Informacja dodatkowa o wynikach za IV kwartał roku
obrotowego 2008/2009 Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
Rachunek zysków i strat
w tys zł
za okres
od 01.04.09r.
do 30.06.09r.

Wyszczególnienie
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

za okres
od 01.04.08r.
do 30.06.08r.
549 212

- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

662 306

1 178

1 065

547 303

599 711

1 909

62 595

461 666

494 922

1 070

2 690

459 753

437 530

1 913

57 392

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

87 546

167 384

D. Koszty sprzedaży

37 570

43 989

E. Koszty ogólnego zarządu

32 322

27 243

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

17 654

96 152

4 778

3 178

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
J. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV.Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
K. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)

13

0

383
4 382

384
2 794

33 875

15 909

0

0

8 359

1 231

25 516

14 678

-11 443

83 421

39 969

24 084

491

329

491

329

9 238

9 151

0

0

0

0

43 893

14 410

-13 653

194

6 294

13 347

81

1 208

0

0

65

0

5 460

2 379

688

9 760

22 232

94 158

-1

-3

I. Zyski nadzwyczajne

1

4

II. Straty nadzwyczajne

2

7

22 231

94 155

N. Zysk (strata) brutto (L +/- M)
O. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy bieżący
Podatek dochodowy odroczony
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)

1

4 573

18 641

-10 694

17 792

15 267

849

0

0

17 658

75 514

1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka
Akcyjna w okresie od 1 kwietnia 2009r. do 30 czerwca 2009r. wraz z wykazem
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
W IV kwartale roku obrotowego 2008/2009 sprzedaż produktów, towarów i materiałów osiągnęła
wartość 549,2 mln zł i była niższa o -113,1 mln zł tj. o -17,1% od wykonania przychodów w
analogicznym okresie roku ubiegłego. W skali roku obrotowego 2008/2009 przychody te są niższe
o – 106,7 mln zł tj. o -4,3% w relacji do roku 2007/2008.
W raportowanym kwartale w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano:
•

wyższe przychody ze sprzedaży: saletry amonowej o +2,0%, nadtlenku wodoru o +19,9%.

•

niższe przychody ze sprzedaży: dwutlenku węgla o -0,1%, kaprolaktamu o -1,8%, mocznika o
-2,7%, siarczanu amonu o -17,5%, melaminy o -21,5% i RSM o -27,5%.

•

oraz niższe o -73,3% przychody ze sprzedaży pozostałych produktów, towarów i materiałów
(w tym: wzrost przychodów ze sprzedaży Adblue o +237,7%, przy niższych przychodach ze
sprzedaży katalizatorów i braku sprzedaży towarów w tradingu).

Wyższe przychody ze sprzedaży saletry amonowej wynikają ze zwiększonej o +10,0% ilości
sprzedanej.
Wzrost ilości sprzedanej odnotowano również przy sprzedaży siarczanu amonu
kaprolaktamu o +7,5%, mocznika o +5,7% i Adblue o +228,5%.

o +27,1%,

Wyższe ceny odnotowano przy sprzedaży: nadtlenku wodoru o +24,3%, dwutlenku węgla o +4,3%,
Adblue o +2,8%, melaminie o +0,3%.
Zmniejszenie przychodów RSM wynika zarówno z niższych cen (o -3,5%) jak i ilości sprzedanej (o24,9%). Mniejsza ilość sprzedana RSM w IV kwartale 2008/2009 była częściowo rekompensowana
zwiększoną ilością sprzedaną saletry amonowej i mocznika. Zmiana struktury sprzedaży związana z
importem RSM do UE oraz niższymi cenami gazu w USA w stosunku do UE i Polski.
Zmniejszenia przychodów kaprolaktamu i siarczanu amonu wynikają z kontynuacji skutków załamania
rynkowego wywołanego ogólnoświatowym kryzysem finansowym (od września 2008 roku). Zaznaczyć
należy, że w IV kwartale 2008/2009 przychody z tej sprzedaży są znacznie wyższe od odnotowanych
w III kwartale 2008/2009 tj.: kaprolaktam o +89,3% (a w tym: większa ilość sprzedana o +62,6% i
wyższe o +16,4% ceny) oraz siarczan amonu o +10,1%.
Zmniejszona ilość sprzedana melaminy związana była z ogólną sytuacją w sektorze konstrukcyjnym
oraz tzw. wood based pannels notującym zdecydowane zwolnienie w związku z kryzysem światowym.
Sprzedaż wg grup głównych
produktów

IV kw.
2008/2009

Wartość w mln zł

IV kw.
2007/2008

1.

produkty nawozowe

358,3

395,4

2.

produkty nienawozowe

170,6

191,0

3.

pozostała sprzedaż

20,2

76,0

Sprzedaż ogółem

549,2

662,3

Sprzedaż produktów nawozowych i nienawozowych ogółem wyniosła 528,9 mln zł i była niższa od
wykonanej w analogicznym okresie roku ubiegłego o -57,5 mln zł tj. o -9,8%.
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Sprzedaż głównych produktów
Ilość w tonach

IV kw.
2008/2009

IV kw.
2007/2008

1.

Produkty nawozowe

437 393

445 470

2.

Produkty nienawozowe

56 345

60 875

W raportowanym kwartale w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano tonażowo:
mniejszą o -1,8% sprzedaż produktów nawozowych i mniejszą o -7,4% sprzedaż produktów
nienawozowych.
Zasadniczy wpływ na sytuację produkcyjną w Spółce w raportowanym okresie miała wpływ
kontynuacja (od września 2008) skutków ogólnoświatowego kryzysu finansowego i załamania się
rynków chemicznych.

Udział eksportu w danej kategorii przychodów
ze sprzedaży

IV kw.
2008/2009

IV kw.
2007/2008

1.

Produkty nawozowe

19,3%

30,8%

2.

Produkty nienawozowe

77,5%

74,7%

3.

