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Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wyszczegolmenle

Nota

01.07.2011 30.06.2012

01.07.201030.06.2011

Działalność

kontynuowana
Przychody ze s p rze d aży produktów
Przychody ze s p rze d aży towa rów i materiałów
Przychody ze sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych produktó w
sprzedan ych towaró w i materia ł ów
Koszt własny sprzeda ży
Wartość

16.1
16.1

3 787 208
161123
3 948 331

2 693 923
188 397
2 882 320

16.2
16.2

(2 760 758)
{153 417)
(2 914 175)

{2 064 711)
{173 425)
(2 238 136)

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży
Koszty s p rze d aży
Koszty ogó lnego zarzą d u
Pozostałe przychody operacyjne
Po zostałe koszty operacyjne
Przych ody i koszt y finansow e net to
Udzia ł w wyniku fi nansowym jednostek wycenianych

l 0341S6

(23 7 578)
(159 006)
42 445
{15 969)
22 719

{173 380)
{139 035)
58 265
{62 396)
13 894

88

s 560

17

686 855
(85 273)
601 S82

347 092
{57 346)
289746

18

{1100)

(lO 316)

16.2
16.2
16.4
16.5
16.6
metodą

praw

własności

Zysk/(strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk/(Strata) za okres z dzia ła l n o ści zaniechanej

Zysk/(strata) netto za okres

600482

Inne całkowite dochody:
R óżnice kursowe z przeliczenia operacji zagran icznych
Aktywa fi nansowe d ostę p ne do sprze d aży
Za bezpieczenia p rzepływów p ie n iężnych
Podatek dochodowy d otyczący składników innych ca łkowityc h
dochodów
Inne całkowite dochody netto

279 430

l 082

{205)
877

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK OBROTOWY

6013S9

279430

Zysk/(strata) netto przypadający/a na :
akcjo nari uszy Jednostki D o m i n uj ącej
u d zia łowców nie posiadającyc h kontroli

600 482
600 635
{153)

279 430
279 357
73

Zysk/(strata) netto w zł na jedną akcję
- podstawowy za okres
- podstawowy za okres z działa l ności kontynuowanej
- rozwodniony za okres
- rozwodniony za okres z działa ln ości kontynuowa nej

GŁÓW N

644184

Sli:~GOWY

na Gol

20
20
20
20

31,42
31,47
31,42

~:~u
Kapłuc
\

14,61
15,16
14,61
15,16

J_

~~YC,ZLO
Zenon Pokojski
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA

Nota

17S6 321

150042S

25
24
26
29
26
17

36
1866
237

1367 833
41680
13 526
53145
23 617
358

22

23

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

30.06.2011

1585 998
61221
14 883
51240
40840

Aktywa trwałe (długoterminowe)

Rzeczowe aktywa trwałe
Prawo w ieczystego użytkowania gruntu
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne
Udziały i akcje
Należności handlowe i pozostałe
Pozostałe aktywa finansowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
Zapasy
Nabyte prawa do emisji
Należności handlowe i pozostałe
Należności z tytułu podatku dochodowego
Środ ki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa finansowe
Pochodne instrumenty finansowe

30.06 2012

266

1461331

998499

27
28
29

352 250

366144

597 575
115

30
26
31
18

511391

533 947
4 825
93 548

SUMA AKTYWÓW

31
4

3 217 6S2

2498924

24S9647

1927 197

191150
237 650
877
2 015 271
14 699

191150
237 650
1484 597
13 800

191729

131703

32 274
12182
71255
1546
24 684
49 788

1758
104
13 804
65 902
37
18 017
32 081

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kap i tał

z emisji akcji

powyżej

ich

wartości

32.1
32.2
32.3
32.4

nominalnej

Pozostałe kapitały

Zyski zatrzymane
Udziały niekontrolujące
Zobowiązania długoterminowe

Kredyty i pożyczki
Pochodne instrumenty finansowe
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobow iązania handlowe i pozostałe
Dotacje
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowi ązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania handlowe i pozostałe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Pochodne instrumenty finansowe
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Dotacje
Zobowiązania bezpo ś rednio związane z aktywami trwałymi
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
Sta n zobowi ąza ń ogółe m

35
31
33
34
36
37
17

IJ:;GOWY

440024

7 468
499 283

31
33
34
37

23 345
153
20073
13411
2 543

2 086
385 440
2 043
153
37 213
11496
1593

18

SUMA PASYWÓW

ULÓW N

566 276
35
36

7S8005

571727

3 217 652

2 498 924

ZLONE~U
_t___,

p
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u
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczegolm en•e

Nota

Przepływy środków pien ięż nych

01.07.2010 30.06.2011

z działalności operacyjnej

Zysk/(strata) brutto
Korekty o pozycje :
Udział

01.07.2011 30 .06.2012
685 755

336 776

(88)

{5 560)

w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw

własności

16.2

Amortyzacja

16.5

Odsetki, dywidendy i różnice kursowe
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej

114 484

85 965

{2 974)
1600

5166
50 382
{199 174)
{74 866)

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności

43

{93 720)

(Zwiększenie)/zmniejszen i e

43
43

13 782
96 276

stanu zapasów

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań
Zwiększenie/( zmniejszenie) stanu dotacji
Zwiększenie/( zmniejszenie) stanu rezew

43

Podatek dochodowy zapłacony
Wycena instrumentów pochodnych

43

Pozostałe

Przepływy pieniężne

netto z działalności operacyjnej
Przepływy ś rodków pienię żnyc h z d ziałalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych
Sprzedaż aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Dywidendy i odsetki otrzymane
Spłata udzielonych pożyczek
Udzielenie pożyczek

43
43

Pozostałe

netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy ś rodków pien i ęż nych z dz iałalności finansowej
Wpływy z tytuł u emisj i akcji
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów
Spłata kredytów i pożyczek
Dywidendy wypłacone
Odsetki zapłacone, w tym:
-aktywowane koszty finansowania zewnętrznego

1150
45 583
{927)
{306)

10136

8186

820354

498 872

1255
(306 549)

11
{375 700)

11075
(88 094)

2 620

350

367

(392 667)

(372 702)

(2 229)

(l 236)
786
{121 658)
{19 157)
{448)

30084
{797)
{70 202)
{1663)
43

Pozostałe

{721)
31434

kursowe netto

Środki pieni ęż ne na koniec okresu, w tym:
możliwości

30

dysponowania

14 623

(13 373)

(127 090)

414314

(920)

616

Środki pieni ężne na początek okresu

- o ograniczonej

246 497

{10 704)

Prze pływy pieniężne

Różnice

7 617
{11290)
{1151)
{73)

{4 627)

93444
507 758

94 364
93444

2 678

7 354

KSU~GOWY

nna Gol
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4.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale

własnym

Kaptlał wła,ny

IC•pttał
Kap1t,lł <~kCyJny

Wy'lzczegolmPniP

z em"JI a kc p

powyzeJ 1ch w.Htoc.o
nommalneJ

tysiącach złotych

Pozo,tałe

Zysk t

k.1p1t.lły

zatrzymane

przypadający

.lkqon.HIU'l.Iom

Jedno':.tkl
Domtnującej

Kaptlał własny

przypadający
udZiałowcom
poSiadającym

n1e

Kaptlał wł"ry

r.1zem

kontralt

Na dzień 11ipca 2010 roku
Ko rekty błędów
Na dzień 11ipca 2010 roku
Łączne całkowi t e dochody
Zmiany w grupie
Wypłata dywidendy

191150

237 650

1224 355

l 775 688

1398

1654 55~

191150

237 650

1224 355
279 357

1775 688
279 357

(19 115)

(19115)

1398
73
12 576
(247)

1654 55 ~
279 4 p
12 5 ~
(19 3612)

Na dzień 30 czerwca 2011 roku

191150

237 650

1484 597

2035 930

13800

192719g

191150

237 650

1484 597

2 035 930

13800

192719

191150

237 650
877

1484 597
600 635

2 035 930
600 635

(69 961)

(69 961)

13800
(153)
1156
(104)

192719
60135
115
(7006 )

877

2 015 271

2 566 604

14699

2459 64

Łączne całkowite

dochody

Na dzień 30 czerwca 2012 roku

191150

237 650

I!;GOWY

8

Skonsolidowane Sp ra wozdanie Finansowe
Grupy Kopitalowej Zakłady Azotawe " PUI:A WY" Spółka Akcyjna
za okres 1/ipca 2011 roku- 30 czerwca 201 2 roku

<1>
l

PlłAWT

w

tysiącach złotych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

s.

Informacje ogólne
Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe

"Puławy" S.A. (dalej: Grupa) zostało sporządzone za okres sprawozdawczy obejmujący 12 miesięcy

od l lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku . W sprawozdaniu prezentowany jest jako okres
porównywalny okres od l lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku.
5.1. Opis Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Na dzień bilansowy w skład Grupy wchodzą Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. jako Jednostka
oraz podmioty zależne (7 bezpośrednio i 2 pośrednio).

Dominująca

Zakłady Azotowe " Puławy" S.A. (dalej : Jednostka Dominująca) zostały utworzone Aktem Notarialnym
(Rep nr 2600/92} z dnia 24 marca 1992 roku . Siedziba Jednostki Dominującej mieści się w Puławach ,
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13.

Jednostka Dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , VI Wydział
Gospodarczy- Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000011737. Spółce nadano numer statystyczny
REGON 430528900 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 716-000-18-22 .
Czas trwania

działalności

podmiotów wchodzących w

skład

Grupy jest nieoznaczony.

Akcje Jednostki Dominującej są notowane na Warszawskiej Giełdz i e Papierów Wartościowych.
klasyfikacji GPW w Warszawie Jednostka Dominująca jest zakwalifikowana do sektora "przemysł
chemiczny" .
Według

Ponadto
•
•
•
•
•

Zakłady

Azotowe

"Puławy"

S.A.

są powiązane kapitałowo

z następującymi

spółkami:

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym 50,00%,
Elektrownia Puławy Sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym 50,00%,
CTL " KOLZAP" Sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym 49,00%,
NAVITRANS Sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym 26,45%,
TECHNOCHEMSERVICE S.A. udział w kapitale zakładowym 25,00%.

Zakłady

S.A. poprzez spółkę stowarzyszoną BBM Sp. z o.o. (50,00% udziałów
w kapitale zakładowym), posiadają dodatkowo (pośrednio) 13,22% głosów na Zgromadzen iu Wspóln ików
Spółki NAVITRANS Sp. z o.o.
Azotowe

"Puławy"

Zakłady Azotowe " Puławy" S.A. poprzez spółki zależne PROZAP Sp. z o.o., REMZAP Sp. z o.o.
i STO-ZAP Sp. z o.o. posiadają dodatkowo (pośrednio) 1,46% głosów na Zgromadzeniu Wspólników i 1,44%
udziałów w kapitale zakładowym spółki M EOlCAL Sp. z o.o.

W dniu 17 sierpnia 2011 roku Jednostka Dominująca nabyła od Skarbu Państwa S 200 udziałów
GZNF ,losfory" Sp. z o.o. za cenę 10 704 tysięcy złotych, po zrealizowaniu transakcj i udz i ał
Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w kap itale zakładowym i głosach Walnego Zgromadzenia Wspólników
GZNF " Fosfory" Sp. z o.o. wynosi 98,43%.
W dniu 4 stycznia 2012 roku Zakłady Azotowe " Puławy" S.A. nabyły 2 550 000 akcji spółki Azoty-Adipol
S.A. za cenę 44 727 tysięcy złotych. Nabyte akcje stanowią 85% kap itału zakładowego , w związku z tym
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. przejęły kontrolę nad spółką .
spółki

Rozliczenie nabycia

udziałów

przedstawione

zostało
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udział

w kapitale

udział

zakładowym

w%

głosów

w%

w prawach

tysiącach złotych

w Ustron iu

Gdańskie Zakłady

Nawozów

Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o.
z siedzibą w

Gdańsku

" Agrochem " Sp. z o.o.
z siedzibą w Dobrym Mieście

98,43
1----+------i

98,43

w Chorzowie

w

Puławach

w

Puławach

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

w

Puławach

5.2. Podmioty objęte konsolidacją
Konsolidacją metodą pełną objęto:

•
•
•
•

Grupę Kapitałową GZNF " Fosfory" Sp. z o.o. (dalej : GK GZNF " Fosfory" Sp. z o.o. ),
Azoty-Adipol S.A. (dalej : Azoty-Adipol S.A.),
Przedsiębiorstwo Projektowania Modernizacji
Rozwoju Z.A. " Puławy" S.A. PROZAP Sp. z o.o.
(dalej : Prozap Sp. z o.o.),
Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów
Inwestycji REMZAP Sp. z o.o. (dalej : Remzap
Sp. z o.o.).

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności wyceniono posiadane przez
w spółkach " Bałtycka Baza Masowa" Sp. z o.o. (dalej : BBM Sp. z o.o.), CTL " Kolzap"
Sp. z o.o. (dalej : Kolzap Sp. z o.o.) oraz Elektrownia Puławy Sp. z o.o. (dalej: Elektrownia Puławy Sp. z o.o.).
Grupę udziały

5.3. Zakres działalności podmiotów objętych konsolidacją

Podstawowym przedmiotem
•
•
•
•
•

działania

Jednostki

Dom i nującej

jest:

produkcja podstawowych chem ikaliów, 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,
lO
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gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją,
handel hurtowy i detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.

•
•

Grupa Kapitałowa GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji nawozów
mineralnych i związków fosforowych, świadczenia usług przeładunkowych i magazynowania oraz handlu .
Azoty-Adipol S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji nawozów mineralnych, produktów chem ii
technicznej, dodatków do żywności , transportu kolejowego oraz najmu i handlu.
Prozap Sp. z o.o. prowadzi głównie działalność w zakresie
urbanistycznego i technologicznego oraz działalność poligraficzną pozostałą .

projektowania

budowlanego,

Remzap Sp. z o.o. prowadzi działalność głównie w zakresie robót budowlano- montażowych,
remontów mechanicznych, budowlanych i elektrycznych na instalacjach produkcyjnych.
BBM Sp. z o.o. prowadzi działalność głównie w zakres ie przeładunku i magazynowania towarów,
transportu drogowego i wodnego, cumowania statków oraz handlu.
Elektrownia Putawy Sp. z o.o. aktualnie nie prowadzi działalności . Jest to spółka celowa przeznaczona
do realizacji projektu budowy Elektrowni. Docelowo spółka ta będzie prowadziła działalność w zakresie
wytwarzania, dystrybucji i handlu energią elektryczną, wytwarzania i zaopatrywania w parę wodną, gorącą
wodę oraz powietrze do układów klimatyzacyjnych.
Kolzap Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie transportu kolejowego, w szczególności obsługi
bocznicowej, transportu drogowego, przeładunku i magazynowania towarów oraz handlu .
Zakres
6.

działania

Skład Zarządu

podmiotów nie

Jednostki

objętych konsolidacją

przedstawiony został w nocie 9.3.

Dominującej

W skład Zarządu Jednostki Dominującej na dzień 3 września 2012 roku wchodzili :
•
•
•
•
•

Paweł Jarezewski
Marian Rybak
Marek Kaptucha
Wojciech Kozak
Zenon Pokojski

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Zarządu . W dniu 28 maja 2012 roku
Pan Andrzej Kopeć złożył rezygnację z pełnionej Funkcji Członka Zarządu Jednostki Dom i nującej z dniem
28 maja 2012 roku .
7.

Skład

Rady Nadzorczej Jednostki

Dominującej

W skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej na dzień 3 września 2012 roku wchodzili:
•
•
•
•
•
•

CezaryMożeński

Przewodniczący

Irena Ożóg
Jacek Wójtowicz
Jacek Kudela
Marta Kulik-Zawadzka
Andrzej Bartuzi

Wiceprzewodniczący

Rady
Rady

Sekretarz Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady

W okresie sprawozdawczym nastąp iły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 28 listopada 2011
roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki Dominującej Uchwałą Nr S odwołało ze składu Rady
Nadzorczej Pana Jacka Korskiego oraz Uchwatą Nr 6 powołało do składu Rady Pana Jacka Kudelę.
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Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Jednostki Dominującej w dniu 3 września 2012 roku.
9.

tysiącach złotych

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zostało

zatwierdzone do publikacji przez

Zarząd

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

9.1. Oświadczenie o zgodności

Niniejsze
z

skonsolidowane
Standardami

Międzynarodowymi

sprawozdanie
Sprawozdawczości

finansowe
zostało
sporządzone
zgodn ie
Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię

Europejską.

9.2. Waluta pomiaru i waluta skonsolidowanego sprawozdania finansowego

złoty

Walutą pomiaru Grupy i walutą sprawozdawczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest
polski. Wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych.

9.3. Zasady sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego,
z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
gospodarczej przez podmioty tworzące Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień
zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Grupy w niezmienionej formie
i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty bilansowej, z wyjątkiem ,,Agrochem" Sp. z o.o.
z siedzibą w Cztuchowie. W związku z zaistnieniem przestanek wskazujących na ryzyko braku kontynuacji
działalności, Zarząd spółki zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ,,Agrochem" Sp. z o.o.,
które w dniu 27 stycznia 2012 roku podjęto Uchwatę nr 1 o kontynuacji działalności przez Spółkę
w 2012 roku w nie zmienionym zakresie oraz o wsparciu finansowym jednostki zależnej w razie braku
możliwości zapewnienia innego źródła finansowania. W dniu 7 sierpnia 2012 roku Zarząd GZNF Josfory"
Sp. z o.o. będącej jedynym właścicielem spółki złożyt oświadczenie o kontynuowaniu w niezmniejszonym
istotnie zakresie działalności Grupy Kapitałowej GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. przez okres co najmniej
12 miesięcy od dnia 30 czerwca 2012 roku.
działalności

na osiągane przez D.W. "JAWOR" Sp. z o.o. wyniki finansowe oraz uregulowania Umowy
Jednostki Dominującej zwołał na 20 kwietnia 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Spółki, którego przedmiotem byto podjęcie uchwaty w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki.
Z uwagi na uregulowania Umowy Spółki uchwata nie została podjęta. 26 lipca 2012 roku Zarząd Jednostki
Dominującej złożyt pozew sądowy w sprawie o rozwiązanie i likwidację tej spółki. W ocenie Zarządu
Jednostki Dominującej Spółka posiada zdolność do kontynuowania działalności przez okres co najmniej
12 miesięcy od daty bilansowej.
Ze

względu

Spółki, Zarząd

Rokiem obrotowym Jednostki Dominującej jest okres rozpoczynający się 1 lipca i kończący się
30 czerwca roku następnego. Rokiem obrotowym dla spółek zależnych, konsolidowanych metodą pełną jest
rok kalendarzowy. Na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania
finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy
co sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej, przy zachowaniu spójnych zasad rachunkowości .
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostki
na dzień 30 czerwca 2012 roku podlegato badaniu przez biegtego rewidenta .
Natomiast śródroczne pakiety konsolidacyjne podmiotów zależnych objętych konsolidacją oraz GK GZNF
Dominującej sporządzone
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"Fosfory" Sp. z o.o., będące podstawą do sporządzenia ninieJszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 roku podlegaty przeglądowi przez biegłego rewiden t a.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym , w oparciu o MSR 8,
na

odstąpienie

istotny, nie

od zasad zawartych w MSSF, w sytuacji, gdy skutek

objęto konsolidacją następujących

Nazwa Jedno5tk•

D.W. " Jaw or" Sp. z o.o .

S1edz1ba

U stro ń

M EOlCAL Sp. z o.o.

Puła wy

STO-ZAP Sp. z o.o.

Puła wy

dz•ałalno5CI

od ich zastosowan ia nie j est

ośrod ka

Charal<ter

UdZiał w l<ap•tale

pow1ązama

zakładowym%

zależna

wczasowego,

rest auracji i barów , d zi a łalno ść rozrywkowa

zależna

Och rona zdrowia ludzkiego

TECHNOCH EMSERVICE S.A.

Moskwa

Usługi żeglu gowe,

i oś red nio
stowarzyszona

Han del

Suma bilanso wa na d zień
30.06.2012r.
U dział w sumie bila nsow ej
Jednostki D o m in ującej
Aktywa netto na dzień
30.06.2012r.
Przychody za okres 01. 07.201130.06.2012
Udzia ł w przychodach
Jednostki Domin ującej
Wynik fi nansowy za okres
01.07 .2011-30.06.2012
U d zia ł

w wyniku fin ansowym

Jednostki

98,31

26,45
(39,70)

(39,70)

25,00

25,00

bez ośrednio

Wielkości uzasadniające wyłączenie

Wyszczegolmeme

bez p oś red nio

spedycyjne, han del

podmiotów

powiązanych

99,96

96,15

zależna

stowarzyszona
Gdynia

gło5u

94,64

bez pośre d ni o

S (! rz~ta n ie 1 handel detaliczn:t

%

92,88

bez ośre dn io

gastronomicznych, produ kcj a napojów,

UdZiał

w prawach

99,96

be z pośredni o

Prowadzenie stołówki, pu nktów

NAVITRANS Sp . z o.o.

zezwalający

jednostek:

Zakre5

Prowad ze nie

l aszow iec

odstąpienia

pkt 8,

26,45

z konsolidacji:

D W , Jawor"

MEDICAL

STO-ZAP

NAVITRANS

TECHNOCHEMSERVICE

Sp z o o

Sp z o o

Sp z o o.

Sp z o o

S.A

Razem

3 401

3 558

3 077

l S02

b.d.

0,11%

0,12%

0,10",-6

0,05%

0,00%

0,38%

3 318

2 585

2 264

504

b.d.

8 671

l 797

6 796

9 616

4 591

b.d.

22 800

0,05%

0,19%

0,26%

0,13%

0,00%

0,63%

(201)

319

208

101

b.d.

427

- 0,04%

0,05%

0,04%

0,02%

0,00%

11 S38

0,07%

Do m i nującej

Udz i ały jednostek podlegających konsolidacji, ale nie objętych konsolidacją
prezentowane są
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w długoterminowych aktywach finansowych jako " Udz i ały
i akcje" i wycenione zostały wg ceny nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości . Udz i ały i akcje
jednostek nie podlegających konsolidacji prezentowane j ako " Udziały i akcje" w długote r minowych
aktywach finansowych wyceniane są zgodnie z zasadami opisanymi w nocie 14.9.

Przez jednostki zależne rozumie się jednostki kontrolowane przez Jednostkę Dom i nującą . Uznaje s i ę,
że kontrola występuje wówczas, gdy Jednostka Dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową
i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z jej działalnośc i. Wyniki finansowe jednostek
zależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
od/do momentu ich efektywnego nabycia lub zbycia.
W stosownych przypadkach w pakietach konsolidacyjnych jednostek zależnych dokonuje s i ę korekt
na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez daną jednostkę z zasadam i
stosowanymi przez pozostałe jednostki Grupy. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące
między podmiotami powiązanymi objętym i konsolidacją podlegają pełnej eliminacj i konsolidacyj nej.
mających
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Udziały

tysiącach zło tych

kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych
Grupy. Na udziały nie posiadające kontroli składają się
wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały nie posiadające kontroli
w zmianach w kapitale własnym począwszy od daty połączenia.
prezentowane

nie

posiadające

są odrębnie

od

kapitału własnego

Jednostką stowarzyszoną

jest jednostka, na którą Jednostka Dominująca wywiera znaczący wpływ,
ani udziałem we wspólnym przedsięwzięciu Jednostki Dominującej. Znaczący
wpływ oznacza zdolność uczestniczenia w ustalaniu polityki finansowej i operacyjnej jednostki
stowarzyszonej, bez samodzielnego czy wspólnego sprawowania nad nią kontroli.
nie

będąca jednostką zależną

Wyniki finansowe, aktywa i zobowiązania jednostek stowarzyszonych ujmuje się w sprawozdaniu
finansowym metodą praw własności. Zgodnie z metodą praw własności inwestycje w jednostkę
stowarzyszoną wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej po koszcie
historycznym, ze stosowną korektą o zaistniałe po dacie przejęcia zmiany udziału Grupy w aktywach netto
jednostki stowarzyszonej, pomniejszonym o wszelkie utraty wartości poszczególnych inwestycji . Nadwyżkę
ceny nabycia nad wartością godziwą dających się zidentyfikować aktywów netto jednostki stowarzyszonej
na dzień nabycia ujmuje się jako wartość firmy. Wartość firmy włączona jest do wartości bilansowej
inwestycji oraz podlega wyliczeniu utraty wartości w ramach tej inwestycji. Jakąkolwiek nadwyżkę udziału
Grupy w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań
warunkowych nad kosztem przejęcia po dokonaniu przeszacowania ujmuje się niezwłocznie w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów.
W dniu 17 sierpnia 2011 roku Jednostka Dominująca nabyła od Skarbu Państwa S 200 udziałów spółki
GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. za cenę 10 704 tysięcy złotych, po zrealizowaniu transakcji udział Zakładów
Azotowych "Puławy" S.A. w kapitale zakładowym i głosach Walnego Zgromadzenia Wspólników
GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. wynosi 98,43%. Rozliczenie transakcji ujęte zostało w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako transakcja kapitałowa w pozycjach "Zyski zatrzymane" oraz "Udziały
niekontrolujące" w kwocie 10 922 tysiące złotych. W związku z upływem wskazanego w MSSF 3 okresu
rozliczenia nabycia w dniu 27 kwietnia 2011 roku kontrolnego pakietu udziałów, dokonano rozliczenia
ostatecznego. Jednostka Dominująca nie zmienia rozliczenia nabycia zaprezentowanego w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2011 roku . Zidentyfikowane różnice zostały
odniesione w wynik roku bieżącego.
W dniu 4 stycznia 2012 roku Jednostka Dominująca nabyła od Skarbu
Azoty-Adipol S.A., co stanowi 85% akcji spółki. W wyniku nabycia akcji
Kapitałowej Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Państwa

2 550 000 akcji spółki
w skład Grupy

spółka weszła

Zgodnie z MSSF 3 pkt 18 nabycie akcji zostało rozliczone metodą nabycia. Metoda ta wymaga
dokonania na dzień przejęcia wyceny do wartości godziwej nabytych składników aktywów i przejętych
zobowiązań .

W związku z przejęciem kontroli nad spółką Azoty-Adipol S.A. dokonano rozliczenia ceny nabycia. Dla
potrzeb rozliczenia za dzień przejęcia kontroli przyjęto uproszczenie, że przejęcie kontroli nastąpiło w dniu
l stycznia 2012 roku . W wyniku rozliczenia ustalono nadwyżkę wartości godziwej aktywów netto nad ceną
nabycia (zysk z okazyjnego nabycia) w wysokości 23 716 tysięcy złotych. Zgodnie z uregulowaniami MSSF 3
rozliczenia dokonano w sposób prowizoryczny, ostateczne rozliczenie może · się różnić od rozliczenia
przedstawionego poniżej. Zobowiązania Jednostki Dominującej w stosunku do zbywcy akcji wynikające
z zawartej umowy zostały opisane w nocie 38.3.
Zysk z okazyjnego nabycia zaprezentowany został w skonsolidowanym sprawozdaniu z
dochodów w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych.
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Aktywa i zobowiązania na dzień 1 stycznia 2012 roku
przed rozliczeniem

po rozliczeniu

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe

33 286 tys. zł
45 860 tys . zł

Zobowiązania

29 657 tys. zł
49 489 tys. zł

69 010 tys. zł
47 138 tys. zł
35 627 tys. zł
80 521 tys. zł

Aktywa netto

Rozliczenie transakcji nabycia akcji Azoty-Adipol S.A.

Wartość

80 521 tys. zł

godziwa aktywów netto
godziwa aktywów netto
przypadająca na udziały niekontrolujące
Cena nabycia

12 078 tys. zł
44 727 tys. zł

Zysk z okazyjnego nabycia

23 716 tys.

Wartość

Wartości

aktywów netto przypadających na udziały niekontrolujące ustalono metodą proporcjonalną .

Zmiany w posiadanych przez Jednostkę

Wyszczegolnoenoe

Nabycie udziałów GZNF "Fosfory" Sp. z o.o.
Nabycie akcji Azoty-Adipol S.A.
Razem

udziały

zł

i akcje

Dominującą udziałach

Wartosc

Wartosc

udzoałow/akcp

udzoałow/akq o

wg ceny
nabycoa/zbycoa

na dzoen
nabycoa/zbycoa

i akcjach

objętych konsolidacją .

Pozostałe

Wartosc formy

przychody
operacyjne

10704

Zysk ze zbycoa

Transakqe
z udzoałowcamo
noe posoada)ącymo
kon trolo
10 922

44 727

68443

23 716

55 431

68443

23 716

10922

10. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w taki sposób, jak gdyby
Grupa zawsze sporządzała skonsolidowane sprawozdania finansowe.
niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano, w związku
z wejściem w życie, zmiany do MSR 24 "Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych". Zmiany
usunęły wymóg ujawniania przez jednostki powiązane z państwem szczegółowych informacji na temat
wszystkich transakcji z państwem oraz innymi jednostkami powiązanymi z państwem. Zastosowanie standardu
ograniczyło poziom ujawnień dotyczących podmiotów powiązanych kontrolowanych przez rząd . Informacje
o transakcjach z podmiotami powiązanymi prezentowane są w nocie 39.
Przy

sporządzaniu

Zmiana do MSSF 7 "Instrumenty finansowe - ujawnianie informacji" wprowadziła wymóg ujawniania
informacji w zakresie związku między przeniesionym aktywem finansowym a związanym z nim zobowiązaniem
finansowy, charakterem i ryzykarni z nim związanymi oraz stopniem utrzymywanego zaangażowania. Zmiana
ta nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, ze względu na specyfikę prowadzonej
działalności oraz rodzaj posiadanych aktywów finansowych .
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11. Nowe standardy i interpretacje
Następujące

Standardów
Finansowej:

standardy

Rachunkowości

lub

interpretacje
Komitet ds.

zostały

wydane przez Radę
Interpretacji Międzynarodowej

Międzynarodowych

Sprawozdawczości

MSSF 9" Instrumenty finansowe"
MSSF 9 porusza kwestie klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych. Standard będzie miał zastosowanie
do okresów rocznych rozpoczynających się l stycznia 2015 roku i po tej dacie. Ze względu na rodzaj
utrzymywanych aktywów finansowych Jednostka Dominująca oczekuje, że początkowe ujęcie standardu nie
będzie miało znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

Zmiana KIMSF 14- MSR 19 -limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania
oraz ich wzajemne zależności
Zmiana ta usuwa niezamierzone skutki KIMSF 14 dotyczące dobrowolnych wpłat na cele emerytalne
w sytuacji, gdy istnieją wymogi minimalnego finansowania. Zmiana ma zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się l stycznia 2011 roku i po tej dacie. Zmiana interpretacji nie dotyczy niniejszego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Grupa nie posiada programu określonych świadczeń
z minimalnymi wymogami finansowania .

Zmiany do MSR 12 " Podatek dochodowy"
Zmiany dotyczą podatku odroczonego zależnie od przewidywanego sposobu realizacji aktywów trwałych
nie amortyzowanych lub nieruchomości inwestycyjnych wycenianych wg modelu wartości godziwej zgodnie
z MSR 40 - sposobem realizacji wartości bilansowej będz i e wyłącznie sprzedaż oraz podatku odroczonego
z tytułu straty podatkowej. Pierwsza zmiana będzie miała zastosowanie do okresów rozpoczynających się
Ol stycznia 2012 roku i po tej dacie, natomiast druga zmiana do okresów rocznych rozpoczynających
Ol stycznia 2014 roku lub później . Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na sprawozdanie finansowe
Grupy. Grupa nie posiada nieruchomości inwestycyjnych wycenianych wg modelu wartości godziwej zgodnie
z MSR 40. W odniesieniu do drugiej zmiany prawo polskie w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych nie ogranicza wykorzystania strat podatkowych zależnie od źródła przychodów.

MSSF 10" Skonsolidowane sprawozdania finansowe"
MSSF 10 określa zdolność sprawowania kontroli jako podstawę konsolidacji oraz przewiduje jeden model
analizy kontroli w odniesieniu do wszystkich podmiotów, w których udziały/akcje dokonano inwestycj i.
W zakresie terminów i sposobów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zastępuje MSR 27
"Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe" oraz eliminuje interpretację SKI-12 " Konsolidacjajednostki specjalnego przeznaczenia" . Standard będzie miał zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się l stycznia 2013 roku i po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania pod
warunkiem zastosowania całego pakietu (MSSF 10- 12, zmiany w MSR 27 i 28). Jednostka Dominująca oczekuje,
że początkowe ujęcie standardu nie będzie m iało znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy. Ocena kontroli nad podmiotami, w których udziały/akcje zainwestowano dokonana zgodn ie
z nowym standardem nie zmieni wniosków co do kontroli Jednostki Dominującej nad tymi podmiotami .

