowej umowy
zakupu energii elektrycznej zawartej z PGE Obrót S.A. (będącej spółką zależną PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A.) w dniu 18.08.2014 roku szacunkowa wartość umów zawartych w ciągu ostatnich
12 miesięcy pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi a PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i jej
spółkami zależnymi wyniosła 286 mln zł mln zł kwalifikując zawarte umowy jako umowę znaczącą.
Umową o najwyższej wartości jest ww. porozumienie z dnia 31 grudnia 2014 roku określające ilości
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i ceny energii elektrycznej na okres 01.01.2015 roku – 31.12.2015 roku. Szacunkowa wartość tego
porozumienia, uwzględniająca planowany zakup na potrzeby własne i odsprzedaż, wynosi ok.
65 mln zł. Porozumienie przewiduje możliwość negocjacji wolumenów w zakresie +/- 10% od wielkości
wskazanych w porozumieniu. Porozumienie to zostało zawarte w ramach umowy ramowej z dnia
18.08.2014 roku zawartej z PGE Obrót S.A., której przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej do
Spółki.
Po okresie sprawozdawczym
Rozwiązanie znaczącej umowy sprzedaży melaminy – raport bieżący nr 6/2015 z 9 lutego 2015 roku
W dniu 9 lutego 2015 roku została rozwiązana za porozumieniem stron umowa zawarta dnia 1 grudnia
2003 roku pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. a spółką Kronopol Sp.z o.o., na
sprzedaż przez melaminy. Umowa została rozwiązana ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Rozwiązanie umowy nastąpiło w związku z koniecznością wypracowania przez jej strony nowych
warunków handlowych na dostawy melaminy.
Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż melaminy - raport bieżący nr 7/2015 z 9 lutego 2015 roku
W dniu 9 lutego 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. zawarła ze spółką Kronopol
Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach umowę na sprzedaż melaminy z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2015 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Umowa automatycznie zostaje przedłużona na kolejne 2 lata
kalendarzowe, chyba, że przed upływem tego terminu zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze
stron z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia 2019 rok. Zgodnie z Umową
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. zobowiązuje się dostarczyć melaminę, a Kupujący ją
odebrać i za nią zapłacić. Szacunkowa wartość umowy wynosi 297 mln zł. Ceny sprzedaży będą
negocjowane kwartalnie, a podstawą ich ustalenia będą aktualne warunki i trendy cenowe na
europejskim rynku melaminy. Szacunkowa łączna wartość umów (w tym ww. umowy) zawartych przez
Grupę Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 301
mln zł, przy czym umową o najwyższej wartości jest wyżej opisana Umowa.
Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż PULREA (mocznika) - raport bieżący nr 8/2015 z 9 lutego
2015 roku
W dniu 9 lutego 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. zawarła umowę ze spółką
Kronopol Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach na sprzedaż mocznika PULREA z mocą obowiązującą od dnia 1
stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Umowa automatycznie zostaje przedłużona na
kolejne 2 lata kalendarzowe, chyba, że przed upływem tego terminu zostanie wypowiedziana przez
którąkolwiek ze stron z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia 2019 rok.
Zgodnie z umową Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. zobowiązuje się dostarczyć mocznik
PULREA, a Kupujący go odebrać i za niego zapłacić. Szacunkowa wartość umowy wynosi 471 mln zł.
Ceny sprzedaży będą ustalane przez strony miesięcznie w oparciu o warunki i trendy cenowe na
europejskim rynku mocznika.
8.3 Stopień realizacji zleconych przez Walne Zgromadzenie zadań
Lp

Uchwała Walnego Zgromadzenia

Stopień realizacji

ROK 2013/2014
1

Uchwała Nr 22 z dnia 29 listopada 2013 w/s podziału zysku
netto i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych za rok
2012/2013, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty:
- ustalenie dnia wypłaty dywidendy na 17.01.2014r.
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Uchwała zrealizowana.
Wypłata dywidendy została zrealizowana w
terminie określonym w Uchwale WZ.
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2

Uchwała Nr 4 z dnia 14 kwietnia 2014 w/s zmiany statutu
Spółki

Zmiany wprowadzone do Statutu i ujęte w KRS
Postanowieniem Sądu z dnia 18.04.2014r.