Pozostała sprzedaż *)

24,1%

12,0%

Sprzedaż ogółem

37,5%

41,3%

* w tym: uwzględniono sprzedaż Adblue oraz sprzedaż towarów i materiałów.
Spadek udziału eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów nawozowych, w relacji do
analogicznego okresu roku ubiegłego wynika ze zmniejszonej sprzedaży RSM i saletry amonowej na
eksport, co Spółka częściowo (tj. w ok. 37,5%) zrekompensowała zwiększoną ilościowo sprzedażą
tych nawozów na kraj.
Na podstawie średnich kursów NBP szacuje się, że w okresie od 1 kwietnia 2009r. do 30 czerwca
2009r. w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego, złoty uległ osłabieniu wobec EUR o -23,4% i
wobec USD o -33,3%. Miało to dodatnie przełożenie na poziom cen wyrażonych w zł dla produktów
sprzedawanych na eksport zarówno nawozowych jak i nienawozowych, lecz nie zrekompensowało
skutków mniejszej w eksporcie dynamiki ilościowej sprzedaży w relacji do dynamiki zrealizowanej na
kraj.
Średnia rentowność produktów
Średnia rentowność sprzedaży grup produktów w tabeli poniżej, wyrażona jest jako relacja marży
na sprzedaży produktów po pokryciu sumy technicznego kosztu wytworzenia produktów sprzedanych
i kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży.
Grupa
produktów

2008/2009

2007/2008

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I-IV kw.

I-IV kw.

Produkty
nawozowe

od 38 do 44%

od 25 do 36%

od 18 do 33%

od 13 do 22%

od 24 do 32%

od 22 do 30%

Produkty
nienawozowe

od -1 do 11%

od -39
do17%

od -17 do 12%

od -23 do 8%

od -9 do 7%

od 6 do 12%

Pozostała
sprzedaż

11%

10%

4%

22%

10%

6%

Razem

30%

20%

17%

9%

20%

19%

Opis do tabeli:
Grupa „produkty nawozowe” zawiera RSM, mocznik, saletrę amonową. Nie zawiera siarczanu amonu.
Grupa „produkty nienawozowe” zawiera melaminę, kaprolaktam łącznie z siarczanem amonu (jako produkt uboczny
kaprolaktamu) oraz nadtlenek wodoru.
Grupa „pozostała sprzedaż” obejmuje wszystkie produkty pozostałe , w tym: AdBlue i dwutlenek węgla.
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W skali IV kwartału ujemną rentowność w produktach nienawozowych odnotowano na melaminie i
kaprolaktamie (wraz z siarczanem amonu).
W przypadku melaminy ujemna rentowność wynika z wysokich kosztów produkcji (głównie wysoka
cena gazu ziemnego) przy cenach sprzedaży melaminy porównywalnych do analogicznego okresu
roku ubiegłego.
W przypadku kaprolaktamu (wraz z siarczanem amonu) – ceny sprzedaży obu produktów nie
pokrywają technicznego kosztu wytworzenia wraz z kosztami sprzedaży, co jest związane m.in. z
poziomem rynkowych cen benzenu nierelatywnych do poziomu cen sprzedaży produktów z wytwórni
kaprolaktamu. Natomiast pokrywają koszty zmienne surowcowe tej produkcji i koszty zmienne
sprzedaży. Ponadto należy zaznaczyć, że w IV kwartale roku 2008/2009 łączna rentowność
sprzedaży tych produktów w relacji do kwartału poprzedniego znacząco wzrosła.
W IV kwartale roku 2008/2009 rentowność sprzedaży ogółem w Spółce zmniejszyła się w relacji do
poprzednich trzech kwartałów roku 2008/2009 ze względu na nałożenie się niekorzystnych wpływów
zjawisk, takich jak wyższa od 1 listopada 2008r. o ponad 10% cena gazu ziemnego, kontynuacja
skutków ogólnoświatowego kryzysu finansowego i gospodarczego zapoczątkowanego we wrześniu
2008r., zmiany w płynności finansowej sektora rolno-spożywczego.
Koszty operacyjne
Koszty operacyjne wg rodzaju

IV kw. 2008/2009

Wartość w mln zł
1.

Amortyzacja

2.

Zużycie materiałów i energii

3.

IV kw. 2007/2008

Odchylenie

18,1

20,4

-11,4%

390,4

365,5

6,8%

Podatki i opłaty

20,2

15,5

30,1%

4.

Wynagrodzenia

43,7

47,0

-7,0%

5.

Świadczenia na rzecz pracowników

12,7

16,6

-23,4%

6.

Pozostałe koszty rodzajowe

78,2

88,7

-11,8%

Koszty wg rodzaju razem

563,3

553,7

1,7%

25,2

36,3

-30,8%

7.

Zmiana stanu zapasów produktów i produkcji w toku i
RMK

8.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

8,5

8,6

-0,8%

9.

Wartość towarów i materiałów

1,9

57,4

-96,7%

531,6

566,2

-6,1%

Koszty działalności operacyjnej

Zmiana wartości amortyzacji wynika z weryfikacji, przez głównych użytkowników, okresów dalszego
używania posiadanego majątku, która jest wprowadzana do rachunku kosztów wraz
z rozpoczęciem każdego nowego roku obrotowego. Weryfikacja okresu ekonomicznej użyteczności
przeprowadzana jest zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi zasadami polityki rachunkowości
w Spółce. Amortyzacja podatkowa nie uległa zmianom.
Wzrost kosztów zużycia materiałów i energii o +6,8% wynika głównie ze wzrostu kosztów zużycia
surowców strategicznych.
Wzrost kosztów zużycia surowców strategicznych o +12,7% wynika m.in. z wyższych cen węgla,
energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz większej ilości zużytej gazu ziemnego, energii elektrycznej
z zakupu oraz benzenu.
Odnotowany przez Spółkę spadek ceny benzenu w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego
wyniósł -32,8%, a siarki o -27,5%.
Spadek kosztów materiałów i energii innych niż strategiczne wyniósł -33,9% co wynika głównie ze
znacznie mniejszych kosztów zakupu amoniaku.
Spadek kosztów wynagrodzeń pracowników o -3,3 mln zł tj. o -7,0% w relacji do analogicznego
okresu roku ub. nastąpił z tytułu mniejszego średniego wynagrodzenia osobowego, w związku z
niższą wypłatą w br nagrody na Dzień Chemika dla pracowników Spółki.
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Spadek świadczeń na rzecz pracowników o -23,4% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego
wynika głównie z mniejszego odpisu podstawowego na ZFŚS. W analogicznym okresie roku
ubiegłego miało miejsce jednorazowe zwiększenie odpisu na ZFŚS z przeznaczeniem na bony
wakacyjne dla pracowników.
Spadek pozostałych kosztów rodzajowych o -11,8% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego
dotyczy głównie mniejszych kosztów remontów zrealizowanych systemem zleconym (przy wyższych
kosztach realizowanych systemem własnym i wyższych kosztach remontów zrealizowanych ogółem w
kwartale) oraz pozostałych kosztów, w tym m.in.: mniejszych opłat za transport kolejowy i wodny oraz
mniejszych kosztów usług napraw i konserwacji.
Poziom kosztów działalności operacyjnej zrealizowany w IV kwartale roku obrotowego 2008/2009 jest
niższy o -6,1% od odnotowanego w IV kwartale roku ubiegłego, przy kosztach wg rodzaju wyższych
o +1,7%, głównie ze względu na niższą wartość (w cenach zakupu) sprzedanych towarów i
materiałów.
Koszty wg rachunku zysków i strat

IV kw. 2008/2009

IV kw. 2007/2008

1.