MSSF 11 " Wspólne ustalenia umowne"
MSSF 11 definiuje wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia oraz wskazuje metodę praw własności
jako metodę rozliczania wspólnych przedsięwzięć . Standard zastępuje MSR 31 " Udziały we wspólnych
przedsięwzięciach" i SKI-13 "Wspólnie kontrolowane jednostki- niepieniężny wkład wspólników". Będzie miał
zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się l stycznia 2013 roku i po tej dacie. Jednostka
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Dominująca

oczekuje, że początkowe ujęcie standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na jej
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

MSSF 12" Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki "
MSSF 12 określa wymogi informacyjne dotyczące udziałów w spółkach zależnych, stowarzyszonych,
wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach strukturyzowanych nie podlegających konsolidacji. Standard będzie
miał zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku i po tej dacie. Istnieje
możliwość zastosowania wymogów MSSF 12 bez wcześniejszego zastosowania całego standardu jak też
pozostałych standardów z pakietu (MSSF 10 - 12, MSR 27, MSR 28) . Jednostka Dominująca oczekuje,
że w momencie zastosowania standard zwiększy poziom szczegółowości wymaganych ujawnień.

MSSF 13" Wycena

wartości godziwej"

MSSF 13 zawiera objaśnienia i wymogi ustalania wartości godziwej oraz określa wymagania w zakresie
ujawnień na temat wyceny wartości godziwej, obecnie rozproszone w kilku standardach. Standard będzie miał
zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku i po tej dacie. Jednostka
Dominująca oczekuje, że w momencie zastosowania standard zwiększy poziom szczegółowości wymaganych
ujawnień.

Zmiany do MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych "
Zmiany w MSR 1 dotyczą prezentacji elementów innych całkowitych dochodów oraz nazewnictwa
sprawozdania z całkowitych dochodów.
Zmiany będą miały zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku i po tej dacie. Jednostka Dominująca ocenia, że początkowe ujęcie
standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

Zmiana do MSR 19 "Świadczenia pracownicze"
Zmiany w MSR 19 wskazują na ujmowanie zysków i strat aktuarialnych w innych całkowitych dochodach
oraz usuwają metodę korytarza. Zmiany będą miały zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2013 roku i po tej dacie. Jednostka Dominująca oczekuje, że początkowe ujęcie standardu nie będzie
miało znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

Zmiana do MSR 27 " Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe"
Zmiany w MSR 27 wynikają z wydania MSSF 10 i będą miały zastosowanie do okresów rocznych
1 stycznia 2013 roku i po tej dacie. Jednostka Dominująca oczekuje, że początkowe ujęcie
standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.
rozpoczynających się

Zmiana do MSR 28 " Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych"
Zmiany w MSR 28 wynikają z wydania MSSF 10 oraz MSSF 11 i będą miały zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku i po tej dacie. Jednostka Dominująca oczekuje,
że początkowe ujęcie standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy.
Jednostka Dominująca analizuje konsekwencje oraz wpływ zastosowania wyżej wymienionych
standardów i interpretacji na przyszłe skonsolidowane sprawozdania finansowe, jednak ocenia,
że zastosowanie niniejszych standardów i interpretacji nie będzie miało znaczącego wpływu na
skonsolidowane sprawozdanie finansowe w okresie ich początkowego zastosowania.
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12. Korekta błędu

W

bieżącym

roku obrotowym Grupa nie

zidentyfikowała

i nie

dokonała

korekty

błędu .

13. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
13.1. Profesjonalny osąd

W przypadku transakcji nie jest uregulowanych w MSSF bądź interpretacji, Zarząd Jednostki
i stosuje politykę rachunkowości, która zapewn i,
iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie:
Dominującej, kierując się subiektywną oceną, określa

•

prawidłowo,

jasno i rzetelnie przedstawiać sytuację majątkową i finansową Grupy, wyniki jej działalnośc i

oraz przepływy pieniężne,
•
•
•
•

odzwierciedlać treść ekonomiczną

transakcji,

obiektywne,
sporządzone

zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny,
kompletne we wszystkich istotnych aspektach.

Subiektywna ocena dokonana na dzień 30 czerwca 2012 roku dotyczy głównie odpisów aktualizujących,
rezerw oraz zobowiązań i należności warunkowych.
13.2. Niepewność szacunków
Sporządzenie

skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga dokonania szacunków,
jako że wiele informacji zawartych w sprawozdaniu nie może zostać wycenione w sposób precyzyjny. Szacunki
oraz związane z nimi założenia opierają się na dotychczasowym doświadczeniu oraz racjonalnych, w ocenie
Zarządu Jednostki Dominującej, czynnikach. Dokonując szacunków Zarząd Jednostki Dominującej opiera się
również na opiniach niezależnych ekspertów.
Zarządy jednostek objętych konsolidacją weryfikują przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników
branych pod uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje lub doświadczenia z przeszłości . Dlatego też
szacunki dokonane na dzień 30 czerwca 2012 roku mogą zostać w przyszłości zmienione.

Zmiana szacunków jest ujmowana w okresie, w którym zostały one dokonane, jeśli dotyczą wyłączn i e
tego okresu lub w okresie bieżącym i okresach przyszłych , jeśli zmiany dotyczą zarówno okresu bieżącego
jak i okresów przyszłych .
Wyszczególnienie

głównych

szacunków

Utrata wartości jednostek wypracowujących środki
pien i ężne oraz pojedynczych składników środków
trwałych i wartości niemateria lnych
Odpisy

aktualizujące wartość należności

handlowych

Zakres szacunków
Główne założenia przyjęte

w celu ustalenia wartośc i
odzyskiwa lnej: przesłank i wskazujące na utratę warto ś c i, modele,
stopy dyskontowe, stopa wzrostu .
Główne założenia przyjęte

w celu ustalenia wartości

odzyskiwa ln ej .
Podatek dochodowy
Świ adczenia pracownicze
Wartość

godziwa instrumentów pochodnych oraz
innych instrumentów finansowych

Założen i a p rzyjęte

w celu rozpoznan ia aktywów z tytułu podatku
odroczonego.
Stopy dyskontowe, inflacja, wzrost płac, oczekiwany p rzeciętny
okres zatrudnien ia. Wyceny św i adczeń dokonuje aktuariusz.
Wyceny instrumentów pochodnych przeprowadzane są przez
banki real i zujące transakcje .
założenia .

Rezerwy

Stopy dyskontowe i inne

Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych i
wartości niematerialnych oraz nieruchomości
inwestycyjnych

Okres ekonomicznej użyteczności oraz metodę amortyzacji
aktywów weryfi kuje się co najmniej na kon iec każdego ro ku
obrotowego.

Koszty likwidacji środków trwałych

Założen i a przyjęte
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14. Zasady rachunkowoś ci

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami
z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię
Europejską. Prezentacja sprawozdania oparta jest na zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego
i porównywalnego, z dostosowaniem okresu porównywalnego do zmiany zasad rachunkowości i prezentacji
przyjętych w sprawozdaniu w okresie bieżącym.

wynikającymi

14.1. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy
zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
Na koniec okresu sprawozdawczego aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż
polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu
sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Powstałe

•
•
•

•

z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji:

przychodów ze sprzedaży, jeżeli dotyczą należności z tytułu dostaw i usług,
kosztu własnego sprzedaży, jeżeli dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług,
pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych, jeżeli dotyczą należności lub zobowiązań z tytułu
sprzedaży/zakupu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz nieruchomości
inwestycyjnych,
przychodów/kosztów finansowych, w przypadku pozostałych pozycji aktywów lub pasywów.

Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie
obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne
ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania
wyceny do wartości godziwej .
Dla potrzeb wyceny bilansowej przyjęte zostały następujące kursy:
Kurs

obowiązujący

na dzien

30.06.2012

USD

3,3885

EUR

4,2613

GBP

5,2896

JPY (100)

4,2613

Kurs ś redni, liczony jako

mięsiąca

2,7517
3,9866
4,4102
3,4237

średnia

arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzien
kazdego

30.06.2011

Ol.0 _
_
7 2011
_ _
30 06 2012

w danym

•
Ol.0 .
7 2010
_ _
30 06 2011

okresie

EUR

4,2688

3,9859

14.2. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych
o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych
obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem
i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt
wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria
rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji
i napraw, obciążają wynik finansowy w momencie ich poniesienia.
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W momencie UJęCia środka trwałego wydzielane są części składowe będące pozycjami o istotnej
do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności.

wartości,

Istotne części zamienne i serwisowe ujmowane jako rzeczowe aktywa trwałe są amortyzowane
zgodnie z przewidywanym okresem użytkowania, ale nie dłuższym niż okres użytkowania środków trwałych,
które serwisują.
W wartości bilansowej środka trwałego ujmuje się koszty regularnych, znaczących przeglądów,
których przeprowadzenie jest niezbędne w celu zapobieżenia wystąpienia usterek oraz których wartość
w poszczególnych okresach sprawozdawczych różni się istotnie. Z uwagi na zasadę istotności oraz przewagę
korzyści nad kosztami Grupa do znaczących przeglądów kwalifikuje przeglądy o wartości jednostkowej
przekraczającej kwotę 1,5 miliona złotych i o okresie odstępu pomiędzy poszczególnymi przeglądami
przekraczającymi 2 lata. Wartość przeglądu podlega amortyzacji w okresie do następnego przeglądu lub
do końca okresu użytkowania danego środka trwałego w zależności od tego, który moment wystąpi
wcześniej. Ewentualna pozostała wartość bilansowa kosztów poprzedniego przeglądu jest usuwana
z wartości bilansowej środka trwałego.
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany dalszy okres użytkowania danego
składnika aktywów.
Na dzień 30 czerwca 2012 roku dalszy okres użytkowania poszczególnych grup środków trwałych
wynosi przeciętnie:
Typ

Okres

Budynki i budowle
Maszyny i

urządzenia

321at
techniczne

121at

Środki transportu

Blat

Pozostałe

Blat

Okres i metoda amortyzacji są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego .
Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści
ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio
okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny
ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w ciężar tej kategorii działalności,
w której są wykorzystywane .
Jeżeli

przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaistniały okoliczności, które
na to, że wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania,
dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. Jeżeli istnieją przesłanki
wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość
odzyskiwalną, wówczas wartość tych aktywów jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej. Odpisy
aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych
dochodów w pozycji pozostałe koszty operacyjne.
wskazują

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta ze skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej po dokonaniu jej zbycia, likwidacji lub w przypadku, gdy nie są
spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów.
Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów ze skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży
netto a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych
dochodów w okresie, w którym dokonano usunięcia .
Środki trwałe będące w toku budowy lub montażu są wykazywane według cen nabycia lub kosztu
wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy
i przekazania środka trwałego do używania .
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14.3. Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego są kapitalizowane jako część kosztu wytworzenia środków
trwałych, w części w jakiej dają się bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu
dostosowywanego składnika aktywów. Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski
lub straty z tytułu różnic kursowych do wysokości odpowiadającej korekcie kosztu odsetek.
14.4. Nieruchomości inwestycyjne
Nieruchomości
trwałych,

tj . według
utraty wartości.

inwestycyjne wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi do wyceny środków
cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu

Nieruchomości inwestycyjne są usuwane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania danej nieruchomości inwestycyjnej
z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe korzyści z jej sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty
wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacj i
finansowej są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym
dokonano usunięcia .

Przeniesienia poszczególnych nieruchomości do lub z nieruchomości inwestycyjnych dokonuje
tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich użytkowania .
Jeżeli nieruchomości

się

pozyskiwaniu przychodów z czynszów lub są utrzymywane
ze względu na wzrost ich wartości, w pozostałej zaś części są wykorzystywane przy produkcj i, dostawach
dóbr, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych, to Spółka traktuje te części rozdzielnie, jeżeli
można je oddzielnie sprzedać (lub oddać w leasing finansowy) .
w

części służą

Nieruchomości inwestycyjne podlegają amortyzacji wg zasad określonych dla środków trwałych
przeznaczonych na potrzeby jednostki. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres
użytkowania danego składnika aktywów. Przeciętny dalszy okres użytkowania nieruchomości inwestycyjnych
wynosi około 38 lat.

14.5. Leasing i prawo wieczystego użytkowania gruntu

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające
z posiadania przedmiotu leasingu, ujmowane są na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej
z następujących dwóch wartości : wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub
wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych . Umowy te w skonsolidowanym sprawozdaniu
z sytuacji finansowej prezentowane są w pozycji l/Kredyty i pożyczki" . Opłaty leasingowe są rozdzielane
pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób umożliwiający
uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania . Koszty finansowe są ujmowane
bezpośrednio w ciężar skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów.
Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich

ekonomicznej użyteczności lub w przypadku braku wystarczającej pewności, że leasingobiorca uzyska tytuł
własności przed końcem okresu leasingu przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowan i a
środka trwałego lub okres leasingu .
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie
z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyj nego. Opłaty
leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w skonsolidowanym sprawozdaniu
z całkowitych dochodów metodą liniową przez okres trwania leasingu.
pożytki wynikające

Prawo wieczystego użytkowania gruntu
administracyjnej jest wyłączone z aktywów.

otrzymane
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W przypadku prawa nabytego odpłatnie część długoterminowa ceny nabycia, to jest część ceny
nabycia przypadającą do rozliczenia w okresie powyżej 1 roku, prezentowana jest w odrębnej pozycj i
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej " Prawo wieczystego użytkowania gruntów", a cześ ć
krótkoterminowa ceny nabycia w pozycji " Należności handlowe i pozostałe" jako tytuł "Czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów". Cenę nabycia wraz z wnoszonymi opłatami za używanie rozlicza się liniowo
przez okres leasingu (wieczystego użytkowania) .
14.6. Wartości niematerialne
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcj i początkowo wycenia się w cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia . Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączen i a j ednostek
gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia.

Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizuj ące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione
na wartośc i niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów
poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały
poniesione.
W momencie oddawania do używania ustalane jest, czy okres użytkowania wartośc i niematerialnych
jest ograniczony czy nieokreślony. Wartości niematerialne o ograniczonym okresie użytkowan i a
są amortyzowane przez okres użytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości każdorazowo,
gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacj i wartości
niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku
obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowan ia
korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składn i ka aktywów są ujmowane poprzez zm i anę
odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis
amortyzacyj ny składników wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania ujmuje s i ę
w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w ciężar tej kategorii działalnośc i , w której są
wykorzystywane.
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są
corocznie poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości , w
do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypra cowuj ącego środki p i en i ężne .

są

u żytkowane,

odniesien iu

Koszty prac badawczych i rozwojowych

Koszty prac badawczych ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkow itych dochodów
w momencie poniesienia . Nakłady poniesione na prace rozwojowe wykonane w ramach danego
przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeżel i można uznać, że zostaną one w p rzyszłośc i
odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe, stosuj e s i ę model kosztu historycznego
wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane według cen nabycia pomniejszonych o skumulowa n ą
amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Pon iesione nakłady są
amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego przeds i ęwz i ęcia .
Koszty prac rozwojowych
utraty wartości
do odzyskania .
się

przesłanka

są

poddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartośc i , gdy pojawi
na to, że ich wa rtość bilansowa może nie być możliwa

wskazująca
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Podsumowanie zasad stosowanych w odniesieniu do wartości niematerialnych Grupy przedstawia się
następująco:

Patenty i licencje

Koszty prac
rozwojowych

na podstawie
umowy zawartej na czas
określony, przyjmuje się
okres trwania umowy
uwzględniając dodatkowy
okres, na który użytkowanie

Indywidualnie
przewidywany
okres
uzyskiwania

Wyszczególnienie

Oprogramowanie
komputerowe

Pozostałe

Użytkowanych

Okresy
użytkowania

Indywidualnie
przewidywany
okres
uzyskiwania

S lat

korzyści .

korzyści.

może być przedłużone .

Wykorzystana
metoda
Źródło pochodzenia

Liniowa
Nabyte

Wewnętrznie

Nabyte

wytworzone

Weryfikacja pod
kątem utraty
wartości/badanie

Coroczna ocena czy wystąpiły

przesłanki świadczące

o wystąpieniu utraty wartości .

wartości

odzyskiwalnej
Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych ze skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej są ustalane jako różnica pomiędzy wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową
danego składnika aktywów i są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów
w momencie jego wyksięgowania.
14.7. Prawa do emisji C0 2

Przyznane nieodpłatnie prawa do emisji dwutlenku
zerowej oraz ewidencjonowane są pozabilansowo .

węgla

ujmowane

są początkowo

w

wartości

Opłaty

za przyznanie praw łącznie z opłatą za wpisanie do rejestru nie stanowią wartości tych praw
i są ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe . Wniesione opłaty są odnoszone w koszt własny
sprzedaży proporcjonalnie do ich wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym.
Na koniec okresu sprawozdawczego przeprowadzane jest porównanie przyznanych dla danego okresu
praw z faktycznym ich wykorzystaniem. Jeżeli dla całości okresu obrachunkowego nie będzie konieczności
dokupienia praw w celu pokrycia ich niedoboru rezerwa nie jest tworzona . W przeciwnym razie tworzona
jest rezerwa w wysokości iloczynu praw brakujących i ich wartości godziwej (ceny rynkowej), która obciąża
koszt własny sprzedaży.
W przypadku nabycia praw na rynku, prawa te wyceniane są w cenie nabycia i prezentowane jako
nabyte prawa do emisji C0 2 • Nabyte prawa do emisji nie podlegają amortyzacji, gdyż ich wartość rezydualna
odpowiada cenie nabycia . W przypadku wzrostu ceny rynkowej, rośnie także ich wartość rezydualna,
w związku z czym nie ma przesłanek do dokonania odpisu aktualizującego .
Na koniec okresu sprawozdawczego prawa te są objęte testem na utratę wartości według ogólnych
zasad, co przy spadku ich wartości spowoduje konieczność ujęcia odpisu z tytułu utraty wartości. Odpisu
dokonuje się w ciężar kosztu własnego sprzedaży, jeśli nabyte zostały na potrzeby własne lub pozostałych
kosztów operacyjnych w innych przypadkach .
W przypadku wykorzystania zakupionych praw w celu pokrycia nimi niedoboru zaistniałego na dzień
rozliczenia rocznego limitu, wykorzystane prawa według wartości księgowej rozliczane są z rezerwą
utworzoną uprzednio na pokrycie niedoboru .
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W przypadku sprzedaży praw (przyznanych lub nabytych), przychody z tytułu sprzedaży ujmowane są
na zasadach ogólnych, jako pozostałe przychody operacyjne. W przypadku sprzedaży praw nabytych
rozpoznawany jest koszt własny sprzedaży tych praw w wysokości ceny nabycia, który odnoszony jest na
pozostałe koszty operacyjne. W skonsolidowanym sprawozdan iu z całkowitych dochodów wykazywany jest
wynik na sprzedaży praw w pozycji wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych.
Wykorzystanie praw zakupionych, jak również rozpoznanie kosztu własnego sprzedaży tych praw
zasady FIFO. Wartość nabytych nie sprzedanych i nie wykorzystanych praw do em isj i,
które ulegają umorzeniu odpisuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
następuje według

14.8. Odzyskiwalna wartość aktywów długoterminowych

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonywana jest ocena aktywów pod kątem istnienia
przestanek wskazujących na utratę ich wartości. W przypadku istnienia takiej przestanki, dokonywane jest
formalne oszacowanie wartości odzyskiwalnej. W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składn i ka
aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne przewyższa jego wartość odzyskiwaną, uznaje się
utratę jego wartości i dokonuje odpisu aktualizującego jego wartość do poziomu wartości odzyskiwalnej.
Wartość odzyskiwalna jest jedną z dwóch wartości w zależności od tego, która z nich jest wyższa : wartością
godziwą pomniejszoną o koszty zbycia lub wartością użytkową danego składnika aktywów lub ośrodka
wypracowującego środki pieniężne.

14.9. Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe
Instrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie aktywa finansowego
u jednej strony i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej strony.
Aktywa finansowe klasyfikuje
•
•
•
•

się

do

następujących

kategorii:

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
pożyczki i należności,
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności ,
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży .

Zobowiązania

finansowe klasyfikuje

się

do

następujących

kategorii :

finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie.
Podstawę dokonania klasyfikacji stanowi cel nabycia aktywów finansowych oraz ich charakter.
Klasyfikacja aktywów finansowych dokonywana jest przy ich początkowym ujęciu , a następnie poddaje się j ą
weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy.

•
•

zobowiązania

Aktywa finansowe
Aktywa finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej . Początkowa
wycena powiększana jest o koszty transakcji, z wyjątkiem aktywów finansowych zaliczonych do kategorii
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Koszty transakcyjne ewentualnego zbyc ia
składnika aktywów nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie aktywów finansowych . Składnik aktywów
finansowych jest wykazywany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansoweL gdy jeden
z podmiotów Grupy staje się stroną umowy (kontraktu), z któ rej to aktywo finansowe wynika.
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego oceniane jest, czy istnieją przestanki wskazujące
na utratę wartości składnika aktywów finansowych (lub grupy aktywów finansowych). W przypadku
instrumentów zaliczonych do dostępnych do sprzedaży, przy ustalaniu, czy nastąpiła utrata wartości, bierze
się pod uwagę między innymi znaczący lub przedłużający się spadek wartości godziwej papieru
wartościowego poniżej kosztu .
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Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Kategoria ta obejmuje dwie grupy aktywów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa
finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia jako wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy. Składnik aktywów finansowych zalicza się do kategorii przeznaczonych do obrotu, jeżeli
nabyty został w celu sprzedaży w krótkim terminie, oraz jeżeli stanowi część portfela, który generuje
krótkoterminowe zyski lub też jest instrumentem pochodnym o dodatniej wartości godziwej.
Do kategorii tej należą przede wszystkim instrumenty pochodne (nie stosuje się rachunkowości
oraz instrumenty dłużne lub kapitałowe, które zostały nabyte w celu ich odsprzedaży
w krótkim terminie.
zabezpieczeń)

Aktywa zaliczone do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy w wartości godziwej a wszelkie zyski lub straty odnoszone są
w przychody lub koszty finansowe. Wyceny instrumentów pochodnych w wartości godziwej dokonuje się
na koniec każdego okresu sprawozdawczego w oparciu o wyceny przeprowadzone przez banki realizujące
transakcje. Wszelkie zyski lub straty z tytułu wyceny instrumentów pochodnych odnoszone są w przychody
lub koszty działalności operacyjnej. Pozostałe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy wycenia się stosując notowania giełdowe, a w przypadku ich braku odpowiednie techniki wyceny
(wykorzystanie cen niedawno zawartych transakcji lub cen ofertowych, porównanie do podobnych
instrumentów, modele wyceny opcji). Wartość godziwą instrumentów dłużnych stanowią przyszłe przepływy
pieniężne zdyskontowane bieżącą rynkową stopą procentową właściwą dla podobnych instrumentów.
Pożyczki i należności
Pożyczki

i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych
do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. W zależności od ich terminu
wymagalności zalicza się je do aktywów trwałych (aktywa wymagalne w terminie powyżej l roku od dnia
sprawozdawczego) lub obrotowych (aktywa wymagalne w terminie do l roku od dnia sprawozdawczego).
Pożyczki i należności są wyceniane na koniec okresu sprawozdawczego według zamortyzowanego kosztu .
lub

możliwych

Do grupy tej zalicza się głównie należności handlowe oraz depozyty bankowe i inne środki pieniężne
o terminie wymagalności przekraczającym 3 miesiące od daty ich założenia, jak również pożyczki i nabyte,
nienotowane instrumenty dłużne, niezaliczone do pozostałych kategorii aktywów finansowych .
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu wymagalności są to inwestycje o określonych
lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie zapadalności, co do których Grupa
posiada zamiar i możliwość utrzymywania do upływu zapadalności. Do kategorii tej zaliczane są wyłącznie
notowane instrumenty dłużne o ile nie zostały uprzednio zakwalifikowane do kategorii aktywów
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy lub do aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży . Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są na każdy
dzień sprawozdawczy w zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to instrumenty finansowe, inne niż instrumenty
pochodne, wyznaczone jako "dostępne do sprzedaży" albo niezaliczone do żadnej z pozostałych kategorii.
Do aktywów dostępnych do sprzedaży zaliczane są głównie instrumenty dłużne nabyte w celu
lokowania nadwyżek finansowych, o ile instrumenty te nie zostały zakwalifikowane do aktywów
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy z uwagi na zamiar krótkiego ich
utrzymywania . Ponadto do kategorii tej kwalifikowane są inwestycje kapitałowe nie objęte obowiązkiem
konsolidacji.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zalicza się do aktywów trwałych, o ile nie istnieje zamiar
zbycia inwestycji w ciągu l roku od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego lub do aktywów obrotowych
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- w przeciwnym wypadku. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, z wyjątkiem inwestycji kapitałowych
nie objętych konsolidacją, wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy w wartości godziwej a zyski i straty
(za wyjątkiem strat z tytułu utraty wartości) ujmowane są w kapitale własnym . Inwestycje kapitałowe nie
objęte konsolidacją wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości.
Zobowiązania

finansowe

Zobowiązania

finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej .

W początkowej wycenie uwzględniane są koszty transakcji z wyjątkiem zobowiązań finansowych
zaliczonych do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Koszty transakcyjne
wyzbycia się składnika zobowiązań finansowych nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie tych
zobowiązań . Składnik zobowiązań finansowych jest wykazywany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
gdy jeden z podmiotów Grupy staje się stroną umowy (kontraktu), z której to zobowiązanie finansowe
wynika .
Zobowiązania

finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Kategoria ta obejmuje dwie grupy zobowiązań: zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz
finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia jako wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy . Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są to zobowiązania, które
zostały zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie lub są częścią portfela
określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie, i dla których można potwierdzić
generowanie krótkoterminowych zysków lub też stanowią instrumenty pochodne.
zobowiązania

Do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy należą przede
wszystkim instrumenty pochodne (nie stosuje się rachunkowości zabezpieczeń) o ujemnej wartości
godziwej. Zobowiązania zal iczone do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej wyceniane
są na każdy dzień sprawozdawczy w wartości godziwej. Wyceny instrumentów pochodnych w wartości
godziwej dokonuje się na koniec każdego okresu sprawozdawczego w oparciu o wyceny przeprowadzone
przez banki realizujące transakcje. Wszelkie zyski lub straty z tytułu wyceny instrumentów pochodnych
odnoszone są w przychody lub koszty działalności operacyjnej . Wartość godziwą instrumentów dłużnych
stanowią przyszłe przepływy pieniężne zdyskontowane bieżącą rynkową stopą procentową właściwą
dla podobnych instrumentów. Wszelkie zyski lub straty z tego tytułu odnoszone są w przychody lub koszty
finansowe .
Zobowiązania

finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Pozostałe zobowiązania finansowe, niezaliczone do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy zalicza się do zobowiązań finansowych wycenianych w zamortyzowanym
koszcie. Do kategorii tej zaliczane są główn i e zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zaciągnięte kredyty
i pożyczki. Zobowiązania zaliczone do tej kategorii wycenia się w zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem
efektywnej stopy procentowej .

14.10. Wbudowane instrumenty pochodne

jeżeli

•
•
•

Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne,
wszystkie poniższe warunki są spełnione:

charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym
charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany,
samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby
definicję instrumentu pochodnego,
instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości
godziwej nie są odnoszone w wynik finansowy.
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Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny sposób jak samodzielne
instrumenty pochodne, które nie są uznane za instrumenty zabezpieczające.
14.11. Zapasy

Zapasy obejmują w

szczególności :

•
•
•

materiały- zużywające się jednorazowo lub stopniowo,
towary,
produkty /wyroby i usługi/ wytworzone lub przetworzone, zdatne do sprzedaży lub w toku
produkcji,

•
•

półprodukty,

prawa majątkowe- świadectwa pochodzenia energii elektrycznej, jednostki redukcji emisji (ERU) .

Do materiałów zużywających się jednorazowo w cyklu produkcyjnym zalicza się nabyte
od kontrahentów lub wyprodukowane przez własne komórki produkcyjne : surowce i materiały podstawowe,
materiały pomocnicze, paliwa, opakowania, części zamienne oraz odpadki, produkty uboczne i odzyski
powstałe w toku produkcji lub innej działalności.
Do materiałów zużywających się stopniowo zalicza się składniki o okresie użytkowania krótszym
rok, niezależnie od wartości oraz niezależnie od okresu użytkowania składn i ki o stosunkowo niskiej
wartości, których zakwalifikowanie do materiałów nie zniekształca aktywów firmy, w szczególnośc i :
narzędzia i przyrządy, katalizatory, opakowania wypożyczane ( butle, kontenery), książki, modele.
niż

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i możl i wej
do uzyskania ceny sprzedaży netto.
Zasady wyceny

Rodzaj zapasu
Materiały

Cena nabycia ustalona metodą średniej ważonej, w jednostkach
zależnych konsolidowanych metodą pełną wycena rozchodu
następuje wg metody FIFO •t

Produkty gotowe,
półprodukty i produkcja
w toku

i robocizny oraz odpowiedni narzut
kosztów produkcj i ustalony przy założeniu normalnego
wykorzystania mocy produkcyjnych, z wyłączen i em kosztów
finansowania zewnętrznego

Towary

Cena nabycia ustalona

Prawa

., Ze

majątkowe

Koszt

bezpośredni materiałów

pośrednich

Wartość

metodą średniej ważonej

godziwa

względu na brak znaczących wahan w cenach oraz mewspołm1erme wysoki koszt, ktory byłby mezbędny
do prowadzenia ewidencji na potrzeby konsolidacji oraz niematerialność ewentualnych zmian wartości wycena nie jest
przekształcana.

Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty
przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca
i stanu .
Koszty zakupu zapasów składają się z ceny zakupu, ceł importowych i pozostałych podatków (inne niż
te możliwe do odzyskania w okresie późn i ejszym przez jednostkę gospodarczą od urzędów skarbowych)
oraz kosztów transportu, załadunku , wyładunku oraz innych kosztów dających s i ę bezpośredn i o
przyporządkować do pozyskania wyrobów, materiałów i usług . Przy określaniu kosztów zakupu odejmuje s i ę
opusty, rabaty handlowe i inne podobne pozycje.
Ceną sprzedaży

netto możliwą do uzyskan ia jest szacowana cena sprzedaży dokonywana w toku
zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończen i a i szacowane koszty n i ezbędne
do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
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Prawa majątkowe ujmowane są na bieżąco jako zapasy oraz drugostronnie jako zmniejszenie kosztów
produkcji . Do czasu potwierdzenia ilości odpowiednio przez Urząd Regulacji Energetyki i audyt weryfikujący
zmiany ujętych w ewidencji praw majątkowych traktuje się jako zmiany szacunków.
Wartość godziwą

praw majątkowych stanowi iloczyn ich ilości i ceny rynkowej z dnia ujęcia,
z uwzględnieniem warunków cenowych wynikających z zawartych umów.
Zapasy są wykazywane w wartości netto {pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Odpisy aktualizujące
wartość zapasów tworzy się w związku z utratą ich wartości, celem doprowadzenia wartości zapasów
do poziomu wartości netto możliwej do odzyskania. Odpisy aktualizujące ujmowane są w skonsolidowanym
sprawozdaniu
z całkowitych dochodów odpowiednio w pozycji:
•

sprzedanych produktów - w przypadku utraty wartości wyrobów gotowych,
produkcji w toku, materiałów i surowców służących do produkcji,
wartości sprzedanych towarów i materiałów - w przypadku utraty wartości towarów i materiałów
przeznaczonych do sprzedaży .
kosztu

własnego

półfabrykatów,

•

aktualizującego wartość

Odwrócenie odpisu
•

•

zapasów ujmowane jest jako zmniejszenie:

kosztu własnego sprzedanych produktów - w przypadku ustania przyczyny powodującej utratę wartości
wyrobów gotowych, półfabrykatów, produkcji w toku, materiałów
surowców służących
do produkcji,
wartości sprzedanych towarów i materiałów - w przypadku ustania przyczyny powodującej utratę
wartości towarów i materiałów przeznaczonych do sprzedaży.
Wartość

odpisu pomniejsza wartość bilansową zapasów objętych odpisem aktualizującym. Skutki
z inwentaryzacji zapasów ujmowane są w zależności od rodzaju działalności, której
dotyczą jako koszt własny sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty
sprzedaży lub koszty ogólnego zarządu .
różnic wynikających

14.12. Należności handlowe (z tytułu dostaw i usług) oraz pozostałe należności
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe wycenia się na koniec okresu
sprawozdawczego według zamortyzowanego kosztu {tj. zdyskontowane przy użyciu efektywnej stopy
procentowej) pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości. W przypadku należności krótkoterminowych
o terminie płatności do 365 dni przyjmuje się, że wycena ta odpowiada kwocie należnej zapłaty.
Należności z tytułu dostaw i usług są aktywami finansowymi, nie będącymi instrumentami
pochodnymi, o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nie notowanymi na aktywnym rynku.
Należności z tytułu dostaw i usług powstają w wyniku podstawowej działalności Grupy.
Należności
że

ich rozliczenie

z

tytułu

dostaw i

usług

odbywać się będzie

korygowane są o
poprzez potrącenie.

należne

bonusy z uwagi na

Pozostałe należności stanowią:

a/ pożyczki udzielone,
b/ inne należności spełniające definicję aktywów finansowych, w tym:
•
lokaty powyżej trzech miesięcy,
•
należności z tytułu rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych,
należności z tytułu dywidend,
•
•
odsetki od należności,
•
zaliczki, które będą rozliczone w formie pieniężnej,
•
pozostałe należności finansowe,
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c/ inne należności nie spełniające definicji aktywów finansowych, w tym:
•
przekazane zaliczki na dostawy oraz na środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości
niematerialne, które zostaną rozliczone poprzez fizyczną dostawę lub wykonanie usługi,
•
należności z tytułu podatków (inne niż należności z tytułu bieżącego podatku dochodowegoL
pozostałe należności niefinansowe,
•
•
rozliczenia międzyokresowe czynne.
W przypadku, gdy wpływ wartośc i pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżąceL
przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza
w czasie. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należnośc i
w związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe.
Należności niestanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w
i wycenia na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie wymagającej zapłaty .

wartości

nominalnej

Wartość należności jest aktualizowana przy uwzględnieniu stopnia prawdopodob i eństwa ich zapłaty
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego . Odpis z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług
tworzy się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że nie będzie można otrzymać wszystkich należnych kwot
wynikających z pierwotnych warunków umownych. Ocena, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartośc i
należności przeprowadzana jest na bieżąco, po powzięciu informacji o wystąpieniu obiektywnego dowodu,
który może determinować utratę wartości, nie rzadziej niż na koniec kwartału.
Jeżeli istnieją

obiektywne dowody, wskazujące że nastąpiła utrata wartości należności wykazywanych
zamortyzowanego kosztu, kwota straty z tytułu utraty wartości ustalana jest jako różn i ca pomiędzy
wartością bilansową aktywa i wartością bieżącą przyszłych strumieni pien i ężnych zdyskontowanych
w oparciu o efektywną stopę procentową . Prawdopodobieństwo uzyskania przyszłych strumieni pien i ężnych
ustalone jest w oparciu o analizę danych historycznych. Kwota odpisów może ulec zmniejszeniu w przypadku
posiadania wiarygodnych dokumentów, z których wyn ika, iż należności zostały zabezpieczone i ich zapłata
jest wysoce prawdopodobna.
według

W
•
•

•

•
•
•
•

szczególności

dokonuje

się

odpisu

aktualizującego

w

wysokości

100% w odniesieniu do

należnośc i:

od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, do wysokości nie objętej gwarancją
lub innym zabezpieczeniem,
od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli masa dłużnika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokośc i
roszczenia,
kwestionowane przez dłużn i ków oraz z zapłatą których dłużnik zalega do wysokośc i nie pokrytej
gwarancją lub innymi zabezpieczeniami, jeśli ocena sytuacji gospodarczej i finansowej dłużn i ka
wskazuje, że spłata należnośc i w umownej kwocie w najbliższym półroczu nie jest możliwa,
stanowiących równowartość kwot podwyższających należności , w stosunku do których uprzedn io
dokonano odpisu aktualizującego w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisan ia,
przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa
nieściągalności, w wiarygodnie oszacowanej kwocie odpisu na nieściągalne należnośc i,
należnych odsetek za zwłokę w zapłacie,
należności, których termin wymagalności zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego przekroczył
180 dni w wysokości nie objętej zabezpieczeniem .

Odpisy aktual i zujące wartość należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się w c i ężar kosztów sprzedaży,
z wyjątkiem odpisów aktualizujących dotyczących należnośc i z tytułu odsetek od należności z tytułu dostaw
i usług, które ujmuje się w kosztach finansowych . Odpisy aktualizujące odnoszące się do pozostałych
należnośc i, innych niż należności odsetkowe, ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych. Odwrócen ie
odpisów aktualizujących wartość należności ujmuje się, je ż eli w kolejnych okresach utrata wartości uległa
zmniejszeniu, a wzrost wartośc i aktywa finansowego może być przypisany do zdarzeń występuj ących
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po momencie ujęcia odpisu. W wyniku odwrócenia odpisu wartość bilansowa aktywów finansowych nie
może przekraczać wysokości zamortyzowanego kosztu, jaki zostałby ustalony, gdyby uprzednio nie ujęto
odpisu z tytułu utraty wartości. Odwrócenie odpisu ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
odpowiednio jako zmniejszenie kosztów sprzedaży lub jako przychody finansowe/pozostałe przychody
operacyjne.
14.13. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmują
w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności
nie przekraczającym trzech miesięcy.

środki pieniężne

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
ze środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
skorygowanych o naliczone na dzień bilansowy odsetki oraz różnice kursowe z wyceny środków dewizowych.
składa się

14.14. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich wartość
bilansowa będzie odzyskana raczej poprzez transakcje sprzedaży niż poprzez kontynuowanie użytkowania,
pod warunkiem, iż są dostępne do natychmiastowej sprzedaży w obecnym stanie, z zachowaniem
warunków, które są zwyczajowo stosowane przy sprzedaży tych aktywów (lub grup do zbycia)
oraz ich sprzedaż jest wysoce uprawdopodobniona.
Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) wycenia się według niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej
lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Różnica z wyceny do wartości godziwej ujmowana jest
w pozostałych kosztach operacyjnych. W momencie późniejszej wyceny, ewentualne odwrócenie wartości
godziwej ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych.
W przypadku, gdy jednostka nie spełnia już kryteriów kwalifikacji
jako przeznaczony do sprzedaży, składnik aktywów, który ujmuje się w tej
z której był uprzednio przekwalifikowany i wycenia się go w kwocie niższej z dwóch :
•

pozycji

aktywów
bilansowej,

wartości

bilansowej z dnia poprzedzającego klasyfikację składnika aktywów jako przeznaczony
skorygowanej o amortyzację lub aktualizację wyceny, która zostałaby ujęta, gdyby
składnik aktywów nie został zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży lub
wartości odzyskiwalnej z dnia podjęcia decyzji o jego nie sprzedawaniu .

do
•

składnika

sprzedaży,

14.15. Kapitał własny
Kapitały własne

ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na jego rodzaje i według zasad
określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu Jednostki Dominującej oraz umowami spółek
podmiotów Grupy.
Kapitał zakładowy wykazywany jest w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w
wykazywanej w statucie Jednostki Dominującej i Krajowym Rejestrze Sądowym.

wysokości

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet
Akcje własne oraz należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego pomniejszają wartość kapitału
własnego Grupy.
kapitału.

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
pomniejszone o koszty poniesione w związku z emisją akcji .

stanowią nadwyżki osiągnięte

Pozostałe kapitały stanowi kapitał z wyceny do
do kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

godziwej aktywów finansowych zaliczonych

wartości
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Zyski zatrzymane stanowią: kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe i pozostałe, niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat ubiegtych (skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych), wynik finansowy bieżącego roku
obrotowego.
14.16. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne ujmowane
ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych,
pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.

są

według

Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są wyceniane według
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu
zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta
lub premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania.
14.17. Zobowiązania handlowe (z tytułu dostaw i usług) oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania stanowią
według oczekiwań,
Zobowiązania

•
•

•

spowoduje

z tytułu dostaw i

obecny,

wynikający

wypływ środków

z przesztych zdarzeń obowiązek, którego
zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.

wypełnienie,

usług obejmują:

zobowiązania przypadające do zapłaty za dobra lub usługi, które zostały dostarczone/wykonane
oraz zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą,
rozliczenia międzyokresowe bierne, czyli zobowiązania przypadające do zapłaty za dobra lub usługi,
które zostały dostarczone/wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie
uzgodnione z dostawcą, przy czym kwota lub termin zapłaty są mniej niepewne niż w przypadku
rezerw,
zobowiązania przypadające do zapłaty za materiały i towary, które jeszcze nie zostały dostarczone,
ale zgodnie z obowiązującymi warunkami współpracy, znaczące ryzyka i korzyści związane z ich
własnością przeszły już na Grupę.

Pozostate

zobowiązania obejmują:

a/ zobowiązania spełniające definicję zobowiązań finansowych, w tym:
•
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych,
•
zobowiązania z tytułu dywidend,
• zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, jeżeli ich rozliczenie nastąpi w formie pieniężnej,
•
zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych itp.,
•
bierne rozliczenia międzyokresowe, czyli zobowiązania przypadające do zapłaty za dobra lub usługi,
które zostały dostarczone/wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie
uzgodnione z dostawcą, przy czym kwota lub termin zapłaty są mniej niepewne niż w przypadku
rezerw inne niż zaklasyfikowane do zobowiązań z tytułu dostaw i usług,
b/ zobowiązania niespełniające definicji zobowiązań finansowych, w tym:
•
zobowiązania z tytułu podatków (inne niż zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego,
które są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej odrębnie), opłat, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych,
•
bierne rozliczenia międzyokresowe inne niż zaklasyfikowane do zobowiązań z tytułu dostaw i usług
oraz innych zobowiązań finansowych; w tym oszacowane półroczne opłaty za korzystanie
ze
środowiska naturalnego w procesie produkcji, dla których moment płatności przypada
w okresach późniejszych niż koniec okresu sprawozdawczego i na które nie otrzymano jeszcze
decyzji potwierdzającej powstania zobowiązania,
• otrzymane zaliczki, które zostaną rozliczone poprzez fizyczną dostawę wyrobów gotowych/towarów
lub wykonanie usługi,
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wobec pracowników, jeżeli ich uregulowanie nastąpi w innej formie niż poprzez

wypłatę środków pieniężnych,

•
•
•

zobowiązania

wobec pracowników z tytułu podróży służbowych ,
fundusze specjalne, w tym zobowiązanie z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
po pomniejszeniu o środki pieniężne, należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków z ZFŚS,
rozliczenia międzyokresowe przychodów, z wyjątkiem dotacji rządowych prezentowanych
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej odrębnie.
Zobowiązania

finansowe inne niż zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy, na koniec okresu sprawozdawczego wycenia się według zamortyzowanego kosztu,
tj . zdyskontowane przy użyciu efektywnej stopy procentowej . W przypadku zobowiązań krótkoterminowych
o terminie płatności do 365 dni przyjmuje się, że wycena ta odpowiada kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania

nie zaliczone do

zobowiązań

finansowych wycenia

się

w kwocie

wymagającej zapłaty .

14.18. Rezerwy

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku
spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania
kwoty tego zobowiązania . Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, wówczas
zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie
pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej ,
przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza
w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem . Jeżeli zastosowana została metoda
polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty
finansowe.
14.19. Świadczenia pracownicze

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz odpis na ZFŚS na rzecz emerytów i rencistów

Zgodnie z obowiązującym i Grupę przepisami dotyczącymi wynagradzania pracownikom przysługuje
nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalno-rentowa . Na niektórych podmiotach Grupy ciąży zwyczajowy
obowiązek tworzenia odpisu na ZFŚS na rzecz obecnych i przyszłych emerytów i rencistów. Dodatkowego
odpisu na ZFŚS nie tworzy się w Jednostce Dominującej oraz GK GZNF "Fosfory" Sp. z o.o.
Grupa nie wydziela aktywów, które w przyszłości służyłyby uregulowaniu zobowiązań z tytułu odpraw
emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych. Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu
odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych w celu przyporządkowania kosztów do okresów,
których dotyczą.
Wartość

przyszłych

zobowiązań

z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych
i rentowych oraz odpisu na ZFŚS na rzecz przyszłych emerytów i rencistów wyliczana jest przez
uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody nagromadzonych przyszłych świadczeń
z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru przyszłych
świadczeń, założonej stopie dyskonta, założonym prawdopodobieństwie osiągnięcia uprawnień do nagrody
jubileuszowej, założonym prawdopodobieństwie osiągnięcia uprawnień do jednorazowej odprawy
emerytalnej lub rentowej, pod warunkiem pozostania w stosunku pracy z obecnym pracodawcą.
Wysokość
zwiększająca

rezerwy aktualizowana jest raz w roku - na koniec danego roku obrotowego. Korekta
lub zmniejszająca wysokość rezerwy odnoszona jest w koszty działalności operacyjnej.
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Wykorzystanie tego typu rezerw powoduje zmniejszenie rezerwy. Rozwiązanie powyższej rezerwy
koryguje (zmniejsza) koszty operacyjne.
Świadczenie związane z ustaniem stosunku pracy

W przypadku rozwiązania stosunku pracy, pracownikom przysługują świadczenia przewidziane przez
w Polsce przepisy prawa pracy, między innymi ekwiwalent z tytułu niewykorzystanego urlopu
wypoczynkowego oraz odszkodowania z tytułu zobowiązania do powstrzymania się od prowadzenia
działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.
obowiązujące

Wysokość

ekwiwalentu z tytułu niewykorzystanych urlopów aktualizowana jest na ostatni dzień roku
obrotowego oraz na ostatni dzień półrocza danego roku obrotowego.
Rezerwy/rozliczenia międzyokresowe kosztów/zobowiązań na pozostałe świadczenia
z ustaniem stosunku pracy tworzone są w momencie ustania stosunku pracy.

związane

Nagrody z zysku netto

Zgodnie z obowiązującymi Jednostkę Dominującą przepisami dotyczącymi wynagradzan ia,
pracownikom Jednostki Dominującej przysługuje nagroda z zysku netto. W związku z tym, że na koniec
okresu sprawozdawczego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie kwoty zobowiązania , koszty świadczeń
pracowniczych dotyczących wypłat nagród z zysku netto ujmowane są w kosztach roku obrotowego,
w którym podjęta została uchwała o podziale zysku i w którym nagrody z zysku zostały wypłacone.
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z zysku netto

Zgodnie z obowiązującymi Grupę przepisami możliwe jest przeznaczenie części zysku na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku z tym, że na koniec okresu sprawozdawczego nie jest możliwe
wiarygodne oszacowanie kwoty zobowiązania, koszty świadczeń pracowniczych dotyczących odpisów
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z zysku netto ujmowane są w kosztach roku obrotowego,
w którym podjęta została uchwała o przeznaczeniu części zysku netto na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych.
Pozostałe świadczenia

pracownicze

Koszty pozostałych świadczeń pracowniczych są ujmowane w kosztach roku obrotowego, w którym
zatwierdzone do wypłaty, chyba że możliwe jest wiarygodne określenie kwoty świadczenia .

zostały

14.20. Przychody

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyśc i
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.
Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy
oraz rabaty (dyskonta, premie, bonusy) .
Wysokość

przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej .

Przychody wycenia się według wartości zdyskontowanej, w przypadku, gdy wpływ zmian wartośc i
w czasie jest istotny (a za taki uważa się okres uzyskania zapłaty dłuższy niż 365 dni) .

pieniądza

W przypadku ujmowania przychodów w wartości zdyskontowaneL wartość dyskonta jest odnoszona
stosownie do upływu czasu jako zwiększenie wartości należności, a drugostronnie jako przychody f inansowe.
Różnice
korygują

kursowe powstałe przy realizacji oraz wycenie bilansowej należności z tytułu dostaw i usług
przychody ze sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży są korygowane również o wynik na transakcjach zabezpieczających .
Przychody ujmowane i prezentowane są w podziale na przychody ze sprzedaży (produktów,
i towarówL pozostałe przychody operacyjne (dotyczące majątku trwałego, dotacji, kar

materiałów
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i odszkodowań) oraz przychody finansowe (dotyczące działalności o
w tym majątku finansowego oraz lokowania nadwyżek środków pieniężnych) .
14.20.1.

Sprzedaż

tysiącoch zło tych

charakterze

finansowym,

towarów i produktów

Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów
i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.
14.20.2.

Świadczenie usług

Przychody z tytułu świadczenia usług
wynika etapowe rozliczanie ich realizacji.

są

ujmowane po ich wykonaniu, chyba

że

z zawartych umów

Przychody z umów o budowę składników aktywów (roboty budowlano-montażowe) ustala się
w oparciu o rozwiązania przewidziane w MSR 11 "Umowy o usługę budowlaną" oraz KSR 3 " Niezakończone
usługi budowlane" . Przychody z umowy wycenia się w wartości godziwej otrzymanej lub należnej zapłaty .
Jeżeli można

wiarygodnie oszacować wynik umowy o usługę budowlano-montażową, przychody i koszty
ujmuje się jako przychody i koszty odpowiednio do stanu zaawansowania realizacj i
umowy na dzień bilansowy. Przewidywaną stratę z budowy niezwłocznie ujmuje się jako koszt.

związane

z

umową

W Grupie stosuje

się następujące

budowlano-montażowych

metody pomiaru stopnia zaawansowania prac dla
i projektowych:

niezakończonych

robót

1/ Metoda obmiaru wykonanych prac - polegająca na technicznym pomiarze wykonanych od rozpoczęcia
umowy do ostatniego dnia kwartału sprawozdawczego prac wyrażonych w jednostkach naturalnych
lub w procencie ceny umownej bądź jej składowych . Metoda obmiaru wykonanych prac ma zastosowan ie
dla zleceń o globalnym budżecie przychodów równym lub większym od 300 tysięcy złotych dla usług
o charakterze budowlano-montażowym,
2/ Metoda kosztowa - polega na określeniu na ostatni dzień kwartału sprawozdawczego stopnia
zaawansowania prac w takim procencie, jaki stanowi udział poniesionych od rozpoczęcia umowy
do ostatniego dnia kwartału sprawozdawczego kosztów umowy w całkowitej kwocie kosztów wykonan ia
umowy, obejmującej koszty już poniesione oraz wynikające z aktualnego globalnego budżetu kosztów,
koszty wymagające jeszcze poniesienia dla pełnego wykonania umowy. Metoda kosztowa ustalenia stopnia
zaawansowania umowy ma zastosowanie
dla kontraktów o globalnym budżecie przychodów
przekraczających kwoty 50 tysięcy złotych dla usług o charakterze budowlano- montażowym oraz 300 tysięcy
złotych dla usług o charakterze projektowym .
3/ Metoda pomiaru pracochłonności - metoda oparta jest na pomiarze za pomocą miary roboczogodzinypracochłonności prac wykonanych w ramach kontraktu . Polega ona na porównaniu ilośc i wykonanej pracy
z ilością pracy zaplanowanej, mierzoną w roboczogodzinach . Iloraz tych dwóch wielkości stanowi stopień
zaawansowania prac. Metoda ta ma zastosowanie do kontraktów, w których koszt robocizny z narzutami
stanowi ponad 80% wszystkich planowanych kosztów bezpośrednich (suma kosztów robocizny, materi ałów,
sprzętu, podwykonawstwa, bez narzutu kosztów wydziałowych). Metoda ma zastosowanie dla robót
o przewidywanych przychodach nie niższych niż 50 tysięcy złotych dla usług o charakterze budowlanomontażowym oraz 300 tysięcy złotych dla usług o charakterze projektowym.
4/ Metoda zysku zerowego - szacowany przychód ustala się w wysokości tej części dotychczas poniesionych
kosztów, w której ich pokrycie jest wysoce prawdopodobne. Metoda ma zastosowanie dla robót,
dla których szacowany przychód jest niższy niż 50 tysięcy złotych dla usług o charakterze budowlanomontażowym oraz 300 tysięcy złotych dla usług o charakterze projektowym .
14.20.3.

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastan ia (z uwzględnieniem
metody efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy gotówkowe przez
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szacowany okres użytkowania instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego
składnika aktywów finansowych.
Dywidendy

14.20.4.

Dywidendy
do ich otrzymania.

są

ujmowane

w

momencie

ustalenia

praw

akcjonariuszy

lub

udziałowców

Przychody z tytułu wynajmu

14.20.5.

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane
wynajmu w stosunku do otwartych umów.
14.20.6.

są metodą liniową

przez okres

Koszty

Koszty ujmowane są zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożności.
Ponoszone koszty ujmowane i prezentowane są w podziale na koszty operacyjne, pozostałe koszty
operacyjne oraz koszty finansowe. Koszty operacyjne obejmują koszty działalności gospodarczej Grupy.
W ramach tych kosztów wyodrębnia s i ę koszt własny sprzedaży (sprzedanych produktów, materiałów
i towarów), koszty sprzedaży i handlowe (dystrybucji, pośrednictwa handlowego) oraz koszty ogólnego
zarządu (zarządzania i administrowania Grupą). Pozostałe koszty operacyjne obejmują transakcje dotyczące
majątku trwałego, dotacji oraz kar i odszkodowań, zaś koszty finansowe -transakcje pozyskiwan ia i obsługi
zewnętrznych źródeł finansowania działalności pomiotów Grupy oraz transakcje dotyczące majątku
finansowego .
Różnice
korygują

14.20.7.

koszt

kursowe

powstałe

przy realizacji oraz wycenie bilansowej

zobowiązań

z tytułu dostaw i

usług

własny sprzedaży.

Dotacje

Dotacje ujmuje się w momencie zaistnienia uzasadnionej
wszystkie związane z nią warunki.

pewności , że

dotacja zostan ie uzyskana oraz

że spełnione zostaną

Jeżeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej wartość godziwa jest ujmowana na koncie
przychodów przyszłych okresów, a następnie stopniowo, drogą równych odpisów rocznych, odpisywana
w pozostałe przychody operacyjne, przez szacowany okres użytkowania zw i ązanego z nią składn i ka
aktywów.
Jeżeli

dotacja dotyczy danej pozycj i kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób
do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.

współmierny

Jeżeli dotacja jest formą rekompensaty za już pon iesione koszty lub straty, lub została przyznana
jednostce gospodarczej celem udzielenia jej natychmiastowego finansowego wsparcia, bez towarzyszących
przyszłych kosztów, ujmuje się ją jako przychód w okresie, w którym stała się należna .

w

Rzeczowe aktywa
godziwej.

trwałe

oraz

wartości

niematerialne otrzymane w formie dotacji uj muje

się

wartości

14.20.8.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy obejmuje

część bieżącą

i odroczoną .

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona w stosunku do wszystkich rozn1c przejściowych
na koniec okresu sprawozdawczego między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich
wartością bilansową wykazaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
występujących
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Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich

różnic

przejściowych:

•

sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia
firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie
stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na
wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach - z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy
odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej
się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
z

wyjątkiem

wartości

•

podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic
przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów podatkowych i niewykorzystanych strat
podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie
osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty:
Aktywa z

•

tytułu

wyjątkiem

sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic
w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy
transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają wpływu
ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub
stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu
odroczonego podatku jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jedynie w takiej wysokości,
w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną
odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych
z

przejściowych powstają

•

różnic przejściowych.
Wartość

bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na koniec
okresu sprawozdawczego i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne
osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania
składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
każdego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie,
gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki
podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na koniec okresu sprawozdawczego lub takie, których
obowiązywanie w przyszłości jest pewne na koniec okresu sprawozdawczego.
są

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany
w kapitale własnym.
14.20.9.

Zysk netto na

Zysk netto na
przez

akcję

akcję

dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres
akcji w danym okresie sprawozdawczym.

średnią ważoną liczbę

15. Informacje dotyczące segmentów

Podstawowy podział sprawozdawczości oparty jest na segmentach branżowych. Organizacja
i zarządzanie odbywają się w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju oferowanych wyrobów i usług.
Organem dokonującym regularnych przeglądów wewnętrznych raportów finansowych dla celów
podejmowania głównych decyzji operacyjnych jest Zarząd Jednostki Dominującej, który odpowiada
za alokację zasobów w Grupie.
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W związku z przejęciem kontroli nad spółką Azoty-Adipol S.A. i objęciem jej konsolidacją asortyment
produktów poszczególnych segmentów został rozszerzony o produkty wytwarzane przez tę spółkę .
W Segmencie Agro wytwarzane są następujące główne półfabrykaty/wyroby gotowe: amoniak, gaz
syntezowy, kwas azotowy, saletra amonowa, azotan magnezu i RSMs, gazy techniczne, nawozy fosforowe,
mieszanki nawozowe oraz mączka fosforytowa.
Głównymi produktami handlowymi Segmentu Agro są: wytwarzane przez Zakłady Azotowe "Pułąwy"
S.A. nawozy azotowe - PULAN ® (saletra amonowa), RSM s, PULRENM (mocznik) oraz PULSAR'M (siarczan
amonu), a także wytwarzane przez GK GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. nawozy fosforowe i mieszanki nawozowesuperfosfat, amofoski, agrafoski, amofosmagi, mieszanki nawozowe i mączka fosforytowa oraz produkty
wytwarzane przez Azoty-Adipol S.A.- saletra potasowa (azotan potasu) i saletra wapniowa.
Pozostałe produkty handlowe Segmantu Agro obejmują inne produkty wytwarzane dodatkowo
na instalacja przypisanych do Segmentu m.in.: LikamrM (woda amoniakalna), amoniak, wodór, kwas azotowy,
azot ciekły, powietrze pomiarowe, azotan magnezowy, dwutlenek węgla, suchy lód, pasze, zboża i środki
ochrony roślin oraz materiały i usługi własne Segmentu.

W Segmencie Chemia wytwarzane są następujące główne półfabrykaty/wyroby gotowe: mocznik,
melamina, nadtlenek wodoru, kwas siarkowy, siarczan amonu, cykloheksanon, cykloheksan,
kaprolaktam oraz wodorosiarczyn sodu.

AdBiue~~~>,

Głównymi

produktami handlowymi Segmentu Chemia są: wytwarzane w Zakładach Azotowych
S.A. - melamina, kaprolaktam, AdBiue~~~>, PULNQX® (roztwory mocznika), PULREATM (mocznik),
nadtlenek wodoru, a także produkowane w GK GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. - kwas siarkowy i wodorosiarczyn
sodu oraz wytwarzana w spółce Azoty-Adipol S.A. saletra potasowa techniczna i spożywcza (azotan potasu) .
11 Puławy"

Pozostałe

produkty handlowe Segmentu Chemia obejmują inne produkty wytwarzane dodatkowo
na instalacja przypisanych do Segmentu oraz sprzedaż materiałów i usług własnych Segmentu.
W Segmencie Energetyka wytwarzane są następujące główne półfabrykaty/wyroby gotowe/media :
energia cieplna, energia elektryczna, gaz ziemny nisko i wysokociśnieniowy oraz pary i wody,
które są jednocześnie głównymi produktami handlowymi tego Segmentu. W Segmencie tym realizowana
jest również sprzedaż praw majątkowych (świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z Kogeneracji) .
W Segmencie Pozostała Działalność wyodrębniono następujące grupy przychodów:
l. Sprzedaż jednostek redukcji emisji (ERU),
2. Usługi przeładunkowe (realizowane w Grupie Kapitałowej GZNF "Fosfory" Sp. z o.o.),
3. Dzierżawa rzeczowego majątku trwałego i pozostałe usługi (realizowane w spółce Azoty-Adipol S.A.),
4. Pozostałe przychody segmentu, w tym:
• worki z folii, folia, worki śmieciowe i regranulat,
usługi własne Segmentu Pozostała Działalność,
•
•
sprzedaż zrealizowaną w spółkach Remzap Sp. z o.o. i Prozap Sp. z o.o.
w
ramach
swojej
działalności
produkcyjnej
zużywają
potrzebne do produkcji komponenty nie są dostępne w ramach
Segmentu są pozyskiwane od innych Segmentów, w których są wytwarzane - obroty wewnętrzne.
Przepływy między segmentami obejmują wszystkie półfabrykaty i media podlegające wymianie wewnętrznej
po cenie/koszcie rynkowym lub po technicznym koszcie wytworzenia (TKW).
Poszczególne

Segmenty

surowce/półfabrykaty/media. Jeżeli

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków oraz niektórych
aktywów i zobowiązań poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy za okres sprawozdawczy zakończony
odpowiednio 30 czerwca 2012 roku i 30 czerwca 2011 roku.

37

Skonsolidowane Sprawozdan ie Finansowe
Grupy Kapitałowej loklody Azotowe " PUŁAWY" Spółko Akcyjna
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q,
l
PIUW1
w

Sprzedaż

tysiącach złotych

nieprzypisana

Kos:ty

Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów
Koszt

własny sprzedaży

zewnętrznych

nieprzypisanej

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego za rządu
Pozostałe przychody/koszty operacyjne
Przychody/koszty finansowe netto
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych
praw własnośd
Zysk/( strata) przed opodatkowaniem

metodą

Aktywa i zobowiązania
Aktywa segmentu

Zobowiązania
Zobowiązania

segmentu
nieprzypisane

62 935
Amortyzacja ogółem

39 467

43 386

38

17 272

53184

288 634

14359

114 484
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Grupy Kapitałowej Za kłody Azotowe " PUtAWY" Spółka Akcyj no
za okres 1/ipca 2011 roku- 30 czerwca 2012 roku

<1>
l

PIUW1
w tysiącach złotych
Dztałalnosc

Ol 07 2010

kontynuowana

Wyłączcno.1

30 06 2011
Segment

Segment

Segment

Pozo'>t.-łł.t

Agro

Chemld

Energctyk.t

dn1ł.tlno.,c

Przychody
S p rzedaż na rzecz klientów zewnt:trznych
S prze d aż nieprzypisana

l S7S 387

1188 734

80 94S

R.tzem

77 507

2 922 573

Koszty
Koszt własny sprzed aży na rzecz klientów zewnt:trznych

2

1435 007
515 952

56 211
3 718

2 533 OS6
455

(1116 282)

(971630)

(77 052)

(75 610)

(2 240 574)

II~§§ ~III

(583299)

(Sl 6 347)
(UIH"'

(U~DJl:l

376 984)

(56 426)
(mDUI

(2 S33 056)
(U7H:Jlll

(132 445)

(41167)

(3)

(68)

(173 683)