- zmiany PKD

3

Uchwała zrealizowana.

Uchwała Nr 4 z dnia 30 września 2014 w/s sprzedaży
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pod nazwą Dom Wczasowy
„Jawor”

W trakcie realizacji.
W związku z niedojściem do skutku sprzedaży
Domu
Wczasowego
„Jawor”
w
trybie
przetargowym, prowadzona jest procedura
sprzedaży przedmiotowej nieruchomości z wolnej
ręki.

8.4 Kontrole zewnętrzne
W okresie od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2014 roku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
zostało przeprowadzonych łącznie 60 kontroli zewnętrznych, w tym 36 kontroli przeprowadziła
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna.
Wydano łącznie 12 zadań pokontrolnych (decyzje, nakazy, wystąpienia), które Spółka realizuje zgodnie
z wymaganiami określonymi przez organy kontrolne. Na dzień 31 grudnia 2014 roku żadne
z postępowań kontrolnych nie zakończyło się nałożeniem kary pieniężnej.
8.5 Postępowania sądowe
Na dzień 31 grudnia 2014 roku Spółka prowadziła sprawy, których łączna wartość jest niższa
niż 10 % kapitałów własnych Spółki.
Sporne sprawy sądowe
W dniu 30 października 2012 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. złożyła pozew do
Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zasądzenia od Ciech S.A. kwoty 18 864 tysięcy złotych
z tytułu naruszenia przez Ciech S.A. zapewnień wynikających z umowy sprzedaży udziałów Spółki
GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
Sprawa jest w toku. Na rozprawie w dniu 9 maja 2014 roku strony podtrzymały swoje
dotychczasowe stanowiska. Następne posiedzenie sąd wyznaczył na 15 maja 2015 roku.
W 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. kontynuowała prace nad
rozstrzygnięciem sporu dotyczącego płatności za dostarczone jednostki ERU przed Sądem
Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Londynie. W dniu 12 listopada 2014
roku. w Londynie przeprowadzono mediacje z Solvay Energy Services SAS nt. zakończenia sporu
(mediacje prowadzone w ramach CEDR – Centre for Effective Dispute Resolution). Mediacje nie
przyniosły porozumienia, ale w wyniku dalszych prac opracowano wstępne warunki porozumienia
ugodowego.
8.6 Transakcje z podmiotami powiązanymi
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. w okresie sprawozdawczym nie zawierała z podmiotami
powiązanymi transakcji na warunkach innych niż rynkowe.
8.7 Informacja dotycząca podmiotu badającego Sprawozdanie finansowe Spółki
Informacja dotycząca podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki jest umieszczona
w Sprawozdaniu finansowym, Nota 47.
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9.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁCE GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE
„PUŁAWY ” S.A.