Koszty sprzedaży

37,6

44,0

2.

Koszty ogólnego zarządu

32,3

27,2

3.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

461,7

494,9

Koszty działalności operacyjnej

531,6

566,2

Niższe o -6,4 mln zł tj. o -14,6% koszty zmienne sprzedaży w relacji do analogicznego okresu roku
ubiegłego wynikają z:
•

mniejszej ilości sprzedanych produktów (głównie na eksport) - szacowana zmiana z tego tytułu, w
odniesieniu do głównych produktów Spółki, to około -7,2%;

•

niższych kosztów jednostkowych - szacowana zmiana z tego tytułu to około -5,1%.

Wzrost o +5,1 mln zł kosztów ogólnego zarządu wynika m.in. z: wyższych kosztów tzw. „innych usług
obcych” (w tym: usługi doradcze w zakresie redukcji kosztów oraz wdrożenia SAP), mniejszych
ujemnych odchyleń od wartości planowanych kosztów remontów (ujemne księgowania w obu
porównywanych okresach), wyższych kosztów wynagrodzeń oraz mniejszych ujemnych odchyleń sald
nierozliczonych w kosztach.
Mniejsze o -33,3 mln zł tj. o -6,7% koszty wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów
wynikają głównie z mniejszej o -55,5 mln zł wartości sprzedanych towarów i materiałów (w cenach
zakupu), w tym: soli potasowej w ramach działalności tradingowej, przy jednocześnie wyższych o
+22,2 mln zł tj. o +5,1% kosztach wytworzenia sprzedanych produktów (w tym m.in. wyższe koszty
zaopatrzenia w surowce strategiczne).
Produkcja
W okresie od 1 kwietnia 2009r. do 30 czerwca 2009r. w relacji do analogicznego okresu roku
ubiegłego:
− produkcja amoniaku w wytwórniach Spółki była wyższa o +5,7% ;
− produkcja nawozów azotowych w przeliczeniu na czysty składnik „N”- wyższa o +1,1%;
− produkcja kaprolaktamu – wyższa o +4,2%;
− produkcja melaminy – wykonana w 92,3%;
− produkcja nadtlenku wodoru – wyższa o +7,6% ;
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Wykonanie produkcji na głównych wytwórniach Spółki w IV kwartale roku 2008/2009 znacząco lepsze
w porównaniu do wykonania produkcji w analogicznym okresie roku ub. (za wyjątkiem melaminy) oraz
w relacji do wykonania kwartału poprzedniego.
Remonty
Remonty instalacji w raportowanym okresie przebiegały zgodnie z
rzeczowo-finansowym remontów przewidzianych na rok obrotowy 2008/2009.

przyjętym

Planem

Ochrona środowiska
1.

W kwietniu 2009r. nastąpiło przekazanie wybranemu kontrahentowi kotła parowego nr 2 do
realizacji inwestycji w celu przebudowy pod kątem dostosowania do obowiązujących norm emisji.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

2.

W kwietniu 2009r. zgodnie z harmonogramem, rozpoczęto realizację zadania pt. „Przebudowa
instalacji demineralizacji wody I” w celu zwiększenia mocy produkcyjnych i zmniejszenia ilości
zrzucanych ścieków.

Środki unijne
1. W kwietniu 2009r. cztery wnioski o dofinansowanie inwestycji własnych Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. - złożone we wrześniu 2008r. w trzech konkursach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) - znalazły się na listach wniosków rekomendowanych do
dofinansowania w ramach Priorytetu 4 POIiŚ z zatwierdzoną łączną kwotą dofinansowania ponad
40,2 mln zł. Są to projekty:
•

„Przebudowa instalacji Demineralizacji Wody w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.” działanie 4.4. Zatwierdzona kwota dofinansowania 8.081.500 zł.

•

„Przebudowa kotła parowego pod kątem dostosowania do obowiązujących norm emisji”działanie 4.5. Zatwierdzona kwota dofinansowania 8.999.100 zł.

•

„Budowa instalacji odsiarczania spalin w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.” – działanie 4.5.
Zatwierdzona kwota dofinansowania 20.000.000 zł.

•

„Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku - wymiana absorbera 150
K2” - działanie 4.2. Zatwierdzona kwota dofinansowania 3.129.897,78 zł.

2. W raportowanym okresie Zakłady Azotowe "Puławy" SA podpisały z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie trzy umowy o
dofinansowanie inwestycji własnych z funduszy strukturalnych UE na łączną kwotę
dofinansowania ponad 20,2 mln zł. na następujące projekty:
•

„Przebudowa instalacji demineralizacji wody w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.”
realizowanego w ramach działania 4.4 priorytetu IV Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Umowa podpisana 18 maja 2009r. Planowany
całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 41.800.000,00 PLN. Kwota dofinansowania
wynosi 8.081.500,00 PLN.

•

„Przebudowa Kotła Parowego pod kątem dostosowania do obowiązujących norm emisji”
realizowanego w ramach działania 4.5 priorytetu IV Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Umowa podpisana 17 czerwca 2009r.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 29.997.000,00 PLN. Kwota
dofinansowania wynosi 8.999.100,00 PLN.