300 ni

144 D51

61913

1614

soli m

(2 533 056)
2 533 0>6

segmentami

Rosrty seementu oeOiem
Koszty

sprzedaży

(l

Koszty sprzedaży nieprzypisane

zVSJC]łstrauJ seamentu

2 S33 OS6

!~JJD~

wyniku fi nansowym jednost ek wycenianych

573

2' f82 320

·+""

~~~Jiml

(1 3 683)
303
~1D ii04

l

Koszty ogólnego zarzą d u
Pozostałe przychody/koszty ope racyjne
Przychody/koszty fi nansowe netto
U d ział w

22

2438

Koszt w łasny sprzed aży nieprzypisanej
wewn ętrz n e między

ogołcn

l o 253)
l

Obroty

Ozoałałnosc

4131)
13894

T"

metodą

s 560

praw własności
Zysk/( strata) przed opodatkowaniem

7 092
l 7 346)
iM 746
(iD 316)
~,..,u

Aktywa i zobowiązania
Aktywa segmentu

485 sso

766 422

172 069

49703

1473 744

:~~ :;~~isane

48s ssD

7~42I

11I D69

497il'l

1473 744

34 073

13 056

120 436

144804

312 369

34073

13056

120 436

144804

312 369

73 092

138 002

85159

10005

306 258

29451

36 246

10 292

9976

SS 96S

Zobow iąza n ia

segmentu

Zobowiąza n ia

nieprzypisane

1± 3 744
l
s 180
2 4118 924
2 369
9 358
l 9 7 197
2 4p8 924

Ka pita ł własny
Zobowiązania

i

kapitały oeółem

N akła dy

informacje do~cz:.ce sesmentu
inwestycyjne

l

Pozostałe

Amortyzacja

ogółem

Przychody z tytułu
lokalizacji kontrahentów.

sprzedaży

produktów od klientów

zewnętrznych. Podział

01.07.2011
30 06.2012

Wy"czegolnoeme

Polska
Zagranica, w tym :
Chiny
Niemcy
Tajwan
Brazylia
Szwecja
Słowacja

Włochy

Inne kraje
Razem

5965

geograficzny odpowiada

Ol 07.201030.06.2011

2 373 513
l 574 818
239 939
142 265
226 115
47 413
26 971
59183
52 589
26 925
189 885
194 056
56 460
38 000
275 017
3 948 331

Czechy
Hiszpania
Francja
Wielka Brytania
Indonezja

fl6 258

l 517 571
1364 749
253 728
154403
180 592
34842
36 062
62 823
44109
23 975
1S6 31S
169 921
48435
20968
178 576
2 882 320

Aktywa trwałe inne niż instrumenty, aktywa z tytułu podatku odroczonego, aktywa z tytułu świadczeń
pracowniczych po okresie zatrudnienia oraz prawa wynikające z umów ubezpieczeniowych są zlokalizowane
w Polsce, gdzie podmioty wchodzące w skład Grupy mają swoje siedziby.
Przychody z tytułu transakcji z
procent łącznych przychodów Grupy.

zewnętrznym

39

pojedynczym klientem nie

stanowią

10 lub

więcej
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Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe " PUtAWY" Spółka Akcyjna
za okres 1/ipca 2011 roku- 30 czerwca 2012 roku

PlłAWY

w

tysiącach złotych

16. Przyc hody i koszty

16.1. Przychody ze sprzedaży
01.07 .2011 _ _
30 06 2012

Przychody ze sprz edazy produktow
Przychody ze

sprzedaży

3 816 852

Różnice

kursowe dotyczące należności
z tytułu dostaw i usług zrealizowane
Różnice kursowe dotyczące należności
z tytułu dostaw i usług z wyceny
Dodatnie wyniki na realizacji i wycenie instrumentów
pochodnych
Ujemne wyniki na realizacji i wycenie instrumentów

i

usług

i

usług

zrealizowane
Różnice kursowe dotyczące

należności

(S 679)
21163

z tytułu dostaw

{254)

{3475)

{3 040)

{9161)

(13 634)

01.07 .2011 _ _
30 06 2012

sprzedaży
dotyczące należności

1457

3 787 208

Przychody ze sprz edazytowarów i materi alaw

kursowe

{52 412)

{12 176)

Razem I!!:!Xchodlf ze sl!rzedażJt: l!roduktów

Różnice

2 747 779

{19 864)

13 575

pochodnych
Podatek akcyzowy
Bonusy od obrotu

Przychody ze

01.07.2010 _ _
30 06 2011

2 693 923
01.07.2010 _ _
30 06 2011

162 021

191230

(900)

{2 784)

2

{44)

161123

188397

z tytułu dostaw

z wyceny

{S)

Bonusy od obrotu

Razem I!!:!XChOdlf ze Sl!rzedażJt: towarów i materiałów

16.2. Koszty według rodzaju, w tym koszty świadczeń pracowniczych
01.07 .2011 .
30.06.2012

Wyszcz egolm enie
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych
Koszty świadczeń pracowniczych
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce, w tym :
- związane z ochroną środowiska
Podatki i opłaty
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
Pozostałe koszty, w tym :
- odpisy aktualizujące wartość zapasów
- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość

{114 009)
{333 031)
{2 255 418)
{332 215)

należności
- należności

spisane w koszty
kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu

{629)

{1219)
{73 571)
{S 943)

Razem koszty rodzajowe

40

{4166)
{134)
35

{21437)

{772)

23 353

998

(784)

dostaw i usług
- reklamy i reprezentacji
-inne koszty działalności operacyjnej

{85 600)
{282 920)
{1 764 457)
{273104)

{84 734)
{2195)
{5124)
{615)
11

zapasów
- odpisy aktualizujące wartość należności
- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość

- różnice

01.07 .2010 30.06.2011

{4)

9 787

7183

{9126)
{6 313)

(6 724)
{4 748)

(3126726)

(2489 761)

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

<l>
l

Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe " PUŁAWY" Spółka Akcyjna
za okres 1/ipca 2011 roku- 30 czerwca 2012 roku

PlłAWY

w

l

01.07.2011 .
30.06.2012

Wyszczego n1 en1 e
Zmia na stanu produ któw, prod ukcji w roku
i rozli czeń międzyokresowych (+/-)
Koszt wytwo rze nia produktów na własne potrzeby
jednostki(-)
Wart o ść sprzedanyc h t owa rów i

materiałów

tysiącach złotych

01.07.2010 30.06.2011

(48 674)

30 094

18 058

82 541

(153 417)

(173 425)

Razem koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów, sprzedaży i koszty ogólnego zarządu

(3 310 759)

(Z 550 551)

Koszt wytworzenia sprzeda nych produktów

(2 760 758)

(2 064 711)

(153417)

(173 425)

(237 578)

(173 380)

(159 006)

(139 035)

(3 310759)

(Z 550 551)

W arto ść

sprze da nych t owa rów i

m ater i ałów

Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego

zarządu

Razem koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów, sprzedaży i koszty ogólnego zarządu

Koszty świadczeń pracowniczych
01.07 .2011 _ _
30 06 20 12
(268 435)
(64 596)
(333 031)

Koszty sw1 adcze n pracowniczych
Koszty wyn a grod z e ń
Koszty u bez p ieczeń s połeczn ych i innych świadczeń
Razem koszty świadczeń pracowniczych
Rezerwy na świadc zenia pracown icze:
(-) utworzen ie,(+) rozwi ą zanie
Razem koszty świadczeń pracowniczych

16.3. Podział

10 328
(3ZZ 703)

amortyzacji na poszczególne kategorie kosztów

ujęte

materiałów,

w koszcie sprzedanych produktów, towarów i
w tym:

Amo rtyzacja

środk ów t rwałych

Amortyzacja

wa rtości

Pozycje

ujęte

Am ortyzacja
Am ortyzacja

niemat erialnych

w kosztach ogólnego zarządu, w tym:

środ ków trwałych
wa rto ści

niem ate rialnych

41

(229 477)
(53 443)
(Z8Z 9ZO)
(22 830)
(305 750)

kalkulacyjny)

01.07 .20 11 30.06.2012

Wy\LCll'f!O inll'nll'

Pozycje

(układ

01.07.2010_ _
30 06 2011

01.07 .2010 30.06.2011

(107 515)

(81 Z64)

(105 531)
(1984)

(79 741)
(1523)

(6494)
(4 295)
(2199)

(4336)
(3108)
(1228)
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16.4. Pozostałe

tysiącach złotych

przychody operacyjne

Pozostał e

01.07 .2011 .
_ _
30 06 2012

przychody op eracyjne

Zysk z tytułu okazyjnego nabycia
Zysk netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych
aktywów trwałych
Rozliczenie inwentaryzacji

01.07.2010.
_ .
30 06 2011

23 716

48 464

134

526

368

101

środków pienieżnych

16

i rzeczowych aktywów trwałych
Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu zakupów

1888

1584

731

1130

195

1787

7 097
2 440
2 281

2 915
1657
(344)

na rzecz rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych
Rozwiązanie od pisów aktualizujących
innych
i

usług

niż należności

oraz

wartość należności

z tytułu dostaw

należności

odsetkowe

Rozwiązanie rezerwy na przyszłe koszty/zobowiązania
Dotacje
Kary i odszkodowania
Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego

i składek ZUS
Zwrot kosztów

sądowych

przez

do ZFŚS
Inne
Razem pozostałe przychody operacyjne

32

95

1384

48

89

79

2 010

142

42445

58265

koszty operacyjne

Pozo s t a ł e

Odpis

65

odbiorcę

i należności odzyskane w drodze egzekucji
Zwrot podatków
Przychody z działalności socjalnej oraz dofinansowanie

16.5. Pozostałe

80

aktualizujący wartość

Pozostałe

01.07.2011 .
_ _
30 06 2012

kos zty op eracyjn e

koszty operacyjne

rzeczowych aktywów trwałych
dotyczące nieruchomości

inwestycyjnych generujących przychody z najmu, w tym:
- koszty amortyzacji
Odpisy aktualizujące wartość należności innych niż
należności

z tytułu dostaw i

usług

oraz

należności

odsetkowe

majątku

na prace rozwojowe nie

spełniające

(48 165)

(1356)

{1165)

(475)

(365)

(724)

(171)

(6 689)

(S 210)

(1351)

(1260)

kryteriów do

ich aktywowania
Darowizny przekazane
Kary i odszkodowania
Koszty postępowania sądowego
Koszty funkcjonowania i utrzymania

(227)

(4)

Niezawinione niedobory i szkody
Rezerwa na przyszłe koszty/zobowiązania
Koszty likwidacji oraz wartość netto zlikwidowanego
Nakłady

01.07.2010.
_ _ 11
30 06 20

zakładowych

obiektów

socjalnych
Nakłady odpisanych środków trwałych w budowie
Straty powstałe w ramach zwykłej działalności
Inne
Razem pozostałe kos!!Y opera~j ne

42

(3 506)
(2 060)
(1231)
(65)

(877)
{20)

(606)

(819)

(936)

(806)
(641)

(9)
{269)
{198)

1159691

162 3961
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w

tysiącoch złotych

16.6. Przychody i koszty finansowe netto
Ol.0 7 ·2011 30.06.2012

Przychody fmansowe
Przychody z tytułu odsetek, w tym :
- z tytułu należności własnych
- z tytułu

należności własnych

do 3 miesięcy
- z tytułu środków

pieniężnych

4824
2 719

9 433

2 002

686
387

103
167

l 082

862

i ich ekwiwalentów
wartość należności

odsetkowych
Zyski z tytułu różnic kursowych
w tym koszty z tytułu różnic kursowych
Przychody z tytułu zmiany dyskonta, w tym:
- dotyczące rozrachunków

16 718
(576)
l
l
29

Aktualizacja wartości inwestycji
Zyski z tytułu instrumentów pochodnych (wycena i wynik na
realizacji)
Zysk ze zbycia inwestycji
Rozwi~zanie reze~

13 408
3 289

- lokaty bankowe

Dywidendy i udziały w zyskach
Odwrócenie odpisu aktualizującego

01.0 7 .2010 30.06.2011

na odsetki od zobowi~zań

Razem E!'Z~chod~ finansowe

95

306

94
126
31940

17 887

01.07 .2011 _ _
30 06 2012

Koszty fin ansowe
Koszty z tytułu odsetek, w tym :
- z tytułu kredytów i pożyczek
-z tytułu leasingu finansowego
- dotyczące zobowiązań handlowych
- z pozostałych tytułów
Prowizje
Odpis aktualizujący wartość należności odsetkowych
Aktualizacja wartości inwestycji
Koszty z tytułu zmiany dyskonta, w tym :
- dotyczące rozrachunków
- dotyczące rezerw
Pozostałe

Razem kos~ finansowe
Prz:y:chod:y: i kosz!:y: finansowe netto

11695
{364)
6
6

27

01.07.2010 . . 11
30 06 20

(3 784)
{138)
{772)
{269)
{2 605)
{31)
{2 441)
{222)
{1316)
{S)
{1311)
{1427)

{907)
(54)
{328)
(146)
{379)
{65)
{2170)
{268)
{315)
{142)
{173)
{268)

!92211
22 719

!39931
13894

16.7. Informacje dotyczące cykliczności i sezonowości działalności Grupy
Sezonowość działalności Grupy występuje w obrocie nawozami. Najwyższa konsumpcja tych
produktów przypada, w przypadku nawozów azotowych na okres wiosennej aplikacji nawozów, tj . na okres
od lutego do kwietnia, natomiast w przypadku nawozów fosforowych na okres od lutego do kwietnia oraz
od lipca do września. Poza sezonem aplikacji, w celu zmniejszania wpływu sezonowości konsumpcji
nawozów na wyniki, Grupa zawiera kontrakty z partnerami handlowymi posiadającymi zaplecza logistyczne,
umożliwiające regularne odbiory produktów nawozowych oraz prowadzi efektywną politykę cenową.
Okresowe zmnieJszenia aktywności na rynkach nawozowych wykorzystywane są przez Grupę
do przeprowadzania prac remontowych instalacji produkcyjnych i przygotowania się do następnego sezonu.

Funkcjonujący

co

umożliwia,

w Jednostce Dominującej system produkcji jest w znacznym stopniu zintegrowany,
elastyczne zarządzanie asortymentem i wielkością wytwarzanej produkcji.

Sezonowość produkcji i handlu w Grupie neutralizowana jest również poprzez zwiększanie
asortymentowe oferty handlowej.

W produktach chemicznych

sezonowość

nie jest odczuwalna.
43
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W produktach energetycznych odczuwalna jest sezonowość sprzedaży energii cieplnej. Wielkość
sprzedaży tego produktu w znacznej mierze uzależniona jest od warunków atmosferycznych. W okresie
jesienno-zimowym jest ona około trzykrotnie wyższa niż w okresie wiosenno-letnim.
Okresowe przeprowadzanie remontów przyczynia się do występowania sezonowości w działalności
podmiotów realizujących te prace, w tym spółki REMZAP Sp. z o.o. Największy popyt na usługi budowlanomontażowe przypada na okres marzec- wrzesień. Natomiast zdecydowanie najsłabszym okresem jest okres
zimowy, w szczególności l kwartał roku kalendarzowego. W celu niwelowania wahań spółka zwiększa swoje
zaangażowanie w realizację prac inwestycyjnych, których realizacja nie wykazuje zbyt dużych wahań .
17.

Podatek dochodowy
Główne składniki obciążenia

i 30 czerwca 2011 roku

podatkowego za rok obrotowy

zakończony

dnia 30 czerwca 2012 roku

przedstawiają się następująco:
01.07.2011
_ _
30 06 2012

Podat ek dochodowy

01.07.2010
_ _
30 06 2011

o

o

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Bieżący

podatek dochodowy

Bieżące obciążenie

Korekty

dotyczące

z tytułu podatku dochodowego
bieżącego podatku dochodowego z lat

ubie t ch
Odroczony podatek dochodowy
Związany

z powstaniem i odwróceniem

się różnic

z całkowitych dochodów

(75 695)

(68168)

(86 321)

(68173)

10 626
(9578)

10822

(9 578)

10 822

(85 273)

(57 346)

Inne całkowite dochody
Bieżący

podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy

(205)

Podatek od niezrealizowanego zysku/(straty)
z tytułu aktywów finansowych
Korzyść podatkowa

l

dostępnych

do

sprzedaży

(obciążenie podatkowe) wykazane w

kapitale własnym
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Grupy Kapitolowej loklody Azotowe " PUŁA WY" Spólko Akcyjno
za okres 1/ipco 2011 roku- 30 czerwca 2012 roku

PlłAWY

w

tysiącoch złotych

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według
ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej
Grupy za rok zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku i 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco :

Wyszczegolmeme

01.07 .201130.06.2012

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem

686855

z działalności kontynuowanej
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

(1100)

z działalnośc i zaniechanej

Zysk/( strata) przed opodatkowaniem
Podatek według ustawowej stawki podatkowej
obowiązującej

w Polsce, wynoszącej 19%

Zysk strata przed opodatkowaniem
Przychody nie

będące podstawą

do opodatkowania

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
Straty podatkowe, z tytułu których nie rozpoznano aktywów
z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wykorzystanie uprzednio nierozpoznanych strat

347 092
(10 316)

685 755

336 776

(130 293)

(63 987)

685 755
(15 323)

336 776
(10 695)

15 093

27 573

(3 881)

(40 930)

(295)

podatkowych
Ulgi podatkowe
Różnice przejściowe,

01.07.201030.06.2011

(185 966)

(218)

9 344

(10 956)

(55 923)

(25)

od których nie rozpoznano

odroczonego podatku dochodowego
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego
z lat ubiegłych
Pozostałe

294

Podstawa naliczenia podatku dochodowego bieżącego
i odroczonego

448804

301819

Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów

(85 273)

(57 346)

12%

17%

Podatek dochodowy przypisany

działalności

zaniechanej

Efektywna stawka podatkowa

W wyniku finansowym bieżącego roku Grupa wykazała przysługującą Zakładom Azotowym 11 Puławy"
S.A. ulgę w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wyniku osiągniętego z działalności
prowadzonej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w roku obrotowym 2010/2011 i 2011/2012.
Wykazanie w wyniku bieżącego roku obrotowego przysługującej ulgi dotyczącej wyniku osiągniętego
w roku 2010/2011 wynika z wątpliwości interpretacyjnych, które zostały wyjaśnione w trakcie kontroli
podatkowej, która miała miejsce w Jednostce Dominującej w lipcu i sierpniu 2012 roku . W czerwcu 2012
roku Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. złożyły we właściwym Urzędzie Skarbowym wniosek o stwierdzenie
nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2010/2011 w związku z uzyskaniem
dochodu z działalności prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kwocie 9 776 tysięcy
złotych .

W roku obrotowym 2011/2012 Jednostka Dominująca uzyskała dochód z działalności prowadzonej
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej uprawniający ją do skorzystania z przysługującej ulgi w kwocie
35 176 tysięcy złotych .
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Grupy Kap itałowej Zakłady Azotawe " PUŁAWY" Spółka Akcyjna
za okres 1/ipca 2011 roku- 30 czerwca 2012 raku

PllAW1
w

tysiącach złotych

11.1. Odroczony podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy wyn ika z następują cych pozycji:
30 06 2012
Aktywa z tytułu

Wyszczegoln1en1e

odroczonego podatku
dochodowego

Rzeczowe aktywa trwałe objęte ulgą inwestycyjną
Rzeczowe aktywa trwa łe - pozostałe
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Wartości niematerialne
Udziały i akcje
N a l eżności handlowe i pozostałe dł ugoterminowe
Zapasy
Należności

handlowe i p ozostałe krótkoterminowe

237

237

49788

49 551

Pochodne instumenty finansowe
Kredyty i pożyczki
Rezerwy
z tytu łu świa d czeń pracowniczych
z tytułu wyn agrodzeń i świadczeń społecznych
Zobowiązania handlowe i pozostałe
Strata podatkowa

424
127
534

Zo bowiązania

Pozostałe

Aktywa/rezerwa z tytułu podatku odroczonego

Odpis akt u a li zuj ący warto ść aktywa
Aktywa/rezerwa z tytułu podatku odroczonego wykazane
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Wartosc netto

2 083
63 341
11580
5 850
873
83
363
375
697
(29)
(494)
(5 516)
(15 700)
(2 089)
(3 239)
(7 759)
(868)
49 551

(849)
(9)

Zo bowiązania

podatek dochodowy

2 083
63 350
11580
s 851
873
83
363
(474)
688
(29)
(494)
(5 516)
(15 276)
(1962)
(2 705)
(7 759)
(868)
49788

9

Środki pie ni ężne i ich ekwiwalenty

Rezerwa na odroczony

30.06 2011
Aktywa z tytułu

Wyszczegoln1en1e

odroczonego podatku
dochodowego

Rzeczowe aktywa trwa łe o bjęte u lgą inwestycyjną
Rzeczowe aktywa trwałe- pozostałe
Prawo wieczystego użytko wania gruntów
Wartoś ci niematerialne
Udziały i akcje

Rezerwa na odroczony

podatek dochodowy

Aktywa/rezerwa z tytułu podatku odroczonego

266

2 208
61090
7 975
5 317
(224)
4 613
(2 690)
12
(43)
(323)
(11 079)
(14 680)
(1687)
(3 866)
(14 489)
(53)
32 081

Odpis akt u a l izujący warto ść aktywa
Aktywa/rezerwa z tytułu podatku odroczonego wykazane
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

266

32 081

(131)

Zapasy
Należności

handlowe i

pozostałe

krótkoterminowe

(95)
7

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pochodne instumenty finansowe
Kredyty i pożyczki
Rezerwy
Zobowiązania

z tytułu świadczeń pracowniczych
z tytułu wynagrodzeń i św i adczeń społecznych
Zobowiązania handlowe i pozostałe
Strata podatkowa

223
104
158

Zobowiązani a

Pozostałe

Wartosc netto

2 208
61 221
7 975
5 317
(224)
4 613
(2 595)
5
(43)
(323)
(11 079)
(14 903)
(1 791)
(4024)
(14 489)
(53)
31815

31815

46

l;

Skonsol idowane Sprawozdanie Finansowe
Grupy Kapitałowej lokłady Azotowe " PUŁAWY" Spółka Akcyjna
za okres 1 lipca 2011 roku- 30 czerwca 2012 roku

<l>
l
PlłAW1

w

tysiącach złotych

18. Działalność zaniechana, aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Działalność zaniechana dotyczy w Jednostce Dominującej użytkowania instalacji nadboranu sodu
i bloków tlenowych oraz w spółce Azoty-Adipol S.A. produkcji podtlenku azotu .

W roku obrotowym 2009/2010 Zarząd Jednostki Dominującej podjął decyzję o zagospodarowaniu
na nieużywaną instalację nadboranu sodu. Rozpoczęto proces likwidacji,
sukcesywnie zagospodarowując odzyskane w wyniku likwidacji części.
środków trwałych składających się

W roku obrotowym 2010/2011 w związku z podjęciem współpracy z firmą zewnętrzną w zakresie
dostaw tlenu i azotu bezpieczeństwa, Zarząd Jednostki Dominującej podjął decyzję o likwidacji bloków
tlenowych . W związku z wycofaniem z używania środków trwałych, w październiku 2010 roku dokonano
odpisu aktualizującego wartość składników majątku w kwocie 1115 tysięcy złotych, tj. do wysokości
ich wartości netto. W skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów odpis ten jest
prezentowany w części dotyczącej działalności kontynuowanej w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych.
Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem bloków tlenowych, do czasu podjęcia decyzji o ich
likwidacji prezentowane były w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w części
dotyczącej działalności kontynuowanej.
Wymk1

UJ ~ t e

w

d lla ł a ln osc 1

01.07.2011 _ _
30 06 2012

kontynuow aneJ

33
(17)
16
16

Przychody
Koszty
Zysk/(strata) brutto
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem
Strata z przeszacowania wartości do warto ści godziwej

(lllS)

minus koszty zbycia
Wynik przed opodatkowaniem na działalności zaniechanej
Podatek dochodowy
· wynikający z zysku/(straty) przed opodatkowaniem
· wynikający

kosz

zb cia

podjęciu

(l 099)
209
(3)

z przeszacowania do wartości godziwej minus

Wynik netto przypisany działalności zaniechanej

Po

01.07.2010 _ _
30 06 2011

212
(890)

decyzji o likwidacji bloków dokonano oszacowania kosztów likwidacji i utworzono na nie

rezerwę w wysokości 9 903 tysiące złotych. W roku obrotowym 2011/2012 zweryfikowana została kwota

likwidacji instalacji nadboranu sodu i podniesiono jej wysokość o kwotę 913 tysięcy
Kwota utworzonej rezerwy oraz koszty utrzymania instalacji poniesione po podjęciu decyzji
o likwidacji zaniechanej części działalności, jak też uzyski z likwidacji środków trwałych, w skonsolidowanym
sprawozdaniu z całkowitych dochodów zostały wykazane w części dotyczącej działalności zaniechanej .
rezerwy

dotycząca

złotych.

W roku obrotowym 2011/2012 prowadzone były prace związane z fizyczną likwidacją majątku
zaniechanej. Koszty tych prac wyniosły 4 135 tysięcy złotych i zostały odniesione
w ciężar utworzonych na ten cel rezerw. Niezależnie od realizowanego procesu likwidacji wyłączonej
instalacji na bieżąco oceniano możliwości zagospodarowania likwidowanego majątku . W bieżącym roku
obrotowym część środków trwałych została przekazana do używania w innych służbach . W związku z tym
dokonano rozwiązania części wcześniej dokonanego odpisu z tytułu utraty wartości tych środków.
Przywrócona wartość wyniosła 373 tysiące złotych i została odniesiona jako przychody działalności
zaniechanej.
dotyczącego działalności

W wyniku przejęcia kontroli i objęcia pełną konsolidacją spółki Azoty-Adipol S.A. w części dotyczącej
zaniechanej wykazano działalność tej spółki w zakresie dystrybucji podtlenku azotu . Produkcji
tego wyrobu zaprzestano z końcem 2011 roku . W roku 2012 spółka sprzedawała posiadane zapasy tego
produktu.
działalności
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Akcyjna
za okres 1/ipca 2011 roku- 30 czerwca 2012 roku

PllAWY
w

01.07.2011 30.06.2012

Wymkl
Przychody
Koszty
Zysk/(strata) brutto

tysiącach złotych

01.07.2010 30.06.2011

479
(1579)
(1100)

(10 316)
(10 316)

(1100)

(10 316)

Podatek dochodowy

Strata netto przypisana działalności zaniechanej

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży to środki trwałe wykorzystywane
przez Jednostkę Dominującą w prowadzonych pracach badawczych. W wyniku zakończenia prac środki te
zostały wyłączone z używania i przeznaczone do likwidacji. W toku procesu likwidacji dwa reaktory
oraz granulator zostały przeznaczone do zbycia. Na dzień wyłączenia z używania tych środków dokonano
odpisu aktualizującego ich wartość do wysokości ich wartości netto. Na dzień 30 czerwca 2012 roku
w związku z brakiem nabywcy środki te zostały przekwalifikowane do majątku trwałego oraz objęte odpisem
aktualizującym ich wartość w pełnej wysokości.
Aktywa oraz zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży
oraz zobowiązania przypisane działalności zaniechanej na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz
na 30 czerwca 2011 roku:
30.06 .2012

Wyszczeg oln1 en1 e

30.06.2011

Wartości

niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności z tytułu dostaw i usług

4

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone
do sprzedaży

4

Zobowiązania

z tytułu dostaw i usług

Kredyty i pożycz ki
Zobowiązania bezpośrednio związane

z aktywami trwałymi

zaklasyfikowanymi jako przeznaczone
do sprzedaży
Zobowiązania

netto przypisane działalności zaniechanej

(4)

19. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS

Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z poznleJszymi
zmianami stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej
20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
Grupa tworzy taki Fundusz i dokonuje okresowych odpisów w wysokości odpisu podstawowego/kwot
uzgodnionych ze związkami zawodowymi. Fundusz nie posiada wyodrębnionych aktywów trwałych . Aktywa
wykorzystywane do celów działalności socjalnej stanowią aktywa Grupy.
Celem Funduszu jest subsydiowanie działalności socjalnej
pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych .

Grupy,

pożyczek

udzielonych jej

Z uwagi na charakter Funduszu Grupa w sprawozdaniu z sytuacji finansowej skompensowała aktywa
Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu.
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W związku z powyższym, salda netto na poszczególne dni bilansowe wynoszą :

30.06.20 12

Wyszc zego lm eno e
Pożyczki

udzielone pracownikom

i pozostałe należno ś ci ZFŚŚ
Środki pieniężne

30.06.2011
3009

4192

4060

4181

Zobowiązania dotycz ące ZFŚS

(870)

(854)

(7 378)

(9 602)
(2083)

i pozostałych funduszy specjalnych
Zobowi9zania z t:t!ułu ZFŚS

Saldo

~

(1179)

skoml!ensowaniu

Natomiast odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odniesiony w ciężar wyniku
finansowego poszczególnych lat obrotowych kształtował się następująco:
01.07 .2011 30.06.2012

Wyszcz ególnieni e

s 472

Odpisy na ZFŚS uj ęty w wyni ku finansowym

01.07 .2010 30.06.2011
6 882

20. Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres,
na zwykłych akcjonariuszy Jednostki Dominującej, przez średnią ważoną liczbę
wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu .
przypadającego

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres,
przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych
zamiennych na akcje zwykłe) , przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących
w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji
uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) .
W okresie między końcem okresu sprawozdawczego a dniem sporządzenia nmleJszego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne transakcje dotyczące liczby akcj i zwykłych
lub potencjalnych akcji zwykłych.
01.07.2011 30.06.2012

Wy ~LCz ego lno e no e
Zysk netto z dzia łalności kontynuowanej
Strata na działalno ści zaniechanej
Zysk netto

01.07.2010 30.06.2011

601735
(1100)
600 635

289 673
(10 316)
279 357

600635

279 357

Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy,
zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną
a kc·

01.07 .2011 30.06.2012

Wyszcz eg olm eme
Średnia ważona liczba wyem itowanych akcji zwykłych
zast osowana do obliczenia podstawowego zysku na j edną
a kc"

01.07.201030.06.2011

19115 000

19 115 000

19115 000

19115 000

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych
zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną

a kc"
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PlłAWT

w

Ol.0 7· 2011 ·
30.06.2012

Podstawowy zysk na akCJG
Zysk netto
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Strata na działalności zaniechanej

tysiącach złotych

01.0 7 .201030.06.2011

Średnioważona liczba akcji zw~k!:z:ch

600635
601735
(1100)
1911S 000

279 357
289 673
(10 316)
1911S 000

Podstawowy zysk na akcję (zł/akcję)

31,42

14,61

31,48

1S,1S

(0,06)

(O,S4)

Podstawowy zysk na

akcję

z działalnoś ci kontynuowanej

(zł/akcję)

Podstawowa strata na
zł akc·

akcję

z działalności zaniechanej

Rozwodmony zysk na akCJG
Zysk netto

przypadający

01.07.2011 .

01.07.2010-

30.06.2012

30.06.2011

na akcjonariuszy, zastosowany do

600 635

279 357

601735

289 673

akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego
zysku na jedną akcję
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych

(1100)

(10 316)

zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną
akc·

19115 000

1911S 000

31,42

14,61

31,48

15,1S

(0,06)

(0,54)

obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję
Zysk netto z działaności kontynuowanej przypadający na
akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego
zysku na jedną akcję
Strata netto z działalności zaniechanej

przypadająca

na

Rozwodniony zysk na akcję (zł/akcję)
Rozwodniony zysk na akcję z działaności kontynuowanej
(zł/akcję)

Rozwodniona strata na
zł akc·

akcję

z działaności zaniechanej

21. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty

Jednostka

Dominująca

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jednostki Dominującej Uchwałą nr 22 z dnia 19 grudnia 2011 roku
zadecydowało o wypłacie z zysku netto roku obrotowego 2010/2011 oraz niepodzielonego wyniku z lat
ubiegłych dywidendy w łącznej kwocie 69 960 900,00 zł, tj. w wysokości 3,66 zł na jedną akcję. Na dzień
dywidendy wyznaczono dzień 31 stycznia 2012 roku. Natomiast wypłatę dywidendy wyznaczono na dzień
211utego 2012 roku. Dywidenda została wypłacona w wyznaczonym terminie.

