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Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” Spółka Akcyjna
za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2016 roku

1. Organizacja Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Na dzień 30 czerwca 2016 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka
Akcyjna obejmuje 10 podmiotów prawa handlowego tj. Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
jako Jednostkę Dominującą oraz 9 podmiotów zależnych, w których Jednostka Dominująca posiada
więcej niż 50 % w kapitale zakładowym.
Schemat Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „ Puławy” S.A. na dzień
30 czerwca 2016 roku

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

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. siedzibą
w Chorzowie

92,33

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

99,19
99,23

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

94,61
96,33

PROZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach

84,69
85,62

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

99,99
99,99

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

92,33

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

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

96,15
98,35
100,00
100,00

udzi a ł w ka pi tal e za kła dowym w %
udzi a ł w pra wa ch gl os ów w %

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 %;
 TECHNOCHIMSERWIS Zamknięta Spółka Akcyjna z siedzibą w Moskwie, udział w kapitale
zakładowym 25,00%.
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 (pośrednio) 0,82 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników
i 0,81 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki MEDICAL Sp. z o.o. (po umorzeniu udziałów).

3

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” Spółka Akcyjna
za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2016 roku

2. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
NAVITRANS Sp. z o.o.
W dniu 31 marca 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Navitrans Sp. z o.o.
w likwidacji, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający zakończenie
likwidacji Spółki tj. na 30 marca 2016 roku, podjęło Uchwałę w sprawie podziału majątku tej Spółki
pomiędzy Wspólników. Z dniem 30 czerwca 2016 roku Spółka została wykreślona z rejestru
przedsiębiorców.
REMZAP Sp. z o.o.
Spółka REMIN Sp. z o.o. - z którą Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 10 grudnia 2015
roku podpisała warunkową umowę sprzedaży udziałów w REMZAP Sp. z o.o. (zmienioną aneksem
z 4 lutego 2016 roku) - nie spełniła w wyznaczonym terminie warunków zawieszających. W związku
z powyższym, Umowa nie weszła w życie.
Dnia 14 marca 2016 roku umorzonych zostało 156 udziałów, które były własnością pozostałych
wspólników – pracowników REMZAP Sp. z o.o. W związku z powyższym uległ zmianie procentowy
udział głosów Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na Zgromadzeniu Wspólników z 95,74 %
na 96,33 %.Organizacja Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
3. Struktura własności kapitału Jednostki Dominującej oraz spółek konsolidowanych
Jednostka Dominująca – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Kapitał Zakładowy Grupy 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.
Struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej na dzień 30 czerwca 2016 roku
Akcjonariusz*
Grupa Azoty S.A.

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba akcji

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 %

Pozostali

*/ Struktura akcjonariatu wykazana na podstawie zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (11 maja 2016 roku) do momentu
sporządzenia niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych
pakietów akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
W okresie I półrocza 2016 roku:



Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna nie nabywała akcji własnych;
żaden z podmiotów zależnych i stowarzyszonych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
Spółka Akcyjna nie był w posiadaniu akcji Jednostki Dominującej.

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. wynosi 59 003 400 zł i składa się na niego
117 963 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały są zwykłe i uprawniają
do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
Struktura udziałów GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2016 roku
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Pracownicy
Udziały umorzone

Liczba
udziałów

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

117 055

99,19 %

117 055

99,23 %

908

0,77%

908

0,77 %

-*)

0,04%
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* ) W dniu 25 listopada 2003 roku umorzono 438 udziałów o wartości 21 900 złotych. Wartość 1 udziału w chwili umorzenia
wynosiła 50 złotych. Umorzenie nastąpiło z czystego zysku. W dniu 25 listopada 2003 roku podjęta została również uchwała
o podwyższeniu wartości udziałów do kwoty 500 złotych/1 udział.

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Kapitał zakładowy Zakładów Azotowych Chorzów S.A. wynosi 58 700 000 zł i składa się z 5 870 000
akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda. Wszystkie akcje są zwykłe i uprawniają do jednego
głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Akcjonariat Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku liczy 923 akcjonariuszy.
Struktura akcjonariatu Zakłady Azotowe Chorzów S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku
Akcjonariusz
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Liczba akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
wynikająca
z akcji

Udział w
ogólnej liczbie
głosów

5 420 000

92,33%

5 420 000

92,33%

Skarb Państwa

116 887

1,99%

116 887

1,99%

Pracownicy

132 156

2,25%

132 156

2,25%

Pozostali

200 957

3,43%

200 957

3,43%

AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście
Kapitał zakładowy AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście wynosi 20 000 000 zł i składa
się z 40 000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały są zwykłe i uprawniają
do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
Struktura udziałów AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście na dzień
30 czerwca 2016 roku
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Liczba
udziałów
40 000

Udział w kapitale
zakładowym
100,00 %

Liczba głosów
Udział w ogólnej
wynikająca
liczbie głosów
z udziałów
40 000
100,00 %

„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. wynosi 50 000 000 zł i składa się z 500 000
udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Wszystkie udziały są zwykłe i uprawniają do jednego
głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
Struktura udziałów „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2016 roku
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Liczba
udziałów
500 000

Udział w kapitale
zakładowym
100,00 %

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

500 000

100,00 %

REMZAP Sp. z o. o.
Kapitał zakładowy REMZAP Sp. z o.o. wynosi 1 811 670 zł. Składa się na niego 25 881 udziałów
o wartości nominalnej 70 zł każdy. Wszystkie udziały są zwykłe i uprawniają do jednego głosu
na Zgromadzeniu Wspólników.
Struktura udziałów REMZAP Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2016 roku
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Liczba
udziałów

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

24 486

94,61 %

24 486

96,33%

Pozostali wspólnicy

933

3,60%

933

3,67%

Udziały umorzone

462

1,79 %

-

-
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PROZAP Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy PROZAP Sp. z o.o. wynosi 826 000 zł. Składa się z 1 652 udziałów o wartości
nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały są zwykłe i uprawniają do jednego głosu na Zgromadzeniu
Wspólników.
Struktura udziałów PROZAP Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2016 roku
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Liczba
udziałów

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

1 399

84,69%

1 399

85,62%

20

1,21%

20

1,22%

215

13,01%

215

13,16%

18

1,09%

-

-

ZKZ Solidarność przy PROZAP
Osoby fizyczne

Udział w kapitale
zakladowym

Udziały umorzone

SCF Natural Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy SCF Natural Sp. z o.o. wynosił 15 001 000 zł. Składa się z 150 010 udziałów
o wartości nominalnej 100 zł każdy. Wszystkie udziały są zwykłe i uprawniają do jednego głosu
na Zgromadzeniu Wspólników.
Struktura udziałów SCF Natural Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2016 roku
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
w Puławach

Liczba
udziałów

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

150 000

99,99%

150 000

99,99%

10

0,01%

10

0,01%

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. wynosi 92 148 000 zł i składa się z 92 148
udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy. Wszystkie udziały są zwykłe i uprawniają do jednego
głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
Struktura udziałów Elektrownia Puławy Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2016 roku
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Liczba
udziałów

Udział w kapitale
zakładowym

92 148

100,00 %

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów
92 148

Udział w ogólnej
liczbie głosów
100,00 %

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty
Zakłady Azotowe”Puławy” S.A. nie nabywały udziałów/akcji własnych i po okresie sprawozdawczym
do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w strukturze własności ich
udziałów/akcji.

6

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” Spółka Akcyjna
za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2016 roku

4. Osoby zarządzające i nadzorujące w Jednostce Dominującej
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku nastąpiły zmiany w składzie organów statutowych
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:


w dniu 5 kwietnia 2016 roku:
 zawiesiła w pełnieniu obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki Panów: Mariana
Rybaka i Zenona Pokojskiego;
 powierzyła funkcje Wiceprezesów Zarządu Panom: Mariuszowi Boberowi, Zbigniewowi
Gagatowi i Jackowi Janiszkowi. Panu Mariuszowi Boberowi powierzono również pełnienie
obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Mandaty Panów: Mariana Rybaka, Zenona Pokojskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki z wyboru
załogi – Pana Wojciecha Kozaka wygasły w dniu 10 maja 2016 roku, tj. z dniem odbycia Zwyczajnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania Spółki za 2015 rok.




w dniu 10 maja 2016 roku:
 powołała na Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Andrzeja Skwarka, wybranego przez
pracowników Spółki;
 odwołała z funkcji Wiceprezesa i powołała na Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. Pana Mariusza Bobera;
w dniu 25 maja 2016 roku:
 powołała na Wiceprezesa Zarządu Spółki (z dniem 2 czerwca 2016 roku), na czas wspólnej
trzyletniej kadencji Zarządu, Pana Krzysztofa Homendę.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Funkcja
Imię i nazwisko
na dzień 1 stycznia 2016 roku

na dzień 30 czerwca 2016 roku

Marian Rybak

Prezes Zarządu

-

Wojciech Kozak

Wiceprezes Zarządu

-

Zenon Pokojski

Wiceprezes Zarządu

-

Mariusz Bober

-

Prezes Zarządu

Zbigniew Gagat

-

Wiceprezes Zarządu

Jacek Janiszek

-

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Skwarek

-

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Homenda

-

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „ Puławy” S.A.
Funkcja
Imię i nazwisko

na dzień 1 stycznia 2016 roku

na dzień 30 czerwca 2016 roku

Cezary Możeński

Przewodniczący RN

----

Jerzy Koziara

Wiceprzewodniczący

----

Jacek Wójtowicz

Sekretarz

Sekretarz

Andrzej Bartuzi

Członek

Członek

Marek Kapłucha

Członek

----

Andrzej Skolmowski

Członek

-----

Janusz Cendrowski

----

Przewodniczący RN
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Jakub Troszyński

----

Wiceprzewodniczący

Ignacy Chwesiuk

----

Członek

Leszek Lewicki

----

Członek

W I półroczu 2016 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.
Rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyli:



w dniu 24 lutego 2016 roku - Pan Marek Kapłucha.
w dniu 24 marca 2016 roku - Pan Andrzej Skolmowski.

W dniu 7 marca 2016 roku Ministerstwo Skarbu Państwa powołało na Członka Rady Nadzorczej
Spółki Pana Janusza Cendrowskiego, który w dniu 23 marca 2016 roku złożył rezygnację
z powierzonej funkcji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 24 marca
2016 roku:



odwołało z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Cezarego Możeńskiego
oraz z funkcji Wiceprzewodnicząceho Pana Jerzego Koziarę;
powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Janusza Cendrowskiego, powierzając mu funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Panów: Ignacego Chwesiuka, Leszka Lewickiego
i Jakuba Troszyńskiego.

W dniu 5 kwietnia 2016 roku Pan Jakub Troszyński został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej.
W dniu 21 kwietnia 2016 roku, w związku ze zmianą trybu powołania, Pan Jakub Troszczyński złożył
rezygnację z funkcji powierzonej w dotychczasowym trybie i przyjął tę samą funkcję powierzoną mu
przez Ministerstwo Skarbu Państwa.
Komitet Audytu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „ Puławy” S.A.
Funkcja
Imię i nazwisko
na dzień 1 stycznia 2016 roku

na dzień 30 czerwca 2016 roku

Andrzej Skolmowski

Przewodniczący

----

Marek Kapłucha

Członek

----

Andrzej Bartuzi

Członek

Przewodniczący

Leszek Lewicki

----

Członek

Ignacy Chwesiuk

----

Członek

W dniu 5 kwietnia 2016 roku zmieniona Rada Nadzorcza VIII kadencji, na swoim pierwszym
posiedzeniu uzupełnieniła skład Komitetu Audytu o osoby Pana Leszka Lewickiego i Ignacego
Chwesiuka.
Prokura
Funkcja
Imię i nazwisko
na dzień 1 stycznia 2016 roku

na dzień 30 czerwca 2016 roku

Anna Gol

Prokura łączna

Prokura łączna

Hubert Kamola

Prokura łączna

-

Ryszard Bartczak

Prokura łączna

-
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W dniu 28 kwietnia 2016 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. roku odwołał
prokury łączne udzielone Panu Hubertowi Kamoli oraz Panu Ryszardowi Bartczakowi.
Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby nadzorujące (członków rady nadzorczej) oraz
zarządzające (członków zarządu i prokurentów)
Liczba akcji

Członek Rady Nadzorczej*
Prokurent

na dzień
1 stycznia 2016

na dzień
11 maja 2016
(dzień publikacji
poprzedniego
raportu

na dzień
30 czerwca2016

na dzień
17 sierpnia 2016
(dzień
zatwierdzenia
sprawozdania)

2

-

-

-

195

195

195

195

*Członek Rady Nadzorczej z dniem 24 lutego 2016 roku złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
Pozostałe osoby nadzorujące i zarządzające w okresie od 1 stycznia 2016 do 17 sierpnia 2016 roku
nie posiadały akcji Spółki.
5. Zakres działalności podmiotów Grupy Kapitałowej
Podstawowy zakres działalności spółek konsolidowanych

Grupa Azoty Zakłady
Azotowe
“Puławy” S.A.

 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.

GZNF „Fosfory”
Sp. z o.o.

 produkcja i sprzedaż nawozów mineralnych;
 produkcja i sprzedaż produktów chemicznych;
 usługi przeładunkowe i magazynowania dla towarów sypkich i płynnych
z wykorzystaniem posiadanych terminali i nabrzeży do obsługi statków;
 usługi laboratoryjne;
 wynajem nieruchomości.

Zakłady Azotowe
Chorzów S.A.

 produkcja i sprzedaż nawozów;
 produkcja i sprzedaż produktów oleochemicznych, chemii technicznej
i chemii spożywczej;
 produkcja i dystrybucja energii cieplnej;
 dystrybucja mediów (energia elektryczna i woda pitna);
 dzierżawa majątku i wynajem powierzchni użytkowych.

AGROCHEM PUŁAWY
Sp. z o.o.






handel nawozami mineralnymi oraz środkami ochrony roślin;
handel kwalifikowanymi nasionami zbóż;
handel koncentratami paszowymi i paszami pełnoporcjowymi;
skup i dystrybucja płodów rolnych.
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AGROCHEM
Sp. z o.o. z siedzibą w
Dobrym Mieście

REMZAP
Sp. z o.o.

PROZAP
Sp. z o.o.

SCF Natural
Sp. z o.o.