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) przekazuje
na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”) oświadczenie o stosowaniu
ładu korporacyjnego.
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie
tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny
W roku obrotowym 2013/2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. stosowała się do zbioru
zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych", stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 12/1170/2017 Rady GPW z dnia
4 lipca 2007 roku, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia
19 maja 2010 roku, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2010 roku, zmienionego uchwałą Rady GPW
nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i uchwałą Rady GPW nr 20/1287/2011 z dnia
19 października 2011 roku. Obecnie Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego oparte na zbiorze
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” uchwalonego przez Radę Giełdy Uchwałą
Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2013 roku.
Tekst wskazanego zbioru zasad jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.pulawy.com w zakładce relacje inwestorskie/ład korporacyjny, a także na stronie Giełdy
Papierów Wartościowych dotyczącej ładu korporacyjnego pod adresem www.corp-gov.gpw.pl.
Stosownie do treści § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, do raportu rocznego emitent dołącza raport
dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce.
REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK GIELDOWYCH
I.5
Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń
powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów
nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów
nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z
dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów
spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 roku
(2009/385/WE).
W związku ze zmianą struktury akcjonariatu, na skutek zbycia przez Skarb Państwa posiadanych akcji
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w ramach odpowiedzi na ofertę publiczną akcji Zakładów
Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A., udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Grupy Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zmniejszył się do 0,000005%, co oznacza, że Spółka przestała podlegać
Ustawie z dnia 3 marca 2000r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
W związku z utratą mocy obowiązywania powyższej Ustawy, właściwe organy Spółki, tj. w przypadku
Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie, Zarządu – Rada Nadzorcza ustaliły nowe zasady oraz
wysokość wynagrodzenia :
15 marca 2013 roku i 14 kwietnia 2014 roku – Walne Zgromadzenie przyjęło zasady oraz
wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
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21 maja 2013 roku – Rada Nadzorcza przyjęła zasady wynagradzania i wysokości
wynagrodzenia dla członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Przyjęte zasady wynagradzania określają: składniki wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia,
świadczenia dodatkowe oraz świadczenia fakultatywne.
Wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej podawane są w rocznym sprawozdaniu
finansowym.
I.9.
GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony
udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach,
wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności
gospodarczej.
Polityka Spółki w zakresie zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu
funkcji zarządu i nadzoru nie stwarza żadnych barier w zakresie aplikowania do funkcji członka zarządu
lub rady nadzorczej.
Stosowanie zasady zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i
nadzoru nie zależy od Zarządu Spółki, a od decyzji właściwych organów Spółki, tj. : Walnego
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
I.12.
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez
pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego
zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Stosowanie powyższej zasady w części dotyczącej zapewnienia możliwości wykonywania prawa głosu
poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej nie jest obecnie możliwe, ponieważ w statucie Spółki brak jest odpowiednich
postanowień w tym zakresie. Ze względu na obecną strukturę akcjonariatu, Zarząd nie przewiduje
stosowania tej zasady.
DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
II.1.9a
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji
wymaganych przez przepisy prawa, zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio
lub wideo.
Spółka nie przewiduje rejestrowania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub
wideo. W ocenie Spółki przejrzystość polityki informacyjnej dotyczącej Walnych Zgromadzeń
zapewniona jest przez wykonywane przez Spółkę obowiązki informacyjne. Ponadto, Spółka zapewnia
szybki dostęp do informacji poprzez stronę internetową wyposażoną w interaktywne narzędzia
komunikacyjne.
Spółka na swej stronie internetowej umieszcza pytania akcjonariuszy zadawane w tracie Walnego
Zgromadzenia wraz z odpowiedziami. Ponadto, informacja n/t spraw, które będą przedmiotem obrad
WZ jest publikowana z wystarczającym wyprzedzeniem, aby akcjonariusze mogli podjąć decyzję, co do
uczestniczenia w posiedzeniu.
Spółka nie wyklucza stosowania powyższej zasady w przyszłości.
DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKOW RAD NADZORCZYCH
III.1.6
Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i
podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności
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członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik Nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej
z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…).
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia
Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)
spełnia Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Możeński.
Zdaniem Zarządu, nie spełnienie w/w zasady nie wpływa na wykonywanie funkcji członka Rady
Nadzorczej ponieważ Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej kierując się kryterium
należytego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, reprezentujących wysoki poziom intelektualny
i moralny. W ocenie Zarządu, powyższe kryteria gwarantują właściwe wykonywanie funkcji członka
Rady Nadzorczej.
Z uwagi na fakt, iż decyzja w tym zakresie zależy od organów Spółki niezależnych od Zarządu, Spółka
nie może ustalić czy naruszenia mają charakter trwały.
III.1.8
W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej powinien być
stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli
dyrektorów niewykonawczych (…).
Komitet Audytu, składa się z co najmniej trzech osób, w tym z Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki niezależności i posiadającego kompetencje
w dziedzinie rachunkowości i finansów oraz co najmniej jednego innego członka Rady.
Na dzień 1 lipca 2013r, w skład Komitetu Audytu wchodzili:
1. Andrzej Bartuzi
2. Jacek Wójtowicz

– Przewodniczący Komitetu Audytu
– Członek Komitetu Audytu

W powyższym składzie Komitet Audytu działał do zakończenia VII kadencji Rady Nadzorczej tj.
do 29 listopada 2013r.
Rada Nadzorcza VIII kadencji na pierwszym posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2013r. wyłoniła Komitet
Audytu w składzie: Andrzej Skolmowski, Marek Kapłucha, Andrzej Bartuzi. Funkcję Przewodniczącego
Komitetu Audytu objął Pan Andrzej Skolmowski, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości
i finansów.
Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2014r. przedstawia się następująco:
1. Andrzej Skolmowski
2. Marek Kapłucha
3. Andrzej Bartuzi