01.07.2011_ _
30 06 2012

Wyszczegoln1enie

01.07.2010_ .2o11
30 06

Dywidendy z akcji zwykłych :
dywidenda końcowa
zaliczka na poczet dywidendy

(69 961)

(19115)

Razem

(69 961)

(19115)

Rekomendacja Zarządu Jednostki Dominującej
oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych

dotycząca podziału

zysku za rok obrotowy 2011/2012

Do dnia zatwierdzenia sprawozdania do publikacji Zarząd Jednostki Dominującej nie podjął uchwały
w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2011/2012 oraz niepodzielonego wyniku z lat
ubiegłych.
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Pozostałe

tysiącach

zlotych

podmioty objęte konsolidacją

Walne Zgromadzenia Udziałowców pozostałych podmiotów objętych konsolidacją podjęły uchwały
o podziale wyników finansowych osiągniętych w roku 2011. W wyniku podjętych decyzji udziałowcom
nie posiadającym kontroli przydzielono dywidendy w łącznej kwocie 104 tysiące złotych . Dywidenda
w kwocie 24 tysięcy złotych została wypłacona w czerwcu 2012 roku, natomiast kwota 80 tysięcy złotych
została wypłacona w lipcu 2012 roku .
22. Rzeczowe aktywa trwałe
Lmrlfly

w

o~r~>.rr

rocj~rwJ

HrHłyrllq

trw tły'rt"l

(J) ()/}Oli

~(Jf)f,

}fJIJ

a} wartośt brutto środków trwałych
na ocz tek okresu
bJ zwlskszenia lt !I!ułuJ
- przyjęcie ze środków trwałych w bu dowie

f,rur

l"'

loloc rlr

Ilu jdll•nrr

r ohwlo:ly !11/'{llH rrr

11 ch nu /nr •

ltrlowr J r wodrw1

rm

In nr

rodkr lrw tir

797 501

950 312

25 615

87 535

194192

2056 266

1166
l 092

70942
53 343

107 432

13 902
1661

11995
11206

296 429

501866

100 77S

nakła d y

do sprzedaży
- przekwalifikowanie z

2 117

2286

15 311

3 749

!3 773!

!S 131!
(25)
(4 488)

·s przed aż

(11S9)

2277

864670

1052 613

141

!JB4!
(14)
(910)

!179 224!
(439)
(6786)

(168 077)

(168 077)

(65)

(2339)

(497)

(1512!

1S9

(71)
!268!

!19!

38682

98746

321920

(6084)

(22 798)

(212 774)

!71322!
(72 999)

!3 764!
(4104)
41
211

!8671!
(9 244)

!107 093!
(109 826)
41
2590

1625
3S

608
(3S)

(l)

18

18

(90)

n i erucho mości

(90)

87

87
88

~is;kszenie 'z !f!ułul

- przekwa lifikowanie z nieruchomości
inwest ycyjnych
- przekwalifikowanie z aktywów przeznaczonych
do sprzedaży
- utworzenie odpisów z tyt ułu utraty wartośc i

88

(63 786)

(214 764)

(9848)

(31469)

(239 043)

(214 010)

(4386)

(17 228)

!1101!

!820!

(319 867)
(992)

(913)
(786)

(188)

finansowe so

(475 659)
!1926!

!S!

(913)

zmnieJszenie !z !Y!ułuł
- odwrócenie odpisów z tytu łu utraty wartośc i
odniesio ne na wynik fina nsowy
- przekwalifikowanie do n i eruchomo ści
inwestycyjnych
- przekwalifikowanie do aktywów

2378908

(143 442)

(l)

inwestycyjnych
·inne
&) skumulowana amortyzacja (umonenie)
na koniec okresu
h) odpisy z tytułu utraty wartości
na ocz tek okresu

175

!168 701!
(62)

(40450)

146

do sp rzedaży
· przekwa lifikowanie do aktywów
przeznaczonych do s przedaży
- przekwalifikowanie z nieruchomośc i

3S352

!23336!
(23 479)

-sprzedaż środka trwa łego

- likwidacja środka trwa ł ego
- reklasyfikacja do innej kategorii
- przekwalifikow anie z aktywów przeznaczonych

przeznaczonych do sprzeda ży
- wykorzystanie odpisu, w tym :
likwidacja
inne
l) odpisy z tytułu utraty wartości
na koniec okresu
j) wartcńt netto środków trwałych
na ocz tek okresu
k) wartośt netto środków trwatych
na koniec okresu

10113

32

(71)
(388!

!340!

!l

ci s; żar ~ ni ku

!835!
(338)
(229)

452

(2 274)

przeznaczonych do s przedaży
-inne

w

s 653

(159)

inwestycyjnych
· przekwalifikowanie do aktywów

721
791

2

• przeniesienie na śro d ki trwałe
· reklasyfikacja do innej grupy rodzajowej
- przekwalifikowanie do n ieruchomo ści

285 454

9010

2 286

• likwi dacja
·aport

odn ie s io n ~ch

305

791

cł zmniejszenia 1z ~tułuł

inwestycyjnych
- przekw alifikowanie do

6 588

721

74

d) wartośt brutto środków trwatych
na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na ocz tek okresu
amo~zacja za okres !z !Y!ułuł
· odpis bieżący

168 077
285 454

nieruchomości

inw estycyjnych
-zwiększe nia z tytułu nabycia
Azoty-Adipol S.A.
·inne

HA/l M

w budowu

1111

inwestycyjne na środki trwałe
w budowie
- przejęte na podstawie um owy leasingu
finanso wego
-koszty finansowania zewnętrznego
- przekw alifikowanie z aktywów przeznaczonych
-

\rodl<r trw rlr

\rocJiutr 111 prHiu

r~ryny

(786)

(34)

1760

2136

4 22

17S

(S)
15

405

(227)
226

198

4542
795

647

647
28

691
691

1933
1933

28
15
13
2

207
207

226
226

(238384)

(212 694)

(4371)

(16 828)

1111

518 008

592 860

15145

47509

193 200

1367 833

2277

562500

625155

24463

50449

321154

1585998

51

(766)

3072
3070

(473043)
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Zm1any srodkow

trwałych

w okre\le Ol 07 2010

30 06 1011

a) wartość brutto środków trwałych
na
tek okresu
b) zwiększenia lz tytułu)
-przyjęcie ze środków trwałyc h w budowie
- nakłady

Budynk• lokale
Grunty

1 ob1ekty

1nzyn1eru

lądoweJ 1

1111

wodnPJ

Urządzema

techmczne

Srodk1 tran'>portu lnnP '>rod ki

trwałe

1 maszyny

685 725

18366

70853

316 230

l 706 271

269 258
223 490

7490
1176

17647
15 334

308 044

788 718
333 736

303 537

303 537

1119

inwestycyjnych

1119

na podstawie umowy ~asingu

998

1357

90 307

44 328

4 957

6
(2764)

442
(4671)

(2 023)
(53)

(3444)

finansowego
-zwiększenia

z tytułu nabycia GK GZNF "Fosfory"

Sp. z o.o.
-inne
c) zmniejszenia (z tytułu)

1111

-sprzedaż

-likwidacja

-aport
-przeniesienie na

2 355
2 313

(965)

(430 082)

(965)

środki trwałe

(343 371)
(15)

·przekwalifikowanie do nieruchomości

(688)

inwestycyjnych
·przekwalifikowanie do aktywów

(791)

1111

na
tek okresu
f} amortyzacja za okres (z tytułu)
·odpis bieżący

797 501

87535

(25 037)

(87 046)

(4015)

(16 576)

(132 674)

(15 413)
(16 080)

(56 396)
(57 710)
11
1301

(2069)
(2160)

(6222)
(6899)

(80 100)
(82 849)
11
2 838

91

194192

815

(9)

inwestycyjnych
·przekwalifikowanie do aktywów

(87132)

25615

631

· przekwalifikowanie z nieruchomości

(86 696)

950 312

·sprzedaż środka trwałego

· likwidacja środka trwałego
·aport

(438 723)
(17)
(6 656)
(53)
(343 371)
(15)

(791)

(436)

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)

147 523

(688)

przeznaczonych do s przedaży
·inne

d) wartość brutto środków trwałych

4 507

448

(241)
(17)
(224)

- przeniesienie na wartości niematerialne

na koniec okresu

RAZEM

w budow•e

185168
93 736

w budowie

-przejęte

Srodk1 trw.Jie

615097

inwestycyjne na środki trwałe

-przekwalifikowanie z nieruchomości

tysiącach złotych

2056 266

(9)

przeznaczonych do sprzedaży
·przekwalifikowanie do nieruchomości

42

inwestycyjnych

42

·inne
g) skumulowana amortyzacja (umon:enie)
na koniec okresu

h) odpisy z tytułu utraty wartości
na

oa.

tek okresu

zwiskszenia (z tytułu)
·przekwalifikowanie z nie ru chomości

(143 442)

(6084)

(22 798)

(220 980)

(191344)

(4048)

(15 070)

(1085)

(432527)

(19114)

(24 703)

(341)

(2242)

(2)

(46402)
(68)

(24 703)

1051

odniesione na wynik finansowy
-przekwalifikowanie do nieruchomości

(2 242)
84

(2)

(46 334)

95

3 270

68

68
252

·przekwalifikowanie do aktywów

783

783

przeznaczonych do sprzedaży
likwidacja
sprzedaż

a rt
i) odpisy z tytułu utraty wartości
na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych
tek okresu

1111

84
84

1254
1254

799
753
20
26

· wykorzystanie odpisu, w tym:

na koniec okresu

(341)

2037

252

inwestycyjnych

oa.

(212n4)

(40450)

(19 046)

odniesionych w ciężar wyniku finansowego
zmniejszenia (z tytułu)
-odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości

k) wartość netto środków trwałych

(138)

(68)

inwestycyjnych
-utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości

na

(138)

27

27

2167
2094
20
53

(239043)

(214010)

(4386)

(17 228)

369 080

407 335

10303

39 207

315 145

1141070

5181108

592860

15145

47 509

193 200

1367833

(992)

(475 659)

Wartość bilansowa środków trwałych użytkowanych na dzień 30 czerwca 2012 roku na mocy umów
leasingu finansowego wynosi 12 017 tysięcy złotych (na dzień 30 czerwca 2011 roku odpowiednio
4 105 tysięcy złotych).
Wartość

brutto środków trwałych całkowicie umorzonych, ale nadal użytkowanych na dzień
30 czerwca 2012 roku wynosiła 16 235 tysięcy złotych. Środki trwałe całkowicie umorzone nadal używane
to środki trwałe o jednostkowej niskiej wartości oraz środki przeznaczone do likwidacji w krótkim okresie
czasu.
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Przyrost wartości środków trwałych jest efektem przejęcia kontroli nad spółką Azoty-Adipol S.A. oraz
prowadzonej działalności inwestycyjnej. W związku z przejęciem kontroli nad spółką Azoty-Adipol S.A.
nastąpił przyrost wartości środków trwałych w związku z objęciem przejętej spółki konsolidacją oraz wyceną
jej majątku do wartości godziwej. Na dzień przejęcia kontroli wyceny do wartości godziwej środków trwałych
spółki Azoty-Adipol S.A. dokonał niezależny rzeczoznawca majątkowy i w tej wartości zostały one ujęte
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym . Zweryfikowane zostały również okresy ekonomicznej
użyteczności środków trwałych.

Rozliczenie nakładów dotyczy głównie zakończenia realizacji projektów: przebudowy demineralizacji
wody, modernizacji pakowni saletry amonowej, przebudowy instalacji usuwania C0 2 z gazu do syntezy
amoniaku, rozbudowy składowiska popiołu , żużla i szlamu oraz zakupu zbiorników do sieci sprzedaży RSM ®.
Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, dokonano weryfikacji przyjętych wcześniej okresów
rzeczowych aktywów trwałych . Zmiana okresów użytkowania nie wpłynęła istotnie na poziom
amortyzacji.
użytkowania

Dokonano również oceny istnienia przesłanek na to, czy nastąpiła utrata wartości rzeczowych
aktywów trwałych . Nie zidentyfikowano przesłanek, które wskazywałyby na utratę wartości posiadanych
aktywów w odniesieniu do poprzedniej identyfikacji i oceny tych przesłanek. W związku powyższym nie
przeprowadzono testu na utratę wartości .
Na środkach trwałych Grupy zostały ustanowione zabezpieczenia na rzecz osób trzecich . Szczegóły
przedstawione zostały w nocie 38.7.
23. Prawo wieczystego użytkowania

30 czerwca 2012 roku Grupa użytkowała grunty, na podstawie prawa wieczystego
768 ha (na 30 czerwca 2011 roku odpowiednio około 724 ha).
Prawo wieczystego użytkowania gruntów o powierzchni około 498 ha Grupa otrzymała nieodpłatnie
na podstawie obowiązujących przepisów prawa .
Na

dzień

użytkowania gruntów, o powierzchni około

Prawo wieczystego użytkowania gruntów o powierzchni ponad 270 ha Grupa nabyła . Prawo
o powierzchni ponad 150 ha, nabyte przez Jednostkę Dominującą w okresie do 2008 roku, o wartości
209 tysiące złotych, sukcesywnie w całości odpisała ona w koszty. Przechodząc na przepisy MSSF ze względu
na nieistotność Jednostka Dominująca odstąpiła od wprowadzenia w/w korekty.
Prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prawo Grupa nabyła poprzez przejęcie
kontroli nad Grupą Kapitałową GZNF " Fosfory" Sp. z o.o. oraz spółką Azoty-Adipol S.A. Na dzień przejęc i a
kontroli wyceny do wartości godziwej prawa wieczystego użytkowania gruntów dokonał niezależny
rzeczoznawca majątkowy i w tej wartości zostało one ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym .
Wartość ta rozliczana będzie liniowo przez okres na jaki prawa te zostały przyznane użytkownikow i.
7 2011
Ol.0 ·
30.06.2012

Prawo Wleczystego uzytkowan1a gruntu. cena nabyc1a
przypad ająca

do rozliczenia w

ciągu

1-5 lat

2460

p rzypa d ająca

do rozliczenia w ciągu powyżej S lat
Prawo wieczystego użytkowania wykazane w aktywach
długoterminowych

58 761

2 258
39 422

61221

41680
7 2010
Ol.0
·
30.06.2011

7 2011
Ol.0
·
30.06 2012

Prawo Wleczystego uzytkowama gruntu- cena nabyc1a
p rzy pa dająca do ro zlicze nia w c i ągu l roku
Prawo wieczystego użytkowania wykazane w rozliczeniach
międzyokresowych

07 2
Ol
- 0l0 ·
30.06.2011

czynnych

806

543

806

543

Grupa użytkuje również grunty o nieuregulowanym stanie prawnym o powierzchni około 124 ha,
według stanu na 30 czerwca 2012 roku (od 30 czerwca 2011 roku powierzchnia nie zmieniła się). Grupa
prowadzi działania w celu uregulowania stanu prawnego użytkowanych gruntów.
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W związku z użytkowaniem gruntów na podstawie prawa wieczystego użytkowania Grupa ponosi
roczne. Zobowiązania pozabilansowe Grupy z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów
oszacowane na podstawie rocznych stawek opłat wynikających z ostatnich decyzji administracyjnych
oraz okresu użytkowania gruntów objętych tym prawem oraz opłaty z tytułu prawa wieczystego
użytkowania gruntów wynoszą:
opłaty

Łączna

wartosc przyszłych mmomalnych
woeczystego uzytowanoa gruntow

opłat

z tytułu prawa

. .
30 06 2012

W okresie l roku
S lat

Razem

01.07 .201130.06.2012

Wyszczegolnoenoe
Opłaty

2 599
9006
33 860
45465

2 850
11345
45 190
59 385

W okresie od l do S lat
Powyżej

. .
30 06 2011

z tytułu prawa wieczystego

użytkowania

gruntów

ujęte

w

01.07.201030.06.2011

1438

2 638

wyniku finansowym

24. Wartości niematerialne
Zm•any wartoset mematenalnych
w okres•e Ol 07 2011

30 06 2012

a) wartość brutto wartości niematerialnych
na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-nakłady

Koszty prac
rozwOJOwych

1308

Nabyte konceSJe,
patenty, hcenc1e 1tp

w tym
oprogramowante

komputerowe

Wartosc•

Inne wartosCI

mematenalne

mematenalne

78257

21517

15862

5 581

101008

794

755

3

3 305

4102

3 305

3305

na wartości niematerialne

w trakcie realizacji
-przyjęcie

po

zakończeniu

792

realizacji

- przyjęcie z innych tytułów
-zwiększen i a

RAZEM

w trakcle reahzaq•

753
2

792
2

z tytułu nabycia

Azoty-Ad ipol S.A.
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja

(1389)
(1389)

(1341)
(l 341)

(38)

- przeniesienie na wartośc i niematerialne

(792)
(38)

-inne

d) wartość brutto wartości niematerialnych
na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu
f) amortl!acja za okres (z tytułu)
- od pis bieżący
- likwidacja

1308

na koniec okresu

h) odpisy z tytułu utraty wartości
na początek okresu

15 827

8094

(2219)
(1389)
(792)
(38)

77662

20931

(418)

(45 955)

(7195)

(280)

(46 653)

(115)
(115)

(2 613)
(3 008)
394

(1327)
(1675)
347
l

(1060)
(l 060)

(3 788)
(4183)
394

(533)

(48568)

(8522)

(1340)

(50441)

(37)

(1173)

(550)

(1210)

(37)

(1173)

(550)

(1210)

853

31129

13 772

15 582

5 581

53145

738

27921

11859

14487

8094

51240

-s przedaż

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie)

(792)

102 891

-zwię kszen ie

- utworzenie odpisów z tytułu utraty warto ś ci
odniesionych w ci~żar ~niku finansowego
- zmniejszenie

i) odpisy z tytułu utraty wartości
na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych
na początek okresu
k) wartosć netto wartości niematerialnych
na koniec okresu
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w
Zm1any wartoso n1ematenalnych

w okre'>l(' Ol 07 2010

30 O& 2011

a) wartość brutto wartości niematerialnych
na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-zakup
-

nakłady

na

wartości

Ko<.tty prac

roiWOJOwych

w tym

Nabyte konCI:'<:.Jf',

oprogr,1mowanw

patc·nty, hcPn<w •t p

komput('roWt'

tysiącach złotych

Inne wart os(!

Wartos{l
mematenalne

OIC'm.1ten.1lrw

w trakoe reallt.lCJI

553

67472

19474

47

14 229

82301

755

10856

2114

15 815

2936

30362

755

7118

1181

3488

748

15

15

235

170
(71)

niematerialne

2 936

w trakcie realizacji
-przyjęcie

po zakończeniu relizacji
-zwiększenia z tytułu nabycia GK GZNF "Fosfory"

Sp. z o.o.
- przeniesienie ze środków trwałych
w budowie

- przyjęcie z innych tytułów
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja
-przeniesienie na

wartości

(71)
(71)

15 815

19 303
15
(11584)

235
(11655)

(7 873)
(3 711)

(7 873)
(3 711)

(71)

(71)

-inne

e) skumulowana amortyzacja na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
-od pis b ieżący
-likwidac·a
g) skumulowana amortyzacja (umonenie)
na koniec okresu
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek
okresu
- zwiększenie
- utworzenie odpisów

z tytułu utraty wartości

odniesionych w ciężar wyniku finansowego

- zmnie·szenie
i) odpisy z tytułu utraty wartości
na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych
na cz tek okresu
k) wartość netto wartości niemateńalnych
na koniec okresu

2 936
7873

niematerialne

d) wartość brutto wartości niematerialnych
na koniec okresu

RAlfM

78257

21517

(332)

(43 594)

(5 901)

(47)

(43973)

(86)
(86)

(2 361)
(2 432)

(1294)
(1365)

(233)
(233)

(2 751)

(418)

(45 955)

(7195)

(280)

(46653)

(37)

(1173)

(550)

(1210)

(37)

(1173)

(550)

(1210)

(37)

(1173)

(550)

(1210)

221

23878

13 573

853

31129

13 772

1308

71

15862

5581

101008

(2680)

71

71

14229

38328

5581

53145

15582

Wartość

brutto wartości niematerialnych całkowicie umorzonych, ale nadal użytkowanych na dzień
30 czerwca 2012 roku wynosiła 24 162 tysięcy złotych (na dzień 30 czerwca 2011 roku odpowiednio
24 126 tysięcy złotych). Wartości niematerialne całkowicie umorzone, ale nadal użytkowane to głównie
licencje służące do obsługi procesów technologicznych, które Grupa nabyła w okresach przeszłych.
Ze względu na to, że trudno jest określić okres ich używania oraz ustalić ich wartość Grupa nie dokonała
korekty wartości bilansowej wartości niematerialnych.
Zaprezentowane w skonsolidowanych sprawozdaniu finansowym wartości niematerialne obejmują
znaki towarowe, dla których przyjęto nieokreślony okres ekonomicznej użyteczności. W związku
z powyższym wartości te zostały poddawane testom na utratę wartości. Na dzień 30 czerwca 2012 roku,
w ocenie Grupy, nie nastąpiła istotna zmiana ich wartości.
Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, dokonano weryfikacji przyjętych wcześniej okresów
użytkowania wartości niematerialnych oraz oceny istnienia przesłanek utraty wartości. Zmiana okresów
użytkowania

nie wpłynęła istotnie na poziom amortyzacji.

Nie zidentyfikowano przesłanek, które wskazywałyby na
w odniesieniu do poprzedniej identyfikacji
oceny tych
nie przeprowadzono testu na utratę wartości.

utratę wartości

przesłanek .

W

posiadanych aktywów
związku

powyższym

W odniesieniu do prac rozwojowych w toku realizacji Grupa dokonała oceny spełniania przez nie
do aktywowania poniesionych dotychczas nakładów .

przesłanek

Na wartościach niematerialnych Grupy nie zostały ustanowione zabezpieczenia na rzecz osób trzecich.
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PllAWY
tysiącach złotych

w

25. Nieruchomości

inwestycyjne

Zm1any meruchomo sc1mwestycyjnych
a)

wartość

brutto na

początek

okresu

b) zwiększenia (z tytułu)
- reklasyfikacja ze

środków trwałych

- przeniesienie ze

środków trwałych

- zwiększenie

w budowie

z tytułu nabycia Azoty-Adipol S.A.

c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja
- reklasyfikacja do

środków trwałych

01.07.2011 .
_ _
30 06 2012
18882
3891
2 274
6S
1SS2
(2 371)
(8S)
(2 286)

01.07.2010 _ _
30 06 2011
9678
10 323
688
9 63S

20402

18882

d) wartość brutto na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- bieżący

odpis
środków trwałych

- reklasyfikacja do środków trwałych
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu
h) odpisy z tytułu utraty wartości na

początek

okresu

-zwiększenie

- utworzenie odpisu w
- reklasyfikacja ze

{1119)

(739)

(341)

(467)
(47S)

(398)
(36S)

s

- likwidacja
- reklasyfikacja ze

(1119)

ciężar

(87)
90

(42}

(1206)

(739)

(4617)

(3818)

(647)
(647)

(870)
(618)
(2S2)

951

71

9

wyniku finansowego

środków trwałych

-zmniejszenie
- odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości odniesione
na wynik finansowy
- likwidacja
- reklasyfikacja do środków trwałych
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto nieruchomości inwestycyjnych
na początek okresu
k) wartość netto nieruchomości inwestycyjnych
na koniec okresu

3
38
913
(4313)

68
(4617)

13526

s 519

14883

13 526

Nieruchomości inwestycyjne stanowią głównie wydzierżawione budynki i lokale oraz grunty.
Na dzień 30 czerwca 2012 roku Grupa nie ustaliła wartości godziwej posiadanych nieruchomości
inwestycyjnych z uwagi na to, iż nie zamierza ich sprzedać a koszt pozyskania danych jest niewspółmiernie
wysoki oraz znaczna część tych nieruchomości została wytworzona w 2010 roku. Ponadto biorąc pod uwagę
wartość bilansową nieruchomości inwestycyjnych, informacje dotyczące ich wartości godziwej z punktu
widzenia oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego Grupy są nieistotne.

Przyrost wartości nieruchomości inwestycyjnych jest głównie efektem przejęcia kontroli nad spółką
Azoty-Adipol S.A. Na dzień przejęcia kontroli niezależny rzeczoznawca majątkowy dokonał wyceny
do wartości godziwej nieruchomości inwestycyjne spółki Azoty-Adipol S.A. i w tej wartości zostały one ujęte
w skonsolidowany sprawozdaniu finansowym. Zweryfikowane zostały również okresy ekonomicznej
użyteczności środków trwałych.

Na

dzień

30 czerwca 2012 roku, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, dokonano weryfikacji
okresów użytkowania nieruchomości inwestycyjnych. Zmiana okresów użytkowania
istotnie na poziom amortyzacji.

przyjętych wcześniej

nie

wpłynęła

Nie zidentyfikowano przesłanek, które wskazywałyby na
w odniesieniu do poprzedniej identyfikacji
oceny tych
nie przeprowadzono testu na utratę wartości .
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l

PlłAW1

w

Na
trzecich.

nieruchomościach

26. Udziały

i akcje oraz

Udz1ały

1akqc

Udziały

w

inwestycyjnych Grupy nie

pozostałe długoterminowe

zostały

aktywa finansowe
30.06.2012

spółkach zależnych

nie objętyc h

konsolidacj ą

Udziały

w spółkach stowarzyszonych nie wycen ianych
metodą praw własności
Udziały w spółkach stowarzyszonych wycenianych m etodą
praw własno ści
Udz i ały i akcje w pozostałych s półka ch
Odpisy z tytułu utraty warto ści ujęte

aktywa finansowe

Razem udzil!!I i akcje oraz

~ozostałe

30.06.2011
4213

4460

47

47

30272

19110

6308
(193)

w ~nik u finanso~m bież~ceGO okresu
Razem udzia!I i akcje
Pozostałe długoterminowe

tysiącach złotych

ustanowione zabezpieczenia na rzecz osób

aktvwa finansowe

40840
1866
42 706

(268)
23617
23617

Wzrost wartości posiadanych przez podmioty tworzące Grupę udziałów i akcji wynika głównie
ze wzrostu wartości udziałów wycenianych metodą praw własności oraz przejęcia kontroli nad spółką AzotyAdipol S.A.
W bieżącym roku obrotowym miało miejsce podniesienie kapitału zakładowego spółki MELAMINA III
Sp. z o.o . poprzez wniesienie przez Spółkę wkładu pieniężnego i w zam ian objęcie udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. W dniu 9 maja 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Wspólników podjęło między innymi uchwałę o zmian ie umowy spółki, zmieniając jej firmę na Elektrownia
Puławy Sp. z o.o. W dniu 18 czerwca 2012 roku nastąpiło zbycie 50,00% udziałów spółki Elektrownia Puławy
Sp . z o.o., w wyniku czego zmienił się charakter powiązania. Spółka ze spółki zależnej stała się spółką
stawa rzyszo ną.
W pozycji udziały i akcje w pozostałych spółkach wykazana
w związku z nabyciem akcji spółki Azoty-Adipol S.A.

przez

Grupę

przez

Grupę

Pozostałe długoterminowe

poprzez nabycie akcji

została wartość

akcji Ciech S.A.

przejętych

aktywa finansowe stanowią jednostki uczestnictwa w PIONEER FIO nabyte
spółki Azoty-Adipol S.A.

Na akcjach Ciech S.A. oraz udziałach BBM Sp. z o.o. ustanowiono zastaw rejestrowy. Szczegółowe
informacje dotyczące zastawu przedstawiono w nocie 39.7.
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PIUWl
tysiącach złotych

w
30.06.2012
N,l/W 1 1, dn(J .tkt

D.W . .,Jawor" Sp. z o.o .

Ch u .tklt r

Ustroń

Jaszowiec
Puławy

M EOlCAL Sp. z o .o .

l d<:r>

\u dtib •

'>

dtt liiino .t

po w

t

Prowadzenie ośrodka wczasowego,
dz i ałalność

restauracji i barów,

Puł awy

11

Hll

1

Udrt 1! w k.1pll 11+
tkł tdowyrn
1

zależna

rozrywkowa

zależna

t

HtO\(

tło w l tk!JI

l tytułu

W.utmc

ut t t ty w.HTO\tl

IHittl'>OW

Odpi"Y

Wl' <• n n tbyctt

99,96

2 666

(440)

1

2 226

94,64

938

938

96,1S

98,31

1049

l 049

26,45
(39,70)

26,45
(39,70)

20

20

50,00

50,00

11091

50,00

50,00

13 525

13 525

49,00

49,00

5 727

s 727

25,00

25,00

27

27

pozostałe

0,58

0,58

6 308

6 308

Produkcja tkanin

pozosta ł e

0,01

0,00

Produkcja tworzyw sztucznych

pozostałe

0,37

0,37

40

(40)

pozostałe

63,52

63,52

2 984

(2 984)

pozostałe

0,27

0,27
44382

135421

bezpośrednio

gastronomicznych, produkcja napojów,
handel deta liczny

zależna

bezpośredn io

stowarzyszona

Gdynia

ut l l

92,88

Ochrona zdrowia ludzkiego

sprzątanie,

NAVITRANS Sp. z o.o.

w

Ud!t.tł

w pr JW H h ,:to\u

99,96

bezpośrednio

Prowadzenie s tołówki , punktów
STO· ZAP Sp. z o .o .

t

Usługi żegl ugowe,

spedycyjne, handel

bezpośrednio
ośredn io

i
Wytwarzanie, dystrybucja i handel energ ią
Elektrownia

Puławy

Pufa wy

Sp. z o .o .

e l ektryczn~

stowarzyszona

wytwarzanie

i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę

bezpośrednio

(71)

11020

i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Usług i
Bałtycka

Baza Masowa

Sp. z o .o .

Gdynia

w zakresie przeładun ku

i magazynowania towarów, transportu

stowarzyszona

drogowego i wodnego, cumowanie statków

bezpośredn i o

oraz handlu
Transport kolejowy, w szczególności obsługa

CTL KOLZAP Sp. z o. o.

Pufa wy

bocznicowa, transport drogowy, przeładunek
i magazynowanie towarów oraz handel

TECHNOCHEMSERVICE S.A.

Moskwa

Warszawa

tworzą

bez ośrednio

Kamienna

PRONIT S.A. w

Góra

upadłośc i

Pionki

Zach Ciech

Chorzów

Centrum Przeds i ębiorczości

Chorzów

Ci ech,

którą

firmy produkcyjne i handlowe

dz ia łające

LEN S.A. w likwi dacji

bezpośredn i o

stowarzyszona

Handel
Zarządzanie Grupą Kapitałową

Ciec h S.A.

stowarzyszona

upad ł ość

w

branży

chemicznej

likw idacyjna

W spomaganie Real izacji Regionalnej Polityki
Gos odarcze·

Razem

(2)

(5)
40840

30.06.2011
N t/W 1 p dno~tk 1

D.W . ,.Jawor" Sp. z o .o .

U stroń

Jaszowiec

Prowadzenie oś rod ka wczasowego,
restau racji i barów, działalność rozrywkowa

Ud

Udnlł

(h u 1kl• r
pow• F· 1111 1

l tln• , d z• lltłnO',u

'lwdz•b,

zależna
b ezpośrednio

li,,

W.HIO~(

w k.•p•t.•l'
z.tkl,tduwym

w pr.1w llh t'IO'>U

99,96

99,96

Odp•'>Y

udz1.tlow 1 •kq1
WJ~ tt•n n..1byt1.l

2 666

z tytułu

utr,łty w.nłO'>CI

(239)

W.nto'>c
bd.m'>owa

2 427

zależna

MEDICAL Sp. z o.o.

Puławy

bezpoś rednio

Ochrona zdrowia ludzkiego

92,88

94,64

938

100,00

100,00

81

96,15

98,31

1049

l 049

26,45
(39,70)

26,45
(39,70)

20

20

50,00

50,00

15 340

15 340

49,00

49,00

3 770

3 770

25,00

25,00

27

0,01

0,00

0,37

0, 37

938

Produkcja chemikaliów nieorganicznych,
wytwarzanie, dystrybucja i handel

MELAMINA III Sp. z o.o.

Puławy

elektryczn~

energią

wytwarzanie

i zaopatrywanie w parę wodną. gorącą wodę

zależna
bezpośrednio

(35)

46

i powietrze do układ ów klimatyzacyjnych
Prowadzenie stołówki, punktów
Puławy

STO-ZAP Sp. z o.o.

gastronomicznych, produkcja napojów,
s rz tan ie handel detaliczn

zależna
bezpoś rednio

stowarzyszona
NAVITRANS Sp. z o .o .

Gdynia

Usługi żeglugowe,

spedycyjne, handel

bezpośrednio
o ś rednio

i
Bałtycka

Baza Masowa

Sp. zo.o .

U sługi

Gdynia

w zakresie przeładunku

i magazynowania towarów, transportu
drogowego i wodnego oraz handlu
Transport kolejowy, w szczególności obsługa

CTL KOLZAP Sp. z o.o.

Pulawy

bocznicowa, transport drogowy, przeładunek
i m agazynowanie towarów oraz handel

TECHNOCHEMSERVICE S.A.

Kamien na

LEN S.A. w likwidacji
PRONIT S.A. w

Moskwa

upadło ści

Góra
Pionki

Handel

stow arzyszona
bezpośrednio

stowa rzyszona
bezpoś rednio

stowa rzyszona

bez

ś rednio

Produkcja tkanin

pozostałe

Produkcja tworzyw sztucznych

pozostałe

Razem

27
(2)

40

(40)

Z3933

(316)

Z3617

Odpisy aktualizujące wartość udziałów i akcji dotyczą głównie podmiotów, w których kapitały własne
są niższe od kapitału podstawowego oraz podmiotów będących w upadłości bądź likwidacji. Odpisy
58
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PIUW1
w

tysiącach zło tych

dokonane zostały do wysokości udziału podmiotów tworzących Grupę w kapitale własnym podmiotu.
Dokonane w bieżącym roku obrotowym odpisy odniesione zostały w ciężar wyniku finansowego.
Z uwagi na to, że podmioty powiązane podlegają przepisom dotyczącym konsolidacji, udziały w tych
podmiotach nie są kwalifikowane przez Grupę do instrumentów finansowych. Zgodnie z MSR 27 pkt 38
inwestycje w jednostkach powiązanych Grupa ujmuje w cenie nabycia.
27.

Zapasy

Wyszczegolniem e

30.06.2012

218 754
34 395
52 362
46 739
6 225
17 676
22 838
352 250

Materiały
Półprodukty

i produkcja w toku
Produkty gotowe
Towary i prawa majątkowe , w tym :
- świadectwa pochodzenia energii elektrycznej
-jednostki redukcji emisji (ERU)
- towary
Razem

zaeas~

Wyszczegolmenie

30.06.2012

Materiały
Według

ceny nabycia
Odpis aktualizujący do warto ści netto
do uz skania
Towary i prawa majątkowe

możliwej

Według

ceny nabycia
Odpis aktualizujący do warto ści netto
do uz skania
Półprodukty i produkcja w toku

30.06.2011

możliwej

Według

kosztu wytworzenia
Odpis aktual i zujący do wartości netto możliwej
do uz skania
Produkty gotowe
Według

kosztu wytworzenia
Odpis aktualizujący do warto ści netto możliwej
do uz skania
Zapasy ogółem, według niższej z dwóch wartości: ceny