Elektrownia Puławy
Sp. z o.o.

 produkcja i dystrybucja mieszanek nawozowych wieloskładnikowych stałych
i płynnych;
 dystrybucja RSM;
 sprzedaż nawozów granulowanych;
 usługi przeładunku, magazynowania i spedycji nawozów azotowych sypkich;
 handel środkami ochrony roślin;
 handel kwalifikowanymi nasionami zbóż.
 roboty budowlano-montażowe;
 remonty mechaniczne, budowlane
produkcyjnych.

i

elektryczne

na

instalacjach

 projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne;
 nabywanie i sprzedaż prac badawczych, rozwojowych, programowych,
koncepcyjnych, analitycznych i przedprojektowych w zakresie rozwoju
i modernizacji oraz budowy instalacji produkcyjnych.








produkcja i sprzedaż granulatów i ekstraktów chmielowych;
sprzedaż ekstraktów roślinnych;
usługowy przerób chmielu;
usługi laboratoryjne;
wynajem powierzchni magazynowych;
handel nawozami mineralnymi.

 spółka celowa przeznaczona do realizacji projektu budowy elektrowni;
 docelowa działalność: wytwarzanie, dystrybucja i handel energią
elektryczną, wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę oraz
powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Podstawowy zakres działalności spółek wycenianych metodą praw własności

Bałtycka Baza
Masowa
Sp. z o.o.
CTL Kolzap
Sp. z o.o.

 przeładunek, magazynowanie oraz pakowanie towarów;
 cumowanie statków.
 usługi spedycji kolejowej i samochodowej;
 dzierżawa taboru kolejowego;
 remont infrastruktury kolejowej oraz obsługa bocznic.

Podstawowy zakres działalności podmiotów zależnych nie objętych konsolidacją

STO-ZAP
Sp. z o.o.

 działalność gastronomiczna i handlowa;
 produkcja napojów;
 usługi sprzątania.

Spółka „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o. o. z siedzibą w Puławach, Oddział w Człuchowie posiada filie:
 w Gronowie Elbląskim;
 w Stargardzie Szczecińskim.
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6. Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. kontynuuje strategię rozwoju
koncentrując się na wzroście wartości dla interesariuszy.
Uwarunkowania rynkowe działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., a w szczególności
zdecydowane różnice cen podstawowych surowców w różnych regionach zglobalizowanego rynku,
wymagają podejmowania skutecznych działań, mających na celu poprawę pozycji konkurencyjnej.
Szczególną uwagę, w obszarze rozwoju, Grupa Kapitałowa przywiązuje do pełniejszego rozpoznania
i zaspokojenia potrzeb odbiorcy końcowego.
Programy rozwojowe obejmują kompletny łańcuch wartości z uwzględnieniem procesów
wytwarzania wyrobów, procesów logistycznych, technologii aplikacji i efektywności wykorzystania
produktów oraz narzędzi i technik obsługi klientów.
Grupa Kapitałowa 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 Grupy Kapitałowej
kształtują się na poziomie zbliżonym do uzyskiwanych na nowych instalacjach wytwórczych,
zaprojektowanych zgodnie z aktualnie dostępnymi na rynku technologiami.
W perspektywie rozwoju Grupy Kapitałowej znajduje się także dywersyfikacja produktowa. Przyjęte
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 Kapitałowa 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 rozszerzany jest zakres oferty i potencjału
wytwórczego produktów dedykowanych dla procesów ochrony środowiska. Procesy badawcze
koncentrują się na obszarze „zielonej chemii” (biotechnologie, bioprocesy, wyroby
biodegradowalne).
7. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na działalność, wyniki i rozwój Grupy Kapitałowej
7.1. Komentarz makroekonomiczny i prognozy
Polska
W I kwartale 2016 roku wzrost PKB wyniósł 3,0% i w relacji do analogicznego okresu roku
poprzedniego odnotowane spowolnienie (wzrostu PKB) było mocniejsze niż oczekiwano. Według
prognoz analityków wzrost PKB w Polsce w 2016 roku wyniesie od 3,4% do 3,5%, w tym w II kwartale
3,2%, w III kwartale 3,6% i IV kwartale 3,8%.
Wzrost ten powinien być wspierany przez silny popyt zewnętrzny, niskie ceny surowcow
energetycznych oraz wyższą konsumpcję, której sprzyjać ma spodziewany wzrost wynagrodzeń
na rynku pracy oraz system nowych świadczeń socjalnych dla ludności.
Świat
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w raporcie opublikowanym w czerwcu 2016
roku podała, że globalny wzrost PKB w 2016 roku wyniesie około 3% i będzie porównywalny do 2015
roku, co będzie determinowane: słabym wzrostem handlu i inwestycji, osłabioną dynamiką płac,
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a także wolniejszym tempem aktywności na głównych rynkach wschodzących. W 2017 roku
spodziewane jest przyspieszenie globalnego wzrostu PKB do 3,3%.
Według prognozy OECD z czerwca 2016 roku:




wzrost gospodarczy w USA wyniesie 1,8% w 2016 i 2,2% w 2017 roku;
strefa euro odnotuje wzrost na poziomie odpowiednio: 1,6% w 2016 i 1,7% w 2017 roku;
wzrost gospodarczy w Chinach wyniesie 6,5% w 2016 i 6,2% w 2017 roku.

Europejski Bank Centralny (EBC) w swoich projekcjach makroekonomicznych z czerwca 2016 roku
przewiduje, że ożywienie gospodarcze w strefie euro będzie postępować, podtrzymywane przez
łagodne nastawienie polityki pieniężnej EBC, niskie ceny ropy, trwającą poprawę na rynku pracy oraz
politykę fiskalną w 2016 roku.
7.2. Kursy walut
Według danych NBP w I półroczu 2016 roku średni miesięczny kurs:



PLN/USD wyniósł 3,91 i w relacji do poprzedniego półrocza był wyższy o 8 groszy (2,1%);
PLN/EUR wyniósł 4,37 i w relacji do poprzedniego półrocza był wyższy o blisko 15 groszy (3,5%).

Zdaniem analityków Oxford Economics w III kwartale 2016 roku waluta polska powinna nieznacznie
tracić wobec waluty unijnej, by w kolejnych kwartałach wejść na ścieżkę umacniania. Natomiast USD
względem polskiej waluty może systematycznie zyskiwać na wartości.
7.3. Stopy procentowe
Polska
Na kolejnych posiedzeniach w 2016 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) decydowała o utrzymaniu
stóp procentowych na niezmienionym poziomie.
Stopy procentowe w Polsce obowiązujące w I półroczu 2016 roku
Stopa referencyjna

Stopa lombardowa

Stopa depozytowa

Stopa redyskonta weksli

1,50%

2,50%

0,50%

1,75%

źródło: NBP

Zdaniem członków Rady PP obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce
zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną, w związku z czym
w najbliższym czasie stopy procentowe powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie.
Unia Europejska
Na posiedzeniu na początku czerwca 2016 roku Europejski Bank Centralny nie zmienił
najważniejszych parametrów polityki pieniężnej. Podstawowa stawka oprocentowania jest wciąż na
zerowym poziomie.
USA
Na posiedzeniach odbytych w I połowie 2016 roku władze Amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FED)
nie zmieniły poziomu stóp procentowych w USA – nadal jest to przedzial 0,25-0,5%.
7.4. Koniunktura w rolnictwie
Koniunktura w rolnictwie w I półroczu 2016 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku
ubiegłego, utrzymywała się na nieco wyższym poziomie, co przełożyło się na średni syntetyczny
wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR), który w relacji do analogicznego okresu roku
poprzedniego wzrósł o 0,2 pkt. procentowego, lecz był nieco niższy od odnotowanego w II półroczu
2015 roku.
Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) zmiany cen, odnotowane
w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2016 roku w porównaniu z grudniem 2015 roku nie były
korzystne dla rolnictwa, ponieważ ceny koszyka skupu płodów rolnych w Polsce spadły o 2,9 pkt.
procentowego przy spadku cen środków produkcji o 0,9 pkt. procentowego.
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Znalazło to odzwierciedlenie w wyrównanym wskaźniku popytu, którego średnia wartość w tym
okresie była niższa o 0,3 pkt. procentowego niż przed rokiem.
Krajowy i międzynarodowy rynek zbóż
W I półroczu 2016 roku odnotowano niski poziom światowych i krajowych cen zbóż, co wynikało
z optymistycznych prognoz zbiorów zbóż, bardzo dużych zapasów oraz niskich cen surowców
energetycznych.
Według danych IERiGŻ oraz Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW
w I półroczu 2016 roku w kraju, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:



ceny skupu pszenicy były zdecydowanie niższe tj. o ponad 7%;
ceny skupu żyta wzrosły średnio o około 7%.

źródło: IERiGŻ , dane za maj i czerwiec oszacowane wg informacji rynkowych

Międzynarodowa Rada Zbożowa prognozuje na sezon 2016/17 rekordowo wysokie zbiory zbóż w UE
co będzie powodować utrzymywanie się na rynkach niskich cen zbóż.
Rynek nawozów azotowych
Rynek krajowy
W pierwszych czterech miesiącach 2016 roku popyt krajowy na nawozy azotowe wykazywał
zdecydowany trend wzrostowy. Wpłynęły na to przygotowania punktów sprzedaży i magazynów
do wiosennego sezonu nawozowego oraz korzystna aura w marcu i kwietniu 2016 roku sprzyjająca
aplikacji nawozów. Popyt na nawozy znacznie obniżył się w maju i czerwcu 2016 roku w związku
z zakończeniem sezonu aplikacji.
Na rynku krajowym w I półroczu 2016 roku w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego
ceny detaliczne:





saletry amonowej – spadły o ponad 5%;
mocznika – spadły o około 5%;
RSM 32% - spadły o ponad 7%;
siarczanu amonu - wzrosły od stycznia do kwietnia 2016 roku o 3,7% i do końca czerwca 2016
roku utrzymywały się na tym samym poziomie.
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źródło: IERiGŻ , dane za maj i czerwiec oszacowane wg informacji rynkowych

źródło: Informacje z punktów sprzedaży i obliczenia własne

W kolejnych dwóch miesiącach 2016 roku na rynku krajowym - ceny detaliczne nawozów azotowych
powinny utrzymywać się na tym samym poziomie co w czerwcu 2016 roku ze względu na trwające
żniwa. W końcu sierpnia i we wrześniu 2016 roku pomimo spodziewanego wzrostu popytu na
mocznik ze względu na rozpoczynający się jesienny sezon aplikacji nawozowej przewidywany jest
znaczący spadek cen tego nawozu.
Rynek międzynarodowy
W I półroczu 2016 roku na międzynarodowych rynkach średnie ceny wszystkich nawozów azotowych
w relacji do poprzedniego półrocza wykazały tendencje spadkowe.
Ceny nawozów wg Fertecon:


saletra amonowa prilled (FOB Baltic/Black Sea bulk) – średnia cena wyniosła 172 USD/t i w relacji
do poprzedniego okresu zmniejszyła się o około 16%. W analogicznym okresie roku ubiegłego
cena saletry amonowej na tej samej bazie wynosiła 245 USD/t (około 30% spadek). W kolejnych
miesiącach można spodziewać się spadków lub co najwyżej utrzymania dotychczasowych
poziomów cen saletry amonowej.



mocznik prilled bulk (FOB Baltic) – średnia cena wyniosła 195 USD/t i w relacji do poprzedniego
półrocza spadła o 24,2%, a w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego - spadła o ponad
30%. Na III kwartał 2016 roku analitycy przewidują spadek cen mocznika ze względu
na spodziewaną dalszą nadpodaż tego nawozu na rynkach. Wpływ nowych zdolności
produkcyjnych na świecie, które pojawią się jeszcze w bieżącym roku (około 10 mln ton rocznie)
będzie odczuwalny od IV kwartału 2016 roku.

14

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” Spółka Akcyjna
za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2016 roku



RSM 32% N (FOB Baltic Sea) – średnia cena wyniosła 152 USD/t i w relacji do poprzedniego
półrocza spadła o około 13,3%, a w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego - spadła
o ponad 31%. W kolejnych miesiącach 2016 roku ceny RSM 32% mogą odnotować dalsze spadki,
choć zdaniem analityków i uczestników rynku obecne poziomy cenowe osiągnęły już minimum.



siarczan amonowy (FOB Black Sea steel grade) – średnia cena wyniosła 111 USD/t
i w porównaniu do poprzedniego półrocza spadła o ponad 4%, a w relacji do analogicznego
okresu roku poprzedniego - spadła o 11,5%. W III kwartale 2016 roku, ze względu
na prognozowane spadki cen siarki i kwasu siarkowego, ceny rynkowe tego nawozu mogą
również spadać.

Rynek nawozów fosforowych
Rynek krajowy
W I półroczu 2016 roku w relacji do analogicznego półrocza 2015 roku - średnie ceny fosforanu
amonu i superfosfatów spadły: dla nawozów DAP1 o 2% i dla nawozów CSP2 o 5%.
W II półroczu 2016 roku może nastąpić sezonowy niewielki wzrost cen krajowych nawozów
fosforowych, a następnie ich spadek - z najniższym poziomem w listopadzie 2016 roku.