– Przewodniczący Komitetu Audytu
– Członek Komitetu Audytu
- Członek Komitetu Audytu

DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY
IV.10
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na 1) transmisji obrad walnego
zgromadzenia w czasie rzeczywistym 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach
której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w
miejscu innym niż miejsce obrad.
Spółka nie stosuje tej zasady, ze względu na strukturę akcjonariatu. Dominujący akcjonariusz posiada
95,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu i ma możliwość wykonywania uprawnień właścicielskich
pomimo braku wdrożenia systemu elektronicznego komunikowania się akcjonariuszy.
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Ponadto, stosowanie tej zasady nie jest możliwe z uwagi na brak odpowiednich regulacji w Statucie
Spółki, wymaganych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
W ocenie Spółki, pomimo niestosowania tej zasady prawa akcjonariuszy do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu są zabezpieczone.
OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. sporządzają sprawozdanie finansowe w oparciu
o obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne.
W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań
finansowych w Spółce funkcjonuje szereg rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych, których celem
jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli oraz identyfikacji i eliminowania potencjalnych ryzyk.
Przyjęte rozwiązania opierają się na regulaminie organizacyjnym Spółki, instrukcji obiegu dokumentów,
polityce rachunkowości oraz zakresach obowiązków i uprawnień pracowników służb finansowoksięgowych. W Spółce stosowane są udokumentowane zasady polityki rachunkowości, które
w szczególności opisują: zakładowy plan kont, metodę wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania
wyniku finansowego, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasady przeprowadzania
inwentaryzacji, system ochrony danych i ich zbiorów. Jednym z narzędzi służących monitorowaniu
skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce są audyt wewnętrzny
i kontrola wewnętrzna, wykonywane przez Dział Audytu Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem.
Spółka dokłada starań, aby sprawozdania finansowe były sporządzane w sposób prawidłowy, czyli
zgodny z obowiązującymi przepisami określającymi zasady i tryb sprawozdawczości, przy zachowaniu
zasady rzetelności i kompletności. Dane wynikające z ksiąg rachunkowych opierają się na zapisach
wprowadzonych na podstawie właściwej dokumentacji źródłowej zweryfikowanych poprzez
inwentaryzację składników majątku oraz weryfikację obrotów i sald poszczególnych kont księgowych
dokonywaną przez specjalnie powołane w tym celu Zespoły Spisowe i Weryfikacyjne. Przyjęty sposób
prezentacji danych ma zapewnić: zrozumiałość sprawozdań (przejrzystość i jasność informacji),
przydatność informacji w nich zawartych, wiarygodność sprawozdań oraz porównywalność
prezentowanych danych.
Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy pomocy zintegrowanego systemu informatycznego SAP,
współpracującego z innymi wspierającymi go systemami. Wszystkie stosowane systemy posiadają
zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu.
Dokumenty źródłowe będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych podlegają kontroli przez
komórki merytorycznie odpowiedzialne za ich weryfikację zgodnie z przyjętym podziałem zadań i
przyznanymi uprawnieniami. Przed wprowadzeniem dokumentów do ewidencji pracownicy służb
księgowych i podatkowych dokonują ich ostatecznej kontroli.
Nadzór nad procesem przygotowania sprawozdania finansowego Spółki sprawuje Dyrektor Pionu
Finansowego/Główny Księgowy, któremu podlegają służby finansowo-księgowe realizujące zadania w
zakresie: weryfikacji i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych Spółki oraz
generowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych. Prawidłowe
funkcjonowanie służb finansowo-księgowych zapewniają doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy
tych służb, nad którymi kontrolę funkcjonalną sprawują kierownicy poszczególnych komórek
organizacyjnych.
Przyjęta uchwałą Zarządu polityka rachunkowości odpowiada wymaganiom określonym w MSSF/MSR
oraz ustawie o rachunkowości. Spółka na bieżąco śledzi zmiany w przepisach i regulacjach dotyczących
sprawozdawczości finansowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem
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czasowym. Zmiany w polityce rachunkowości, wynikające ze zmian przepisów rachunkowych i
podatkowych, wprowadzane są na bieżąco przez Zarząd Spółki.
Dla zapewnienia zupełności i terminowości działań związanych ze sporządzaniem sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2013/2014, Zarząd Spółki przyjął do realizacji harmonogram prac,
w którym zostały określone terminy realizacji zadań oraz wyznaczono komórki organizacyjne
odpowiedzialne za ich wykonanie.
Przygotowane sprawozdanie finansowe Dyrektor Pionu Finansowego/Główny Księgowy przedkłada
Zarządowi Spółki.
W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem
faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, sprawozdanie
poddawane jest badaniu przez niezależnego rewidenta, który wydaje opinie w tym przedmiocie.
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o rekomendacje przedłożone
przez Komitet Audytu będący stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki. W ramach realizowanych
działań Komitet Audytu monitoruje m.in. proces sprawozdawczości finansowej, omawia roczne
i półroczne sprawozdania finansowe z organami Spółki oraz przedstawia Radzie Nadzorczej
rekomendacje co do oceny rocznego sprawozdania finansowego. W zakresie prac Komitetu jest
monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych
Oceny sprawozdania finansowego, przyjętego przez Zarząd Spółki, dokonuje Rada Nadzorcza.
Z przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza składa pisemne sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Przyjęte zasady postępowania dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych mają zapewnić
zgodność prezentowanych danych z wymogami przepisów prawa i stanem faktycznym oraz
odpowiednio wczesne identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych ryzyk, w celu uzyskania
racjonalnego zapewnienia o rzetelność i prawidłowość sporządzanych sprawozdań finansowych.
WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY
AKCJI 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 LICZBE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.
Akcje Emitenta notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kapitał zakładowy
Emitenta dzieli się na 19 115 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 złotych
każda.