•

„Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku - wymiana absorbera
150 K2” realizowanego w ramach działania 4.2 Priorytetu IV Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Umowa podpisana 30 czerwca 2009r.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 15 442 200,00 PLN. Kwota
dofinansowania wynosi 3.129.897,78 PLN.
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3. Wniosek „Budowa instalacji odsiarczania spalin w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.” –
działanie 4.5 z kwotą dofinansowania 20.000.000 zł (NFOŚiGW). został, zgodnie z zasadami
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i
Środowisko
przekazany
do
notyfikacji
Komisji Europejskiej, ze względu na wartość projektu, która przekracza kwotę 25 mln euro.
Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie to III/IV kwartał 2009r.
Polityka Personalna
1. Z dniem 10 kwietnia 2009 wszedł w życie nowy Regulamin Pracy podpisany w dniu 17 marca
2009 roku przez Zarząd Spółki oraz wszystkie działające w Spółce Zakładowe Organizacje
Związkowe.
2. W dniu 25 maja 2009r. Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego /ZZPRC/
zadecydował o odwieszeniu sporu zbiorowego, którego bieg rozpoczął się 30 czerwca 2008r. z
inicjatywy ZZPRC, a następnie został zawieszony na mocy porozumienia stron z dnia
22.01.2009r. W wyniku prowadzonych działań w kierunku rozwiązania tego sporu, w dniu 22 lipca
2009r. strony sporu podpisały porozumienie kończące spór, w którym ZZPRC odstąpił od
realizacji postulatów będących jego przedmiotem.
3. W dniu 9 czerwca 2009r. strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) podpisały
Protokół dodatkowy do ZUZP z dnia 22 marca 2006 r. dla pracowników Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. dotyczący zwiększenia odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych na 2009 r.
4. W dniu 9 czerwca 2009 r. Zarząd Spółki wydał Aneks Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 z 10 marca
2008r. w sprawie ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku
obrotowym 2008/2009.

Inwestycje
W IV kwartale roku obrotowego 2008/2009:
-

poniesiono wydatki w kwocie 55,9 mln zł na realizacje 57 projektów inwestycyjnych, w tym: 15,9
mln zł na 12 projektów realizowanych z podwyższenia kapitału;

-

zakończono realizację (odebrano) 13 projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzono odbiór
główny częściowy 1 projektu inwestycyjnego.

-

na majątek firmy przekazano środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości
31,3 mln zł, w tym: 23,7 mln zł z tytułu projektów inwestycyjnych zakończonych (w tym: jeden
odebrany częściowo).

Ponadto z planowanego budżetu remontowego w IV kwartale 2008/2009 przekwalifikowano na
ulepszenia kwotę 5,5 mln zł.
Główne wydatki w raportowanym kwartale dotyczyły: modernizacji ciągu produkcyjnego tlenowniaamoniak-mocznik, przebudowy kotła parowego nr 2 pod kątem dostosowania do obowiązujących
norm emisji, przebudowy instalacji demineralizacji wody, realizacji docelowej instalacji AdBlue,
modernizacji instalacji kwasu siarkowego i oleum, zakupu i wdrożenia systemu informatycznego ERPSAP, modernizacji stacji sprzęgłowej – etap 2, modernizacji wnętrz TVA (2szt.) w konwertorach do
syntezy amoniaku w Wydziale Amoniaku II oraz budowy stacji redukcyjno-schładzającej 10/4 MPa nr
III.
W skali roku obrotowego 2008/2009 poniesiono wydatki w kwocie 148,7 mln zł (bez ulepszeń) na
realizację 124 projektów inwestycyjnych, w tym: 45,3 mln zł na 19 projektów realizowanych z
podwyższenia kapitału.
Zafakturowane nakłady na budowę i modernizację środków trwałych (wraz z ulepszeniami) w roku
obrotowym 2008/2009 wyniosły 160,4 mln zł i były wyższe od nakładów roku poprzedniego o 48,6%.
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Zobowiązania i należności
30.06.2009r.

(mln zł)
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług
Kredyty i pożyczki
Z
tytułu
emisji
dłużnych
papierów wartościowych
Inne
Zobowiązania
krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług
Kredyty i pożyczki
Z
tytułu
emisji
dłużnych
papierów wartościowych
Zaliczki otrzymane na dostawy
Z
tytułu
podatków,
ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń
Z tytułu wynagrodzeń
Inne
Fundusze specjalne
Należności z tytułu dostaw i
usług

31.03.2009r.

0,3

31.12.2008r.

0,4

0,4

30.09.2008r.

30.06.2008r.

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,4

0,4

0,3

0,0

304,4

413,6

372,2

240,2

313,1

162,6

174,6

139,5

140,2

178,0

0,0

0,0

0,0

0,1

59,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

7,6

1,3

2,9

1,5

40,1

60,2

62,6

39,5

14,9

7,9
86,3
7,4

8,2
154,7
8,3

9,1
156,6
3,1

8,2
44,0
5,3

8,2
43,3
7,4

230,3

259,4

226,6

274,0

243,3

Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych
Spółka dysponując nadwyżką środków pieniężnych lokowała je wykorzystując głównie lokaty bankowe
oraz w mniejszym zakresie papiery skarbowe. Odsetki wypracowane z tego tytułu za IV kwartał roku
obr. 2008/2009 wyniosły 8.546.187 zł. Lokowanie odbywało się na warunkach rynkowych, w
przypadku lokat bankowych uzyskiwano stawki powyżej WIBID-u dla adekwatnego okresu lokaty.
IV kwartał 2008/2009

/PLN/

odsetki od lokat naliczone i otrzymane

7 594 646

odsetki od papierów skarbowych naliczone i otrzymane

951 540

Razem

8 546 187

W raportowanym okresie zwiększyła się ilość środków lokowanych przez Spółkę - średni poziom lokat
(z uwzględnieniem kaucji) był większy o 12% w porównaniu do minionego okresu.
Tabela poniżej prezentuje wartości ulokowanych środków pieniężnymi w Spółce na dzień 30.06.2009r.
(zestawienie nie uwzględnia lokat utworzonych ze środków kaucji będących zabezpieczeniem
akredytywy importowej i zawartych transakcji walutowych)
Lokaty wg walut
wartość
lokaty w PLN

średnioważone
oprocentowanie
wartość

lokaty w EUR

lokaty w USD

średnioważone
oprocentowanie
wartość
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31.03.2009

30.06.2009

509 309 899 PLN

487 192 248 PLN

5,89%

4,85%

4 679 307 EUR

2 022 495 EUR

1,33%

0,33%

3 103 778 USD

4 745 363 USD

średnioważone
oprocentowanie

0,46%
145 786 506 PLN

wartość
bony skarbowe

średnioważone
oprocentowanie

0,61%
58 750 800 PLN

6,06%

4,05%

Wyniki osiągnięte na transakcjach zabezpieczających ryzyko kursowe
W okresie IV kwartału roku obrotowego 2008/2009 zostało rozliczonych łącznie 57 transakcji z
wynikiem (-) 69 101 009,95 zł ( w tym 61% wyniku dotyczy transakcji EUR). W roku obrotowym
2008/2009 zostało rozliczonych łącznie 173 transakcji z wynikiem (-)122 696 361,0 zł (w tym 59%
wyniku dotyczy transakcji EUR). Wpływ transakcji zabezpieczających na wynik na działalności
finansowej za rok obrotowy 2008/2009 wyniósł (-) 160 735 015,60 zł w tym:
(-) 122 696 361,00zł z tytułu transakcji zrealizowanych,
(-)
(-)

33 093 493,24zł z tytułu wyceny na dzień 30 czerwca 2009r. transakcji otwartych,
4 945 161,36zł wyksięgowanie wyceny transakcji otwartych na dzień 30 czerwca 2008r.