1
2

DAP tj. fosforan dwuamonowy.
CSP tj. nawozy jednoskładnikowe, superfosfaty.
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źródło: opracowanie własne

Rynek międzynarodowy
W I półroczu 2016 roku w relacji do I półrocza 2015 roku - średnie ceny nawozów fosforowych:
dla DAP spadły o 28% i wyniosły 330,7 USD/tona (FOB Baltic Sea), dla TSP3 spadły o 23% i wyniosły
300 USD/tona (FOB Marocco).
Z uwagi na nadprodukcję nawozów fosforowych wielu producentów próbuje ograniczać swoje moce
produkcyjne, co powoduje wyhamowanie spadku cen. Brak jednak sygnałów o zwiększonym popycie,
dlatego też prawdopodobnie do końca 2016 roku nie należy się spodziewać odbicia cenowego na
rynku.
Rynek nawozów wieloskładnikowych
W I półroczu 2016 roku w relacji do I półrocza 2015 roku na rynku nawozów wieloskładnikowych
odnotowywano głównie tendencje spadkowe cen:
 NPK 8/24/24 w kraju - średnia cena ukształtowała się na poziomie około 1603 zł/tonę,
co oznacza spadek o 1,7%;
 NPK 5/10/25 w kraju – średnia cena ukształtowała się na poziomie około 1100 zł/tonę
co oznacza wzrost o 3%;
 NPK 15/15/15 na rynku zagranicznym – dla FOB w portach niemieckich średnie ceny osiągały
wartości w przedziale 1 373 zł/tonę - 1 045 zł/tonę, co oznacza spadek o 14,1 %;.
W sezonie jesiennym wysiewu nawozów w 2016 roku na rynku krajowym spodziewany jest
nieznaczny wzrost cen nawozów wieloskładnikowych, a następnie posezonowy spadek, natomiast na
rynku zagranicznym spodziewane jest utrzymanie trendu spadkowego.
PLN/
t
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Ceny NPK w kraju vs NPK 15/15/15 porty niemieckie
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źródło: opracowanie własne i Fertecon NPK 15/15/15

3

TSP tj. superfosfat potrójny.
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Rynek soli potasowej
W pierwszym półroczu 2016 roku średnia cena soli potasowej na bazie FOB Baltic (wg Fertecon)
oscylowała w granicach 245 USD/tona i była niższa o około 18% od średniej ceny obowiązującej
w drugim półroczu 2015 roku. W relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego cena soli potasowej
spadła o ponad 19%.
7.5. Koniunktura w chemii
W I półroczu 2016 roku przedstawiciele branży chemicznej w Polsce pozytywnie oceniali koniunkturę.
W raportach wykorzystujących metodologię ankietową GUS dla kategorii produkcja chemikaliów
i wyrobów chemicznych notowano dodatnie oceny koniunktury w poszczególnych miesiącach
raportowanego okresu, wynoszące od +18% do +24% (w analogicznym okresie 2015 roku notowano
od +14% do +20%).
Natomiast europejska branża chemiczna w dalszym ciągu boryka się z trudnościami i jest pod coraz
większą presją międzynarodowej konkurencji. Odnotowano spadek zarówno ilości jak i cen sprzedaży
produktów chemicznych.
Nieznaczny wzrost produkcji chemicznej wystąpił na rynku amerykańskim, na którym obecnie
w sektorze chemicznym odnotowywany jest dynamiczny wzrost inwestycji.
Rynek melaminy
W I półroczu 2016 roku ceny kontraktowe melaminy w Europie w porównaniu do ceny
z poprzedniego półrocza - wzrosły o 30 EUR/tona (o 2,2%) a w relacji do analogicznego okresu 2015
roku - wzrosły o 42,5 EUR/t (o 3%). Odnotowano wysoki popyt na melaminę - szczególnie ze strony
Europy Wschodniej, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Rosji i Indii.
W II półroczu 2016 roku oczekuje się ustabilizowania cen rynkowych melaminy.

źródło: ICIS Pricing

Dnia 11 maja 2016 roku Komisja Europejska w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieściła
zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych
względem przywozu melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej. Wniosek o dokonanie
przeglądu został złożony w dniu 10 lutego 2016 r. przez przedsiębiorstwa Borealis Agrolinz Melamine
GmbH, OCI Nitrogen BV oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Wnioskodawcy”)
w imieniu producentów reprezentujących ponad 25 % łącznej unijnej produkcji melaminy. Obecnie
obowiązującym środkiem jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem
wykonawczym Rady (UE) nr 457/2011.
Rynek kaprolaktamu
W I półroczu 2016 roku średnie ceny kaprolaktamu we wszystkich regionach świata w relacji zarówno
do poprzedniego półrocza jak i I półrocza 2015 roku wykazywały trend spadkowy związany
ze spadkiem cen surowców (ropy naftowej i benzenu) oraz nadpodażą kaprolaktamu na rynkach.
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W Europie w okresie sprawozdawczym :


dla kaprolaktamu ciekłego (Domestic Large i Medium wg nomenklatury PCI Nylon) w relacji
do poprzedniego półrocza ceny spadły: dla transakcji w EUR o około 5,8% (o 84 EUR/tona)
i dla transakcji w USD o około 4,7% (o 73 USD/tona), a w relacji do I półrocza 2015 roku spadły:
dla transakcji w EUR o około 9% (o 136 EUR/tona) i dla transakcji w USD o około 9,1%
(o 153 USD/tona);



dla kaprolaktamu płatkowanego z przeznaczeniem na eksport (Flake Export wg nomenklatury PCI
Nylon) w relacji do poprzedniego półrocza ceny spadły: dla transakcji w EUR o 16,5%
(o 195 EUR/tona) i dla transakcji w USD o około 15,5% (o 202 USD/tona), a w relacji do I półrocza
2015 roku spadły: dla transakcji w EUR o 30,2% (o 427 EUR/tona) i dla transakcji w USD o około
30,1% (o 476 USD/tona).

źródło: PCI Nylon Consulting Group

W Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. początek 2016 roku dla biznesu
kaprolaktamowego okazał się kolejnym trudnym i wymagającym okresem. Osłabienie popytu oraz
wyciszenie rynku w okresie Chińskiego Nowego Roku implikowało brak możliwości ulokowania
produktu Spółki na głównym rynku zbytu, tj. w Azji. W okresie od połowy stycznia 2016 roku
do połowy lutego 2016 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ograniczyła produkcję
kaprolatamu do poziomu 80%.
Utrzymująca się nadpodaż kaprolaktamu na rynku chińskim, dalszy przyrost lokalnych zdolności
produkcyjnych (wg CCF Group w roku 2016 planowany jest wzrost zdolności o 600 tys. t/rok) oraz
pogorszenie sytuacji gospodarczej w Chinach - to czynniki, które będą negatywnie wpływały
na poziom cen rynkowych kaprolaktamu i dalsze ograniczanie importu na rynek chiński.
Rynek nadtleneku wodoru
W I półroczu 2016 roku europejski rynek nadtlenku wodoru charakteryzował się wysokim
wykorzystaniem zdolności produkcyjnych, będącym wynikiem tradycyjnego wzrostu popytu na H2O2
w pierwszych miesiącach każdego roku kalendarzowego. Ceny rynkowe nadtlenku wodoru
w raportowanym okresie w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 20 EUR/tona
(o 2,1%). Część odbiorców podjęła działania mające na celu dywersyfikację dostaw, co jest wynikiem
ubiegłorocznej sprzedaży instalacji PeroxyChem firmie Evonik, zmieniającej sytuację podażową
w Europie Północno-Zachodniej.
W najbliższych miesiącach na rynku nadtlenku wodoru nie przewiduje się istonych zmian.
Rynek produktów RedNOx®
Dane sprzedażowe z rynku redukcji spalin potwierdzają tendencję wzrostową w konsumpcji
tzw. reduktantów (produkty redukcji tlenków azotu NOx). Na znaczeniu zyskuje segment
samochodów osobowych jako nowy obszar wykorzystujący technologię SCR i roztwór mocznika
do redukcji tlenków azotu. Systematycznie zwiększa się również europejska ilość stacji paliw
oferujących roztwór z dystrybutora. Dla całego roku 2016 prognozuje się co najmniej 20% wzrost
popytu na reduktanty na rynku europejskim.
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Jednak w związku z rekordowo niskimi cenami mocznika oraz wzrastającą konkurencją na rynku
reduktantów, w I półroczu 2016 roku ceny 32,5% roztworu mocznika (AdBlue/NOXy) w większości
regionów Europy odnotowały spadki.
Rynek kwasu siarkowego
W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku średnie ceny kwasu siarkowego na rynkach światowych
w relacji do I półrocza 2015 roku uległy znaczącej obniżce i tak:




port w Afryce Północnej na bazie CFR – cena spadła o 1 USD/tona - 10 USD/tona;
port w w Ameryce Południowej i Północnej - cena spadła o 7 USD/tona - 15 USD/tona;
port w Europie Zachodniej – cena spadła o 10 EUR/tona - 20 EUR/tona.

Na niską cenę kwasu siarkowego wpływ miała nadwyżka podaży nad zapotrzebowaniem przemysłu
nawozowego oraz przemysłu metali nieżelaznych (ługowanie). Na rynku krajowym utrzymywał się
stabilny poziom sprzedaży oraz ceny ( 175-220 zł/tonę).
7.6. Sytuacja na rynkach głównych surowców Grupy Kapitałowej
Gaz ziemny
Początek 2016 roku na rynkach zachodnich charakteryzował się postępującym spadkiem ceny gazu
ziemnego z poziomu około 15 EUR/MWh do 11 EUR/MWh (najniższego od kilku lat). Jednakże
w drugiej połowie kwietnia 2016 roku cena gazu na tych rynkach gwałtownie wzrosła, przekraczając
14 EUR/MWh. Na koniec czerwca 2016 roku ceny wróciły do poziomu 15 EUR/MWh (z początku
roku). Średnia cena SPOT w całym okresie na niemieckiej giełdzie EEX wyniosła 13,20 EUR/MWh.
Profil cen gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii był zbliżony do profilu cen na rynku
niemieckim i oscylował w przedziale 52,46 zł/MWh - 76 zł/MWh.
W I półroczu 2016 roku głównym dostawcą gazu ziemnego dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG). Zakup gazu ziemnego
z PGNiG do końca marca 2016 roku odbywał się w oparciu o zapisy Umowy kompleksowej,
zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfy dla paliw gazowych oraz zasady Programu Rabatowego.
Od 1 kwietnia 2016 roku obowiązuje nowa Umowa Ramowa, zawarta z PGNiG S.A. wspólnie
z pozostałymi Spółkami z Grupy Azoty. Umowa Ramowa umożliwia zawieranie kontraktów
indywidualnych, w których cena gazu może być dowolnie kształtowana.
W kontraktach realizowanych w I półroczu 2016 roku ceny gazu były określane w oparciu o ceny na
rynku niemieckim. Stopień dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. (zakupy spoza PGNiG) ukształtował się na poziomie około 37%.
Dnia 14 czerwca 2016 roku prezes URE zatwierdził „Taryfę w zakresie dostarczania paliw gazowych nr
11/2016 PGNiG S.A.” Nowa taryfa będzie obowiązywała do 30 września 2016 roku. Maksymalna cena
taryfowa jest niższa od poprzedniej o około 9%.
Węgiel energetyczny
Ceny węgla wg notowań na ARA w I półroczu 2016 roku w relacji do analogicznego okresu 2015 roku
wykazywały znaczną tendencję zniżkową i wyniosły średnio około 46,94 USD/t (wobec 59 USD/t
w I półroczu 2015 roku), co oznacza spadek o około 20%.
Na rynku węgla w Polsce w dalszym ciągu utrzymuje się nadpodaż surowca.
W raportowanym okresie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. realizowała dostawy węgla
z kraju oraz z importu wg cen wcześniej uzgodnionych na 2016 rok (cena jest niższa w relacji do 2015
roku o około 9%).
Prognozy zakładają, że niska cena węgla ARA utrzyma się także w II półroczu 2016 roku.
Energia elektryczna
W I półroczu 2016 roku średnia cena energii elektrycznej na rynku SPOT ukształtowała się
na poziomie 163,39 zł/MWh i w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego była wyższa o 9%.
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Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. realizuje z głównymi sprzedawcami energii elektrycznej
umowy roczne zawarte na 2016 rok i w zależności od poziomu rynkowych cen uzupełnia portfel
zakupu na rynku SPOT i /lub w transakcjach krótkoterminowych.
Nowa Taryfa dla energii elektrycznej PSE S.A. na 2016 rok, zatwierdzona w grudniu 2015 roku
wprowadziła nowe stawki przesyłowe. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. szacuje, że roczne
koszty przesyłu energii elektrycznej w Spółce wzrosną o około 4%.
Benzen
Ceny benzenu we wszystkich regionach świata w I półroczu 2016 roku wykazywały tendencję
spadkową. Ceny kontraktowe benzenu w relacji do I półrocza 2015 roku w Europie, dla transakcji
w USD spadły o 77 USD/t, tj. o 10,8 %, dla transakcji w EUR spadły o 64 EUR/t, tj. o 10%, w Azji spadły
o około 17%, zaś w USA spadły o około 14% .
W ciągu najbliższych kilku miesięcy cena benzenu może nieznacznie wzrosnąć.
Zaopatrzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w benzen (surowiec do produkcji
kaprolaktamu) realizowane jest w oparciu o długoterminowe umowy ramowe.
Fosforyty i kwas fosforowy
W I półroczu 2016 roku w relacji do I półrocza 2015 roku średnie ceny fosforytów spadły o około
2-3% w zależności od bazy dostawy. Na koniec czerwca 2016 roku ceny (FOB Afryka Płn.
Maroko/Egipt) wyniosły 78-90 USD/tonę. Średnie ceny kwasu fosforowego (w przeliczeniu na 100%
P2O5) spadły o około 10%, tj. o około 80 -100 USD/tona.
W II połowie 2016 roku prognozuje się, że ceny fosforytów i kwasu fosforowego odnotują niewielki
spadek.
Węglan potasu
Polski rynek, z uwagi na konkurencyjną cenę, jest nadal zdominowany przez węglan potasu
kalcynowany pochodzenia rosyjskiego. W I półroczu 2016 roku w relacji do analogicznego okresu
roku poprzedniego, cena surowca rosyjskiego pozostała na tym samym poziomie. Zdecydowanie
wyższą cenę zakupu (o około 70%) proponują dystrybutorzy surowca pochodzącego z innych źródeł.
W II półroczu 2016 roku ceny węglanu potasu nie powinny ulec zmianie.
Kwas azotowy
W I półroczu 2016 roku w relacji do pierwszej połowy 2015 roku - średnia cena zakupu kwasu
azotowego krajowego była wyższa o około 2%. Przewiduje się, że w II połowie 2016 roku ceny
surowca wzrosną o około 4%.
Wapno palone
W I półroczu 2016 roku w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego cena wapna palonego
nie uległa zmianie. Przewiduje się, że II półroczu 2016 roku ceny utrzymają się na niezmienionym
poziomie.
Tłuszcze zwierzęce
Analitycy Agencji Rynku Rolnego oceniają, że w pierwszej połowie 2016 roku krajowa produkcja
żywca wieprzowego była o około 5% niższa niż w I półroczu 2015 roku. Postępujący spadek produkcji
trzody chlewnej w kraju sprzyjał wzrostowi cen - średnia cena zakupu tłuszczu zwierzęcego w
I połowie 2016 roku w porównaniu do I półrocza 2015 roku wzrosła o ponad 20%.
W drugiej połowie 2016 roku ceny nie powinny ulec znaczącym zmianom.
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8. Działalność Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
8.1. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Podstawowe wielkości ze Sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej (w tys. zł)
Wyszczególnienie

01.01.2016 - 30.06.2016

01.01.2015 - 30.06.2015

1

2

3

Przychody z działalności operacyjnej

Dynamika
4=2/3

1 765 646

1 925 436

91,7%

(1 516 196)

(1 633 468)

92,8%

Wynik na działalności operacyjnej

249 450

291 968

85,4%

EBITDA

342 007

371 757

92,0%

Zysk/(strata) brutto

263 275

299 080

88,0%

Zysk/(strata) netto

227 025

269 280

84,3%

Koszty działalności operacyjnej

Struktura geograficzna przychodów Grupy Kapitałowej (tys. zł)
Przychody ze sprzedaży
Sprzedaż krajowa
Sprzedaż za granicę
Przychody ze sprzedaży