Struktura akcjonariatu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na dzień 1 lipca 2013 roku

Akcjonariusze

Grupa Azoty S.A.
Pozostali
Razem

Liczba akcji

Liczba głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
Emitenta

18 345 735
769 265
19 115 000

18 345 735
769 265
19 115 000

Udział w
ogólnej liczbie
głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
Emitenta

Udział w kapitale
zakładowym
Emitenta

95,98%
4,02%
100%

95,98%
4,02%
100%

W okresie od 01.07.2013 r. – 31.12.2014 r. Spółka nie nabywała akcji własnych. Akcji Spółki nie
nabywały również jednostki powiązane.
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WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE
UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM UPRAWNIEŃ
Zgodnie z § 35 ust. 1 Statutu Emitenta, Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony
do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego
oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą
doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane inne specjalne uprawnienia
kontrolne.
WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Brak jest ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, które wynikałyby ze Statutu oraz z innych
wewnętrznych regulacji Spółki.
WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA
Nie ma ograniczeń przenoszenia prawa własności akcji, które wynikałyby ze Statutu oraz z innych
wewnętrznych regulacji Spółki.
OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ
ICH UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI
Zarząd składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów. Liczbę członków
Zarządu, w tym Wiceprezesów, określa organ powołujący Zarząd. Członków Zarządu lub cały Zarząd,
z uwzględnieniem postanowień o wyborze przez pracowników Spółki jednego członka Zarządu,
powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
Preferowanym trybem kwalifikacji i wyboru członków zarządu jest postępowanie kwalifikacyjne.
Taki tryb wyboru nie dotyczy Członka Zarządu wybieranego przez pracowników.
Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej
500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez
pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez
pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych
głosów. Wynik jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50%
wszystkich pracowników.
Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą
lub Walne Zgromadzenie.
W przypadku Członka Zarządu wybranego przez pracowników, jego odwołanie może nastąpić także
na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki. Głosowanie zarządza Rada
Nadzorcza, a jego wynik jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu brało udział co najmniej
50% wszystkich pracowników Emitenta i uzyskano większość niezbędną dla wyboru Członka Zarządu.
Prokurenci powoływani są w drodze uchwały Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej
uchwały wszystkich Członków Zarządu.
Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu. Członek Zarządu podejmujący decyzję o odwołaniu
prokury, winien zgłosić jej odwołanie do protokołu najbliższego posiedzenia Zarządu.
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OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU EMITENTA
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała w/s zmiany Statutu zapada
kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.
Zmianę Statutu Zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.
Jednolity tekst Statutu Spółki przygotowywany jest przez Zarząd, a następnie przyjmowany przez Radę
Nadzorczą.
SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS
DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA
ORAZ ICH KOMITETÓW
Osoby zarządzające
Skład osobowy Zarządu
W skład Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na dzień 1 lipca 2013 roku wchodziły
następujące osoby:
1.
2.
3.
4.