Jednocześnie załamanie kursu złotego pozwoliło Spółce na osiągnięcie wyższych niż planowane
przychodów operacyjnych nominowanych w walutach obcych. Wzrost ten w skali roku w stosunku do
wartości planowanych wyniósł 171,5 mln złotych.
Transakcje zabezpieczające Spółka zawierała przy kursach wyższych od kursów przyjętych w
budżecie na rok obrotowy 2008/2009, różnica pomiędzy przychodami osiągniętymi przy kursach
zabezpieczonych, w stosunku do kursów budżetowych wyniosła 48,9 mln zł.

Ubezpieczenie majątku Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
W dniu 24 czerwca 2009r. została zawarta Polisa seria 9LU36490004 do Umowy Generalnej z dnia 23
czerwca 2008r. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na okres od dnia 01 lipca 2009r. do dnia
30 czerwca 2010r.
Stronami w/w umowy są Zakłady Azotowe "Puławy"S.A. przy udziale MENTOR S.A. oraz Powszechny
Zakład Ubezpieczeń S.A. (Koasekurator Wiodący), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA
S.A. (Koasekurator) i Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. (Koasekurator).
Za zobowiązania wynikające z polisy każdy Koasekurator odpowiada w części wynikającej z
przyjętego na siebie procentowego udziału w koasekuracji, wynoszącej odpowiednio: Powszechny
Zakład Ubezpieczeń S.A. w wysokości 49 %, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
w wysokości 36% oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w wysokości 15%.

Ubezpieczenie Ryzyka Kredytu Kupieckiego
W dniu 17 lutego 2009r. Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. przyjął do postępowania
windykacyjnego sprawę przeciwko MEPA N.V. zgłoszoną przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Kwota zlecenia 705.455,04 EUR. Do końca czerwca 2009 roku MEPA N.V. wpłaciła 280.920 EUR.
Windykacja jest kontynuowana.

9

Wygaśnięcie limitu kredytowego
W dniu 28 czerwca 2009r. wygasła Umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego
zawarta z PKO BP S.A. Wynegocjowano warunki nowej umowy na 20 mln PLN na 1 rok. W dniu 20
sierpnia 2009r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę zgodnie z którą zaakceptował warunki przedstawione
przez Bank w projekcie Umowy Kredytowej i wyraził zgodę na zawarcie umowy z PKO BP SA.
Budowa Elektrowni w Puławach
W dniu 15 czerwca 2009r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. - w odpowiedzi na złożony wniosek do
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. - otrzymały warunki przyłączenia bloków
energetycznych 2 X 830 MW do Krajowej Sieci Przesyłowej.
Zakup akcji Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA
W dniu 5 czerwca 2009 r. Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. złożyły deklarację nabycia akcji serii C
Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. w transzy inwestorów instytucjonalnych w pierwszej ofercie
publicznej. Pomimo tego Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA nie wystosował zaproszenia do
złożenia zapisów na oferowane akcje. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki w dniu 12 marca 2009r. zrezygnowało z rozpatrywania zasadniczego punktu obrad tj.: punktu 5
"Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji innej spółki w ramach pierwszej oferty publicznej"
Wdrażanie systemów informatycznych:
Rok obrotowy 2008/2009 był okresem wdrażania systemów:
1. ERP SAP - zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie;
2. STAR LIMS - system zarządzania jakością, którego podstawową funkcjonalnością jest
ułatwienie procesu kontroli surowców i wyrobów gotowych oraz monitorowanie przebiegu
procesu technologicznego w laboratoriach Zakładów Azotowy „Puławy” S.A., został
uruchomiony w lipcu 2009 roku;
3. FileNet - system elektroniczny obiegu dokumentów jest na etapie dalszego wdrażania.

Wdrożenie MSR/MSSF
W związku z podjęciem przez Zarząd Spółki Uchwały o prowadzeniu w roku obrotowym 2009/2010
Polityki Rachunkowości w oparciu o przepisy MSR / MSSF i uruchomieniu procedury wyceny majątku
trwałego Spółki wg wartości godziwej, zgodnie z MSR/MSSF, dokonano wyceny wg stanu na dzień 1
lipca 2008 r., która będzie prezentowana w przyszłych okresach sprawozdawczych.
Od 1 lipca .2009 r. MSR/MSSF Spółka prowadzi Politykę Rachunkowości w oparciu o
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej;

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
Zaopatrzenie w surowce strategiczne
Gaz ziemny:
W trakcie trwania raportowanego okresu nastąpiła zmiana taryf dotyczących zaopatrzenia w gaz
ziemny.
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I tak:
1. Do 31 maja 2009r. zakupy gazu ziemnego Spółka realizowała zgodnie z Taryfą dla paliw
gazowych PGNiG S.A obowiązującą od 1 listopada 2008r. (wyższą od poprzedniej o
+11,13%). Stawki opłat sieciowych oraz abonamentu pozostawały na poziomie,
obowiązującym od 25 kwietnia 2008r. W związku z powyższym cena gazu ziemnego wraz z
przesyłem dla Spółki była wyższa od poprzedniej o +10,38%.
2. W dniu 7 maja 2009 r. Prezes URE decyzją Nr DTA-4212-2(16)2009/652/II/AG zatwierdził
nową Taryfę dla paliw gazowych PGNiG S.A., część A pt.: Taryfa w zakresie dostarczania
paliwa gazowego nr 2/2009. Zgodnie z tą decyzją, począwszy od 1 czerwca 2009 r., cena
gazu ziemnego dla naszej Spółki obniżyła się o ok. -8,85% w relacji do poprzedniej taryfy, a
koszty przesyłu gazu wzrosły o ok. +17,7% przy maksymalnym poborze zamówionego gazu.
Taryfa w zakresie dostarczania paliwa gazowego nr 2/2009 zatwierdzona została na okres do
dnia 31 marca 2010 r. Po uwzględnieniu kosztów przesyłu, przy poborze zgodnym z
zamówioną mocą, cena paliwa gazowego ogółem dla Spółki obniżyła się o ok. -7,15% w
relacji do ceny realizowanej przed zmianą.
Energia elektryczna
W IV kwartale 2008/2009 Spółkę obowiązywały ceny kontraktowe energii elektrycznej i przesyłu, które
weszły w życie od 1 stycznia 2009 r. pomniejszone o uzyskane rabaty zależne od planu poboru oraz
jego wykonania.
W dniu 15 kwietnia 2009 r. został podpisany Aneks do umowy o sprzedaż energii elektrycznej i
świadczenie usług przesyłowych z dnia 20.12.1999 r. zawartej z PGE Lubelskie Zakłady
Energetyczne S.A. Aneks wprowadza zmiany cen energii elektrycznej w okresie marzec-grudzień
2009 r. oraz zmienia zasady rozliczania odchyleń w poborze energii elektrycznej. Obniżka cen w
stosunku do poprzednio obowiązującego poziomu (określonego Aneksem z dnia 23 stycznia 2009, o
którym Spółka informowała raportem nr 12/2009) wynika głównie z ustawowej zmiany podmiotu
zobowiązanego do regulowania podatku akcyzowego (dotychczas – wytwórca, a obecnie - podmiot
posiadający koncesję w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.) oraz
uzyskanego przez Zakłady rabatu. Ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe oraz opłata
abonamentowa w 2009 r. określone są w Taryfie dla energii elektrycznej PSE-Operator S.A.
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15.01.2009 r.