01.01.2016-30.06.2016

01.01.2015-30.06.2015

Wartość

Wartość

Struktura

Dynamika

1 168 810

66,2%

1 232 008

64,0%

94,9%

591 969

33,5%

686 531

35,6%

86,2%

1 760 779

99,7%

1 918 539

99,6%

91,8%

4 867

0,3%

6 897

0,4%

70,6%

100,0%

91,7%

Pozostałe przychody operacyjne
Przychody z działalności operacyjnej

Struktura

1 765 646

100,0%

1 925 436

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego
przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. były
mniejsze o 157,8 mln zł (tj. o 8,3%), w tym: z tytułu sprzedaży krajowej - zmniejszyły się o 63,2 mln zł
(tj. o 5,1%), a z tytułu sprzedaży za granicę - zmniejszyły się o 94,6 mln zł (tj. o 13,8%).
Wartość sprzedaży podstawowych grup produktów Grupy Kapitałowej (tys. zł)
Wyszczególnienie
1

01.01.2016-30.06.2016

01.01.2015-30.06.2015

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

2

3

4

5

6=2/4

Dynamika

Podstawowe produkty nawozowe

1 020 105

57,9%

1 172 140

61,1%

87,0%

Podstawowe produkty chemiczne

540 364

30,7%

605 118

31,5%

89,3%

Pozostała sprzedaż Grupy Kapitałowej

199 031

11,3%

137 002

7,2%

145,3%

1 279

0,1%

4 279

0,2%

29,9%

100,0%

91,8%

Przychody nieprzypisane
Ogółem przychody ze sprzedaży Grupy
Kapitałowej

1 760 779

100,0%

1 918 539

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego
odnotowano:




wzrost przychodów ze sprzedaży pozostałej o 62,0 mln zł (tj. o 45,3%) – głównie za sprawą
wyższych wolumenów sprzedaży pozostałych produktów (amoniak), towarów i materiałów;
spadek przychodów ze sprzedaży w grupie „podstawowe produkty nawozowe” o 152,0 mln zł
(tj. o 13,0%) - za sprawą niekorzystnych cen sprzedaży nawozów azotowych;
spadek przychodów ze sprzedaży „podstawowych produktów chemicznych” o 64,8 mln zł
(tj. o 10,7%) – głównie z tytułu niższych cen sprzedaży kaprolaktamu.
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Struktura kosztów Grupy Kapitałowej w układzie rodzajowym
Wyszczególnienie

01.01.2016 - 30.06.2016

01.01.2015 - 30.06.2015*)

1

2

3

Amortyzacja majątku trwałego

5,9%

4,7%

Zużycie materiałów i energii

55,4%

63,5%

Usługi obce
Wynagrodzenia

10,5%
9,1%

Świadczenia na rzecz pracowników

11,7%
11,0%
3,3%

Podatki i opłaty

10,4%

8,7%

Inne koszty

2,3%

0,8%
100,0%

2,7%

100,0%

Ogółem koszty układu rodzajowego
*) dane po przekształceniach

Struktura kosztów działalności kontynuowanej w układzie kalkulacyjnym (w tys. zł)
01.01.2016 - 30.06.2016

Wyszczególnienie

01.01.2015 - 30.06.2015*)

Dynamika

Kwota

Struktura

Kwota

Struktura

2

3

4

5

6=2/4

1

Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów
i materiałów

1 158 892

76,4%

1 331 632

81,5%

87,0%

101 492

6,7%

67 372

4,1%

150,6%

Koszty ogólnego zarządu

102 987

6,8%

98 631

6,1%

104,4%

Koszty sprzedaży

143 859

9,5%

132 293

8,1%

108,7%

8 966

0,6%

3 540

0,2%

253,3%

100,0%

92,8%

Pozostałe koszty operacyjne
Rzem koszty działalności
operacyjnej

1 516 196

100,0%

1 633 468

*) dane po przekształceniach

Struktura wyniku finansowego Grupy Kapitałowej (tys. zł)
Wyszczególnienie

01.01.2016 30.06.2016

01.01.2015 30.06.2015

Dynamika

1

2

3

4=2/3

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

228 756

274 320

83,4%

PROZAP Sp. z o.o.

541

87

621,8%

REMZAP Sp. z o.o.

(239)

30

-

SCF Natural Sp. z o.o.

326

(14)

(5 769)

(6 096)

94,6%

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

1 267

1 685

75,2%

"AGROCHEM PUŁAWY" Sp. z o.o.

(987)

510

Agrochem Sp. z o.o.

(100)

302

-

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.

(275)

(608)

45,2%

223 520

270 216

82,7%

3 505

(936)

227 535

270 014

84,3%

(510)

(734)

69,5%

227 025

269 280

84,3%

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Zysk/(strata) netto podmiotów Grupy
Kapitałowej
Korekty konsolidacyjne wyniku
Zysk/(strata) netto Grupy Kapitałowej
przypadający na akcjonariuszy Jednostki
Dominującej
Zysk/(strata) netto przypadający na udziały
niekontrolujące
Zysk/(strata) netto Grupy Kapitałowej
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Struktura transakcji Jednostki Dominującej z podmiotami powiązanymi
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku
do 30 czerwca 2016 roku nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych
niż rynkowe.
Struktura łącznej wartości transakcji

Jednostka zależna/stowarzyszona

01.01.2016-30.06.2016

01.01.2015-30.06.2015

PROZAP Sp. z o.o.

3,79%

0,97%

REMZAP Sp z o.o.

10,70%

10,98%

STOZAP Sp o.o.

1,99%

1,39%

BAŁTYCKA BAZA MASOWA Sp. z o.o.

2,67%

1,10%

CTL KOLZAP Sp. z o.o.

9,91%

7,20%

TECHNOCHIMSERWIS S.A.

0,00%

0,00%

ELEKTROWNIA PUŁAWY Sp. z o.o.

0,01%

0,00%

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

5,68%

33,22%

„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.

43,45%

30,22%

AGROCHEM Sp. z o.o. Dobre Miasto

21,60

13,36%

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

0,19%

0,15%

SCF NATURAL Sp. z o.o.

0,00%

0,00%

Główne pozycje aktywów Grupy Kapitałowej (w tys. zł)
Wyszczególnienie
1

30.06.2016

30.06.2015

Dynamika

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

2

3

4

5

6=2/4

59,1%

101,3%

Aktywa trwałe, w tym:

2 203 328

57,1%

2 175 229

Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa obrotowe, w tym:

2 025 722

52,5%

2 004 772

54,5%

101,0%

1 657 454

42,9%

1 504 225

40,9%

110,2%

Zapasy

343 621

8,9%

396 825

10,8%

86,6%

Należności handlowe i pozostałe

503 233

13,0%

489 461

13,3%

102,8%

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

281 459

7,3%

398 568

10,8%

70,6%

3 679 454

100,0%

104,9%

Razem aktywa

3 860 782

100,0%

Na dzień 30 czerwca 2016 roku suma bilansowa Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. wyniosła 3 860,8 mln zł i w relacji do 30 czerwca 2015 roku wzrosła o 4,9% (o 181,3
mln zł). W strukturze aktywów, aktywa trwałe stanowiły 57,1% i w relacji do 30 czerwca 2015 roku
wzrosły o 28,1 mln zł (o 1,3%) i jest to wzrost przede wszystkim na rzeczowych aktywach trwałych,
natomiast aktywa obrotowe stanowiły 42,9% i w relacji do 30 czerwca 2015 roku wzrosły o 153,2 mln
zł (o 10,2% ), głównie za sprawą zdecydowanie wyższej łącznej wartości (o 221,8 mln zł) pozostałych
aktywów finansowych oraz środków pieniężnych i ekwiwalentów.
Główne pozycje pasywów Grupy Kapitałowej (w tys. zł)
Wyszczególnienie
1

Kapitał własny
Kapitał obcy, w tym:
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Razem pasywa

30.06.2016

30.06.2015

Dynamika

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

2

3

4

5

6=2/4

3 066 274

79,4%

2 862 235

77,8%

107,1%

794 508

20,6%

817 219

22,2%

97,2%

240 054

6,2%

232 647

6,3%

103,2%

554 454

14,4%

584 572

15,9%

94,8%

3 860 782

100,0%

3 679 454

100,0%

104,9%
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W strukturze pasywów według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku (w relacji do stanu
na 30 czerwca 2015 roku) kapitał własny zwiększył się o 204,0 mln zł (o 7,1%), na co znaczący wpływ
miał wzrost o 206,8 mln zł poziomu zysków zatrzymanych (o 8,5%). Udział kapitału własnego
w finansowaniu aktywów Grupy Kapitałowej utrzymywał się na wysokim poziomie i wyniósł 79,4%.
Kapitał obcy zmniejszył sie o 22,7 mln zł w wyniku spadku zobowiązań krótkoterminowych
o 30,1 mln zł (o 5,2%), przy równoczesnym wzroście zobowiązań długoterminowych o 7,4 mln zł
(o 3,2%).
Główne pozycje zobowiązań Grupy Kapitałowej (w tys. zł)
30.06.2016

Wyszczególnienie

Wartość

1

30.06.2015*)

Struktura

2

3

Dynamika

Struktura

Wartość
4

5

6=2/4

Zobowiązania ogółem, w tym:

794 508

100,0%

817 219

100,0%

97,2%

Krótkoterminowe zobowiązania

554 454

69,8%

584 572

71,5%

94,8%

handlowe i pozostałe

422 437

53,2%

520 906

63,7%

81,1%

inne

132 017

16,6%

63 666

7,8%

207,4%

240 054

30,2%

232 647

28,5%

103,2%

w tym z tytułu:

Długoterminowe zobowiązania
w tym z tytułu:
kredytów i pożyczek

229

0,0%

614

0,1%

37,3%

inne

239 825

30,2%

232 033

28,4%

103,4%

*) dane po przekształceniach

Wybrane pozycje Sprawozdania z przepływów pieniężnych (w tys. zł)
Wyszczególnienie

01.01.2016 30.06.2016

01.01.2015 30.06.2015

Dynamika

1

2

3

4=2/3

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

275 166

367 213

74,9%

Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

(72 675)

(164 109)

44,3%

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(182 122)

(134 490)

135,4%

Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów

20 369

68 614

29,7%

Środki pieniężne na początek okresu

260 731

327 916

79,5%

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym :

281 100

396 530

70,9%

- o ograniczonej możliwości dysponowania

5 717

10 661

53,6%

Wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
Rodzaj wskaźnika

01.01.2016
-30.06.2016

01.01.2015
-30.06.2015

1

2

3

Rentowność EBIT

14,2%

15,2%

Rentowność EBITDA

19,4%

19,4%

Rentowność netto ROS

12,9%

14,0%

Rentowność majątku ROA

5,9%

7,3%

Rentowność kapitału zaangażowanego ROCE

7,5%

9,4%

Rentowność netto kapitału własnego ROE

7,4%

9,4%

Płynność bieżąca

3,0

2,6

Płynność szybka

2,4

1,9
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Kapitał pracujący (w mln zł)

1 103

920

Udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem

28,6%

25,0%

Wskaźnik zadłużenia ogólnego

20,6%

22,2%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

25,9%

28,6%

Dług netto (w mln zł)

-683

-500

Dług / EBITDA

0,15

0,03

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= wynik netto/ suma aktywów
Rentowność kapitału zaangażowanego ROCE= EBIT/aktywa - zobowiązania krótkoterminowe
Rentowność kapitałów własnych ROE= 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= kredyty, pożyczki, leasing w zobowiązaniach długo i krótkoterminowych – (środki pieniężne i ich ekwiwalenty
powiększone o pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe z lokat krótkoterminowych powyżej 3 miesięcy)
Dług (zobowiązania odsetkowe: kredyty, pożyczki, leasing w zobowiązaniach długo i krótkoterminowych)/EBITDA

8.2. Produkcja Grupy Kapitałowej
W okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku w Grupie Kapitałowej Grupie Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. poziom produkcji głównych instalacji był skorelowany z prowadzoną polityką
handlową oraz uwarunkowaniami rynkowymi.
Dynamika produkcji głównych produktów
Nazwa Spółki
Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A.

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

Zakłady Azotowe
Chorzów S.A.

Produkt
 amoniak
 nawozy azotowe w przeliczeniu na czysty składnik „N”






kaprolaktam
melamina
nadtlenek wodoru
produkty RedNOx®)
nawozy fosforowe CSP w przeliczeniu na P2O5










nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na N
nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na P2O5
nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na K2O
kwas siarkowy w przeliczeniu na 100 % stężenie
wodorosiarczyn sodu
roztwór saletry wapniowej
saletra potasowa
stearyna płynna i płatkowana
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01.01.2016-30.06.2016 vs.
01.01.2015-30.06.2015
98 %
97 %
96 %
101 %
91 %
105 %
42 %
140 %
138 %
134 %
101 %
133 %
99%
103%
99%
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Produkcja podstawowych produktów ( w tys. ton)
I H 2016

I H 2015

700
600
500
400
300
200
100
0

8.3. Komentarz segmentowy
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. prowadzi działalność gospodarczą
w ramach Segmentów: Agro, Chemia, Energetyka oraz Pozostała Działalność.
Przychody zewnętrzne Grupy Kapitałowej według Segmentów (w tys. zł)
01.01.2016-30.06.2016

01.01.2015-30.06.2015

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

2

3

4

5

6=(2-4)/4

1 129 909

64,2%

1 241 773

64,7%

-9,0%

CHEMIA

543 422

30,8%

611 020

31,9%

-11,1%

ENEGRETYKA

50 757

2,9%

33 961

1,8%

49,5%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

35 412

2,0%

27 506

1,4%

28,7%

Przychody nieprzypisane

1 279

0,1%

4 279

0,2%

-70,1%

1 760 779

100,0%

1 918 539

100,0%

-8,2%

Wyszczególnienie
1

AGRO

Ogółem przychody ze sprzedaży Grupy
Kapitałowej

Zmiana

W strukturze zewnętrznych przychodów Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku największy udział 64,2% stanowią przychody
zewnętrzne Segmentu Agro, które w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego spadły o 0,5
punktu procentowego. Udział przychodów zewnętrznych Segmentu Chemia wyniósł 30,8% i w relacji
do analogicznego okresu roku poprzedniego był niższy o 1,1 punkt procentowy.
Segment Agro
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku Segment Agro osiągnął wynik operacyjny
(uwzględniający transakcje między segmentami) w wysokości 247,1 mln zł, wobec 267,1 mln zł
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.
Głównymi produktami handlowymi Segmentu Agro są:
 wytwarzane w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nawozy azotowe („N”): PULAN®
(saletra amonowa), PULREA® i PULGRAN® (mocznik), RSM® i RSM®S (roztwór saletrzanomocznikowy), nawozy z siarką: PULSAR® (siarczan amonu), PULASKA® (roztwór nawozu
azotowego z siarką);
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 wytwarzane w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej: saletra potasowa nawozowa i saletra
wapniowa nawozowa, nawozy fosforowe („P”) i mieszanki („NP”, „NPK”), w tym: amofoski,
agrafoski, amofosmagi.
Pozostałe produkty handlowe Segmentu Agro obejmują inne produkty wytwarzane dodatkowo
na instalacjach Segmentu: LIKAM® (woda amoniakalna), amoniak, wodór, kwas azotowy, azot ciekły,
powietrze pomiarowe, azotan magnezowy, dwutlenek węgla, COOLANT® (suchy lód), mieszanki
nawozowe (na życzenie klienta, zgodnie z jego specyfikacją), a także kwalifikowany materiał siewny.
W Segmencie Agro realizowana jest również sprzedaż towarów (nawozy, pasze, zboża i środki
ochrony roślin) i materiałów oraz sprzedaż usług własnych.
Przychody zewnętrzne Segmentu Agro według grup produktowych ( w tys. zł)
01.01.2016-30.06.2016