Marian Rybak
Marek Kapłucha
Wojciech Kozak
Zenon Pokojski

- Wiceprezes Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

IW

W dniu 8 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Mariana Rybaka na funkcję Prezesa Zarządu
Spółki, natomiast Panów: Wojciecha Kozaka i Zenona Pokojskiego na funkcje Wiceprezesów Zarządu
Spółki.
W dniu 19 lipca 2013 roku, Pan Marek Kapłucha złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu
Spółki, w związku z powołaniem Pana Marka Kapłuchy do Zarządu Grupy Azoty S.A.
Skład osobowy Zarządu na dzień 31 grudnia 2014 roku:
1.
2.
3.

Marian Rybak
Wojciech Kozak
Zenon Pokojski

- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu

Prokurenci
Na dzień 1 lipca 2013 roku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ustanowiony był jeden
prokurent: Pani Anna Gol.
W dniu 13 sierpnia 2013 roku Zarząd Spółki udzielił prokury Panom: Hubertowi Kamoli i Tomaszowi
Peplińskiemu.
W dniu 6 listopada 2013 roku, Zarząd podjął decyzję o odwołaniu prokury Panu Tomaszowi
Peplińskiemu, w związku z powołaniem Pana Tomasza Peplińskiego do czasowego pełnienia
obowiązków prezesa spółki Polskie LNG S.A.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ma ustanowionych dwóch
prokurentów : Panią Annę Gol i Pana Huberta Kamolę.
Prokurent jest uprawniony do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki
w zakresie wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem Spółki łącznie
z Członkiem Zarządu.
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Opis działania organów zarządzających
Zarząd działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz przepisów prawa powszechnie
obowiązujących.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych
i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw
Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Każdy
z członków Zarządu może domagać się uchwały w sprawach dotyczących Spółki. Prezes Zarządu nie
może odmówić przedstawienia takiej sprawy pod głosowanie. Prezes Zarządu może jednak żądać od
członków Zarządu domagających się podjęcia określonej uchwały przekazania pozostałym członkom
Zarządu uzasadnienia potrzeby podjęcia zgłaszanych uchwał w celu zapewnienia pozostałym członkom
Zarządu możliwości pełnego przeanalizowania spraw będących przedmiotem uchwały.
Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
Przyjęcie regulaminu Zarządu;
Przyjęcie regulaminu udzielania darowizn;
Przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
Tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek;
Powołanie prokurenta;
Zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu
kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub pożyczką nie przekracza 40 mln zł;
Emisja obligacji, z zastrzeżeniem emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem
pierwszeństwa objęcia akcji oraz kompetencji Rady Nadzorczej,
Przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
Przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu zgody
Rady Nadzorczej;
Przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
Zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń
i jakiejkolwiek przyjęcie przez Spółkę odpowiedzialności za cudzy dług oraz wystawianie,
akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych do
wartości nie przekraczającej 2 mln zł,
Rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów
trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50 tys zł, z zastrzeżeniem
kompetencji Rady Nadzorczej określonych w Statucie.
Sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego
Zgromadzenia.
W sprawach nie wymagających uchwały Zarządu każdy z Członków Zarządu wykonuje powierzone mu
funkcje samodzielnie w zakresie dokonanego pomiędzy Członkami Zarządu podziału kompetencji oraz
poza zakresem, jeżeli nie może działać właściwy Członek lub wymaga tego dobro i interes Spółki.
Każdy Członek Zarządu ma prawo do zasięgania informacji o podejmowanych przez innych Członków
Zarządu działaniach.
Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do zaistniałych potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu. W razie
nieobecności Prezesa, posiedzenia zwołuje Wiceprezes Zarządu.
Posiedzenia mogą się odbyć i bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni
i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia.
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Zarząd nie ma uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. Zgodnie ze Statutem decyzję w
tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.
Osoby nadzorujące
Skład osobowy Rady Nadzorczej
W skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 1 lipca 2013 roku wchodziły następujące osoby:
Cezary Możeński
- Przewodniczący Rady
Jerzy Koziara
- Wiceprzewodniczący Rady
Jacek Wójtowicz
- Sekretarz Rady
Barbara Golemo
- Członek Rady
Andrzej Bartuzi
- Członek Rady
W dniu 14 sierpnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Andrzej Skolmowski.
W dniu 29 listopada 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. w związku z upływem kadencji udzieliło absolutorium dotychczasowym członkom Rady
Nadzorczej i powołało do Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję: Cezarego Możeńskiego na funkcję
Przewodniczącego RN oraz członków RN: Andrzeja Skolmowskiego, Marka Kapłuchę, Jerzego Koziarę,
Jacka Wójtowicza i Andrzeja Bartuzi.
Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu VIII kadencji w dniu 11 grudnia 2013 roku ukonstytuowała
się powołując na Wiceprzewodniczącego RN Pana Jerzego Koziarę oraz Pana Jacka Wójtowicza na
Sekretarza RN.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 roku:
Cezary Możeński
Jerzy Koziara
Jacek Wójtowicz
Marek Kapłucha
Andrzej Bartuzi
Andrzej Skolmowski