Węgiel
W IV kwartale roku obrotowego 2008/2009 nadal obowiązywały ceny węgla energetycznego z kopalń
polskich, które weszły w życie od 1 stycznia 2009 r.
W analizowanym okresie realizowane były dostawy węgla rosyjskiego zamówionego na I półrocze
2009 r. Zabezpieczono dostawy na II półrocze 2009 r. W końcu analizowanego okresu cena węgla na
rynkach europejskich przekroczyła poziom 70 USD/tonę,.
Benzen
W analizowanym okresie odnotowano systematyczne wzrosty cen benzenu, przy utrzymujących się
cenach ropy naftowej na poziomie ok.60 USD/bbl. W dalszym ciągu obserwowano zwiększone
zapotrzebowanie na benzen na Dalekim Wschodzie. W kolejnych miesiącach raportowanego okresu
wg notowań ICIS ceny kształtowały się następująco: kwiecień 381€/t, maj 439€/t i czerwiec 525 €/t.
Metale szlachetne
Ceny na rynku metali szlachetnych charakteryzowały się względną stabilnością bez gwałtownych
wzrostów i spadków.
Średnia cena platyny na Giełdzie Londyńskiej w IV kwartale roku obrotowego Spółki 2008/2009
wynosiła 1178USD/uncję (wzrost o 5,17%).ceny rodu wykazały poziom 1413USD/uncję (wzrost o
23%), natomiast ceny złota uzyskały wartość 922 USD/uncję (wzrost o 1,6%).
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Amoniak
W raportowanym okresie Spółka kontynuowała zakupy amoniaku( kwiecień’09). Ceny kształtowały się
na poziomie 250-290 USD/t w zależności od warunków dostawy. W okresie maj –czerwiec ceny
amoniaku z importu wykazywały tendencje spadkowe (Rosja), ukraiński rynek przeżywał trudności
związane z ograniczeniami dostaw surowca do produkcji amoniaku. W dwóch ostatnich miesiącach
kwartału nie realizowano zakupów (nieznaczna ilość w maju’09) z uwagi na zmniejszony poziom
produkcji.
Siarka
Cena siarki dostarczanej do Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. utrzymywała się na niskim poziomie.

Sytuacja na rynku nawozowym w IV kwartale roku obrotowego 2008/2009
Rynek krajowy
•

Długotrwały brak opadów w drugiej połowie poprzedniego i na początku obecnego kwartału
opóźnił terminy agrotechniczne aplikacji nawozów, a w większości wyeliminował ostatnią
dawkę nawożenia.

•

Presja na krajowe ceny nawozów w wyniku importu ze Wschodu.

•

W maju i czerwcu 2009 odnotowano spadek sprzedaży nawozów w związku z kończącym się
wiosennym sezonem aplikacji nawozów.

•

Krajowa powierzchnia zasiewów zbóż ozimych pod nowe zbiory jest według wstępnych ocen
niższa niż przed rokiem o około 80 tys. ha. Nie było większych strat w uprawach zbóż
ozimych, ponieważ zima miała dosyć łagodny przebieg. Niekorzystnie na wysokość plonów
wpłynęła jednak susza w kwietniu b.r. oraz nadmierne opady w czerwcu 2009.

Rynek zagraniczny
•

Rząd chiński ogłosił zrewidowane taryfy ceł eksportowych na nawozy. Stawka cła
eksportowego na mocznik, która ma obowiązywać od 1 lipca do 15 września 2009 r., została
obniżona do 10%. Od 16 września zostanie ponownie wprowadzone cło eksportowe na
mocznik w wysokości 110% i pozostanie w mocy do 31 października. Natomiast od 1
listopada 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. ma obowiązywać kolejna stawka w wysokości 10%.

•

23 kwietnia 2009r. Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie przeglądu antydumpingowego na
saletrę pochodzenia ukraińskiego. Okres postępowania wyniesie 12-15 miesięcy. W tym
czasie będzie utrzymane cło antydumpingowe w wysokości 33 EUR/tonę.

•

Eksplozja w fabryce koncernu Yara w Tertre (Belgia), o zdolnościach produkcyjnymi nawozów
azotowych 920 tys. ton rocznie, w czerwcu 2009 spowodowała zatrzymanie instalacji do
produkcji amoniaku na dłuższy okres czasu.

•

W przeciwieństwie do nawozów azotowych i fosforowych, ceny potasu na rynku globalnym
utrzymywały się na wyoskim poziomie 700 USD/t, mimo drastycznego spadku popytu, który
miał swój początek w drugiej połowie 2008 r.

•

Według wstępnych ocen powierzchnia upraw zbóż w 27 krajach Unii Europejskiej w 2009/10r.
wyniesie 58,5 mln ha (w roku 2008/2009 było to 59,6 mln ha).
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•

Strategie Grains (SG) przewiduje obniżenie całkowitych zbiorów pszenicy i kukurydzy we
Wspólnocie Europejskiej. Według opublikowanej 18 czerwca br. prognozy, zbiory pszenicy w
bieżącym sezonie wyniosą 126 mln t (-9,8% r/r), a kukurydzy 57,4 mln t (-7,9% r/r).