01.01.2015-30.06.2015

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

2

3

4

5

6=2/4

1 020 105

90,3%

1 172 140

94,4%

87,0%

Pozostałe produkty handlowe

36 389

3,2%

20 573

1,6%

176,9%

Inne przychody Segmentu

73 415

6,5%

49 060

4,0%

149,6%

1 129 909

100,0%

1 241 773

100,0%

91,0%

Wyszczególnienie
1
Główne produkty handlowe

Razem

Dynamika

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku przychody zewnętrzne Segmentu Agro wyniosły
1 129,9 mln zł i w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego były niższe o 111,9 mln zł
(o 9,0%), w tym odnotowano następujące zmiany:




wzrost przychodów w grupie „inne przychody Segmentu” o 24,4 mln zł (większy wolumen
sprzedaży towarów i materiałów- głównie mocznik, saletrosan makro, polifoska, polidap);
wzrost przychodów w grupie „pozostałe produkty handlowe” o 15,8 mln zł (większy wolumen
sprzedaży amoniaku);
spadek przychodów w grupie „główne produkty handlowe” o 152,0 mln zł (niekorzystne ceny
sprzedaży nawozów).

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów
w sprzedaży zewnętrznej Segmentu Agro wyniosły 715,9 mln zł i w relacji do analogicznego okresu
roku poprzedniego były niższe o 93,6 mln zł (o 11,6%).
Koszty sprzedaży Segmentu Agro wyniosły 118,2 mln zł i w relacji do analogicznego okresu roku
poprzedniego były wyższe o 5,6 mln zł (o 5,0%).
Zysk Segmentu Agro na sprzedaży zewnętrznej wyniósł 295,7 mln zł i w relacji do analogicznego
okresu roku poprzedniego był niższy o 23,9 mln zł (o 7,5%).
Udział eksportu w grupach produktowych Segmentu Agro
Wyszczególnienie

Udział eksportu
01.01.2016-30.06.2016

01.01.2015-30.06.2015

Główne produkty handlowe

24,1%

23,1%

Pozostałe produkty handlowe

5,2%

13,6%

Inne przychody Segmentu

4,8%

0,1%

Przychody ogółem segmentu

22,3%

22,0%
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Segment Chemia
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku Segment Chemia osiągnął zysk
operacyjny w kwocie 105,5 mln zł (uwzględniający transakcje między segmentami), wobec
85,9 mln zł w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.
Głównymi produktami handlowymi Segmentu Chemia są:
 wytwarzane w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.: kaprolaktam (ciekły i płatkowany),
melamina, PULREA® (mocznik), PULNOX® (roztwory mocznika), nadtlenek wodoru oraz NOXy®;
 wytwarzane w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A.: kwas siarkowy, wodorosiarczyn sodu, saletra potasowa techniczna i spożywcza, produkty
z przerobu kwasów tłuszczowych.
Pozostałe produkty handlowe Segmentu Chemia obejmują inne produkty wytwarzane dodatkowo
na podstawowych instalacjach Segmentu.
W Segmencie Chemia realizowana jest również sprzedaż towarów i materiałów oraz sprzedaż usług
własnych.
Przychody zewnętrzne Segmentu Chemia według grup produktowych ( w tys. zł)
01.01.2016-30.06.2016

01.01.2015-30.06.2015

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

2

3

4

5

6=2/4

540 364

99,4%

605 118

99,0%

89,3%

Pozostałe produkty handlowe

1 168

0,2%

1 099

0,2%

106,3%

Inne przychody Segmentu

1 890

0,3%

4 803

0,8%

39,4%

543 422

100,0%

611 020

100,0%

88,9%

Wyszczególnienie
1
Główne produkty handlowe

Razem

Dynamika

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku przychody zewnętrzne Segmentu Chemia wyniosły
543,4 mln zł i w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego były niższe o 67,6 mln zł
(o 11,1%), w tym odnotowano następujące zmiany:



spadek przychodów w grupie „główne produkty handlowe” o 64,8 mln zł (niższe ceny
sprzedaży kaprolaktamu, niższe wolumeny sprzedaży niektórych chemikaliów-mocznik
na cele techniczne, kaprolaktam);
spadek przychodów w grupie „inne przychody Segmentu” o 2,9 mln zł ze względu na brak
w raportowanym okresie sprzedaży katalizatorów, a która miała miejsce w okresie
porównywalnym 2015 roku.

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów
w sprzedaży zewnętrznej Segmentu Chemia wyniosły 443,4 mln zł i w relacji do analogicznego okresu
roku poprzedniego były niższe o 91,8 mln zł (o 17,2%).
Koszty sprzedaży Segmentu Chemia wyniosły 25,4 mln zł i w relacji do analogicznego okresu roku
poprzedniego były wyższe o 0,1 mln zł (o 0,6%).
Zysk Segmentu Chemia na sprzedaży zewnętrznej wyniósł 74,7 mln zł i w relacji do analogicznego
okresu roku poprzedniego był wyższy o 24,1 mln zł (o 47,7%).
Udział eksportu w grupach produktowych Segmentu Chemia
Wyszczególnienie

Udział eksportu
01.01.2016-30.06.2016

01.01.2015-30.06.2015

Główne produkty handlowe

62,6%

67,0%

Pozostałe produkty handlowe

0,0%

2,1%

Inne przychody Segmentu

45,8%

15,9%

Przychody ogółem segmentu

62,4%

66,5%
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Segment Energetyka
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku Segment Energetyka osiągnął stratę
operacyjną w kwocie 4,6 mln zł (uwzględniającą transakcje między segmentami), wobec zysku 2,2
mln zł w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.
Głównymi produktami handlowymi Segmentu Energetyka są: energia elektryczna, energia cieplna
i nośnik ciepła. Do pozostałych produktów handlowych należy dystrybucja mediów (energii
elektrycznej i wody pitnej) przez Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
W Segmencie tym realizowana jest również sprzedaż towarów i materiałów (energia elektryczna,
gaz ziemny) oraz sprzedaż innych usług własnych segmentu.
Przychody zewnętrzne Segmentu Energetyka według grup produktowych ( w tys. zł)
Wyszczególnienie

01.01.2016-30.06.2016

01.01.2015-30.06.2015*)

Dynamika

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

2

3

4

5

6=2/4

Główne produkty handlowe

13 919

27,4%

17 928

52,8%

77,6%

Pozostałe produkty handlowe

1 063

2,1%

752

2,2%

141,4%

Inne przychody Segmentu

35 775

70,5%

15 281

45,0%

234,1%

Razem

50 757

100,0%

33 961

100,0%

149,5%

1

*) dane po przekształceniach

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku przychody zewnętrzne Segmentu Energetyka
wyniosły 50,8 mln zł i w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego były wyższe o 16,8 mln zł
(o 49,5%), w tym wzrost przychodów w grupie „inne przychody Segmentu” o 20,5 mln zł (większy
wolumen sprzedaży towarów i materiałów - głównie gaz ziemny).
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów
w sprzedaży zewnętrznej Segmentu Energetyka wyniosły 54,9 mln zł i w relacji do analogicznego
okresu roku poprzedniego były wyższe o 22,9 mln zł (o 71,4%).
Wynik Segmentu Energetyka na sprzedaży zewnętrznej wyniósł (-)4,2 mln zł i w relacji
do analogicznego okresu roku poprzedniego był niższy o 6,1 mln zł.
Istotne zdarzenia dotyczące Segmentu Energetyka
Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych (system EU ETS)
Na rynku EU ETS w pierwszym półroczu 2016 roku odnotowano tendencję spadkową cen uprawnień
do emisji CO2. Główną przyczyną tej sytuacji były obniżki notowań towarów energetycznych, tj. ropy
naftowej, energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, z którymi cena EUA jest skorelowana.
W raportowanym okresie średnia cena uprawnień EUA w bieżących notowaniach typu SPOT wyniosła
5,61 EUR (w poprzednim półroczu wynosiła 8,17 EUR). W tym czasie uprawnienia do emisji CO2
osiągnęły cenę maksymalną 8,08 EUR i minimalną 4,40 EUR.
W lutym 2016 roku rozpoczęła się dystrybucja bezpłatnych uprawnień do emisji dla europejskich
przedsiębiorstw będących uczestnikami systemu EU ETS. W dniach 25-26 lutego 2016 roku Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymała bezpłatne uprawnienia do emisji CO 2 przysługujące
za rok 2016 w ilości 2 470 622 EUA (Mg): Elektrociepłownia w ilości 67 240 Mg, instalacje chemiczne
w ilości 2 403 382 Mg.
W kwietniu 2016 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dokonała umorzenia uprawnień
do emisji CO2 za rok 2015 w ilości 3 712 147 EUA (Mg).
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Znaczny spadek cen praw do emisji CO2, który wystąpił w I półroczu 2016 roku, spowodował ujemne
wyceny posiadanych przez Spółkę kontraktów futures oraz korektę wartości posiadanych praw
do emisji CO2.
Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej
W raportowanym okresie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:




realizowała procedurę umarzania świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii
elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii, kogeneracji oraz świadectwa efektywności
energetycznej za 2015 rok. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wyżej wymienione
świadectwa pochodzenia energii elektrycznej umorzono.
otrzymała świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej
kogeneracji w ilości 489 790,782MWh (czerwone certyfikaty za 2015 rok). Prawa te zostały
w części umorzone, pozostałe zaś sprzedane.

Nowe regulacje prawne w handlu produktami Segmentu Energetyka
Dnia 10 czerwca 2016 roku została podpisana nowa Ustawa o efektywności energetycznej
z terminem obowiązywania od 1 października 2016 roku.
Nowa ustawa upraszcza system pozyskania świadectw efektywności energetycznej zwanych
popularnie białymi certyfikatami oraz niesie dość znaczące zmiany w zakresie pozyskania wsparcia dla
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
Jednocześnie nowa ustawa nakłada na określoną grupę podmiotów (przedsiębiorców w rozumieniu
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców, małych lub
średnich przedsiębiorców) obowiązek przeprowadzenia co 4 lata audytu energetycznego
przedsiębiorstwa. Obowiązkiem przedsiębiorców jest zawiadomienie Prezesa URE o zrealizowanym
audycie energetycznym przedsiębiorstwa wraz z informacją o możliwych do uzyskania
oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu.
Pozostała Działalność
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku Segment Pozostała Działalność osiągnął
wynik operacyjny w kwocie (-)9,1 mln zł (uwzględniający transakcje między segmentami), wobec
(- )6,1 mln zł w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.
Do Segmentu Pozostała Działalność zakwalifikowano produkty handlowe: worki z folii, folia, worki
śmieciowe oraz pozostałe materiały nie zakwalifikowane do innych segmentów.
Ponadto zakwalifikowano tu:
 sprzedaż usług z obszarów nie ujętych w segmentach Agro, Chemia i Energetyka;
 sprzedaż spółek REMZAP Sp. z o.o., PROZAP Sp. z o.o. i SCF Natural Sp. z o.o.
Struktura produktowa przychodów zewnętrznych Segmentu Pozostała Działalność
01.01.2016-30.06.2016

01.01.2015-30.06.2015

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

2

3

4

5

6=2/4

Główne produkty handlowe

2 392

6,8%

2 393

8,7%

100,0%

Pozostałe produkty handlowe

2 293

6,5%

1 062

3,9%

215,9%

Inne przychody Segmentu

30 727

86,8%

24 051

87,4%

127,8%

Razem

35 412

100,0%

27 506

100,0%

128,7%

Wyszczególnienie
1

Dynamika

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku przychody zewnętrzne Segmentu Pozostały
wyniosły 35,4 mln zł i w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego były wyższe o 7,9 mln zł
(o 28,7%), w tym odnotowano następujące zmiany:
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wzrost przychodów w grupie „inne przychody Segmentu” o 6,7 mln zł (m in. wyższe
przychody z tytułu usług przeładunkowych i remontowych);
wzrost przychodów w grupie „pozostałe produkty handlowe” o 1,2 mln zł.

9. Polityka finansowa i zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy Kapitałowej
9.1. Płynność finansowa
W I półroczu 2016 roku spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
nie notowały problemów z bieżącą płynnością.
Sytuacja finansowa Jednostki Dominującej, tj. Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
charakteryzuje się wysoką zdolnością płatniczą oraz kredytową. Oznacza to pełną zdolność do
terminowego regulowania zobowiązań płatniczych oraz posiadanie i generowanie nadwyżek
finansowych z działalności operacyjnej.
W I półroczu 2016 roku pogorszyła się sytuacja finansowa Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
Na dzień 30 czerwca 2016 roku Zakłady Azotowe Chorzów S.A. posiadały płynność finansową
i wszystkie zobowiązania handlowe i budżetowe firmy regulowane były terminowo. Jednak Spółka ta
nadal ponosi straty. W związku z powyższym Zarząd Zakładów Azotowych Chorzów S.A. podejmuje
działania, które mają umożliwić poprawę sytuacji Spółki i osiąganie przez nią trwałej rentowności
w ramach prowadzonej działalności. Opracowywany jest program naprawczy oraz nowa strategia dla
Zakładów Azotowych Chorzów S.A. Zakończenie prac i przyjęcie nowych bądź zmodyfikowanych
rozwiązań oczekiwane jest we wrześniu 2016 roku. Na ich podstawie będą podejmowane dalsze
decyzje i działania.
Spółki Grupy Kapitałowej lokowały nadwyżki środków pieniężnych na warunkach rynkowych
wykorzystując bezpieczne instrumenty finansowe, przede wszystkim lokaty bankowe. Łączna wartość
wypracowanych w raportowanym okresie odsetek wyniosła 7,1 mln zł, w tym około 6,3 mln zł
dotyczy Jednostki Dominującej.
9.2. Umowy kredytowe i pożyczki
Finansowanie wewnątrzgrupowe
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. funkcjonowały nastepujace pożyczki:
Kwota
udzielonej
pożyczki

Data podpisania umowy

Okres spłaty

Stan na
30.06.2016

78,96 mln zł

26.05.2011
Aneks nr 1 z 30.06.2011,
Aneks Nr 2 z 06.03.2012,
Aneks Nr 3 z 14.09.2012,
Aneks Nr 4 z 31.07.2013,
Aneks nr 5 z 26.02.2014,
Aneks Nr 8 (zm. numer.)
z 26.02.2014

31.08.2017

13,64 mln zł

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

47 mln zł

02.04.2014
Aneks Nr 1 z 31.12.2014

30.09.2021

39,16 mln zł

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

4,3 mln zł

13.03.2015

31.03.2020

3,29 mln zł

4 mln zł

23.12.2015
Aneks nr 1 z 15.06.2016

31.12.2018

2,56 mln zł

0,6 mln zł

07.05.2014

30.06.2017

0,6 mln zł

Pożyczkobiorca

GZNF „Fosfory” Sp. o.o.