- Przewodniczący Rady
- Wiceprzewodniczący Rady
- Sekretarz Rady
- Członek Rady
- Członek Rady
- Członek Rady

Opis działania organów nadzorujących
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Część składu
Rady nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym
akcjonariuszem Spółki, pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady
nadzorczej w liczbie:
- dwóch osób – w Radzie liczącej do 6 członków,
- trzech osób – w Radzie liczącej od 7 do 9 członków.
Niezależnie, Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania oraz
odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego
Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego
oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
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Zasady działania Rady Nadzorczej poza przepisami powszechnie obowiązującymi – regulowane są przez
Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.
Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej w każdym przypadku, gdy wymaga tego interes Spółki, nie rzadziej jednak niż raz na dwa
miesiące. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny
wniosek każdego z Członków Rady lub Zarządu.
Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość w postaci Tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne
komunikowanie się oraz identyfikację co najmniej Przewodniczącego Rady.
W przypadku głosowania przy użyciu Tele- lub wideokonferencji, członkowie Rady oddają głosy
przekazując Przewodniczącemu ustne oświadczenie, co do rodzaju głosu oddanego na daną uchwałę.
Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych na posiedzeniach. Uchwały Rady
Nadzorczej mogą być podejmowane wyłącznie w sprawach objętych porządkiem posiedzenia. Zmiana
porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi
sprzeciwu co do porządku obrad. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy podjęcie określonych
działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również
w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem
Rady Nadzorczej a Spółką. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz
w sprawach osobowych.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania na odległość. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania na odległość wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia
projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.
Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość
i w trybie Tele- i wideokonferencji nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach
tych osób, innych spraw osobowych, a także innych spraw podejmowanych w głosowaniu tajnym
Rada Nadzorcza powołuje ze swojego składu Komitet Audytu i może powołać Komitet Wynagrodzeń.
Komitet Audytu
Na dzień 1 lipca 2013 roku w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu, w składzie :
− Andrzej Bartuzi - Przewodniczący
− Jacek Wójtowicz - Członek
Komitet Audytu działał w powyższym składzie do zakończenia VII kadencji Rady Nadzorczej, tj. do 29
listopada 2013 roku.
Rada Nadzorcza VIII kadencji na pierwszym posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2013r. wyłoniła Komitet
Audytu w składzie: Andrzej Skolmowski, Marek Kapłucha, Andrzej Bartuzi. Funkcję Przewodniczącego
Komitetu Audytu objął Pan Andrzej Skolmowski, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości
i finansów.
Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2014r. przedstawia się następująco:
−
−
−