nabycia (kosztu wytworzenia) oraz wartości netto możliwej
do uz~skania

180 795
26 727
84 747
73 875
19 424
40 869
13 582
366144
30.06.2011

218 754
222 197

180 795
184 638

{3 443)

{3 843)

46 739
63 287

103 861

{16 548)

{29 986)

34395
34 547

26727
26 893

73 875

{152)

{166)

52362
53 730

84 747
84 772

{1368)

{25)

352 250

366144

Prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej prawa

majątkowe dotyczą :

1/ świadectw pochodzenia energii elektrycznej wynikających z ilości energii elektrycznej wytworzonej
w okresie sprawozdawczym w kogeneracji, część z nich zostanie wykorzystana na potrzeby własne
w związku z dokonywaniem sprzedaży energii elektrycznej, natomiast pozostała część zostanie
sprzedana,
2/ jednostek redukcji emisji (ERU) podtlenku azotu wygenerowanych w okresie sprawozdawczym i okresie
poprzednim, jednostki te przeznaczone są głównie na sprzedaż .
Zwiększone zapasy produktów gotowych wynikają z realizowanej przez Grupę polityki handlowej.
Poziom zapasów półproduktów i produkcji w toku wynika głównie z uwarunkowań technologicznych.
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01.07.2011 30.06.2012

Wyszczegolnieme
Odpisy aktualizujące wartość zapasów na początek okresu
Utworzenie odpisów aktualizuj ących wartość produktów
gotowych i produkcji w toku
Odwrócenie odpisów aktualizującyc h wartość produktów
gotowych i produkcji w toku
Wykorzystanie odpisów aktualizujących wartość produktów
gotowych i produkcji w toku
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość towarów
i materiałów
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość towarów
i materiałów
Wykorzystanie odpisów
i

aktualizujących wartość

towarów

materiałów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na koniec okresu

tysiącach złatych

01.07.2010 30.06.2011

(34020)

(14 700)

(7 287)

(1169)

l 750

350

4 352

594

(22 369)

(25 485)

7 227

3173

28 836

3 217

(21511)

(34020)

W okresie sprawozdawczym Grupa dokonała odpisów aktualizujących na kwotę 29 656 tysięcy
złotych. Odpisy dotyczące produktów wynikają z relacji poziomu kosztu ich wytworzenia do możliwych

do uzyskania na dany dzień bilansowy cen sprzedaży netto. Odpisy dotyczące towarów i materiałów
to głównie odpis aktualizujący wartość jednostek redukcji emisji (ERU) oraz świadectw pochodzenia energii
elektrycznej i wynikają ze stosunkowo niskich możliwych do uzyskania cen sprzedaży .
W okresie zakończonym 30 czerwca 2012 roku Grupa dokonała odwrócenia odpisu aktualizującego
wartość zapasów w kwocie 8 977 tysięcy złotych . Odwrócenie dotyczyło głównie praw majątkowych
w związku ze zmianą cen rynkowych oraz kursów walutowych .
Żadna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów lub pożyczek w roku zakończonym
30 czerwca 2012 roku oraz roku zakończonym 30 czerwca 2011 roku.
28.

Prawa do emisji C0 2

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Grupa posiadała przyznane uprawnienia do emisji C0 2 • Prawa
te przyznane zostały Jednostce Dominującej. Na lata 2008-2012 ilość przyznanych praw do emisji C0 2
wynosiła 6 786 tysięcy ton C0 2 {l 357 tysięcy ton rocznie) . W latach 2008-2010 oraz w l półroczu 2012 roku
całkowite emisje Jednostki o·ominującej wynosiły 6 317 tysięcy ton C0 2 •
Pos1adan e prawa do emi sji C02

2011

Stan praw na początek roku
Rozliczone
Przyznane
Saldo na koniec roku
Emisja w okresie sprawozdawczym

2010
1325
(1462)
1357
1220

1385
(1417)
1357
1325

1430

1557

Posiadane prawa przeznaczone są do zużycia na własne potrzeby Jednostki.
sprawozdawczym oraz w roku poprzednim Grupa nie nabywała praw do emisji C0 2 •
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29. Należności

Długotermonowe nalezno ś c1

handlowe i

30.06.2012

pozostałe

Pozostałe należności finansowe
Odpisy aktualizujące
Razem należności finansowe netto
Rozliczen ia międzyokresowe czynne

Inne należności niefinansowwe
Odpisy aktualizujące
Razem należności niefinansowe netto
Razem długoterminowe należności handlowe
i

(!Ozostałe

netto

Krótkoterminowe naleznosci handlowe i

pozostałe

Kratkotermonowe
Należności

naleznośc1

handlowe i

z tytułu podatków,

pozostałe

ubezpieczeń społecznych

należności

i

handlowe

netto

Rozliczenia mi~dz~okresowe kosztów !cz~nne)
koszty prenumeraty czasopism
odpis na ZFŚS
koszty usług informatycznych
koszty ubezpieczeń
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
składki z tytułu przynależności do organizacji
usługi UDT

roczne

opłaty

pozostałe

z tytułu licencji
rozliczenia międzyokresowe czynne

początek

28
8

2
356

8

356

36

358

30.06.2011

okresu

Zwiększenie

- ujęte w wyniku bieżącego roku
Rozwiązanie - ujęte w wyniku bieżącego roku
Wykorzystanie
Stan na komec okresu

428 070
1848

472
(47 227)
383163

30.06.2011

153 552

126 944

6 278
14 465

2009
10 768

7 255
7 379
(804)
18812S

lO 596
745
(278)
1SO 784

S97 S7S

S33 947

7 2SS
191
2 587
188
564
1305
111
495
43
l 771

10S96
160
2 415
109
4 329
1142
102
539
19
l 781

01.07.201130.06.2012
(47 SOS)
(26 464)
24 616
967
(48386)

.
k
l. .
l . . .
Od p1sy a tua IZUJące wartosc na eznoSCI

Stan na

2

30.06.2012

Rozliczenia międzyokresowe czynne
Inne należności niefinansowe
Odpisy aktualizujące
Razem należności niefinansowe netto

(!Ozostałe

28

394 926
2 200
37
59 299
570
(47 582)
4094SO

zdrowotnych oraz innych świadczeń
Zaliczki na dostawy materiałów , towarów i usług
Zaliczki na dostawy rzeczowych aktywów trwałych
Zaliczki na dostawy wartości niematerialnych

Razem krótkoterminowe

30.06.2011

30.06.2012

Należności z tytułu dostaw i usług
Kaucje gwarancyjne
Należności z tytułu dywidend i innych
Lokaty krótkoterminowe powyżej 3 miesięcy
Pozostałe należności finansowe
Odpisy aktualizujące
Razem należności finansowe netto

i

tysiącach złotych

handlowe (z tytułu dostaw i usług) oraz pozostałe należności

01.07.201030.06.2011
(26 241)
(26 749)
3 640
1845
(47 50S)

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności
do 2 miesięcy. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wyceniane są w wysokości
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w

zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów
aktualizujących wartość należności. Należności z tytułu dostaw i usług z datą zapadalności poniżej 365 dni
od dnia powstania należności nie podlegają dyskontowaniu.
Wartość księgowa należności

jest

zbliżona

do ich

wartości

godziwej.

Przyrost wartości należności w znacznej części wynika z objęciem konsolidacją przejętej Grupy
GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. W wyniku przejęcia kontroli nad Grupą Kapitałową GZNF "Fosfory"
Sp. z o.o. Grupa nabyła również należności. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wartość należności przypisana
do tej Grupy Kapitałowej wynosiła około 80 milionów złotych.
Kapitałowej

Opis ryzyk związanych z należnościami z tytułu dostaw i usług i pozostałymi należnościami oraz
polityka Grupy dotycząca zarządzania tymi ryzykam i została przedstawiona w notach 40.2, 40.3, 40.5 i 40.6.
Należności długoterminowe
długoterminowe

rozliczenia

na

dzień

30 czerwca 2012 roku

stanowią

kaucje gwarancyjne oraz

międzyokresowe.

Lokaty krótkoterminowe powyżej 3 miesięcy na dzień 30 czerwca 2012 roku stanowią ulokowane
nadwyżki środków pieniężnych.

Warunki transakcji z podmiotami

powiązanymi

przedstawione

są

w nocie 39 .1.

30. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składa się z następujących
pozycji :
Środki p1 e męzn e 11ch ekwiwalenty

30.06.2012

Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne w banku

Lokaty krótkoterminowe do 3
Płatne

miesięcy

30.06.2011

105
27 922
480197

144
15 768
70450

3167

7 186

511391

93548

2 278
1355

14
90

lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich

otrzymania, wystawienia , nabycia,

założenia-

transakcje

REPO, czeki, weksle obce i inne akt:c:::::a (2ieni~żne

Razem

środki pieniężne

i ich ekwiwalenty

w tym :
- naliczone odsetki
- naliczone różnice kursowe z wyceny bilansowej

Wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, inwestowane są w formie lokat
terminowych oraz overnight. Dla lokat terminowych uzyskiwane są oprocentowania stałe na okres trwania
lokaty. Środki pieniężne zdeponowane na rachunkach w banku są oprocentowane według zmiennych stóp
procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych na rynku
międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe zawierane są na różne okresy, tj. od jednego dnia do trzech
miesięcy, w zależności od aktualnego zapotrzebowania na środki pieniężne.
Na dzień 30 czerwca 2012 roku Grupa posiadała przyznane limity kredytowe oraz pożyczkę
przedstawione w nocie 35. W okresie sprawozdawczym Grupa korzystała z tego typu finansowania
zewnętrznego, głównie w zakresie realizacji inwestycji w spółce Azoty-Adipol S.A.
Struktura walutowa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz zmiany stanu środków pieniężnych
zostały przedstawione w nocie 40.2.
31. Pochodne instrumenty finansowe

W okresie sprawozdawczym Grupa nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń w okresach objętych
sprawozdaniem, dlatego też wszystkie pochodne instrumenty finansowe zostały zaklasyfikowane jako
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tysiącach złotych

aktywa finansowe wyceniane w wartośc i godziwej przez wynik finansowy. W trakcie roku obrotowego
zawierane były wyłącznie kontrakty krótkoterminowe forward na walutę EUR oraz USD. Kontrakty
te stanowiły zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu przychodów ze sprzedaży. Grupa
nie zawierała kontraktów pochodnych w celach spekulacyjnych . Na koniec okresu sprawozdawczego Grupa
posiadała umowy z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, spełniającymi wymogi wydzielenia
ich z umów zasadniczych.
W roku obrotowym Grupa osiągnęła łącznie dodatni wynik na instrumentach pochodnych w kwocie
l 399 tysięcy złotych. Jest to wynik na transakcjach zrealizowanych . Na dzień 30 czerwca 2012 roku Grupa
nie posiadała nie rozliczonych transakcji zabezpieczających.

Wyszczególnienie

30.06.2012

długoterminowe

Aktywa

30.06.2011

z tytułu

pochodnych instrumentów finansowych
razem
Aktywa krótkoterminowe, z tego:
-instrumenty pochodne
Aktywa krótkoterminowe z tytułu

31

pochodnych instrumentów finansowych

31

razem
Razem aktywa z tytułu pochodnych
instrumentów finansowych
Zobowiązania długoterminowe,

31

z tego:

104

-instrumenty pochodne
Zobowiązania długoterminowe

z tytułu
104

pochodnych instrumentów finansowych
razem
Zobowiązania

krótkoterminowe, z tego:
-i nstrumenty pochodne
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu
pochodnych instrumentów finansowych

153

153

153

153

razem
Razem

zobowiązania

z tytułu pochodnych

Typ tn•.trum• n tu pochudru I''J

W Hl o.<
nomln.tln 1 w

wtlu(ll (w ty·.)

lO 06 7012

oko'>

\n dn10w.uony
kur<,

wy n1 k

2 000

4.0060
4,0223
2,8114

lO 06 201 1
lobowi.F,lnł.l

!.lpdd.tl no'><l/oku•<,
UJP,CI.l wypływu na

Aktywa fln.mo;owP
KT

l kwartał 2013

l 500
l 500

257

153

instrumentów finansowych

OT

flnamowl'
KT

OT

KT

OT

lobowl.ll.lnla fmansowe
KT

OT

153

III kwartał 2011
IV kwarial 2011
IV kwa rtal 2011
l kwartal 2013
IV kwartal 2011

31

153
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31

116
28

104

153
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32. Kapitał własny
32.1. Kapitał zakładowy

Stan na 30 czerwca 2012 roku

W

ciągu

roku obrotowego nie

Rodz.tJ .lktjl

SPfld

nastąpiły

191150

zmiany w kapitale

RodT.!J

Rodz.tJ

upr 1ywi11 JOW.Hlld

op,rdniCll'nld pr.1w

dkCjl

do

230719

zakładowym

Jednostki

Dominującej.

W.HtO\C

W.HtO\C \('fll/l'llll\)1

nomindind

Wf.W.HtO\CI

Spmob pokryc1.1

O.ll.l

dkCJI

nomln.Jinl'J

kc~p1td ł u

fl'jl''>tf,ICJI

[ICliH ,tkCjl
jl'drlPJ

dkCjl

421869

w

zł

w ty<:.

Pr.two do
dyw1dl•ndy

zł

(od ddty)

Fundusz
Założyciel ski

i

RHB

Fundusz
zwykłe

A

brak

brak

13 600 000

10

136 000

01.09.1992r.

Przedsiębiorstwa

KRS

Państwowego
Zakłady

01.09.1992r.

11 .05.2001r.

Azotowe

Puławv
zwykłe

B

brak

s 515 000
19115 000

brak

Razem

STRUKTURA

55150
191150

_gotów~

03.11.200Sr.

01.07.200Sr.

KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Na zwa (f1rm a ) Je d nost ki
Skarb Państwa
Kompania Węglowa S.A.
Kato wice
Zbigniew Jakubas z podmiotami

Wartość

10
10

ltczba pa sta da nych
a kqt

Wa rtosc
nomm a in a a kCJI
w zl

Ud zta l w ka ptta le
ki d
za a owym

Udztal
w ltczb1e
gło sow

9 686 248

96 862 480

50,67%

50,67%

1892 385

18 923 850

9,90%

9,90%

986 900

9 869 000

5,16%

5,16%

959 431

9 594 310

5,02%

5,02%

5 590 036

55 900 360

29,25%

29,25%

nominalna akcji

Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 10 złotych

zostały

w pełni

opłacone.

Prawa akcjonariuszy
Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do głosu, dywidendy oraz zwrotu z kapitału.
32.2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartośc i nominalnej został utworzony z nadwyżki wartości emisyjnej

nad nominalną wyemitowanych akcji w kwocie 242 660 tysięcy złotych, która została pomniejszona o koszty
em isji akcji ujęte jako zmniejszenie kapitału zapasowego w kwocie S 010 tysięcy złotych .
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l<apitał

z emisji akcji powyzej
·
·
wartosc1 nomma 1neJ

Wy szcz ego lntente

237 650
237 650
237 650

Stan na 11ipca 2010 roku
Stan na 11ipca 2011 roku
Stan na 30 czerwca 2012 roku

32.3. Pozostałe kapitały

Kapitał

z aktualizacji

wyceny aktywow

Wyszczególnienie

finansowych

do stę pnych

Razem

do sprzedazy
Stan na 11ipca 2010 roku
Stan na 30 czerwca 2011 roku
Stan na 11ipca 2011 roku
Zysk/st rata netto z tytułu zmiany wartości godziwej
aktywów finansowych dostęp nych

do

1082

l 082

do sprzedaży
Odroczony podatek dochodowy
Stan na 30 czerwca 2012 roku

{205)

{205)
877

877

W kapitale tym prezentowane są przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
godziwej. Prezentowany kapitał nie podlega podziałowi.

wartości

32.4.

Charakter i cel

pozostałych kapitałów

Zyski zatrzymane

Wy'>zczegotn 1emt•

Stan na 11ipca 2010 roku
Korekty błędów
Stan na 11ipca 2010 roku
Łączne całkowite dochody

K.lpltał zapa-.owy

l(apltalzap.J'loowy

Pozo<,tałe

tworzony zgodn ie z
wymogam i KSH

tw o r zo ny zgodnte
ze '>t atu t em

rezerwowe

kapttały

589 517

129120

57 972

63 717

384029

S89 S17

129120

S7972

(129 120)

63717

S37139

S89 517

(23 990)
(19 115)
14867

63717

537139

589 517

294 224

63717

537139

589 517

294 224

153 110

Przeznaczenie zysku na kapita ł zapasowy

Wyplata dywidendy
Stan na 30 czerwca 2012 roku

z I.Jt

ubiegłych

384 029

Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy

Stan na 11ipca 2011 roku
Korekty błędów
Stan na 11ipca 2011 roku
Łączne całkowite dochody

ly'>k/<.trata

63 717

Wypłata

dywidendy
Stan na 30 czerwca 2011 roku

Korl'kty
wyn•kaJ.lU' z
przeJ'>Cia na MSSF

147 432
63717

684571

589 517

(147 432)
(69 961)
76831

Zys k /'>tra t a roku

Razem Iy'>kl

btezącego

zatrzymane

1224 355

279 357

1224355
279 357

279 357

(19115)
1484597
1484597

600 635

1484597
600 635

600 635

(69 961)
2015 271

Kapitał zapasowy

Jednostka Dominująca na podstawie§ 396 Kodeksu Spółek Handlowych jest zobowiązana utrzymywać
zyski zatrzymane (tzw. kapitał zapasowy) do wysokości 1/3 kapitału zakładowego z przeznaczeniem
wyłącznie na pokrycie ewentualnych strat finansowych. Musi przeznaczyć na ten cel minimalnie 8% zysku
bieżącego do czasu zgromadzenia wymaganej równowartości 1/3 kapitału zakładowego. Na dzień
30 czerwca 2012 roku kapitał ten wynosił 63 717 tysięcy złotych.
Ponadto uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wypracowanego zysku utworzono kapitał
zapasowy powyżej wymaganej przez przepisy KSH kwoty. Na dzień 30 czerwca 2012 roku kapitał ten wynosił
684 571 tysięcy złotych.
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Pozostałe kapitały

rezerwowe

Pozostałe kapitały

Akcjonariuszy w ramach
Korekty

tysiącach złatych

wynikające

rezerwowe stanowią głównie kwoty przekazane decyzją Walnego Zgromadzenia
wyniku finansowego .

podziału

z przejścia na MSSF

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2010 roku było pierwszym pełnym
rocznym sprawozdaniem finansowym Jednostki Dominującej sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej . Datą przejścia na stosowanie standardów MSSF był l lipca 2008
roku . Wartość tych korekt decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odniesiona została na kapitał
zapasowy.
Zysk/strata z lat ubiegłych

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych wynika ze stosowania przep1sow MSSF oraz korekt
konsolidacyjnych. MSSF wypłaconą, przyznaną decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nagrodę
z zysku oraz odpis z zysku na ZFŚS, kwalifikują do kosztów świadczeń pracowniczych, które obciążaj ąc koszty
bieżącego roku obrotowego pozostawiają kwotę przyznanej nagrody i odpisu jako niepodzielny wynik z lat
ubiegłych . Kwota ta wchodzi do podz i ału w ramach decyzji Walnego Zgromadzen ia Akcjonariuszy
w odniesieniu do podziału wyniku finansowego Jednostki Dominującej za miniony rok obrotowy. Korekty
konsolidacyjne nie podlegają podziałow i.
33. Rezerwy
33.1. Zmiany stanu rezerw
Rezerwa na koszty

01.07 2011 . 30 06 2012

utyliZaCJI
zw1ąza

1 pozosta ł e

ne z ochroną

Rezerwa na sprawy

Rezerwa na koszty

sporne, kary, grzywny

likwidaCJI srodkow

1 odszkodowama

trwałych

5rOdOWISka
Stan na początek okresu
Utworzenie

13 606
8S8
(2 6S6)
{27S)
1311
12844

Rozwiązanie

Wykorzysta nie
Rozwi n ię cie dyskonta
Stan na koniec okresu

Rf•Jt•rw.J n.1

Ol 07 7010

lO Ob 7011

kO'llty

utyh/.1()1 1 pOlOC,tdh•
lWI.jloHH' l

O(hron.J

Rl'lt'rw.t

początek

okresu

Utworzenie
Rozwiązan i e

Wykorzystanie
Ro zw i ni ę c ie

dyskont a
Stan na koniec okresu

10 675
s 777
(626)
{4 029)

z 868

11797

<,prawy

likwidaCJI "odl<aw

1 odszkodowania

trwałych

s 076

4120

9 6S8
{l 232)
(69)
173
13 606

s 496

Struktura czasowa rezerw

część

{13)

6443

10675

30.06.2012
12 182
20 073
32 255

krótkoterminowa

Razem rezerwy

66

zo 293

Sl 017

14 S81
{lO 6SS)
(19 473)

23159
{18 988)
(24 244)
1311
32 255

4746

lnm• rezerwy

785
9 903

(2 91S)
(2S8)

część dłu goterm in ow a

Ogołem

Rezerwa na ko':>zty

'porn<•, k,uy, grzywny

c,rodow1ska

Stan na

nt~

6443
1 943
(S OS l )
{467)

Inne rezerwy

590
29 036
(170)
(9 163)
20293

30.06.2011
13804
37 213
51017

Ogołem

10 571
54093
(4317)
(9 503)
173
51017

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Grupy Kapitałowej Zakłady Azotawe " PUŁAWY" Spółka Akcyjna
za okres 1/ipca 2011 roku- 30 czerwca 2012 roku

<l>
l
PlłAW1

w

Rezerwa na koszty likwidacji

33.2.

tysiącach złotych

środków trwałych

Rezerwy te szacowane są do wysokości możliwych do powstania przyszłych zobowiązań. Ponieważ
one charakter krótkoterminowy w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazane
w wartościach nominalnych .

mają
są

Rezerwa na koszty utylizacji i pozostałe

33.3.

Rezerwy te

obejmują,

w

związane

z ochroną środowiska

szczególności:

rezerwę

na zobowiązania związane z rekultywacją i monitoringiem składowisk odpadów,
na zobowiązania związane z wycofaniem z używania wyrobów zawierających azbest,
rezerwę na zobowiązania związane z opróżnieniem instalacji produkcyjnych i zagospodarowaniem
usuniętych odpadów.

•
•
•

rezerwę

Kwoty rezerw szacowane są do wysokości możliwych do powstania przyszłych zobowiązań . Ponieważ
mają one dłuższy horyzont czasowy w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazane
są w wartościach zdyskontowanych do wartości bieżącej . Do kalkulacji wartości rezerwy przyjęto stopę
inflacji w wysokości 2,5% oraz stopę dyskonta odpowiednio dla Jednostki Dominującej 6%.
Dla rezerwy dotyczącej rekultywacji składowiska odpadów w Jednostce Dominującej przyjęto 26 letni
okres dalszego użytkowania oraz 30 letni monitorowania zamkniętego składowiska odpadów. Natomiast
w odniesieniu do zamkniętego składowiska fosfogipsu w Wiślince przyjęto okres monitoringu do 2040 roku.
Obowiązek rekultywacji i monitorowania składowisk odpadów wynika z przepisów prawa .
Dla rezerwy dotyczącej wycofania z używania wyrobów zawierających azbest w Jednostce
Dominującej przyjęto proporcjonalne ponoszenie kosztów w 20 letnim okresie ich wycofywania, natomiast
w GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. przyjęto, że proces usuwania azbestu zostanie zakończony w 2020 roku .
Obowiązek wycofania z używania wyrobów zawierających azbest wynika z przepisów prawa .
Dla rezerwy dotyczącej opróżnienia instalacji produkcyjnych i zagospodarowania usuniętych odpadów
26 letni okres dalszego użytkowania instalacji. Obowiązek opróżnienia instalacji produkcyjnych
i zagospodarowania usuniętych odpadów wynika z przepisów prawa .
przyjęto

33.4.

Rezerwa na sprawy sądowe, kary, grzywny i odszkodowania

Rezerwy te szacowane są do wysokości możliwych do powstania przyszłych zobowiązań w oparciu
o wniesione do sądu pozwy z uwzględnieniem naliczonych odsetek i kosztów sądowych oraz realizacji umów
w zakresie kar umownych. Główną pozycję tych rezerw stanowi rezerwa na zobowiązania budżetowe GZNF
" Fosfory" Sp. z o.o.
Ponieważ mają one charakter głównie krótkoterminowy w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazane są w wartościach nominalnych .
33.5.

Inne rezerwy

Rezerwy te szacowane są do wysokości możliwych do powstania przyszłych zobowiązań . Główną
jest rezerwa na nagrody i dodatkowe świadczenia dla pracowników. Z uwagi na to, że mają one
charakter krótkoterminowy w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazane
są w wartościach nominalnych .
pozycją

34. Świadczenia
34.1.

pracownicze

Programy akcji pracowniczych
Grupa nie prowadzi programu akcji pracowniczych.
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34.2. Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia

Zmiana stanu zobow i ązań z tytułu p rzyszłych świadczeń pracowniczych :

Ol 07 2011

30 06 2012

Wartość bi eżąca zobowiązania

stan na

początek

Koszty odsetek
Koszty bieżącego zatrudnienia
Koszty przeszłego zatrudnienia
Wypłacone św ia d czenia

Zyski/straty aktuarialne
Inne
Wartość bieżąca zobowiązania

stan na 30 czerwca 2012 roku
Koszty p rzeszłego zatrudnienia

bila nsowa

Pozostałe

Odprawy
emerytalno

SWiddCZ<"nld

rentowe

Ogolem

pracownicze

54678
2 979
5143
3 609
{5 884)
l 041
526

22 229
1006
902
(2 976)
(l 770)
2178
430

491
30
38
257
(33)
(208)

77398
4 015
6083
890
(7 687)
3011
956

62 092

21999

575

84666

62092

21999

575

84666

nieujęte

do dnia bilansoweso
Wartość bilansowa zobowiązań
stan na 30 czerwca 2012 roku
z tego:
Wartość bilansowa zobowiązań dłu goterminowych
Wartość

Nagrody
Jubileuszowe

zobowiązań

krótkoterminowych

01.07 2010- 30 06 2011
Wartość bieżąca zobowiązani a

stan na początek

Koszty odsetek
Koszty bieżącego zatrudnienia
Wypłacone świa d czenia

Zyski/straty aktuarialne
Inne

55 249

15 512

494

71255

6 843

6487

81

13411

Nagrody
JUbileuszowe

49408
2 602
2 731
{7110)
7 047

Odprawy

Pozostałe

emerytalnorentowe

sw1adczen1a
pracowmcze

Ogołem

l 083

23423
784
732
{5 401)
2444
247

(722)

73 914
3386
3 634
(12 552)
9 491
(475)

171
(41)

Wartość bi eżąca zobowiązania

stan na 30 czerwca 2011 roku
Koszty przeszłego zatrudnienia n ieujęte
do dnia bilansowe o
Wartość bilansowa zobowiązań
stan na 30 czerwca 2011 roku
z tego :
Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych
Wartość

bilansowa

Łączna

zo bowiązań

krótkoterminowych

54 678

22 229

491

77398

54678

22229

491

77398

48 893

16 559

450

65 902

5 785

5 670

41

11496

kwota kosztów ujętych w wyn iku finansowym z tytułu przyszłych świadczeń pracown iczych :
za okres

Koszty ujęte w wyn1ku finansowym
Koszty b i e żącego zatrudnienia
Koszty odsetek
Zyski/straty aktuarial ne
Koszty p rzeszłego zatrudnienia
Osra nicze nie erosra mu
Razem

68

01.07.2011-

01.07.2010-

30.06.2012
6 083
4 015
3 011
890

30.06.2011
3 634
3 386
9 491

13999

16 511
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Główne przyjęte założenia

tysiącoch złotych

aktuarialne:

Wyszczegolnoenoe

30.06.2012

Stopa dyskontowa
Przewidywana stopa wzrostu podstawy nagrody
jubileuszowej
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń

30.06.2013

30.06.201S

30.06.2014

l

następne

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

0,0%-6,5%

0,0%-3,5%

0,0%-3,5%

2,5%-3,5%

0,0%-6,5%

0,0%-3,5%

0,0%-3,5%

2,5%-3,5%

Grupa wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury i renty kwoty odpraw w wysokości
przez obowiązujące Grupę przepisy prawa pracy. W związku z tym, na podstawie wycen
dokonanych przez profesjonalne firmy aktuarialne Grupa tworzy rezerwę na wartość bieżącą zobowiązania
z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych.
określonej

Do aktualizacji rezerwy przyjęto parametry na podstawie dostępnych prognoz inflacji, analizy wzrostu
wskaźników najniższego wynagrodzenia oraz przewidywanej rentowności wysoce płynnych papierów
wartościowych.

Kalkulacji rezerw na świadczenia pracownicze dokonano z uwzględn i eniem zmian przep1sow
w związku z wprowadzaną reformą emerytalną . Zmianę wartości rezerwy z tego tytułu Grupa ujęła w wyniku
finansowym bieżącego roku obrotowego.
Pozostałe świadczenia pracownicze dotyczą głównie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych na rzecz przyszłych emerytów i rencistów.

Zmiana wartości rezerw na świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia
w związku z objęciem konsolidacją spółkę Azoty-Adipol S.A. jest nieistotna ze względu na poziom
zatrudnienia oraz zakres świadczeń przysługujących pracownikom tej Grupy Kapitałowej .
34.3. Świadczenia

z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy dotyczą głównie ekwiwalentu z tytułu
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, odszkodowania z tytułu zobowiązania do powstrzymania się
od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, odprawy pieniężne wynikające
z indywidualnych umów o pracę. Na dzień 30 czerwca 2012 roku zobowiązania z tytułu ekwiwalentu
za niewykorzystany urlop wynosiły 11 270 tysiące złotych (na 30 czerwca 2010 roku odpowiednio
8 834 tysiące złotych). Zobowiązania Grupy z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych
w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej prezentowane są w zobowiązaniach jako rozliczenia
międzyokresowe. Na dzień 30 czerwca 2012 roku odprawy i odszkodowania nie występowały.
35.

Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki
l
l

Długotermonowe

Zobowiązania
dzierżawy

kredyty i pozyczko

30.06 .2012

z tytułu leasingu finansowego i umów

z opcją zakupu

Pożyczki otrzymane

Razem kredyty i

30.06.2012

z tytułu leasingu f inansowego i umów

d zierż awy z opcją zakupu

Kredyty w rachunku bieżącym
Pożyczki otrzymane

Razem kredyty i

pożyczki

1 758

25 546

32274

pożyczki długoterminowe

Krótkoterminowe kredyty i pozyczki
Zobowiązania

6 728

30.06.2011

krótkoterminowe

69

1758

30.06.2011

2 930

1288

2 443

786

2 095
7468

2086

12
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Na

dzień

następujące

30 czerwca 2012 roku i odpowiednio na
kredyty, pożyczki oraz otwarte linie kredytowe:
W.ntmc kn•dytu

Podm•ot f•n.m·.uJ t< Y

W •lut 1

W11 lko,t lm11tu

w WdiUCif>

11,1

dzień

tysiącach

zfotych

30 czerwca 2011 roku Grupa

posiadała

d111 n lO Of> )Ol} roku

w Iłutych

1

W,H\Hikl

l~>t:o u•;'><

OJHou·ntow Hlll

Tt rrnm •.pł.tly

/.tbt'lpll'l/1 r11.1

30.11.2012r.

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami
bankowymi w banku,

krotkotPrm1now.1

0% w przypadku
PLN

Bank Pekao S.A.

spłaty

2 000

dniu

Bank PKO BP S.A.

PLN

80000

Bank BZ WBK S.A.

PLN

50000

kredytu

w

zadłużenia

-oświadczenie

WIBOR

lM+marża

05.09.2012r.

WIBOR

lM+marża

3 05 2013
'·
1. ·

o poddaniu sit;: egzekucji,

-oświadczenie o pod daniu się egzekucji,

-cesja wierzytelności z kontraktów handlowych,

- pełnomocnictwo

-

bankowymi

do dysponowania rachunkami

w banku,

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

- cesja wierzytelności z kontraktów handlowych,

Bank Millennium

PLN

2443

3 500

2 443

W l BOR

1M+marża

31.05.2012r.

- weksel 'in blanco',
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

- hipoteka kaucyjna,
-zastaw rejestrowy na środkach trwałych,
- zastaw rejestrowy na akcjach Ciec h S.A. oraz
Agencja Rozwoju Przemysłu

PLN

2 095

27 641

49 262

WIBOR

lM+marża

30.09.2020r.

jednostkach uczestnictwa Pionier FIO,
-cesja praw z policy ubezpieczeniowej dotycząca
majątku trwałego bę d ącego

przedmiotem

zabezpiecenia,

Razem kredyty i

4538

30084

pożycz ki

Wartosc kredytu na dllen 30 06 2011 roku
Podmwt f1nan<.ujący

W,lluta

W1elkoc,c l1m1tu

w walucle

w złotych

Warunk1
oprocentowani.!

1 tep,o częsc

Term m spłaty

Zabezp1eczen1a

kratkotermmowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

0,65%stopy
PLN

70

12

12

redyskonta weksli

31.12.2011r.

nie mniej niż 4%

w lublinie

- weksel 'in blanco',
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami
Raiffeisen Bank Polska S.A.

PLN

WIBOR 1M+marża

5 000

30.09.201lr.

bankowymi w banku,
- oświadczenie

o poddaniu się egzekucji,

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem
Raiffeisen Bank Polska S.A.

PLN

15 000

-

WIBOR lM+marża

14.12.2011r.

bankowym w banku,
- oświadczenie

Bank Pekao S.A.

PLN

2000

splaty kredytu w

o poddaniu się egzekucji,

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