BBM Sp. z o.o.
SCF Natural Sp. z o.o.
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W dniu 15 czerwca 2016 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz BBM Sp. z o.o.
podpisały:
 Aneks Nr 1 do Umowy pożyczki (konsolidującej) z dnia 23 grudnia 2015 roku, dotyczący
ustanowienia zabezpieczeń spłaty pożyczki w formie zastawu rejestrowego, weksla in blanco oraz
cesji praw z polisy ubezpieczeniowej.
 Umowę w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na ruchomościach oraz Umowę przelewu
praw z polisy ubezpieczeniowej, dotyczące zabezpieczenia zobowiązań wynikających z w/w
Umowy pożyczki.
Dnia 22 czerwca 2016 roku Zarząd Zakładów Azotowych Chorzów S.A. zwrócił się z wnioskiem
o czasowe zawieszenie spłat rat pożyczek, udzielonych Spółce 2 kwietnia 2014 roku oraz 13 marca
2015 roku. Jednocześnie Zakłady Azotowe Chorzów S.A. nie dokonały spłaty rat pożyczek,
udzielonych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w kwocie około 632 tys. zł.,
wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 roku. Decyzja Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A. w sprawie wniosku została odłożona do czasu zakończenia przez Zarząd Zakładów Azotowych
Chorzów S.A. prac i przyjęcia do realizacji programu naprawczego Spółki.
Finansowanie zewnętrzne
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie
zawierała i nie aneksowała umów o finansowanie zewnętrzne i nie korzystała z kredytów
obrotowych.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku Spółka miała podpisane umowy kredytowe z bankami
służące finansowaniu bieżącej działalności na łączną kwotę 32 mln zł. Wykorzystanie kredytów
na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiło 0 zł.
Kredytodawca

Kwota
udzielonego
kredytu

Koszty kredytu

Data podpisania
umowy/aneksu

Okres
spłaty

Stan na
30.06.2016

30.09.2016

0,0 mln zł

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

30 mln zł

WIBOR 1 M + marża

23.04.2015
(Aneks nr 1 z 23.12.2015)

PKO BP S.A. umowa
kredytu w rachunku
bieżącym

0 mln zł

WIBOR 1 M + marża

19.08.2013
Aneks nr 11 z 23.04.2015
Aneks Nr 12 z 16.10.2015

30.09.2016

0,0 mln zł

2 mln zł

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

14.05.2010
Aneks nr 7 z 30.11.2015

30.11.2016

0,0 mln zł

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

W dniu 31 maja 2016 roku wygasła Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta z Bankiem
Zachodnim WBK S.A. na kwotę 50 mln zł. Umowa nie została przedłużona z uwagi na bieżącą
i planowaną płynność Spółki oraz konieczność ponoszenia kosztów utrzymania limitu.
W raportowanym okresie funkcjonowała zawarta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Umowa
o finansowanie wewnątrzgrupowe pomiędzy Grupą Azoty S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A., Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupą Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A. Umowa obowiązuje do 2025 roku. Przyznany Spółce limit to 500 mln złotych. Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w I półroczu 2016 roku nie korzystała z finansowania w ramach
w/w Umowy.
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Pozostałe umowy kredytów/pożyczek funkcjonujące w Spółach Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.
REMZAP Sp. z o.o.
Kredytodawca

Kwota
udzielonego
kredytu

Koszty
kredytu

Data podpisania
umowy/aneksu

Okres spłaty

Stan na
30.06.2016

Millennium Bank SA

2 mln zł

WIBOR 1M+
marża

27.01.2012
Aneks z 26.01.2015
Aneks z 25.01.2016

26.01.2017

0,4 mln zł gwarancje

PKO BP SA

2 mln zł

WIBOR 1M+
marża

13.08.2013

30.09.2016

0 mln zł

W dniu 25 stycznia 2016 roku REMZAP Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Millennium S.A. kolejny aneks
do Umowy kredytu z dnia 27 stycznia 2012 roku udzielonego na kwotę 2 mln zł. Aneks przedłużył
czas obowiązywania umowy do dnia 26 stycznia 2017 roku.
GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
Kredytodawca/
pożyczkodawca

PKO BP SA

Kwota
udzielonego
kredytu
20 mln zł

Koszty kredytu
WIBOR 1M+
marża

Data podpisania
umowy/aneksu

Okres spłaty

Stan na
31.06.2016

31.03.2016

30.09.2016

0 mln zł

W dniu 31 marca 2016 roku Grupa Azoty S.A. jako Agent Umowy kredytowej dokonała zmiany
alokacji sublimitów, przyznając spółce sublimit w kwocie 20 mln zł.
„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.
Kredytodawca

Kwota
udzielonego
kredytu

Pekao S.A.

5 mln zł

Pekao S.A.

18 mln zł

Pekao S.A.

10 mln zł

Koszty
kredytu
WIBOR 1M +
marża
WIBOR 1M +
marża
WIBOR 1M +
marża

Data podpisania
umowy/aneksu

Okres spłaty

Stan na
30.06.2016

17.11.2015

31.10.2016

5,0 mln zł

17.11.2015

31.10.2016

17,6 mln zł

21.04.2016

31.12.2016

0,00 mln zł

W dniu 21 kwietnia 2016 roku spółka AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Pekao S.A
Umowę kredytu obrotowego na kwotę 10 mln zł z czasem obowiązywania do 31.12. 2016 roku.
AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście
Kredytodawca/
pożyczkodawca

Kwota
udzielonego
kredytu

Koszty kredytu

Data podpisania
umowy/aneksu

Okres spłaty

Stan na
30.06.2016

Pekao S.A.

10 mln zł

WIBOR 1M
+ marża

24.12.2014
Aneks z 29.01.2016

31.01.2017

9,33 mln zł

PKO BP SA

10 mln zł

WIBOR 1M+
marża

13.08.2013

30.09.2016

0 mln zł

W dniu 29 stycznia 2016 roku spółka AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście podpisała
z Bankiem Pekao S.A. aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 24 grudnia 2014 roku
zwiększający limit kredytu z kwoty 5 mln zł do 10 mln zł oraz przedłużający czas obowiązywania
umowy do dnia 31 stycznia 2017 roku.
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Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Kwota
udzielonego
kredytu

Koszty
kredytu

WFOŚ i GW

1,38 mln zł

Stopa
redyskonta
weksli +
marża

PKO BP SA

1 mln zł

WIBOR1M+
marża

Kredytodawca

Okres spłaty

Stan na
30.06.2016

27.05.2014
Aneks z 03.09.2014

15.12.2017

0,6 mln zł.

01.10.2010
Aneks 11 z 23.04.2015
Aneks 12 z 16.10.2015

30.09.2016

0 mln zł

Data podpisania
umowy/aneksu

Zgodnie z umową z WFOŚiGW, w maju 2016 roku Spółka dokonała spłaty pożyczki w większej
skumulowanej wartości, co pozwoli na złożenie wniosku o częściowe umorzenie dalszej części
zadłużenia. W czerwcu br. zredukowano także wartość zabezpieczenia dla pożyczki WFOŚiGW
o kwotę 805,7 tys. zł.
W I półroczu 2016 roku w spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
nie wystąpiły przypadki niespłaconych kredytów i pożyczek lub naruszenia istotnych postanowień
umowy kredytu/pożyczki, poza opisaną powyżej sytuacją w Zakładach Azotowych Chorzów S.A.
9.3. Poręczenia kredytów lub pożyczek, udzielone gwarancje
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. oraz inne spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie udzielały
poręczeń kredytów lub pożyczek, jak również nie zlecały wystawienia gwarancji bankowych.
Gwarancje i poręczenia obowiązujące na dzień 30 czerwca 2016 roku
Na dzień 30 czerwca 2016 roku wartość wszystkich poręczeń kredytu lub pożyczki oraz gwarancji udzielonych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz jednostki od niej zależne przekracza 10% wartości kapitałów własnych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Podmiot,
za który
udzielono
poręczenia/
gwarancji

Podmiot, na rzecz
którego udzielono
poręczenia/ gwarancji

23.04.2015

Poręczenie dla
Grupa Azoty S.A.

PKO BP SA

23.04.2015

Poręczenie dla
Grupa Azoty S.A.

23.04.2015

Kwota
poręczenia/
gwarancji na
dzień
30.06.2016

Przeznaczenie kwot objętych
poręczeniem/
gwarancją

Data
obowiązywania
poręczenia/
gwarancji

94,8 mln zł

Zabezpieczenie kredytu
wielocelowego

30.09.2016

PKO BP SA

120,8 mln zł

Zabezpieczenie kredytu
w rachunku bieżącym

30.09.2016

Poręczenie dla
Grupa Azoty S.A.

PKO BP SA

600,0 mln zł

Zabezpieczenie kredytu
odnawialnego

23.04.2020

28.05.2015

Gwarancja dla
Grupa Azoty S.A.

Europejski Bank
Inwestycyjny

220,0 mln zł

Zabezpieczenie kredytu

28.05.2025

28.05.2015

Gwarancja dla
Grupa Azoty S.A.

Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju

60,0 mln zł

Zabezpieczenie kredytu

28.05.2025

Data udzielenia
poręczenia/
gwarancji

REMZAP Sp. z o.o.
Data udzielenia
poręczenia/
gwarancji

Podmiot, na
rzecz którego
udzielono
poręczenia/
gwarancji

Podmiot, który
wystawił poręczenie/
gwarancje

Kwota
poręczenia/
gwarancji na
dzień
30.06.2016

Przeznaczenie kwot
objętych poręczeniem/
gwarancją

Data obowiązywania
poręczenia/
gwarancji

04.07.2014

Indrama
Netherlands B.V.

Bank Millennium S.A.

0,4 mln zł

Gwarancja usunięcia wad
i usterek

30.06.2016

34

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” Spółka Akcyjna
za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2016 roku

PROZAP Sp. z o.o.
Data udzielenia
poręczenia/
gwarancji

Podmiot,
na rzecz którego
udzielono
poręczenia/
gwarancji

Podmiot, który
wystawił poręczenie/
gwarancje

Kwota
poręczenia/
gwarancji na
dzień
31.03.2016

20.12.2012

Synthos Dwory 7
Sp. z o.o. S.K.A.

PKO BP S.A.

0,019 mln zł

Gwarancja dobrego
wykonania umowy

31.12.2016

PKO BP S.A.

0,031 mln zł

Gwarancja dobrego
wykonania umowy

31.12.2016

PKO BP S.A.

0,064 mln zł

Gwarancja dobrego
wykonania umowy

30.06.2018

14.07.2014
18.08.2015

SILEKOL
Sp. z o. o.
Air Liquide Global
E&C Solutions
Poland S.A

Przeznaczenie kwot
objętych poręczeniem/
gwarancją

Data obowiązywania
poręczenia/
gwarancji

9.4. Akredytywy
W dniu 4 lutego 2016 roku na zlecenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., bank PKO BP S.A.
otworzył akredytywę importową na kwotę 1 496 467,50 EUR na okres do 19 sierpnia 2016 roku.
Beneficjentem akredytywy jest dostawca urządzenia. Akredytywa została otwarta w ramach Umowy
kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.
9.5. Umowy ubezpieczeniowe
W styczniu 2016 roku została odnowiona Polisa Ubezpieczenia Ryzyka Kredytu Kupieckiego na okres
od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.
Ubezpieczeniem jest objęta sprzedaż kaprolaktamu i melaminy w kraju i w eksporcie oraz innych
produktów do odbiorców kaprolaktamu i melaminy oraz PUC-C i przedgonu alkoholowego.
Należności są ubezpieczone do wysokości przyznanych przez TUEH limitów kredytowych (poza
transakcjami realizowanymi w ramach gwarancji bankowych, akredytyw lub awalu).
W styczniu 2016 roku została zawarta nowa Polisa Ubezpieczenia Ryzyka Kredytu Kupieckiego
na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler
Hermes S.A. Ubezpieczeniem zostały objęte należności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
dotyczące sprzedaży eksportowej nawozów do wysokości przyznanych przez Ubezpieczyciela limitów
kredytowych (poza transakcjami realizowanymi w ramach gwarancji bankowych, akredytyw lub
awalu): PULAN, RSM, RSMS, PULSAR, Pulaska, PULREA, Siarczan amonu IOS oraz Pulgran i Pulgran S.
W lutym 2016 roku Grupa Azoty S.A. zawarła z poolem ubezpieczeniowym WARTA/PZU/Ergo HESTIA
Umowę Generalną ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu. Umowa obowiązuje od
5 lutego 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku i określa warunki ubezpieczenia robót budowlanomontażowych zarówno inwestycyjnych, jak i remontowych wykonywanych w ramach kontraktów
zawieranych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, w tym również roboty
budowlano-montażowe wykonywane we własnym zakresie przez te spółki. Kontrakty zostaną objęte
ubezpieczeniem pod warunkiem ich zgłoszenia w okresie obowiązywania w/w Umowy.
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku w ramach w/w Umowy zostały
wystawione certyfikaty dotyczące czterech projektów inwestycyjnych związanych z modernizacją
Zakładu Amoniaku oraz jednego projektu związanego z modernizacją Zakładu Mocznika i Melaminy.
W czerwcu 2016 roku zostały wystawione na okres od 01.07.2016r. do 30.06.2017r. polisy
ubezpieczeniowe w zakresie:
 ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) wybranych grup pracowników
(osób uprawnionych do pobierania dodatku za ratownictwo chemiczne,
pracowników
Zakładowej Straży Pożarnej, osób pełniących funkcję kasjera/zastępcy kasjera, osób
uczestniczących w konwojach);
 Grupowego Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych, w tym Kosztów Leczenia w podróżach
zagranicznych (KL).
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9.6. Zarzadzanie ryzykiem walutowym
Ryzyko walutowe, na które narażona jest Grupa Kapitałowa dotyczy głównie Jednostki Dominującej.
W Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. prowadzona jest działalność w zakresie
zabezpieczania ryzyka walutowego zgodnie z polityką uregulowaną zarządzeniem wewnętrznym.
W I półroczu 2016 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawierała wyłącznie transakcje
typu forward. Zawarte transakcje zabezpieczały ryzyko spadku wartości przyszłej przewidywanej
ekspozycji walutowej.
Wyniki osiągnięte na transakcjach zabezpieczających ryzyko kursowe
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku w Jednostce Dominującej Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zostało rozliczonych łącznie 60 transakcji
zabezpieczających z wynikiem (+) 55 112,56 zł.
Wycena 100 transakcji otwartych na dzień 30 czerwca 2016 roku dokonana przez bank wyniosła
(-) 2 258 737,41 zł. Wpływ transakcji zabezpieczających na wynik za okres od 1 stycznia 2016 roku
do 30 czerwca 2016 roku był ujemny i wyniósł (-) 3 211 665,80 zł w tym:
 (+) 55 112,56 zł z tytułu transakcji zrealizowanych;
 (-) 2 258 737,41 zł z tytułu wyceny na dzień 30 czerwca 2016 roku;
 (-) 1 008 040,95 zł wyksięgowanie ujemnej wyceny transakcji otwartych na dzień 31 grudnia
2015 roku.
10. Działalność inwestycyjna Grupy Kapitałowej
W I półroczu 2016 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. poniosła
nakłady inwestycyjne w wysokości około 74,6 mln (w tym: Jednostka Dominująca 60,4 mln złotych),
głównie na projekty związane z rozwojem biznesu, budową nowych (rozbudową/przebudową
istniejących) instalacji, podwyższeniem zdolności produkcyjnej oraz ochroną środowiska .
Najważniejsze realizowane projekty inwestycyjne