Andrzej Skolmowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
Marek Kapłucha - Członek
Andrzej Bartuzi - Członek
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Do zadań Komitetu Audytu należy udzielanie Radzie Nadzorczej opinii, zaleceń lub rekomendacji
w sprawach:
monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd przyjętej przez Spółkę
polityki rachunkowości i stosowanych zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
omawianie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych z organami Spółki,
monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym omawianie wyników badania
rocznego sprawozdania finansowego,
przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do oceny rocznego sprawozdania
finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności i wniosków Zarządu co do podziału
zysku/pokrycia straty,
przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta
Spółki,
monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych, w tym kontrolowanie zakresu dodatkowych prac zlecanych biegłemu
rewidentowi przez Zarząd,
przyjmowanie od podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki informacji
i oświadczeń, o których mowa w art. 88 pkt 2 i 3 Ustawy o biegłych rewidentach,
monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem mającym istotny wpływ na funkcjonowanie
Spółki,
monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki,
monitorowanie procesu kontroli zewnętrznej oraz monitorowanie wdrażania zaleceń
przedstawianych przez zewnętrznych rewidentów,
nadzór nad działaniem audytu wewnętrznego.
Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy
i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego
Zgromadzenia, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa
Walne Zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia,
określającym w szczególności zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad,
podejmowania uchwał. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej
Spółki.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
z własnej inicjatywy,
na pisemne lub złożone w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale
zakładowym.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez:
Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
Walne Zgromadzenia odbywają się w Puławach, Warszawie lub Tarnowie.
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Ustalenie porządku obrad:
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym
porządkiem obrad ( z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych);
Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie;
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi
Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. Żądanie powinno zostać zgłoszone
Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być przesłane w postaci elektronicznej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w
postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału
w kapitale zakładowym.
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść
jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie
wymaga szczegółowego umotywowania;
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku
obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po
uprzednim wyrażeniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek,
popartej większością co najmniej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.
Przekazywania żądań i zgłoszeń drogą elektroniczną
W celu dokonania zgłoszenia żądań i zgłoszeń w postaci elektronicznej, Spółka na swojej stronie
internetowej udostępnia do pobrania wzory odpowiednich formularzy, które po uzupełnieniu przez
akcjonariusza lub akcjonariuszy zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednim formularzu, powinny
być przez akcjonariusza lub akcjonariuszy odesłane do Spółki jako załącznik na adres e-mail podany
w formularzu. Wypełnione formularze wraz z załącznikami określonymi w formularzach powinny być
przesłane Spółce w formacie PDF.
Początek obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady,
a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie,
z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych spośród osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego
Zgromadzenia.
Prawo głosu
Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować
odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
Przerwa w obradach
Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie
przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
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Sposób głosowania
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub
likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym,
głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
Podział zysku lub pokrycie straty,
Ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy
na raty,
Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli
obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości,
Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie,
w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień par. 35 ust.1 oraz
par. 36 Statutu,
Ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
Wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
Wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów
w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej
przekraczającej 10 mln złotych,
Wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów
w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej
przekraczającej 2 mln złotych,
Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej
podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na
rzecz którejkolwiek z tych osób,
Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
Emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów
subskrypcyjnych,
Przymusowy wykup akcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
Tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
Użycie kapitału zapasowego,
Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki
lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
Połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
Zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
Rozwiązanie i likwidacja Spółki,
Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w par.33 ust.1 pkt.8) i 19).
Zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady
Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w par.36 ust.3 Statutu Spółki,
Uchwalenie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania
uchwal przez Walne Zgromadzenie.
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Opis szczególnych praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania
Statut przyznaje szczególne uprawnienia jednemu akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa:
1. § 35 ust. 1 Statutu:
„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
z zastrzeżeniem par.36. Niezależnie od powyższego Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest
uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego
oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą
doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia”.
2. § 46 ust. 1 pkt 4) Statutu:
„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
1) Na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale
zakładowym,.”
3. § 48 ust 4 Statutu:
„Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie
od udziału w kapitale zakładowym”.
Oświadczenie Zarządu
Oświadczamy, że przedstawione Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2013/2014 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć,
a także sytuacji, zagrożeń i ryzyk Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Marian Rybak

Prezes Zarządu

…………………………………..

Wojciech Kozak

Wiceprezes Zarządu

…………………………………..

Zenon Pokojski

Wiceprezes Zarządu

…………………………………..
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