•

Amerykański Departament Rolny (USDA) skorygował w czerwcu b.r. w dół prognozę
światowych zbiorów kukurydzy w nowym sezonie do 781,5 mln t wobec 787,3 mln t w sezonie
2008/2009.

Sytuacja na rynku chemikaliów w IV kwartale roku obrotowego 2008/2009

Kaprolaktam
•

Unikatowe pełne zdolności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. płatkowania kaprolaktamu
oraz odnotowany w raportowanym okresie silny popyt i sukcesywny wzrost cen kaprolaktamu
na rynku azjatyckim, umożliwiły Spółce utrzymanie produkcji na poziomie 100% zdolności
produkcyjnych tej wytwórni.

•

W Europie w raportowanym okresie wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych
kaprolaktamu wyniósł około 75%,

•

Z powodu trudnej sytuacji rynkowej Mitsubishi Chemical Corporation (MCC, Japonia) oraz
Braskem (Brazylia) wycofali się z produkcji kaprolaktamu. Japoński producent podjął taką
decyzję ze względu na zmniejszający się popyt w Japonii na produkty pochodzenia
petrochemicznego i narastającą konkurencją ze strony Środkowego Wschodu (niższe koszty
produkcji).

Melamina
•

IV kwartał roku obrotowego 2008/2009, podobnie jak jego III kwartał, charakteryzował się
niskim popytem na melaminę na rynku europejskim. Sytuacja ta przełożyła się na obniżki cen
produktu o ok. 12,5% w stosunku do poprzedniego kwartału. Za sprawą utrzymującego się
ogólnoświatowego kryzysu finansowego i trudnej sytuacji rynkowej, wykorzystanie zdolności
produkcyjnych melaminy w Europie plasowało się na poziomie 75-80%.

Nadtlenek Wodoru
•

Znaczne spowolnienie w branży papierniczej wynikające z ogólnoświatowego kryzysu
negatywnie wpłynęły na rynek nadtlenku wodoru w Europie. IV kwartał to głównie informacje o
zamknięciach, odstawieniach instalacji produkcyjnych nadtlenku wodoru tj. zmniejszeniu
produkcji na europejskim rynku.

AdBlue
•

Ogólnoświatowy kryzys finansowy negatywnie wpłynął na rynek usług transportowych,
co również miało bezpośredni wpływ na konsumpcję AdBlue. Pomimo tego Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły sprzedaż tego
produktu ponad trzykrotnie (ilościowo i wartościowo).
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3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. w prezentowanym okresie
Sezonowość przychodów ze sprzedaży produktów
nawozowych oraz nienawozowych
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Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyeliminowały sezonowość konsumpcji nawozów poprzez zawarcie
długoletnich kontaktów oraz konsekwentne stosowanie efektywnej polityki handlowej. Ponadto Spółka
posiada możliwości eksportowe oraz wewnętrznie zintegrowany system produkcji umożliwiający
elastyczne zarządzanie asortymentem produktów. Pozostałe produkty Spółki funkcjonują na rynkach
bez elementu sezonowości.
Okresowe, powtarzające się cyklicznie zmniejszenie przychodów ze sprzedaży produktów
nawozowych jest związane z sezonem remontowym instalacji produkcyjnych Spółki - np. IV lub I
kwartał roku obrotowego, za wyjątkiem nietypowego I i II kwartału roku 2008/2009 ze względu na
ogólnoświatowy kryzys finansowy zapoczątkowany we wrześniu 2008r.
W produktach chemicznych sezonowość nie jest odczuwalna.

4.

Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych

W raportowanym okresie nie przeprowadzano emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych
papierów wartościowych.

6.

Wskazanie zdarzeń mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
1. Dnia 4.08.2009 została podpisana pierwsza umowa ERUPA (ERU Purchase Agrement) na
sprzedaż jednostek ERU (Emission Reduction Units) generowanych przez Zakłady Azotowe
"Puławy" S.A. Zgodnie z zapisami Umowy Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. będą miały możliwość
zbywania wygenerowanych jednostek emisji po cenie opartej na notowaniach rynkowych
jednocześnie mając zagwarantowany jej minimalny poziom.
2. Obecnie trwają negocjacje w sprawie zawarcia drugiej umowy ERUPA na sprzedaż jednostek
ERU generowanych w latach 2008 – 2012.
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3. W dniu 15 lipca 2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Remzap” Sp. z o.o. Uchwałą
Nr 6/NZW/09 dokonało z dniem 03.08.2009 r. połączenia spółki „Remzap” Sp. z o.o. jako spółki
przejmującej i spółki „Elzap” Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej z jednoczesnym podwyższeniem
kapitału zakładowego spółki „Remzap” Sp. z o.o. z kwoty 1 563 450,00 zł do kwoty 1 811 670,00
zł. Od dnia 03.08.2009r w skład grupy kapitałowej wchodzi 10 podmiotów prawa handlowego, w
tym: 6 spółek zależnych oraz 4 spółki stowarzyszone.
4. W lipcu 2009r. Spółka złożyła dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji własnych z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) tj.:
•

Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku – wymiana absorbera 150
K2”- linia II. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 15.000.000PLN.
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2.952.416 PLN.

•

"Zagospodarowanie odpadów z biologicznej oczyszczalni ścieków w ZAP". Planowany
całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 15.072.000,00 PLN. Wnioskowana kwota
dofinansowania wynosi 4.473.600,78 PLN.

Wnioski są w trakcie oceny formalnej.
5. W dniach 15 i 22 lipca 2009 r. Zarząd Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zawarł porozumienie
płacowe z pięcioma organizacjami związkowymi działającymi w Spółce, co zakończyło trwający
od ponad roku spór zbiorowy ze Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego (ZZPRC).
Zarząd podwyższył wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok
2008/2009 do poziomu 7,7%.
6. W dniu 23 lipca 2009r. zawarto pomiędzy: Zakładami Azotowymi ”Puławy” S.A., Zakładami
Włókien Chemicznych „Stilon” S.A. i TU Euler Hermes S.A. Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia
09.02.2009r.. Zgodnie z tym Aneksem ZWCh „Stilon” S.A. w Gorzowie Wielkopolskim
zobowiązania dotyczące miesiąca lipca 2009r. wykonają w miesiącach sierpień-listopad 2009r. z
uwagi na postoje remontowe na instalacjach produkcyjnych.
7. W dniu 24 lipca 2009r., w związku z nieautoryzowanymi publikacjami medialnymi,
w których zawarta była interpretacja danych finansowych mogąca wprowadzić w błąd
akcjonariuszy, Zarząd Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. podał szacunkowe wyniki finansowe
za rok obrotowy 2008/2009 (Raport bieżący Nr 37/2009) Zaudytowane wyniki finansowe za rok
obrotowy 2008/2009 Spółka przedstawi w raporcie rocznym, który zostanie opublikowany 3
września br.
8. W dniu 31 lipca 2009r odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Przedmiotem WZ było podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki oraz Regulaminie
Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem zmian było dostosowanie niniejszych regulacji do
znowelizowanego kodeksu spółek handlowych obowiązującego od dnia 3 sierpnia 2009r.
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7. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
[tys. zł]
POZYCJE POZABILANSOWE

30.06.2009r.