Spółka/
Nazwa inwestycji

Elektrownia Puławy
Sp. z o.o. Budowa Elektrowni
Puławy
Jednostka Dominująca Modernizacja instalacji
kwasu azotowego oraz
budowa nowych
instalacji kwasu
azotowego, neutralizacji
i produkcji nowych
nawozów na bazie
kwasu azotowego

Jednostka Dominująca Wytwórnia nawozów
granulowanych na bazie
saletry amonowej

Budżet
inwestycji

Poniesione
nakłady
w tys. zł

1 125 000

6 901

695 000

385 000

418

22 180

Poniesione
nakłady
w
I półroczu
2016
roku*)
1 850

356

13 274
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Cel inwestycji

Planowany
termin
zakończenia

Wytwarzanie ciepła technologicznego
i grzewczego oraz energii elektrycznej
w wysokosprawnej kogeneracji

2019

Zwiększenie efektywności produkcji kwasu
azotowego oraz poprawa ekonomiki
wytwarzanych na jego bazie nawozów.
Nadwyżka kwasu azotowego będzie
przetwarzana na nowej linii do produkcji
specjalistycznych nawozów: saletry
magnezowej, wapniowej i potasowej
o wydajności 600 ton/dobę

2021

Poprawa jakości nawozów na skutek
zastosowania nowoczesnej granulacji
mechanicznej. Głównym elementem
planowanego kompleksu są dwie linie
produkcyjne granulatów nawozowych
na bazie wykorzystania stopu azotanu amonu
jako surowca saletrzanego – saletra
granulowana i saletrzak CAN

2020
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Spółka/
Nazwa inwestycji

Jednostka Dominująca Wymiana turbozespołu
TG-2

Budżet
inwestycji

99 000

Poniesione
nakłady
w tys. zł

3 257

Poniesione
nakłady
w
I półroczu
2016
roku*)

Cel inwestycji

Planowany
termin
zakończenia

2 936

Zwiększenie sprawności wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu poprzez
wymianę turbozespołu upustowokondensacyjnego TG-2 o mocy 30 MWe
na nową jednostkę o mocy nominalnej 37
MWe w ramach modernizacji układu elektroenergetycznego Grupy Azoty PUŁAWY

2017

GZNF „Fosfory”
Sp. z o.o. Budowa terminalu
przeładunkowoskładowego siarki
granulowanej

40 000

848

130

Jednostka Dominująca Kompresor Wodoru
1900Nm³

12 500

11 003

142

GZNF „Fosfory”
Sp. z o.o. Wykonanie instalacji do
kompaktowania
nawozów

12 000

5 593

5 297

GZNF „Fosfory”
Sp. z o.o. Terminal
przeładunkowoskładowy towarów
sypkich w big-bagach
„AGROCHEM PUŁAWY”
Sp. z o.o.) –
Budowa magazynu
materiałów zbożowych
w Człuchowie

9 200

3 055

8 653

3 129

Prowadzenie
przeładunków
siarki
granulowanej w relacji wagony kolejowe magazyn - statek.

2017

Poprawa stabilności pracy instalacji,
zmniejszenie awaryjności i poprawa
wskaźników zużycia wodoru

2016

Rozszerzenie oferty sprzedażowej Spółki
oraz obniżenie kosztów produkcji nawozów
poprzez zastosowanie tańszych surowców
o mniej energochłonnej technologii.

2016

4 740

Prowadzenie
przeładunków
sypkich
produktów chemicznych m.in. saletry
amonowej i saletrzaku w opakowaniach typu
big-bag w relacji wagony kolejowe –
magazyn - statek.

2016

41

Uzyskanie wyższej marży i wartości
handlowej zbóż w wyniku możliwości
magazynowania i suszenia towaru.

Inwestycja
zakończona
w I kwartale
2016 roku

*) Wartości bez wyłączeń konsolidacyjnych

Decyzje organów statutowych
W I półroczu 2016 roku:
 Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyraził zgodę na realizację dwudziestu
projektów inwestycyjnych o łącznej wartości do 102 mln zł oraz zakup rzeczowych aktywów
trwałych o wartości do 1,6 mln. zł;
 Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyraziła zgodę na nabycie
składników aktywów trwałych w ramach dziewięciu projektów inwestycyjnych o łącznej wartości
do 84,1 mln zł.
Wśród powyższych decyzji najistotniejsza dotyczyła projektu inwestycyjnego „Zwiększenie wolumenu
i optymalizacja produkcji ciekłego dwutlenku węgla w Zakładzie Amoniaku” z budżetem w wysokości
35,3 mln zł i terminem zakończenia inwestycji w 2018 roku. Zwiększenie wolumenu i optymalizacja
produkcji ciekłego dwutlenku węgla nastąpi poprzez budowę nowej instalacji produkcji ciekłego CO 2,
zintegrowanej z obecnie pracującą instalacją.
11. Badania i rozwój
Programy i projekty badawcze i rozwojowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wpasowują
się ściśle w perspektywy rozwoju Spółki i są ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy.
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W I półroczu 2016 roku zakres realizowanych prac badawczych i rozwojowych w Grupie Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. obejmował, przede wszystkim, opracowanie nowych i rozwój
istniejących technologii oraz udoskonalanie wytwarzanych produktów.
Szczególny nacisk, w pracach badawczych i rozwojowych Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
kładzie na wykreowanie dodatkowej wartości, dzięki nowym produktom, możliwym
do wprowadzeniu na rynek, nowym własnościom aplikacyjnym dotychczas oferowanych wyrobów
czy know-how dotyczących optymalnych, pod kątem efektywności, technik ich aplikacji. Część
projektów realizowanych jest wspólnie ze spółkami zależnymi. Mają one na celu wykreowanie
i maksymalizację efektów synergii w obszarach wspólnych aktywności.
Realizowane w okresie sprawozdawczym prace badawcze i rozwojowe, w znacznej mierze,
stanowiły
kontynuację
lub
rozwinięcie
prac prowadzonych w ubiegłych okresach
sprawozdawczych. Spośród bardziej znaczących programów, realizowanych przez Jednostkę
Dominującą, należy wymienić:
 Technologie wytwarzania nowych, bardziej efektywnych
nawozów płynnych i stałych,
bazujących, przede wszystkim na półfabrykatach Jednostki Dominującej i Spółek Zależnych;
 Wdrożenie procesu granulacji mechanicznej nawozów na bazie saletry amonowej;
 Opracowanie i implementację sposobu przerobu osadów z biologicznej oczyszczalni ścieków;
 Poprawa efektywności podstawowych procesów wytwórczych;
 Optymalizacja efektywności stosowania obecnie wytwarzanych i przewidywanych do wdrożenia
w Spółce produktów nawozowych;
 Opracowanie technologii syntezy tworzyw biodegradowalnych na bazie półfabrykatów
i produktów wytwarzanych w Spółce Dominującej i Spółkach zależnych;
Ostatni z wymienionych programów znalazł się na opublikowanej przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach programu sektorowego
INNOCHEM (działanie 1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - „Sektorowe Programy
B+R”). Kluczowym podwykonawcą w realizacji projektu jest Politechnika Śląska.
12. Szanse, zagrożenia, ryzyka istotne dla działalności i rozwoju Grupy Kapitałowej
Szanse








dobre prognozy dla polskiego rynku nawozów azotowych do roku nawozowego 2024 – wzrost
konsumpcji o ponad 19,5%4;
dobre prognozy dla rynku nawozów fosforowych do roku 2024 dla grupy państw z Europy
Środkowo-Wschodniej – UE-13 (wzrost o około 36%), w tym w Polsce wzrost konsumpcji
nawozów fosforowych ma wynieść wg Fertilizers Europe około 42%5;
dobre prognozy dla rynku nawozów potasowych do roku 2024 zarówno w krajach UE-28 (wzrost
na poziomie bliskim 10%), a przede wszystkim dla grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej
– UE 13 (wzrost na poziomie ponad 17%); w Polsce wzrost konsumpcji na poziomie 14% 6;
wzrost siły nabywczej rolnictwa, modernizacja rolnictwa - realizacja dopłat bezpośrednich
z funduszy UE;
utrzymanie się korzystnych relacji cen skupu płodów rolnych do cen sprzedaży nawozów 7;
wzrastająca popularność i świadomość efektywności stosowania nawozów płynnych 8;
dynamicznie rozwijający się rynek zastosowań roztworów mocznika (tzw. reduktantów,
np. Noxy®, PULNOX®) w przemyśle motoryzacyjnym i energetyce;

4

Źródło: Fertilizers Europe, FERTILIZER CONSUMPTION FOR AGRICULTURAL AND TECHNICAL USE 2015/16, March 2016
Źródło: j.w.
6
Źródło: J.w.
7
Źródło: Analizy własne
8
Źródło: Analizy własne
5
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Zagrożenia










przedłużający się kryzys gospodarczy - zła i niestabilna sytuacja na rynkach finansowych;
niestabilność polityczna za wschodnią granicą Polski – kryzys na Ukrainie;
wzrost importu nawozów azotowych do Polski z krajów dysponujących tańszym gazem, dużymi
zdolnościami produkcyjnymi oraz o niskim popycie wewnętrznym9;
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;
niepokoje polityczne na świecie.

Kluczowe ryzyka zidentyfikowane dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok obrotowy
2016
Ryzyko związane ze strukturalną zmianą na globalnym rynku kaprolaktamu
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest drugim co do wielkości w Polsce producentem
kaprolaktamu, największym jego konsumentem są Chiny. Zwiększenie zdolności produkcyjnych
na rynku chińskim powoduje kurczenie się rynku eksportowego dla produktu z Puław.
W celu minimalizacji niekorzystnych skutków zmian popytowo -podażowych na rynku kaprolaktamu
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:
 podejmuje działania w celu zmniejszenia udziału odbiorców z rynku chińskiego w sprzedaży
kaprolaktamu,
 intensyfikuje działania dywersyfikujące sprzedaż na rynku azjatyckim,
 podejmuje działania wzmacniające pozycję handlową na rynku europejskim,
 bilansuje ilość produkowanego kaprolaktamu w ramach Grupy Azoty poprzez regularne dostawy
do ATT Polymers GmbH.
W ramach Grupy Azoty podjęte zostały działania w zakresie pełnego wykorzystania efektów synergii
instalacji w Grupie Azoty S.A. i Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., wynikających
z połączenia potencjałów produkcyjnych i handlowych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym
na minimalizację niekorzystnych skutków zmian popytowo-podażowych na rynku kaprolaktamu jest
wdrożenie wieloletniego planu ograniczania kosztów wytwarzania kaprolaktamu, na który składają
się zadania inwestycyjne mające przynieść trwałą redukcję kosztów produkcji. Budowa nowej
instalacji do produkcji poliamidu PA6 przez Grupa Azoty S.A. w Tarnowie umożliwi zbilansowanie
produkcji kaprolaktamu w Grupie Azoty i wydłuży łańcuch produktowy.
Ryzyko pogorszenia bilansu popytowo – podażowego
Przychody Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. generowane są w głównej mierze przez
segment Agro – ok. 65% i segment Chemia – ok. 30%.
Istotnymi czynnikami wpływającymi na sytuację popytowo-podażową w obu segmentach są:
zwiększony import oraz wzrost cen surowców do produkcji w kraju. Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. podejmuje działania minimalizujące ryzyko osiągnięcia niższych niż zakładane
przychodów poprzez: działania wzmacniające pozycję rynkową marek produktowych, wprowadzanie
do palety produktów nowych nawozów na bazie składników wytwarzanych w funkcjonujących
instalacjach oraz przez zwiększenie efektywności i zmniejszenie energochłonności produkcji.