0% w przypadku
30.09.2010r.

dniu zadłużenia

bankowym w banku,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

Bank PKO BP S.A.

PLN

80000

-

W IBOR

1M+marża

07.09.2010r.

Bank BZ WBK S.A.

PLN

50 000

-

W IBOR lM+marża

30 1 2010
· 1.
'·

-oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

- cesja wierzytelności z kontraktów handlowych,

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami

bankowymi w banku,

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

- cesja wierzytelności z kontraktów handlowych,

Bank Millennium

Razem kredyty i pożyczk i

PLN

1500

786

786

798

798

W IBOR 1M+marża

31.05.2012r.

- wekse l 'in blanco',
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

W bieżącym roku obrotowym Grupa w celu terminowego regulowania swoich zobowiązań okresowo
z posiadanych linii kredytowych . Natomiast otrzymana pożyczka
przeznaczona jest
na współfinansowan i e realizacji w spółce Azoty-Adipol S.A. inwestycj i budowy instalacj i do produkcj i
stearyny.
W okresach objętych mnieJszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca
przypadki naruszenia postanowień umów kredytowych.
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu tych umów oraz wartość b i eżąca minimalnych opłat
leasingowych netto przedstawiają się następuj ąco :
ko rzystała
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Zobow1ązan1a

z tytułu umow leasmgu f1nansowego
1umow dz1erzawy z opcją zakupu

_ _
30 06 2012

Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych
W okresie l roku
W okresie od l do S lat
Powyże · S lat
Razem zobowiązania z tytułu leasingu finansowego minimalne opłaty leasingowe ogółem
Koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
W okresie l roku
W okresie od l do S lat
Pow że · S lat
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

tysiącach złotych

_ _
30 06 2011

3 386
7 311

1684
18S8

10697

3 54Z

l 039

496

2 930
6 728

1288
l 7S8
3046

9658

Grupa korzysta z umów leasingu głównie w zakresie finansowania nabycia środków transportu oraz
maszyn i urządzeń.
36. Zobowiązania

handlowe (z tytułu dostaw i usług) i pozostałe

Długotermmowe zobow1ązania

handlowe 1pozostałe

30.06.2012

z tytułu dostaw i usług
Inne zobowiązania finansowe
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów
Razem zobowiązania finansowe
Rozliczenie międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów
Razem zobowiązania niefinansowe

30.06.2011

Zobowiązania

Razem

długoterminowe zobowiązania

handlowe

zostałe

Krotkotermmowe

zobow1ązan1a

handlowe 1pozostałe

Zobowiązania

z tytułu dostaw i usług
z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu dywidendy
Inne zobowiązania finansowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (bierne)
Razem zobowi~zania finansowe
Zobowiązania z tytułu podatków (innych niż CIT)
i ubezpieczeń społecznych
Zobowiązania

Pozostałe zobowiązania budżetowe

Zaliczki otrzymane na dostawy
ZFŚS

Inne zobowiązania niefinansowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Wynagrodzenia za niewykorzystane urlopy pracownicze
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (bierne)
Razem zobowi~zania niefinansowe
Razem krótkoterminowe zobowiązania handlowe
zostałe

Razem

zobowiązania

handlowe i

pozostałe

l S46

37

1S46

37

1546

37

30.06.2012

30.06.2011

381871
14 278
82
92
38 606
434929

304 036
lO 802
218
434
8 7S4
324244

32 089

26 379

7 068
6 429
1178
2 8Sl
lO
11270
3 4S9
64354

9199
1661
14Sl
9 SlS
36
8 834
4 121
61196

499 283

385440

500829

385477

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe są nieoprocentowane
zazwyczaj rozliczane w ciągu 2 miesięcy. Zobowiązania długoterminowe wycenione są w skorygowanym
koszcie. Zobowiązania z tytułu odsetek zazwyczaj rozliczane są na bieżąco w ciągu całego roku obrotowego.
Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w nocie 39.1.
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37. Dotacje

Dotacje wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2012
roku wynosiły 27 227 tysięcy złotych (na dzień 30 czerwca 2011 roku odpowiednio 19 610 tysięcy złotych).
Są to dotacje pieniężne otrzymane przez Jednostkę Dominującą na nabycie aktywów trwałych, głównie
rzeczowych. Większość pozyskanych środków pochodzi z Funduszy Pornocowych UE. Jednostka Dominująca
zobowiązana jest do zachowania trwałości sfinansowanych projektów najczęściej przez okres S lat.
Za niedotrzymanie warunków trwałości projektów we wskazanym okresie zobowiązana jest do zwrotu
otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami. Z uwagi na to, iż Jednostka Dominująca dokłada
szczególnej staranności w dotrzymaniu warunków podpisanych umów, w jej ocenie ryzyko zwrotu
otrzymanych środków jest niewielkie a potencjalne zobowiązania z tego tytułu wykazane są jako
zobowiązania warunkowe w nocie 38.3.
Rozliczenia z tytułu dotacji:
Zmoany dotacji otrzymanych do aktywow w okresie 01.07.2011 -30.06.2012
Odpo sanoe dotacJo
..
Cel dotaCJI

Stan dotacjo
na 01.07.2011

Zwięk s zenoa

Inne

w pozostałe
przychody operacyjn e

w okresoe

Zwroty dotacji
w okresie

w okres oe
Budowa instalacji
aktywów trwałych
Pozostale
Razem

Stan dotacjo
na 30.06.2012

w okresie
{164)

3038

{2170)

24130
59
27 227

3 202

Nabycie/wytworzenie rzeczowych

zmniejszenoa
dotacji

16 353

9 947

55
19610

lO

{6)

9957

12340)

Zmoany dotacji otrzymanych do aktywow w okresie 01.07.2010 -30.06.2011

Cel dotacjo

Stan dotacjo

Zwięk s z e n o a

na 01.07.2010

w okresoe

Odpo sanie dotaqo w
pozostale przychody

15 043

aktywów trwałych
Pozostale
Razem

w okresi e

operacyjne w okresoe

2 793

Inne
zmniejszenia
dotacji
.
w okresoe

Stan dotaqi
na 30.06.2011

(164)

3202

{1483)

16 353

3 366

Budowa instalacji
Nabycie/wytworzenie rzeczowych

Zwroty dotacji

51

40

{36)

55

18460

2833

11683)

19610

Struktura cza sowa dotaCJI

30.06.2012

30 .06.2011

część długoterminowa

24684

18 017

część

2 543
27 227

1593
19 610

krótkoterminowa
Razem dotacje
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38. Zobowiązania i należności warunkowe
38.1. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego- Grupa jako leasingobiorca

Na dzień 30 czerwca 2012 roku przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów
operacyjnego, najmu i dzierżawy przedstawiają się następująco :

nieodwoływalnego

30.06 .2012

Strul<tura cza,ow a

leasingu

30 06.2011

l

W okresie l roku
W okresie od l do S lat
Powyżej

Razem

S lat

zobowiązania

z tytułu leasingu operacyjnego, najmu

i dzierża

Opłaty

11948
13 007
314

7116

2S 269

01.07 .2011.
30 _06 _2012

Wyszczegolnienie
tytułu

4329
2 27S
Sl2

z tytułu umów leasingu, najmu i
prawa wieczystego

u żytko wania

dzierżawy

gruntów)

(inne

ujęte

n iż

01.07.2010.
30.06.2011

z

w

7 039

12 886

wyniku finansowym

38.2. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego- Grupa jako leasingodawca

Grupa nie

zawierała

umów, w których

występowałaby

jako leasingodawca .

38.3. Inne zobowiązania warunkowe

Wyszczegolnien1e

30.06.2012

Zobowiązania

Poręczenia

z tytułu gwarancji
udzielonego stronom trzecim

Pozostałe zobowiązania

Razem

zobowiązania

SS9
l 307 SS6
116 328
1424443

warun kowe

warunkowe

30.06.2011
437
7 Sl2

264S8
34407

Zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji wynikają z udzielonych zlecen iodawcom gwarancji
dobrego wykonania umów, głownie budowlano-montażowych. Maksymalny okres ich obowiązywania
to lipiec 2015 roku .
Poręczenia

udzielone stronom trzecim opisane

zostały

w nocie 38.7.

Dnia 4 stycznia 2012 roku Jednostka Dominująca sfinalizowała nabycie 85% akcji spółki Azoty-Adipol
S.A. z siedzibą w Chorzowie, a w związku z tym nastąpiło przejęcie kontroli nad tą spółką. Zgodnie
z warunkami zawartej umowy w okresie 36 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji, czyli nabycia akcji spółki,
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zobowiązały się do nie obniżania kapitału zakładowego spółki, nie zbywania
na rzecz osób trzecich akcji spółki oraz nie otwierania postępowania likwidacyjnego lub nie podejmowania
uchwały o rozwiązaniu spółki, bez zgody Ministra Skarbu Państwa. Dodatkowo po upływie 36 miesięcy
od nabycia akcji Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji
w/w zobowiązań. W przypadku nie wykonania zobowiązań umowa przewiduje kary. Zabezpieczeniem
zapłaty kar jest poddanie się egzekucji wprost z aktu notarialnego do wysokości około 35,78 mln złotych.
W związku z prowadzeniem składu podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie zwolnił
Jednostkę Dominującą z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego od zobowiązań podatkowych
powstałych z tytułu produkcji wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do 30 kwietnia
2014 roku do kwoty 6 632 tysięcy złotych.
Na podstawie umów dzierżawy Grupa użytkuje obcy majątek, którego wartość wynosi około
28 833 tysięcy złotych oraz magazynuje powierzone materiały o wartości około 4 871 tysięcy złotych.
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Pozostałe zobowiązania

warunkowe

tysiącach zło tych

dotyczą głównie:

- umowy Nr 501/2006/Wn3/UR-SW-ST/D o dofinansowanie projektu - w przypadku nie dotrzymania
warunków umowy na Spółce ciąży obowiązek zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami (14 018 tysiące
złotych)- termin rozliczenia 13 marzec 2013 rok,
- umowy Nr POIS.04.05.00-00-022/08-00 o dofinansowanie projektu - w przypadku nie dotrzymania
warunków umowy na Spółce ciąży obowiązek zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami (11 358 tysięcy
złotych)- termin rozliczenia 30 maj 2015 rok,
- umowy Nr POIS.04.02 .00-00-004/08-00 o dofinansowanie projektu - w przypadku nie dotrzymania
warunków umowy na Spółce ciąży obowiązek zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami (3 379 tysięcy
złotych) -termin rozliczenia 30 wrzesień 2015 rok,
- umowy Nr POIS.04.02.00-00009/09-00 o dofinansowanie projektu - w przypadku nie dotrzymania
warunków umowy na Spółce ciąży obowiązek zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami (2 116 tysięcy
złotych)- termin rozliczenia 30.04.2016 rok,
- umowy Nr POIS.04.04.00-00-005/08 o dofinansowanie projektu - w przypadku nie dotrzymania warunków
umowy na Spółce ciąży obowiązek zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami (8 441 tysięcy złotych)
-termin rozliczenia 31.12.2016 rok,
-wniesione pozwy przeciwko Grupie (799 tysięcy złotych) .
Zmiana w stanie zobowiązań warunkowych wynika głównie z otrzymania środków w ramach
dofinansowania ze środków UE inwestycji oraz naliczenia odsetek, w związku z upływem czasu,
od uzyskanego przez Jednostkę Dominującą w latach poprzednich wsparcia finansowego oraz
dofinansowania ze środków UE inwestycji.
Zabezpieczeniem udzielenia wsparcia finansowego oraz dofinansowania ze środków UE projektów
inwestycyjnych są złożone weksle in blanco.
Ponadto w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów ze środków UE, z których
na dzień 30 czerwca 2012 roku płatności nie wystąpiły, jako zabezpieczenie Jednostka Dominująca złożyła
weksle in blanco do kwot możliwego do uzyskania dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.
W dniu 9 maja 2012 roku Jednostka Dominująca podpisała porozumienie w sprawie warunków
na jakich spółka Elektrownia Puławy Sp. z o.o . z siedzibą w Puławach zobowiązuje się zawrzeć umowę
dostawy ciepła użytkowego dla potrzeb Spółki z przyszłej Elektrowni. Umowa ma obowiązywać przez okres
od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2041 roku. Szacunkowa wartość zobowiązań Spółki z tytułu
odbieranego ciepła za wskazany okres obowiązywania umowy wynosi 13 miliardów złotych. Umowa będzie
przewidywała kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
38.4. Należności warunkowe
30.06.2012

Wyszcz ego ln1 en1e
Sporne sprawy budżetowe

9 443
4103
S3 972
67 518

Sporne sprawy sądowe i w toku
Pozostałe należności

Razem

należności

warun kowe
warunkowe

30.06.2011

880
1450
1526
3856

Sporne sprawy budżetowe dotyczą toczących się postępowań w związku ze złożonymi przez Jednostkę
oraz GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości
oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dominującą

W pozycji pozostałych należności warunkowych wykazano między innymi ulgę w podatku
dochodowym od osób prawnych przysługującą Jednostce Dominującej w związku z uzyskiwaniem dochodu
z działalności prowadzonej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w kwocie około 43 641 tysiące złotych oraz
należną jej od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. kwotę 8 758 tysięcy złotych z tytułu
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podwyższenia

ceny sprzedanych 11 074 udziałów w spółce Elektrownia Puławy Sp. z o.o. w przypadku
zmiany przeznaczenia nieruchomości należących do tej spółki na przeznaczenie, które umożliwi
wybudowanie i eksploatację elektrowni.
Inne należności oraz sprawy sporne i w toku dotyczą należnych Grupie odszkodowań
od ubezpieczycieli oraz należności odpisanych jako nieściągalne, w stosunku do których nie nastąpiło
przedawnienie roszczeń.
38.5. Zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Grupa planuje ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości
niematerialne w kwocie 329 004 tysięcy złotych, w tym na ochronę środowiska 63 635 tysięcy złotych.
Grupa sukcesywnie zawiera kontrakty w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych. Wartość zawartych
najistotniejszych umów wynosi 88 748 tysięcy złotych.
38.6. Sprawy sądowe

Na dzień 30 czerwca 2012 roku z powództwa/odwołania Grupy toczyło się ponad 40 spraw o wartości
przedmiotu sporu ponad 1,4 miliona złotych. Natomiast przeciwko Grupie toczą się ponad 20 postępowań
z powództwa osób trzecich przed Sądem Pracy i Sądem Ubezpieczeń Społecznych, Samorządowym Kolegium
Odwoławczym oraz pozostałymi sądami. Potencjalne skutki finansowe toczących się spraw zostały przez
Grupę ocenione w zakresie prawdopodobieństwa ich wystąpienia i odpowiednio ujęte w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.
38.7. Gwarancje

Grupa posiada zobowiązania warunkowe wynikające ze złożenia przez Jednostkę Dominującą na rzecz
banku poręczenia kredytu udzielonego przez bank spółce BBM Sp. z o.o. Poręczenie obowiązuje
do 30 grudnia 2017 roku. Kwota poręczenia jest corocznie obniżana o kwotę spłat rat kapitałowych
dokonanych przez BBM Sp. z o.o. w roku poprzednim. Na dzień 30 czerwca 2012 roku maksymalna wartość
poręczenia wynosi 2 230 tysięcy USD. Zabezpieczeniem w/w poręczenia jest zastaw rejestrowy
na posiadanych przez Jednostkę Dominującą 6 850 udziałach w BBM Sp. z o.o., oświadczenie o poddaniu się
egzekucji oraz pełnomocnictwo do rachunków bankowych Jednostki Dominującej prowadzonych przez bank
kredytujący .

W dniu 18 czerwca 2012 roku Jednostka Dominująca podpisała promesę na rzecz spółki Elektrownia
Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach na zapewnienie finansowania projektu związanego z budową
Elektrowni Puławy w wysokości 1,3 miliarda złotych. Promesa została udzielona w związku z planowanym
rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu.
Puławy
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w
30.06 2012

Zabezp1eczema

30 06 2011

uc:,tanow1one

na maJątku Grupy

W,Jrtoo:,c

Warunloz.JbPZp1eczen1a

Warto<,c

Warunio zabPzp1eczema

na rzeu o<:.ob trzec1ch

-

nieruchomości

- maszyny i

u rząd zenia

49 262
26 820

hipoteka ka ucyjna jako
zabezpieczenie pożyczki
zastaw rejestrowy jako
zabezpieczenie pożyczki
zastaw rejestrowy na 6 850

zastaw rejestrowy na

udziałach

spółki

BBM Sp. z o.o. jako
6 850
zabezpieczenie poręczenia kredytu

6 850

zabezpieczen ie

inwestycyjnego
cesja
-aktywa finansowe

wi erzytelności

cesja

o poddaniu

zabez pieczenie kredytów
się

egzekucji
przelew śro d ków jako zabezpieczenie

42

350 604

oświa d czenia

o poddaniu się

egzekucji
przelew śro d ków jako

8 655 zabez pieczenie akredytywy,

4 968 akredytywy,

6

wierzytelności

83 658 z ko ntraktów handlowych jako

zabezp ieczenie kre dytó w
oświadczenia

poręczen ia

kredytu inwestycyjnego

7 733 z kontraktów ha ndlowych jako

444 607

udziałach spółki

6 850 BBM Sp. z o.o. jako

kaucje, blokady
lokata jako zabezpieczenie udzielonej
gwarancji
lokata jako zabezpieczenie

3

kaucje, bloka dy
lokata jako zabezpieczenie
udzielo nej gwarancj i

zapłaty

zastaw rejestrowy na 304 320
akcjach spółki Ciech S.A.

341618 oraz 37 297,951 jednostkach
uczestnictwa Pionier FI O
jako zabezpieczenie
- pozostałe

50 465
9 655

27 634
Razem

pożyczki

51924

weks le "in blanco"
weksle na zabezpieczenie
kred

weksle "in blanco"

spł aty

u

cesja z polisy ubezpieczeniowej jako
zabezpiecze nie

pożyczki

969660

501694

38.8. Rozliczenia podatkowe

Roz liczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy
celne czy dewizowe) mogą być przedm iotem kontroli organów admin istracyjnych, które uprawnione są
do nakładan i a wysokich kar i sankcj i. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce
powoduje występowan i e w obow i ązujących przepisach n i ejasności i ni espój nośc i. Czę sto występuj ące
różn i ce w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów
pa ń stwowych, jak i pomiędzy organam i państwowym i i przedsięb i orstwami, powoduj ą powstawanie
obszarów n i epewności i konfliktów. Zj awiska te powodują, ż e ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco
wyżs ze n i ż i stn i ej ące zwykle w kraj ach o ba rdziej rozwiniętym systemie podatkowym .
Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca
roku w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku p rzyszłych kontrol i dotychczasowe rozliczen ia
podatkowe Grupy potencjalnie mogą zostać pow i ększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. W ce lu
ograniczenia ryzyka podatkowego Grupa, niezależnie od przeglądu i badania sprawozdań finansowych,
okresowo przeprowadza audyt roz li cze ń podatkowych .
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39. Informacje o podmiotach powiązanych

Kwoty rozrachunków,

zobowiązań

warunkowych i transakcji zawartych z podmiotam i
01072011

30062012

prly( h ody

/t'

prtychody z tytułu
dyw•dend • od">etek

przychody ze '>przedazy przychody Zl' '>przed.lly '>prtl'd.tly rreuowyth
produktow
towarow l materiaław aktywow trwałych oraz

Przychody ze '>przedazy Jt.:'dno'>tkom pow•ązanym

pow i ązanym i:

poto'>ł.tłe

puychody

opt•racyJne

warto\CI

ntematenalnych
Jednostkom

zależnym

259
3 219
15
5600
9093

Jednostkom stowarzyszonym
Członkom

kluczowej kadry

zarządzającej

i

nadzorującej

Pozostałym

podmiotom powiązanym
Razem przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym

56
284

62

387
l

17

62

388

357

Ol 07 2011 30 0&.2012
zakup rzeczowych
Zakup pochodzący od jednostek pow1ązanych

zakup towarow
matenalew
1

zakup usług

aktywow trwałych
wartosc
1
1
niematerialnych

Jednostek

zależ nych

6107
26 684
137
l 725
34 653

Jednostek stow arzyszonych
Członków kluczowej kadry zarządzającej i nadzorującej
Pozostałych podmiotów powiązanych
Razem zakupy pochodzące od jednostek powiązanych

Naleznosc1 od podm1otow
Jednostek

powiązanych

487
9 531

30.0& 2012

30.0&.2011

zależ nyc h

33
778

55
628

3 769
4580

2 842
3 525

Jednostek stowarzyszonych
Członków

kluczow ej kadry zarządzającej i nadzorującej

Pozostałych

pod miotó w pow iąza n ych

Razem należności od ~dmiotów f!OWi!jzan:z:ch

OdpiSy

5 615
5 615

70 359
80377

aktualizujące

wartosc naleznosc1 od podm1otow

powiązanych

01.07.2011_ _
30 06 2012

Stan na początek okresu
Zwiększe n ia

- odpis utworzo ny w cięża r wyniku finansowego

R ozw iąz an ie-

odpis odwrócony jako uz nanie wyniku fina nsowego
W yko rzysta nie
Stan na koniec okresu

7ohowi.J7.ml.l woh1•t podm1otow

powiązanych

01.07.2010_ _
30 06 2011
(1)

(28)

(19)
16

(4)

6
25

(4)

30 O& 2012

Jednost ek zależnych

(1)

30 O& 2011

560

Jednostek stowarzyszo nych
Członków kluczowej kadry zarządzającej i nadzorującej
Pozostałym podm iotom po wiązanym
Razem zobowiązania wobec ~dmiotów powiązanych

UdZIPione gwaranqe 1 por~czen1a

s 753

645
3 772

13
5 247
11573

1673
6090

30.0&.2012

30.0&.2011

Jednost kom zależ ny m
Jednostkom stowarzyszonym

1 307 556

7 512

1307 556

7 512

Członkom kluczo w ej kadry za rządzającej i nadzorującej
Pozostałym

podmiotom pow iązanym

Razem udzielone gwarancje i poręczenia

Przy sporządzaniu ntnleJszego skonsolidowanego sprawozdania f inansowego zastosowano zm iany
do MSR 24 " Ujawn ianie informacji na temat podmiotów powiązanych" . Zm iana usunęła wymóg uj awniania
przez powi ązane z państwem jednostki szczegółowych informacji na temat wszystkich transakcji z państwem
oraz innymi jednostkami powiązanymi z państwem. Zastosowanie standardu ograniczyło poziom ujawn i eń
dotyczących podmiotów powiązanych kontrolowanych przez rząd, w związku z tym doprowadzono
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do porównywalności dane za analogiczny okres roku poprzedniego poprzez
z podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa .

tysiącach złotych

wyłączenie

z prezentacji transakcji

Istotne transakcje z podmiotam i kontrolowanymi przez Skarb Państwa dotyczą głównie dostaw
surowców do Jednostki Dominującej - gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz węgla. Zakup gazu ziemnego
odbywa się w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfę dla paliw gazowych.
W zakresie dostaw energii elektrycznej, opłaty za usługi przesyłowe oraz opłaty abonamentowe, wynikają
z zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfę dla energii elektrycznej PSE-Operator S.A.,
natomiast opłaty za energię elektryczną wynikają z odrębnych umów zawartych na warunkach rynkowych .
Dostawy węgla odbywają się w oparciu o umowy zawarte na warunkach rynkowych.
Warunki udzielonego

poręczenia zostały

przedstawione w nocie 38.7.

39.1. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

nie

Warunki istotnych transakcji zawartych w okresie sprawozdawczym z podmiotami
od zwyczajowo przyjętych w obrocie gospodarczym .

powiązanymi

odbiegają

39.2. Transakcje z udziałem członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Transakcje z udziałem członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynikają głównie z pełnionych
przez osoby powołane do tych organów funkcji oraz stosunku pracy, a ich warunki nie odbiegają
od zwyczajowo przyjętych .
39.3. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej

Jednostka Dominująca
01.07.20 10- 30.06.2011

01.07 .20 11 - 30.06.2012
Swiadczenia

Nagrody

Zarzi)d

Krótkotermino

Jub•leu<,zowe

WP '>Wiaduen•a
pr,ICOWniClt'

udpr,IWY

Marian Rybak
Marek Kaptuc ha
Andrzej Ko p eć
Wojciec h Kozak
Zenon Pokojski
Miecz staw Wie·ak
Łączna

kwota wynagrodzenia

~taconeso Zarz~dowi

z

tytu ł u pe ł nienia

Swiadczenia

funkl ji w

pracownicze

organach
podm1otow

w fo r mie akcji

c,to<:.unku
prac y

powi<I ZOJ n ych

z

ty t ułu

rozwi,llani.J/
zm 1any

ernpryta l ne

Wynagrodzenia

308
316
329
302
314

w ł a\nych

Nagrody
Krótkotermino

we

~wiaduenia

pr,łCOWniCZe

odp rawy
emeryta lne

41
41
41
41
41

24

jubileuszowe

Swiadczenia

z tytu ł u

Swiadczenia

rozw i ązania/

pracownicze

zm•any

w formie akcji

stosunku

własnych

pr acy

254
301
247
303
68

1880

24

242

Rada Nadzorcza

Ol 07 .2011 30 .06.2012

41
41
41
41

Ceza ry Mo że ń ski
Irena O żóg

*l
*/

Jace k Wójtowicz
Andrzej Bartu zi

1718

Jacek Korski

17

Marta Kulik-Zawadzka

41

M irosław

Łączna

Kugiel

*/

kwota wynagrodzenia

wypłaconego

247

Radzie Nadzorczej

*l przed stawiciel
z

41
41
41
23

2S

Jacek Kud ela

Jan Nowicki

01.07 .2010 30.06.2011

tytułu pełnien i a

załogi

23
41
19
19
248

w Rad zie Nad zorczej, wynag rodzenie
f un kcj i w Radzi e
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Pozostafe podmioty objęte konsolidacją
01.07.7011

No~r:rody

Krr,tkcJII'frllrrlfJ

/,H/.fd

10.067017

~wrad<JPnr.t
1 tytułu

JllłJrll·rr·,/rJwr·

01077010

~WI.Id(/l'lli,J

Wyn<~grodl!•nrd 1
tytułU

rwftlll'fli,J

N.rr:rody

",wr<~dt/l'tll.l

Krotkotr•rnrrno
10/Wioj/•lrll.i/

funktp w

1 tytułu

ruhrlr·u•,Jowr·

Jlf.!fOWfll(/1'

10/WI,!iolllld/

wr· '.WiddClf·nr.t

Wyn.rr•,rodJPnr.i

1

tytułu p•·łm+·ru.r

funłHJI

w

\wr.Hhlt'lll.!
IJI.HOWłlll/1'

W!' ',WI.HJi/1'111,1

IHłpt.tWy

ptdfOWfllf_/1•

r•rllPryto~lrH·

Zarząd

30 06.7011

zmr.1ny

oq:<~n.tt

w łornHI' o~kcrr

h

'>IO'>Unku

podmrotow

pr.Hy

powr.,,,Jnych

pt,HOWillt/1'

wł.r'>ny<h

crdpr.rwy

r·nwryt.Jhw

/tlllolllY

oq:.m.rt h

w lormrr•.iktJI

<.IO\Uilku

podrnrotow

wł.t'>nych

pr.!<Y

pow•·!l·lllY< h

1880

20

117

745

42

1880

20

117

745

42

01.07.2011 30.06.2012

Rada Nadzorcza

849

Rada Nadzorcza
Łączna

kwota wynagrodzenia
Radzie Nadzorczej

849

wypłaconego

0 1.07 .2010 30.06.2011

241
241

39.4. Udziały kadry kierowniczej w programie akcji pracowniczych

W Grupie nie funkcjonuje program akcji pracowniczych .
40. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Zarządzanie
przepływów

od

założonych

Główne

•
•
•

ryzykiem finansowym ma na celu zapewnianie płynności finansowej oraz stabilizacji
ograniczenie zmiennosc1 wyniku finansowego, minimalizację odchyleń
w budżecie, jak też wspieranie w procesie organizacji finansowania działalności.

pieniężnych,

rodzaje ryzyka

wynikającego

z prowadzonej przez

Grupę działalności obejmują:

ryzyko rynkowe, tj. ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko cenowe,
ryzyko płynności,
ryzyko kredytowe.

Grupa monitoruje i zarządza każdym z tych rodzajów ryzyka - zasady te zostały w skrócie omówione
Grupa monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące posiadanych przez nią instrumentów
finansowych .
poniżej .

40.1. Ryzyko stopy procentowej

Grupa narażona jest na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu zmian stóp procentowych
z otrzymanych kredytów i pożyczek, dla których odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy
procentowej oraz posiadanych lokat wolnych środków pieniężnych, co powoduje zmniejszenie zysków
z inwestycji w sytuacji spadku stóp procentowych.

wynikająca

Z uwagi na to, że Grupa posiadała, w okresie sprawozdawczym zarówno aktywa jak i zobowiązania
oprocentowane według stopy zmiennej (co równoważyło ryzyko) oraz na nieznaczne wahania stóp
procentowych w minionych okresach, jak również na brak przewidywań gwałtownych zmian stóp
procentowych w kolejnych okresach sprawozdawczych Grupa nie stosowała zabezpieczeń stóp
procentowych, uznając że ryzyko stopy procentowej nie jest znaczące.
Grupa monitoruje jednak stopień narażenia na ryzyko stopy procentowej oraz prognozy stóp
procentowych .
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tabeli przedstawiona została wartość bilansowa instrumentów finansowych Grupy
narażonych na ryzyko stopy procentowej, w podziale na poszczególne kategorie wiekowe.
W

poniższej

Oprocentowanie

30.06 2012

stałe

<1rok
Aktywa gotówkowe
Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego i umów dzierżawy

1-2 lat

>5 lat

Ogołem

509199

2140

l 782

3 232

7154

511339

1782

3232

516 353

1-2 lat

2-5 lat

Oprocentowanie zmienne
Aktywa gotówkowe
z tytułu leasingu

2-5 lat

509199

<1rok

>5 lat

Ogołem

63 187

63187

Zobowiązania

790

finansowego i umów dzierżawy
z opcją zakupu
Kredyty w rachunku bieżącym
Pożyczki otrzymane

979

2443
27 641

2 443
27 641

153

153

Wbudowany instrument pochodny

94214

Razem

Oprocentowanie

979

1-2 lat

<1rok

Oprocentowanie zm1enne
Aktywa gotówkowe
Kredyty w rachunku
Pożyczki

bieżącym

otrzymane

Wbudowany instrument pochodny
Razem

95 896

703

30.06.2011

stałe

Aktywa gotówkowe
Zobow i ązania z tytułu leasingu

2 472

703

2-5 lat

>5 lat

71915

Ogółem

71915

1288

985

773

3 046

73 203

985

773

74961

1- 2 lat

2 5 lat

<1rok

>5 lat

Ogołem

22 958
786

22 958
786

12

12

144

104

248

23900

104

24004

40.2. Ryzyko walutowe

Grupa jest w istotnym stopniu narażona na ryzyko zmienności kursów walutowych z uwagi
na znaczącą sprzedaż produktów w walucie obcej oraz ponoszenie większości kosztów wytworzenia
w walucie krajowej.
Zarządzanie ryzykiem walutowym obejmuje identyfikację
zabezpieczenie i pomiar efektywności stosowanych zabezpieczeń .

monitoring ekspozycji na ryzyko oraz

Grupa zarządza ryzykiem walutowym stosując hedging naturalny oraz pochodne instrumenty
finansowe. W rezultacie, podejmuje działania zabezpieczające przed gwałtowną aprecjacją złotego
względem dolara i/lub euro. Grupa dopuszcza stosowanie głównie instrumentów typu kontrakty forward,
proste opcje europejskie oraz zero-kosztowe symetryczne korytarze opcyjnie.
Ryzyko walutowe wiąże się głównie ze zmianami poziomu kursu USD oraz EUR. Ekspozycja na ryzyko
z innymi, niż wymienione, walutami nie jest istotna.

związane
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30.06.2012

środki pieniężne i ich ekwiwalenty w zł

459 833
6 390
7 148

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EUR
Środki pi eniężne i ich ekwiwalenty w USD

30.06.2011

1ł

W.ilut.J

7ł

W.ilut.J

459 833
27 232
24 221

90%
5%
5%

511286

Razem

Należności

handlowe i pozostałe w EUR

Należności

handlowe i

pozostałe

190 337
25 884
32120

w USD

30.06.2011

7ł

1

?ł

W.Jiut.J

190 337
110 301
108 840

46%
27%
27 %

139 888
26 613
49 853

Zobowiązania

handlowe i pozostałe w zł

Zobowiązania

handlowe i pozostałe w EUR

Zobow i ązan i a

handlowe i pozostałe w USD

Zobowiązan i a

handlowe i pozostałe w GBP