31.03.2009r.

31.12.2008r.

30.09.2008r.

30.06.2008r.

1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych :
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-zgłoszone roszczenia
1.2. Od pozostałych jednostek :

4 408
0
0
0
4 408

4 463
0
0
0
4 463

4 567
0
0
0
4 567

9 880
5 363
0
5 363
4 518

- z tytułu dostaw i usług

2 618

2 618

2 618

2 618

11 090
5 363
0
5 363
5 727
2 618

7
251
1 532
36 502

7
316
1 522
37 276

7
330
1 612
35 615

7
280
1 612
52 535

11 836

13 010

12 528

10 028

8 965

11 836
0

13 010
0

12 528
0

10 028
0

8 965
0

24 666

24 266

23 087

42 507

41 913

0
0
132
24 534
85 848
67 536

0
0
80
24 186
89 398
70 701

0
0
11
23 076
93 239
70 701

0
20 013
0
22 493
67 418
51 079

0
20 013
10
21 890
34 998
20 243

0

402

402

2 927

2 927

18 303
9

18 282*)
12

12 832
8

13 403
9

11 818
9

0

0

9 295

0

0

126 758

131 137

133 421

129 833

96 965

- z tytułu niedoborów
- należne odszkodowania
- zgłoszone roszczenia
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek
powiązanych :
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- z tytułu kar
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek
:
- z tytułu kar
- z tytułu kosztów likwidacji instalacji
- z tytułu zgłoszonych reklamacji
- inne
3. Inne :
- dotyczące środków trwałych
- z tytułu dokumentacji środków
trwałych w budowie
- dotyczące zapasów
- opakowania zwrotne objęte kaucją
- świadectwa pochodzenia energii
elektrycznej
Pozycje pozabilansowe, razem

*) w tym: kwota 4.367,3 tys. zł dotyczy katalizatora przekazanego
podtlenków azotu.

7
270
2 831
50 878

Spółce w ramach współpracy przy projekcie redukcji

W IV kwartale 2008/2009 roku nadal funkcjonowało udzielone przez Zakłady Azotowe ”Puławy” S.A.
poręczenie kredytu udzielonego przez BRE S.A. dla BBM Sp. z o.o. Maksymalna wartość poręczenia
3.730.000 USD. W raportowanym kwartale nie nastąpiły zmiany w tym poręczeniu udzielonym przez
ZAP.
8.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Łączna wartość postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań albo wierzytelności,
jest niższa niż 10% kapitałów własnych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A..
9.

Informacje o zawarciu przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. lub jednostkę od nich zależną
jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one
istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

W raportowanym okresie nie wystąpiły ww. transakcje.
10. Informacje o udzieleniu przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. lub przez jednostkę od nich

zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji
W okresie od 1 kwietnia 2009r. do 30 czerwca 2009r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i jednostki
zależne nie udzielały poręczeń lub gwarancji o łącznej wartości istniejących poręczeń stanowiących
wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
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11. Inne informacje, które zdaniem Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. są istotne dla oceny

ich sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian

1.

W dniu 15 kwietnia 2009r. Rada Nadzorcza Spółki ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na
dwóch Członków Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. odpowiedzialnych za strategię i
rozwój przedsiębiorstwa oraz za finanse przedsiębiorstwa.

2.

W dniu 22 maja 2009r., w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Rada
Nadzorcza powołała od dnia 1 lipca 2009r. na Członków Zarządu Spółki: Pana Andrzeja Kopcia odpowiedzialnego za finanse przedsiębiorstwa oraz Pana Zenona Pokojskiego odpowiedzialnego za strategię i rozwój przedsiębiorstwa. Wybrani kandydaci objęli swoje funkcje
na okres wspólnej kadencji Zarządu, kończącej się 16 listopada 2009r.

3.

W raportowanym okresie prowadzono intensywne prace w zakresie wdrożenia w Spółce
Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP SAP. Jest to realizacja podpisanej w dniu
27 maja 2008r Umowy z Asseco Poland sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Wdrożenie systemu
ERP SAP powiązane jest
z przejściem Spółki od roku obrotowego 2009/2010 na
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, zgodnie z Uchwałą Nr 8 NWZ Z.A.”Puławy” S.A. z
dnia 25 września 2008r.

4.

Zakończono prace związane z usprawnieniem obowiązującej struktury organizacyjnej Spółki,
zapoczątkowane wprowadzeniem od 1 stycznia 2009r. nowego Regulaminu Organizacyjnego
wraz ze schematem organizacyjnym. Na podstawie analizy i oceny funkcjonowania struktury
organizacyjnej oraz na podstawie raportu z audytu operacyjnego przygotowanego przez KPMG
Advisory sp. z o.o. sp.k., w Spółce zostały opracowane szczegółowe regulaminy organizacyjne
oraz szczegółowe schematy organizacyjne poszczególnych pionów i komórek organizacyjnych
bezpośrednio podległych Zarządowi Spółki. W czerwcu 2009r. weszły w życie zarządzenia
wprowadzające nowe szczegółowe struktury organizacyjne i tym samym został zakończony
proces wdrażania zmian organizacyjnych.

5.

W ramach prowadzonego Projektu „Redukcja Kosztów -10;-15;-20”, w Spółce zostały
zidentyfikowane inicjatywy oszczędnościowe i pro-efektywnościowe. Dalsze prace kontynuowane
będą w oparciu o założenia przedstawione przez Deloitte Advisory Sp.z o.o w „Programie
Redukcji Kosztów „10-15-20” oraz w „Koncepcji monitorowania i raportowania wdrożenia”.
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