9

Źródło: Analizy własne
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Ryzyko zwiększonego importu nawozów (Europa, Chiny, Rosja, Afryka, Ameryka)
Podstawowym nośnikiem kosztów związanych z produkcją nawozową w Grupie Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. jest gaz ziemny. Wartość (koszt) zużytego gazu przekłada się bezpośrednio
na ceny produktów oferowanych przez Spółkę, które muszą konkurować z produktami pochodzącymi
od producentów bazujących na znacznie tańszym surowcu.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podejmuje działania mające na celu zmniejszenie
kosztów produkcji poprzez modernizację instalacji z uwzględnieniem wymogów BAT, wprowadzanie
do palety produktowej nowych produktów uwzględniających wysokie wymagania odbiorców
i nowoczesne metody aplikacji oraz prowadzenie strategii handlowej, opartej na silnym powiązaniu
z najlepszymi dystrybutorami, komplementarności obsługi klienta, bogatym programie
marketingowym i docieraniem do grup odbiorców docelowych na rynku zagranicznym.
Ryzyko wdrożenia/zaostrzenia regulacji unijnych/lokalnych ograniczających stosowanie produktów
Spółki
Potencjalne ryzyko związane z ograniczeniem stosowania produktów wytwarzanych w Grupie Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dotyczy nawozu na bazie azotanu amonu, który w określonych
warunkach może działać jako utleniacz. 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 ze względu na jego potencjalne właściwości wybuchowe
w przypadku zmieszania z niektórymi substancjami.
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 2003r. 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 w prowadzone regulacje, które spowodują
ograniczenia w stosowaniu produktów zawierających azotan amonu o określonej zawartości czystego
azotu, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.
Obecnie trwają prace zmierzające do wdrożenia do prawodawstwa polskiego Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia
atmosferycznego oraz zmiany Dyrektywy 2003/35/WE (COM(2013)92 – Dyrektywy NEC). Projekt
zakłada konieczność zmniejszenia emisji m.in. amoniaku poprzez stosowanie niskoemisyjnych praktyk
w chowie zwierząt, czyli karmienia i utrzymania zwierząt, a także przechowywania i stosowania
nawozów. Oznaczać to będzie nałożenie obowiązków na sektor rolny związanych z emisją amoniaku
z zastosowanych nawozów mineralnych zależnie od ich rodzaju i dotyczyć będzie w większej mierze
postaci amonowych niż saletrzanych, w tym najbardziej mocznika.
Ryzyko dotyczące ceny i dostępności gazu ziemnego
Głównym składnikiem kosztów produkcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest koszt
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 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. Ilości kontraktowane są na okresy wieloletnie, roczne, kwartalne,
weekendowe oraz dobowe. Pozwala to zoptymalizować koszty zaopatrzenia Spółki w podstawowy
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surowiec. Ceny gazu od głównego dostawcy, podobnie jak od dostawców alternatywnych, oparte są
na cenach rynkowych, przy czym cena w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla paliw
gazowych PGNiG jest ceną maksymalną.
Dostępność gazu jest na bieżąco monitorowana. W Spółce obowiązuje Zarządzenie wraz z procedurą
postępowania w przypadku ograniczenia dostaw gazu. W przypadku ograniczeń możliwy jest
alternatywny zakup amoniaku. Posiadane możliwości magazynowania amoniaku zdecydowanie
poprawiają elastyczność gospodarowania jego zapasami.
Ryzyko dotyczące procesu planowania i realizacji projektów strategicznych
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. realizuje Strategię Grupy Azoty na lata 2014-2020
obejmującą zadania inwestycyjne określone w Planie Wydatków Inwestycyjnych. Planowane
i realizowane inwestycje mają na celu zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku. W celu
zminimalizowania ryzyk związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących inwestycji w Spółce
obowiązują wewnętrzne procedury, które w sposób jednoznaczny definiują i regulują proces
przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.
Realizacja zadań inwestycyjnych uwzględnia proces zarządzania zmianą, w ramach którego
szczególną uwagę zwraca się na zmiany kursów walut, zmiany cen materiałów, urządzeń i aparatury
oraz zmieniające się wymagania dotyczące nowo budowanych instalacji. Prowadzone analizy
stanowią podstawę do bieżącej aktualizacja przyjętych harmonogramów realizacji i planowanych
wydatków. Realizacja zadań inwestycyjnych monitorowana jest w celu identyfikacji potencjalnych
zagrożeń. Funkcjonujące regulacje uwzględniają również wymagania wynikające z obowiązków jakie
ciążą na beneficjentach, którzy uzyskują pomoc unijną na realizację zadań współfinansowanych
ze środków pomocowych.
Ryzyko negatywnego oddziaływania wzrostu cen uprawnień do emisji CO 2 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
wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które zapewnią realizację wymogów
związanych z pomiarem i rejestracją 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 prowadzone jest
bieżące bilansowanie emisji gazów cieplarnianych oraz zarządzanie uprawnieniami do emisji, w tym
identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk w obszarze zarządzania emisjami oraz aktywne działanie
w celu zmniejszenia ich wpływu na wyniki Spółki.
Ryzyko utraty kluczowych pracowników Spółki w tym przejścia do bezpośredniej konkurencji
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przywiązują dużą wagę do zachowania ciągłości działania
Spółki. Zasadniczym jej elementem jest zapewnienie zatrudnienia menedżerów i specjalistów
o oczekiwanym poziomie kwalifikacji i wiedzy, których doświadczenie i umiejętności pozwalają
na realizacje celów Spółki.
Dla zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji pracowników kluczowych Spółka stara się
wypracować optymalny system motywacji finansowej i pozafinansowej, dostosowany do ich
oczekiwań. Istotnym elementem zapewnienia właściwej realizacji kluczowych procesów biznesowych
jest zabezpieczenie niezbędnej wiedzy do ich prowadzenia w procedurach i politykach, które
pozwalają na realizację działań w przypadku utraty kluczowych pracowników. Spółka prowadzi
również badania satysfakcji pracowników, których wyniki służą do analizy skuteczności systemów
motywacyjnych. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym relacje pracodawca-pracownik jest
możliwość uzyskania przez pracowników wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kariery
zawodowej w Spółce.
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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 Zakłady Azotowe „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 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. potencjalnie mogą być spowodowane przez
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 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.
13. Czynniki, które w ocenie Zarządu będą miały wpływ na osiągane przez Grupę Kapitałową
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego półrocza
W ocenie Jednostki Dominującej, w perspektywie kolejnego półrocza istotny wpływ na osiągane
przez Grupę Kapitałową Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyniki będą miały przede
wszystkim następujące czynniki:
 Przewidywane dalsze spadki cen nawozów azotowych, a przede wszystkim cen mocznika
w wyniku pojawienia się nowych zdolności produkcyjnych mocznika na świecie (około 10 mln ton
rocznie) i nadpodaż produktu na rynku.
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Ekspansja nowych zdolności produkcyjnych kaprolaktamu w Chinach, a tym samym drastyczne
zmiany w bilansie podaży – popytu kaprolaktamu w kierunku nadpodaży kaprolaktamu na rynku
chińskim, która istotnie wpływa na spadek cen kaprolaktamu na świecie.
Sytuacja finansowa krajowych gospodarstw rolnych, na którą wpływ mają z jednej strony ceny
głównych produktów rolnych, które w niektórych kategoriach spadają (np. zboża, główne
produkty zwierzęce), a z drugiej strony rosnące wydatki na zakup środków produkcji. Statystyki
pokazują zmniejszający się odsetek gospodarstw rolnych podejmujących inwestycje
w gospodarstwa i powiększenie ich powierzchni.
Pogarszająca się i mało przewidywalna sytuacja geopolityczna i wzrastająca liczba zagrożeń
geopolitycznych, które mogą w istotny sposób oddziaływać na gospodarkę światową, w tym
kursy walut i ceny najważniejszych surowców strategicznych: gazu ziemnego, węgla, siarki,
benzenu;
Podpisanie porozumienia UE z USA o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym
(TTIP).
14. Inne istotne informacje

14.1.

Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej

Umowa znacząca na zakup gazu (raport bieżący 18/2016 z 13 kwietnia 2016 roku)
W dniu 13 kwietnia 2016 roku została zawarta Umowa Ramowa sprzedaży paliwa gazowego
oraz dwustronne Kontrakty Indywidualne - pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
(wraz z Jednostką Dominującą w Grupie Azoty tj. Grupa Azoty S.A. oraz spółkami: Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa
Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.) a Polskim Górnictwem Naftowym
i Gazownictwem S.A.
Powyższa Umowa Ramowa zastępuje dotychczasowe umowy zawarte pomiędzy Grupą Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. i została zawarta na
czas nieoznaczony, a jej postanowienia mają zastosowanie dla dostaw realizowanych od dnia
1 kwietnia 2016 roku.
W ramach Umowy Ramowej w dniu 13 kwietnia 2016 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. zawarła dwa Kontrakty Indywidualne, tj. Kontrakt Indywidualny na sprzedaż gazu w punkcie
fizycznym i Kontrakt Indywidualny na sprzedaż gazu w punkcie wirtualnym.
14.2. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji
Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wartość wszystkich prowadzonych przez Grupę
Kapitałową
Zakłady
Azotowe
„Puławy” S.A.
spraw sądowych, administracyjnych
lub spraw prowadzonych przed innymi organami była niższa niż 10 % kapitałów własnych Grupy.
Powództwo Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przeciwko Ciech S.A. - roszczenie o zapłatę
kwoty 18 864 tysięcy złotych z tytułu naruszenia przez Ciech S.A. zapewnień wynikających z umowy
sprzedaży udziałów GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
Sprawa w toku.
Powództwo Ciech S.A. przeciwko GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. - zasądzenie od GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
kwoty 18 864, 2 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami.
Sprawa w toku. W dniu 23 czerwca 2016 roku odbyła się rozprawa w Gdańsku, na której Sąd wydał
postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu rozstrzygnięcia postępowania przed Sądem
Okręgowym w Warszawie pomiędzy Ciech S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Dnia 27 czerwca 2016 roku do Sądu wysłany został wniosek o sporządzenie uzasadnienia
postanowienia o zawieszeniu postępowania.
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14.3.

Pozycja Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w rankingach
Nazwa Rankingu

Pozycja

Kategoria Rankingu

Pięćsetka Rzeczpospolitej

89

Przychody ze sprzedaży

Pięćsetka Rzeczpospolitej

20

Zapłacone podatki – firmy
niefinansowe

Ranking odpowiedzialnych firm 2016

27

Ocena działań CSR

Orły Eksportu - Lubelskie

1

Najwięksi eksporterzy w woj.
lubelskim, dane za 2014 r.

2

Przychody

2

Największy zysk netto

3

Najwięksi inwestorzy

1

Najwięksi eksporterzy

5

Największy pracodawca

2

Przychody

1

Firmy przemysłowe

2

Najbardziej zyskowne firmy

5

Najwięksi pracodawcy

1

Najwięksi eksporterzy

3

Najwięksi inwestorzy

Setka Kuriera Ranking największych
firm Lubelszczyzny
Setka Kuriera Ranking największych
firm Lubelszczyzny
Setka Kuriera Ranking największych
firm Lubelszczyzny
Setka Kuriera Ranking największych
firm Lubelszczyzny
Setka Kuriera Ranking największych
firm Lubelszczyzny
Złota setka Ranking największych firm
Lubelszczyzny
Złota setka Ranking największych firm
Lubelszczyzny
Złota setka Ranking największych firm
Lubelszczyzny
Złota setka Ranking największych firm
Lubelszczyzny
Złota setka Ranking największych firm
Lubelszczyzny
Złota setka Ranking największych firm
Lubelszczyzny

14.4.

Miejsce Publikacji
Rzeczpospolita
29 kwietnia 2016 r.
Rzeczpospolita
29 kwietnia 2016 r.
Dziennik Gazeta Prawna
20 maja 2016 r.
Rzeczpospolita
25-26 maja 2016 r.
Kurier Lubelski
9 czerwca 2016 r.
Kurier Lubelski
9 czerwca 2016 r.
Kurier Lubelski
9 czerwca 2016 r.
Kurier Lubelski
9 czerwca 2016 r.
Kurier Lubelski
9 czerwca 2016 r.
Dziennik Wschodni
23 czerwca 2016 r.
Dziennik Wschodni
23 czerwca 2016 r.
Dziennik Wschodni
23 czerwca 2016 r.
Dziennik Wschodni
23 czerwca 2016 r.
Dziennik Wschodni
23 czerwca 2016 r.
Dziennik Wschodni
23 czerwca 2016 r.

Sytuacja Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rynku kapitałowym

Na dzień 30 czerwca 2016 roku kurs akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyniósł
208,00 zł/akcję (kurs akcji Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 154,55 zł/akcję) i w relacji
do kursu zamknięcia z 4 stycznia 2016 roku - spadł o 15 %.
Najwyższą jego wartość odnotowano 19 styczniu 2016 roku, kiedy to kurs wyniósł 274,00 zł/akcję,
natomiast najniższą wartość, tj. 200,00 zł/akcję, odnotowano 27 czerwca 2016 roku. Na koniec
czerwca 2016 roku kapitalizacja Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyniosła 3 976 mln zł.
Wartość indeksu WIG w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 30 czerwca2016 roku spadła o 1,3 %.
Najważniejsze wydarzenia, które mogły mieć wpływ na notowania akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. w I półroczu 2016 roku :
A.
B.
C.
D.

E.

11 marca 2016 - opublikowanie raportu za rok 2015 z zyskiem netto Grupy Kapitałowej Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na poziomie 448 mln zł;
24 marca 2016 - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
5 kwietnia 2016 - zmiany w składzie Zarządu Spółki;
13 kwietnia 2016 - zawarcie znaczącej umowy z PGNiG SA. (kontrakt indywidualny na sprzedaż
gazu w punkcie fizycznym na dostawy w okresie od 01.04.2016 r. do 30.09.2019 r. o wartości
951 mln zł i kontrakt indywidualny na sprzedaż gazu w punkcie wirtualnym realizowany od
01.04.2016 r. do 30.09.2018 r. o wartości 382 mln zł;
10 maja 2016 - podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o wypłacie
dywidendy za rok 2015. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 10,50 zł. Dzień
ustalenia prawa do dywidendy - 30 maja 2016 roku. Dzień wypłaty dywidendy - 17 czerwca 2016
roku;
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F.

11 maja 2016 - opublikowanie raportu za I kwartał 2016 roku z zyskiem netto Grupy Kapitałowej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na poziomie 161 mln zł.

14.5.

Inne istotne zdarzenia

1. W dniu 2 lutego 2016 roku zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji
redukcji NOx na kotłach OP-215 nr 4 i 5 w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.” na rachunek
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wpłynęło dofinansowanie w kwocie 3 479,2 tys. zł.
2. Dnia 2 czerwca 2016 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę
nowej wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Celem inwestycji jest
rozszerzenie oferty handlowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. o nowe nawozy
produkowane na bazie saletry amonowej. Inwestycja należy do największych w Grupie Azoty, jej
koszt wyniesie 385 mln zł i ma być zakończona w 2020 roku.

Oświadczenie Zarządu
Oświadczamy, że przedstawione Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć a także sytuacji, zagrożeń i ryzyk Grupy Kapitałowej.

Mariusz Bober

Prezes Zarządu

……………………………………..

Zbigniew Gagat

Wiceprezes Zarządu

……………………………………..
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Wiceprezes Zarządu
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