30.06.2011

7ł

383 784
11486
887
3

,

383 784
49 669
3 005
17

zł

Waluta

88%
11%
1%
0%

290 590
8 266
268

Kredyty i pożyczki w zł

30.06.2011

?ł

39 742

100%

'

3 844

3 844

100%

3844

39742

Razem

30.06.2012
Łączn i e

zł

W.Jiuta

39 742

30.06.2011
1ł

W.dut,

90%
10%
0%
0%

324 281

30.06.2012
Waluta

!,.

290 590
32 955
736

436 475

Razem

37%
28%
36%

383165

30.06.2012
WaluteJ

·

139 888
106 097
137 180

409478

Razem

70%
17%
13%

93404

30.06.2012
Walut
Na l eżności handlowe i pozostałe w zł

65 692
15 708
12 004

65 692
3 995
4 363

?ł

W.Jiut.•

',

ekspozycja w walutach obcych

EUR

20 788
38 381
(3}

USD
GBP

87 864
130 056
(17)

40%
60%
0%

22 342

88 850
148 448

53 948

217903

Razem

237 298

30.06.2012

30.06.2011

?ł

W dlutd

37%
63%
0%

'

Walu t a

zł

'

Instrumenty pochodne - aktywa w :
EUR

0%

USD

0%

1500

31

Razem

0%
100%

31

Instrumenty pochodne - pasywa w :
EUR

0%
0%

3 500

9

4%
0%

100%

17 870

248

96%

USD

JPY

6 889

153
153

Razem

Ekspozycje w alut owe n ależności hand lowych
tj . bez korekty o odpisy aktu a lizujące ich wartość .

81

p oz o stałych

257

wykazano w

wartośc i ach

brutto,
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40.3. Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe

Potencjalnie możliwe zmiany w zakresie ryzyka rynkowego Grupa oszacowała następująco :
1,0% zmiana w zakresie stopy procentowej PLN (wzrost lub spadek stopy procentowej),
0,25% zm iana w zakresie stopy procentowej USD (wzrost lub spadek stopy procentowej),
0,25% zmiana w zakresie stopy procentowej EUR (wzrost lub spadek stopy procentowej),
0,25% zm iana w zakresie stopy procentowej JPY (wzrost lub spadek stopy procentowej),
0,25% zmiana w zakresie stopy procentowej GBP (wzrost lub spadek stopy procentowej),
10% zmiana kursu walutowego zł/USD (wzrost lub spadek kursu walutowego)
10% zmiana kursu walutowego zł/EUR (wzrost lub spadek kursu walutowego)
10% zmiana kursu walutowego zł/JPY (wzrost lub spadek kursu walutowego)
10% zmiana kursu walutowego zł/GBP (wzrost lub spadek kursu walutowego)
Wartości
wykazane
w
analizie
wrażliwości
stanowią
sumę
wartości
ustalonych
dla poszczególnych walut. Zostały one ustalone w ujęciu rocznym . Wpływ potencjalnie możliwych zm ian
na wynik finansowy i kapitał Grupy przedstawia poniższa tabela :
Ryzyko walutowe

Ryzyko '.>topy procentowej
wpływ

+ 100 pb w

zł

+ 25 pb w
30.06.2012

warto<..c pozycji

+2SpbwJPY
+ 25 pb w

GBP

i akcje

Pozostałe

aktywa finansowe

Należności

Aktywa krótkoterminowe
Należności handlowe i pozostałe

920 736

w banku

-25 p b w lUR
-25pbwJPY
- 25 pb w GBP

600

(600)

409 450

środki pieniężne

zł

+ 25 p b w
U5D
-+ 25 pb w

480197

U5D
- 25 pb w
EUR

+10%

-10%

+lO%

JPY
- 25 pb w
GBP

27 624
21914

(27624)
(21914)

3 660

(3 660)

(600)

2 oso

(2 OSO)

600

(600)

27 624

(27 624)

3167

Pochodne instrumenty finansowe
Wpływ

na aktywa finansowe

przed opodatkowaniem

(114)

114

486

(486)

403944

(308)

308

7 468

(309)

309

Podatek (19%)
Wptyw na aktywa finansowe
po opodatkowaniu
Zobow i ąza n ia długoterminowe

Kredyty i

pożyczki

(5 249)
22 375

5 249

(22 375)

33 820
32 274

Instrument pochodny
Zobowiązania handlowe i pozostałe
Zobowiązan i a

Kredyty i

krótkoter minowe

pożyczki

Zobowiązania

handlowe i

pozostał e

Pochodne instrumenty finansowe
Wpływ

na

zobowiązania

finansowe przed

opodatkowaniem
Podatek (19%)
na zobowiązania finansowe po

Wpływ

opodatkowaniu
Razem zwiększenie/(zmniejszenie)

1546

396 323

(l)

153

(308)

308

(5240)

5240

(5 270)

5 270

30

(30)

(5 240)

5 240

59

(59)

996

(249)

249

(4 244)

4 244

237

(237)

18131

(18131)

82

kapitał

zł

-25 pb w

GBP

na

- 25 pb w

EUR
JPY

wpływ

na wymk

- 100 p b w

+ 25 pb w
+ 25 p b w

wpływ

600

27 922

Lokaty bankowe do 3 miesięcy
Inne

- 25 pb w U5D

+ 100 pb w

kap1tał

"

28

Srodki pieniężne

zł

na

1866

pozostałe

handlowe i

-100 pb w

U5D

+ 25 pb w
EUR

Udziały

wpływ

na wyn1k

(996)

-10%
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Ryzyko walutowe

Ryzyko stopy procentowej
wpływ
zł

+ 100 pb w
+ 25 pb w

warto<>c pozyq•

30.06 2011

wpływ

na wynik
- 100 pb w

zł

- 25 pb w USD

• 100 pb w

+

+ 25pbwJPY

25 pb w

· 2'-J pb w GBP

GBP

na

kap1tał

zł

- 25 pb w
USD

25 pb w

-25 pb w

EUR

EUR

+ 25 pb w

- 25 pb w

JPY
ł

wpływ

na wynik

- 10'}(,

+ lO'X,

+ 10%

- 10'><,

JPY

25 p b w

. 25 pb w

GBP

GHf'

i akcje

Należności

handlowe i

pozostałe

Aktywa krótkoterminowe
Należności handlowe i pozosta ł e
Środki pieniężne

26516

(26 516)

383 163

24 327

(24 327)

15 768

81

(81)

1802

(1802)

62

476 598

w banku

Lokaty bankowe do 3
Inne

25pbwJPY

wpływ

- 100 pb w

USD
-25pbwEUR

EUR

Udziały

kapitał

zł

+ 25 pb w

USD
+ 25 pb w

i

na

miesięcy

70450

środki pieniężne

(61)

72

(72)

11

719
(413)

(719)

(10)

62

(61)

26 516

(26 516)

7186

Pochodne instrumenty finansowe

31

413

Inne aktywa finansowe
Wpływ

na aktywa finansowe

przed opodatkowaniem
Podatek (19%)
Wpływ na aktywa finansowe

po opodatkowaniu
Zobowiązan i a długoterminowe

Kredyty i

Zobowiązania

ha ndlowe i pozosta ł e

pożyczki

Zobowiązania handlowe i pozosta ł e

na

(25)

25

zobowiązania

(3)

3

(25)

25

317 729

19

(20)

(2012)

2012

2 086

(8)

8
(3 369)

3 369

27

(28)

1357

(1357)

16

(17)

(2 037)

2 037

153

fina nsowe przed

opodatkowaniem
Podatek (19%)
Wpływ

(21478)

104

315 490

Pochodne instrumenty finansowe
na

s 038

(5038)
21478

37

Zobow iązania krótkoterminowe

Wpływ

(50)

1758

Pochodne instrumenty finansowe
Kredyty i

11

50

(3)

1899

pożyczki

(12)

(3)

zobowiązania

finansowe po

opodatkowaniu
Razem zwiększenie/(zmniejszenie)

(387)

387

13

(14)

(1650)

1650

63

(64}

19828

(19 828)

40.4. Ryzyko cenowe

Grupa nie jest narażona na istotne inne ryzyko cenowe związane z instrumentami finansowymi
natomiast występuje ryzyko cenowe zarówno cen produktów Grupy jak i surowców oraz praw majątkowych.
Na dzień 30 czerwca 2012 roku i 30 czerwca 2011 roku w Grupie nie występowały instrumenty
zabezpieczające ryzyko zmian cen towarów.
40.5. Ryzyko kredytowe

Grupa jest narażona na ryzyko kredytowe rozumiane jako ryzyko, że wierzyciele Grupy nie wywiążą s i ę
ze swoich zobowiązań wobec niej i tym samym spowodują poniesienie strat przez Grupę. Maksymalne
narażenie na ryzyko kredytowe zostało oszacowane jako wartość bilansowa należności.
NaiPznosu przctC'rmmowanp ktore me utrae•łv wartoset

30 06 2012
N,llf'ZrOSCI
Struktura Wiekowar 11! zno'>t 1ftrl<lrlsowych

W.:~rtosc

nommaina

n.Jkznoso

ntC'przptcrmtnow.:~nC'

ktorc ntP

utrMtły

<}Q

dnt

31 90 dnt

91 180 dnt

181 365 dnt

>365 dm

wartosc•
Należnośc i

z tytu łu dostaw i usług

Pozostałe należnośc i

347 749
61 729

finansowe

329 069
61729

12 393

4 498

1378

411

NaiPwoso prZPtcrmtnowanc ktorc me utraoły wartoset

30 06 2011
Ndl< ZnOS{ l
'Jtruktur 1 Wl( kaw d n t l t lnO\t 1 ftn,.nsowy{h

W trtos( nommaina

ntcprzch rrnmowanc,

n<~lcznosct

ktorc ntf' utraoły

<lO dnt

U 90 dn1

91 180 dni

181 365 dnt

>l b S dnt

wartoset
Należnośc i

z tytułu dostaw i usług

Pozostałe na l eżnośc i

finansowe

381 281
1884

3SO 323
1884

83

12 702

61S8

2353

1495

8 250
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Grupa prowadzi politykę zabezpieczania należności handlowych wynikających z podpisanych umów
handlowych oraz windykację należnośc i przeterminowanych. Działania te mają na celu zminimalizowanie
ewentualnych strat, jakie Grupa mogłaby ponieść z tytułu nie wywiązania się wierzycieli ze swoich
zobowiązań wobec Grupy. W celu zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym w Jednostce Dominujące
wdrożono Politykę zarządzania kredytem kupieckim . Stosowane zabezpieczenia obejmują m.in . hipoteki
kaucyjne, gwarancje/blokady bankowe, weksle oraz zabezpieczen ie w postaci ubezpieczenia ryzyka
kupieckiego. Ubezpieczeniem tym objęte są wybrane produkty. Grupa w rozliczeniach wykorzystuje również
akredytywy. Wartość należności zabezpieczonych wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego
230 934 tysięcy złotych, co stanowi ponad 66% należności z tytułu dostaw i usług.
W celu ograniczania ryzyka kredytowego dokonywana jest
kontrahenta, której efektem jest określenie warunków współpracy.

również

ocena standingu finansowego

W ocenie Zarządu Jednostki Dominuj ącej, w Grupie występuje znaczna koncentracja ryzyka
kredytowego mimo, że Grupa posiada w ielu odbiorców. Udział 10 największych dłużników z tytułu dostaw
i usług w ogóle należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł około 47%.
Ryzyko kredytowe związane z depozytami bankowymi, instrumentami pochodnymi i innymi
inwestycjami Grupa uznaje za nieistotne, ponieważ transakcje zostały zawarte z instytucjami
o ugruntowanej pozycji finansowej.
Uwzględniając powyższe, w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej, ryzyko kredytowe
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poprzez utworzenie odpisów aktualizujących .

Odpisy

aktualizujące

w

zw1ązku

ze stratami kredytowymi

Stan na początek okresu
Odpis utworzony w ci ę ża r kosztów

sprze da ży

Odpis odwrócony w kosztach s przeda ży
Odpis utworzony w cię ż ar kosztów finansowych
Odpis odwrócony w przychody finansowe
Od pis utworzony w cięż ar po z o stałyc h kosztów
operacyj nych
Odpis odwrócony w pozosta łe przychody operacyj ne
Wyko rzystan ie
Odpisy w wyniku zmian w grupie
Stan na koniec okresu

30.06.2012

zostało ujęte

30.06.2011

(47 227)
(22 499)
23 370
(2181)
866

(25 767)
(772)
692
(2170)
862

(526)

(155)

77
l 726
(1188)
(47 582)

1572
1 844
(23 333)
(47 227)

40.6. Ryzyko płynności

Grupa jest narażona na ryzyko utraty płynności, rozumiane jako ryzyko utraty zdolności
do regulowania zobowiązań w określonych terminach . Ryzyko to wynika z potencjalnego ograniczenia
dostępu do rynków finansowych, co może skutkować brakiem możliwości pozyskania nowego finansowania
lub refinansowania swojego zadłużenia.
Grupa zarządza płynnością poprzez utrzymanie odpowiedniego do skali prowadzonej działalności
stanu gotówki oraz utrzymuje otwarte linie kredytowe stanowiące rezerwę płynności.
Lokowanie wolnych środków pien i ężnych dostosowywane jest do cyklu płatności zobowiązań.
Zawieran ie transakcji o dłuższym terminie zapadalności wymaga zgody na odpowiednim poziomie
kompetencyjnym .
W ocenie Zarządu Jednostki Dominującej, znaczna wartość środków pieniężnych na dzień
30 czerwca 2012 roku (nota 30), dostępne linie kredytowe (nota 35) oraz dobra kondycja finansowa Grupy
powodują, że ryzyko utraty płynności należy ocenić jako nieznaczne.
Analiza zobowiązań finansowych w przedziałach czasowych
Przedstawione kwoty stanowią maksymalną ekspozycję Grupy na ryzyko .
84

przedstawiona

została

poniżej .

q,
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Grupy

Kapitałowej Zakłady Azotowe "PUŁAWY" Spółka

Akcyjna
za okres l lipca 2011 roku - 30 czerwca 2012 roku

l
PlłAWY

w
Zobow1ązan1a

30 06 2012
Strul<tura W1elwwa

zobow•ąz.m

fmansowych

Suma
zobowtązan

Kredyty i pożyczki
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zo bowiązania finansowe

39 742
153
381871
54604
476 370

Razem

Zobow1ązan1a

do 30 dm

wymagalne powyze1 365 dm

1-2 lat

Kredyty i pożyczki
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zo bowią zania finansowe
Razem

2 676
15
324 778
52185
379 654

2-3 lat

wymagalne w okreSie

od 31 do 90 dm

od 91 do 180 dm

860
31
54 512
873
56 276

623
48
2 500
2
3173

3-4 lat

4 5 lat

Kredyty i

fmansowych

>5 lat

Pozostałe zo bowiązania

finansowe

Zobow1ązama

.

wymagalne powyze1 365 dn1

e yty po ycz
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania

finansowe

733
35102

Ogołem

34 369

10
8045

723
9892

7775

8119

1271

733
35102

wymagalne w okreSie
od 181 do 365

do 30 dn1

1-2 lat

od 91 do 180 dn1

207
30
48 991
237
49465

309
49

1461
60

l 758
104

19
377

l 521

37
1899

dm

109
14
255 045
19 952
275120

2-3 lat

37
1126

powyzel 365
(patrz nota
pomzel)

od 31 do 90 dm

3-4 lat

4-5 lat

>5 lat

104

Razem

34 369

1271

3 844
257
304 036
20 245
328 382

Razem

ponllPI)

1214
59
81
811
2165

8119

zobow1ązan

Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

powyze1 365
(p.ltrz nota

7 775

Zobow1ązama

pożyczki

dnt

9169

Suma
zobow1ązan

od 181 do 365

8 035

30 06 2011
Struktura w1ekowa

tysiącoch złotych

Ogołem

104

690

Wartosc bilansowa zobow1ązań
wymagalnych a noezapłaconych
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

41

42

_ _
30 06 2012

_ .2
30 06 011

2601

3197

2601

3197

37
1899

Pozostałe zobowiązania finanso we

Razem wartość zobowiązań wymagalnych a
niezapłaconych

41. Zarządzanie kapitałem

Grupa zarządza kapitałem w celu zachowania zdolności do kontynuowania działalności
z uwzględnieniem realizacji planowanych inwestycji, tak aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy oraz
przynosić korzyści pozostałym interesariuszom . Zgodnie z praktyką rynkową Grupa monitoruje kapitał
miedzy innymi na podstawie wskaźnika kapitału własnego oraz wskaźnika kredyty, pożyczki i inne źródła
finansowania/EBITDA .
Wskaźnik kapitału własnego
własny

obliczany jest jako stosunek wartości netto aktywów rzeczowych (kapitał
pomniejszony o wartości niematerialnej do sumy bilansowej.

Wskaźnik kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania/EBITDA jest obliczany jako stosunek kredytów,
pożyczek i innych źródeł finansowania do EBITDA. Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania oznaczają

łączną

kwotę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu, natomiast EBITDA jest to zysk
z działalności operacyjnej po dodaniu amortyzacj i.
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Wy szczegolm eme

30.06.2012

Kapitał własny

Warto ści

niematerialne

Wartość kapitału własnego

po pomniejszeniu o wartości

niematerialne
Suma bilansowa

tysiącach

zlotych

30.06.2011

2 459 647
(51 240)

1 927 197
(53 145)

2408407

1874 052

3 217 652

2 498 924

Wskaźnik kapitału własnego

75,0%

74,8%

Zysk z działalności operacyjnej
Amortyzacja

662 948
114484

EBIDTA
Kredyty i

777432
39742

pożyczki

Wskaźnik: Kredyty, pożyczki i inne źródła
finansowania/ESJOTA

317 322
85 965
403 287
3844

5,1%

1,0%

42. Instrumenty finansowe
Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych instrumentów
finansowych Grupy, które wykazane zostały w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według wartości
innej niż wartość godziwa, w podziale na poszczególne kategorie aktywów i pasywów.
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Aktywa
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Zobowiązan ia długoterminowe

Kredyty i

pożyczki

Zobowiązan i a

handlowe i pozostałe

Pochodne instrumenty finansowe
krótkoterm inowe

Zobowiązania

Kredyty i

pożyczk i

Zobowiązan ia handlowe i pozosta ł e
Pochodne instrumenty finansowe
Razem

33820
32 274
1546

33 820
32 274
1546

442 550
7 468
434 929
153
476 370

442 sso
7 468
434 929
153
476 370

33 820
32 274
1546
1S3

153
153
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403 791
7 468
396 323

38606

437 611

38606

38606
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Aktywa

długoterm i nowe

Udziały

i akcje
Należności handlowe i pozostałe
Aktywa krótkoterminowe
Należności handlowe i pozostałe
Ś rodki pieniężne w banku i kasie

lokaty bankowe do 3 miesięcy
Inne

środki pieniężne

Pochodne instrumenty finansowe
Inne aktywa finansowe
Razem

Kredyty i

pożyczki

Zobowiązan ia

handlowe i pozosta łe
Pochodne instrumenty finansowe

Zobowiąza nia

krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki

Zobowiązania handlowe i pozostale

Pochodne instrumenty finansowe
Razem

lnrH

(w HIO\f
k'>•I,)'OW t)

Wym l j 1 11110\CI

23617
23 617

23 619
23 617

23 619
23 617

476 742
383 163
15 912
70 450
7186
31

476 742
383 163
15 912
70450
7 186
31

31

500 361

500 361

31

l 758
37
104
326 483
2 086
324 244
153
328 382

u t rzymyw Hl t do
h rrwnu

144

476 S67
383 163

15 768
70450
7186

144

476 569

23 761

31

l 758
37
104
326 483
2 086
324 244
153
328 382

37
104
153

153
257

317 576
2 086
315 490

8 754

319 371

8754

8 754

Instrumenty finansowe ujmowane w wartości godziwej w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej- hierarchia wartości godziwej:
Poziom 1- cena notowana na aktywnym rynku dla tych samych składników aktywów lub zobowiązań,
Poziom 2- wartości ustalone w oparciu o dane wejściowe inne niż notowane ceny poziomu 1, które są
pośrednio lub bezpośrednio możliwe do zaobserwowania,
Poziom 3- wartości ustalone w oparciu o dane wejściowe, które nie opierają się na danych rynkowych
możliwych do zaobserwowania.
30.06.2012
l<at<'I!Orll' ln \ trumPnt ow

Poz1om l

Poz10m 2

Poz1om 3

Pochodne instrumenty finansowe, w tym :
Aktywa
Zobowiązania

(1S3)
(153)

Straty z tytułu utraty wartości razem
30.06.2011
Kategon e mstrumentow

Poz10m l

Poz1om 2

Poziom 3

Pochodne instrumenty finansowe, w tym:
Aktywa

31

Zobowiązania

(2S7)
(226)

Straty z tytułu utraty wartości razem

Wartość godziwa kontraktów forward jest ustalana na podstawie wyceny przeprowadzonej przez banki.

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych
dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych:
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w

Zobow•ązama

Aktywa
Za okrł:'s
od Ol
do
Oó
07 2011
30
2012

Aktyw.l/zobow•ąza m a

Aktywa f1nansowe

fman'>owe

Pozyczk1

fman'>owe

f m ansowe wycen 1ane
w w.uto'>CI godZIWeJ

do'>tepne do
'>przedMy

utrzymywane do
termlnu

1

wycemane wg
zamo r tyzow.mego

n,łlf'lllO'>CI

wym,Jg,łlnoo,u

prn•z wyn1k

Instrumenty
fln.wo,owe ogołem

ko'>ztu

77

Przychody odsetkowe
Koszty odsetkowe

ln '>trumenty
zabt-zpleCiclJ<lCe

4162

Zwijanie dyskonta dotyczącego
instrumentów finansowvch
Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych

(2544)
(997)
810

Straty z tytułu utraty wartości

Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości

4 365
(864)

126
(864)
(27)

(27)

14589

12 045
(997)
810

Korekta przychodów/kosztów z tytułu
transakcji zabezpieczających
Zyski ze zbycia instrumentów finansowyc h
Straty ze zbycia instrumentów finansowych
Zyski z tytułu wyceny i rea lizacji
instrumentów pochodnych
Straty z tytułu wyceny i realizacji

13 670

13 670

(12176)

(12 176)
77

1494

1431

13824

Zobow•ązan•a

Aktywa
Za ok re<:.

od Ol 07 ZOlO do 30 06 2011

Aktyw.ł/zobow•ązan•a

Aktywa f1nansowe

finansowe

Pozyczk1

f1nansowe

fm.1mowe wycenlane

dostepne do

utrzymywane do

1

wycenlane wg

sprzed.lly

termlnu
wymagalnoHI

na! e znosu

zamortyzowanego
kosztu

w

w.~rtosc1

godZ IWeJ
przez wymk

4

Przychody odsetkowe
Koszty odsetkowe
Zwijanie dyskonta dotyczącego
instrumentów finansowych
Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych
Straty z tytułu utraty wartości
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości
Korekta przychodów/kosztów z tytułu
tra nsakcji zabezpieczającyc h
Zyski ze zbycia instrumentów finansowyc h
Straty ze zbycia instrumentów finansowych
Zyski z tytułu wyceny i realizacji
instrumentów pochodnych
Straty z tytułu wyceny i realizacji

16826

2264
8

In strumenty
zabezpieczające

27
(151)

(140)
(39 427)
(939)
2 781

9739

21469

21469

(254)

(254)

21215

4

Straty z tytułu utraty wartosc1w podZiale
na ł<at egone mstrumentow finan sowych
Aktywa finansowe dostę pne do s prze da ży
Poż yczki i n a l eż n ośc i
Aktywa finans owe utrzymywane do term inu

45050

. .
30 06 2012

9473

14358

. .
30 06 2011

(997)

(939)

(997)

(939)

wymagaln osci

Straty z tytułu utraty wartości razem

43. Objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy środków p i en i ęż nych

netto Grupy p rzedstawiaj ą s i ę następuj ąco :

Wyszczegolmen•e
P rzepływy z d zia ła lno ści operacyj nej
P rzepływy

z d zia łaln o ści inwestycyjnej

P rze pływy z d zia ła lno ści finansowej

Wpływv/(wypływv) środków pieniężnych

ogo ł em

2 295
(143)

(142)
(49166)
(939)
2 781

Instrumenty
finansowe

netto

88

01.07.201130.06.2012
820 354
(392 667)
(13 373)

01.07.201030.06.2011
498 872
(372 702)
(127 090 )

414314

(920)

Skonsolidowane Sprawoz danie Finansowe
Grupy Kap itałowej Za kłady Azotawe " PUŁAWY" Spó łka Akcyjna
za okres 1/ipca 2011 raku - 30 czerwca 2012 raku
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Poziom przepływów z działalności operacyjnej wynika głównie z wysokości osiągniętego wyniku
finansowego, poziomu amortyzacji, zwiększeniu stanu zobowiązań i należności oraz zmniejszenia stanu
zapasów.
Zmiana stanu należności prezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
obejmuje zmianę stanu ceny nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów w części przypadającej
do rozliczenia w okresie powyżej 12 miesięcy, prezentowanej w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej w aktywach trwałych . Zasady ewidencji, wyceny, rozliczania i prezentacji nabytego prawa
wieczystego użytkowania gruntów przedstawione są w nocie 14.5.
W pozycji "Pozostałe" Przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej prezentowane jest
rozliczenie nabycia od Skarbu Państwa 2 550 000 akcji spółki Azoty-Adipol S.A.
Wydatki inwestycyjne wynikają głównie z realizacji projektów inwestycyjnych oraz lokowania
na dłuższe okresy nadwyżek środków pieniężnych . W pozycji " Pozostałe" Przepływów środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej prezentowany jest wydatek dotyczący nabycia przez Jednostkę Dominującą
od Skarbu Państwa S 200 udziałów spółki GZNF " Fosfory" Sp. z o.o.
Przepływy z działalności f inansowej stanowią głównie wypłata dywidendy, wartość przejętego
w związku z nabyciem akcji spółki Azoty-Adipol S.A. zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki, natom iast
w pozycji " Pozostałe" prezentowane są przejęte środki pieniężne .

Transakcje nabycia udziałów GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. oraz akcji Azoty-Adipol S.A. zostały
sfinansowane ze ś rodków własnych . Szczegóły obu transakcji prezentowane są w nocie 9.
Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami
ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych :

wyn i kającymi

01.07.201130.06.2012

Wyszczegolnoenoe
Bilansowa zmiana

na l eżności

i usług oraz pozosta łych
Zmiana stanu należ n ości
Zmiana st anu należ n ości
Zmiana st anu należ no ści
Zmiana st an u należ no ści
bezgotów kowych
Zm iany w grupie

z tytu ł u dostaw

inwestycyjnych
z tytułu dywidend
z tytułu przejętej pożyczki
w wyn iku transakcji

01.07.201030.06.2011

(82 847)

(74 902)

59 000
37

(2 648)
{164)
119 611

{48 532)

{7 1 073)

{2 1443)

(169 998)

Pozostale

65

Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych

(93 720)

01.07 201130.06.2012

Wyszczegolnoenoe
Bilansowa zmiana za pasów
Zmiany w grupie
Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych

Wyszczegolnoenoe
Bilansowa zmiana rezerw
Zmiany w grupie
Zmiana stanu rezerw w sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych

89

(199174)

01.07.201030.06.2011

13 894
(112)

{73 186)
(1680)

13 782

(74 866)

01.07.2011_ _
30 06 2012
{11494)

01.07.2010. .
30 06 2011
43 930

204

1653

(11290)

45 583
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Ol 07.2011 30.06.2012

Wyszczegolnoeme
Bilansowa zmiana zobowiązań z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałych
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych
oraz wartości niematerialnych
Zmiany w grupie
Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych

Podatek dochodowy bieżący naliczony za okres
sprawozdawczy
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat
ubiegłych

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego
Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego
Transakcje bezgotówkowe - zarachowanie zwrotu VAT
na poczet płatności z tytułu podatku dochodowego
Zmiany w grupie
Podatek dochodo~ zaP!acon:t

Wartość księgowa

netto zbytych rzeczowych aktywów

trwałych, wartości

niematerialnych
Zysk/strata na zbyciu rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych
Wpływy

124 382

137

97

(19 017)

(8 686)

(196)

130 704

96Z76

Z46 497

Ol 07.2010 30 06.2011

(86 321)

(68 173)

10 626

s

21302
4 710

1905
(4 738)

48 532

71073

j1151)

j999)
j927l

01.07.2011 30.06.2012

Wyszczegoln oe me

ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych,

wartości niemateriałnJtch

Wartość księgowa zwiększeń

rzeczowych aktywów

trwałych,

wartości

niematerialnych
Aktywowane koszty finansowania zewnętrznego

01.07.2010 30.06.2011

428

8

827

3

1255

11

01.07.2011 _ _
30 06 2012

Wyszczegolnoeno e

01.07 .2010 30.06.2011

11S 352

01.07 2011
30 _06 2012

Wyszczegolnoeno e

tysiącach złotych

(291800)

01.07.2010 _ _
30 06 2011
(220 537)

721

Marże dotyczące

inwestycji
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych
oraz wartości niematerialnych
Zmiany w grupie
Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialn:tch

2 320

3 804

19 017

8 686

(36 807)

(167 653)

(306 549)

(375 700)

Różnice między wartością środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazaną w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej i w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynika
z naliczonych na dzień bilansowy odsetek i różnic kursowych. Kwoty naliczeń przedstawione są w nocie 30.

44. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym
w/w zdarzenia w Grupie nie wystąpiły.
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45. Struktura zatrudnienia
Przeciętne

zatrudnienie w roku obrotowym

kształtowało się następująco:
01.07 .2011 _ _
30 06 2012
2 755
1550

Struktura zatrudnieni a w Grupie
Zatrudn ien ie na stanowiskach robotniczych
Zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych
Osoby korzystające z urlopów wychowawczych, bezpłatnych

DominUJąCeJ

Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych
Zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych

2 699
1457

29

22

4334

4178

01.07.2011 _ _
30 06 2012
2 092
1179

01.07.2010 _ _
30 06 2011
2110
1 186

oraz świadczeń rehabilitac:tjn:tch
Razem

Struktur a zatrudn1 en1 a w Jednostce

01.07.20100.06 .2011
3

Osoby korzystające z urlopów wychowawczych, bezpłatnych
oraz świadczeń rehabilitac:tjn:tch
Razem

13

15

3284

3311

Przyrost zatrudnienia w Grupie wynika głównie z przejęcia kontroli i objęciem konsolidacją spółki
Azoty-Adipol S.A.
Zatrudnienie w Grupie, w zależności od potrzeb, uzupełniane jest przez pracowników zatrudnionych
przez Agencje Pracy Tymczasowej. Na dzień 30 czerwca 2012 roku poprzez Agencje Grupa zatrudniała 134
osoby.
01.01.2012_ _
30 06 2012

Struktura zatrudnienia w Azoty-Ad i pol S.A.

71
54

Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych
Zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych
Osoby korzystające z urlopów wychowawczych, bezpłatnych

l

oraz świadczeń rehabilitac'{jn:tch

126

Razem

46. Wynagrodzenie Audytora

Audytorem Jednostki Dominującej wybranym, Uchwałą Nr 60/VII/2011 Rady Nadzorczej Zakładów
Azotowych "Puławy" S.A. z dnia 28 października 2011 roku, do przeglądu i badania sprawozdań finansowych
za rok obrotowy 2011/2012 jest firma DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
z siedzibą w lublinie. Umowę nr 205/LU/2011 dotyczącą przeglądu oraz badania i oceny sprawozdań
finansowych Jednostka Dominująca zawarła 14 listopada 2011 roku . Skonsolidowane i jednostkowe
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zbadane zostało również przez firmę DORADCA.
Firma ta jest

również

audytorem

spółek

Wynag rodzeni e Audytora Jednostki

Prozap Sp. z o.o., Remzap Sp. z o.o. oraz Azoty-Adipol S.A.
01.07 2011_ _
30 06 2012

DominuJąCeJ

01.07 .2010_ _
30 06 2011

Z tytułu umowy o badanie sprawozdania finansowego

65

72

Z tytułu umowy o

25

28

17
24
131

12
18
130

przegląd

sprawozdan ia f inansowego

Z tytułu umowy o doradztwo podatkowe
Z tytułu innych umów
Razem
Wyn ag rodzenie Audyt ora

s pał e k

kon solidowanych

m e tod ą

p e łną

01.07 .2011 30.06.2012

01.07 .201030.06.2011

Z tytułu umowy o badanie sprawozdania finansowego

89

77

Z tytułu umowy o przegląd sprawozdan ia finansowego

58

45

Z tytułu umowy o doradztwo podatkowe

194

Razem

341

27
149

91
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47. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego

•

13 lipca 2012 roku Zakłady Azotowe w Tarnawie-Mościeach S.A. wezwały do sprzedaży 6 116 800
akcji Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. po 110,00 złotych za akcję, które stanowią 32% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki .

•

23 lipca 2012 roku Spółka podpisała przedwstępna umowę kupna -sprzedaży zakładu produkcji rolnej
zlokalizowanego w Suchodołach, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa . Docelowo
zakład ma zostać wniesiony jako aport do planowanej spółki celowej, będącej wspólnym
przedsięwzięciem Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. oraz Instytutu Nawozów Sztucznych
w Puławach .
W ocenie Zarządu Jednostki Dominującej zdarzenia te wpłyną w przyszłości na sytuację majątkową,
i wynik finansowy Grupy.

finansową

48. Oświadczenia Zarządu
Dotyczące

podmiotu uprawnionego do badania

Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa .

Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi.
Dotyczące

sprawozdania finansowego

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy.
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