Pozostałe informacje do SA-Q 1/2006 ZA „Puławy” SA
1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Zakładów Azotowych „Puławy”
Spółka Akcyjna w okresie od 1 lipca 2006r. do 30 września 2006r. wraz z wykazem
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących;
1.1. Przychody
W I kwartale roku obrotowego 2006/2007 sprzedaż osiągnęła poziom 460,3 mln zł, co stanowi 109,0%
wykonania przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Na większe przychody wpłynęły głównie:
- większe o + 20,5% przychody ze sprzedaży kaprolaktamu (większa o +21,3% ilość sprzedana
przy niższych o -0,7% cenach sprzedaży w zł);
- większe o +14,7% przychody ze sprzedaży saletry amonowej (większa o +7,3% ilość sprzedana
przy wyższych o +6,9% cenach sprzedaży w zł);
- większe o +12,7% przychody ze sprzedaży melaminy (większa o +15,9% ilość sprzedana przy
niższych o -2,8% cenach sprzedaży w zł);

Sprzedaż wg produktów
Wartość w mln zł

I kw. 2006/2007

I kw. 2005/2006

Produkty nawozowe
1.

Mocznik

26,7

28,1

2.

Saletra amonowa

98,3

85,7

3.

RSM

103,5

104,3

4.

Siarczan amonu

11,5

12,7

240,0

230,8

Razem produkty nawozowe
Produkty nienawozowe
1.

Melamina

86,7

77,0

2

Kaprolaktam

95,8

79,6

3.

Nadtlenek wodoru wp 100%

4,6

4,9

5.

Dwutlenek węgla

3,6

2,6

190,8

164,0

29,5

27,4

460,3

422,2

Razem produkty nienawozowe
Pozostała sprzedaż
Sprzedaż ogółem

W I kwartale 2006/2007 sprzedaż produktów nawozowych i nienawozowych wyniosła 430,8 mln zł i
była wyższa o +36,0 mln zł tj. o +9,2% w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost
przychodów ze sprzedaży pozostałych produktów ogółem o +2,1 mln zł osiągnięto głównie poprzez:
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sprzedaż amoniaku ciekłego w cysternach oraz większą produkcję i sprzedaż energii elektrycznej na
wymianę.
Sprzedaż wg produktów
Ilość w tonach
1.

Produkty nawozowe

2.

Produkty nienawozowe

I kw. 2006/2007

I kw. 2005/2006

448 256

446 656

55 828

46 796

W raportowanym okresie w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano większą
tonażowo sprzedaż zarówno produktów nawozowych (o +0,4%) jak i nienawozowych (o +19,3%).
Udział eksportu w danej kategorii przychodów ze
sprzedaży

I kw. 2006/2007

I kw. 2005/2006

1.

Produkty nawozowe

50%

59%

2.

Produkty nienawozowe

71%

60%

3.

Pozostała sprzedaż *

0%

14%

Sprzedaż ogółem

56%

56%

* w tym: sprzedaż towarów i materiałów.

Spadek udziału eksportu w sprzedaży produktów nawozowych Spółki wynika ze zmniejszonej ilości
sprzedaży na eksport: RSM, saletry amonowej i mocznika (rekompensowane zwiększoną sprzedażą
w kraju).
Na podstawie średnich kursów NBP w okresie lipiec’06 – wrzesień’06 w relacji do analogicznego
okresu roku ubiegłego złoty umocnił się wobec EUR o + 1,63% i wobec USD o + 5,88%. Większość
obrotów walutowych Spółka realizuje w EUR. W związku z faktem, że Spółka posiada duży udział
eksportu w sprzedaży ogółem, aprecjacja złotówki niekorzystnie odbiła się na wynikach sprzedaży
eksportowej.
1.2. 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

I kw. 2006/2007

I kw. 2005/2006

Produkty nawozowe*

3 - 14%

5 - 16%

Produkty nienawozowe**

3 - 20%

-3 - 20%

Pozostała sprzedaż

5%

5%

Razem

6%

8%

* Grupa zawiera RSM, mocznik, saletrę amonową. Nie zawiera siarczanu amonu.
** Grupa zawiera melaminę, kaprolaktam łącznie z siarczanem amonu (jako produkt uboczny kaprolaktamu) oraz nadtlenek
wodoru
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1.3. Koszty
Koszty operacyjne wg rodzaju
Wartość w mln zł
1.

Amortyzacja

2.

Zużycie materiałów i energii, w tym:

I kw. 2006/2007

I kw. 2005/2006

24,9

29,8

313,0

237,2

157,9

120,2

Zużycie energii elektrycznej

48,0

44,6

Zużycie benzenu

43,2

31,8

Zużycie węgla

23,3

22,5

3.

Podatki i opłaty

8,2

7,8

4.

Wynagrodzenia

33,3

31,9

5.

Ubezpieczenia społeczne

7,8

7,3

6.

Pozostałe koszty rodzajowe

56,3

66,8

Koszty wg rodzaju razem

443,5

380,9

Zużycie gazu ziemnego

7.

Zmiana stanu zapasów produktów i produkcji w toku
i RMK

8,6

-10,0

8.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

3,8

4,5

9.

Wartość towarów i materiałów

11,6

13,5

442,7

399,9

Koszty działalności operacyjnej

W kosztach rodzajowych największy wartościowo wzrost w relacji do analogicznego okresu roku
ubiegłego odnotowano w pozycji „zużycie materiałów i energii” o +75,9 mln zł (tj. o +32,0%), a w tym:
koszt zużycia gazu ziemnego o +37,7 mln zł (tj. o +31,4%), koszt zużycia benzenu o +11,4 mln zł ( tj.
o +36,0%), koszt zużycia energii elektrycznej z zakupu o +3,4 mln zł ( tj. o +7,5%), koszt zużycia
węgla o +0,8 mln zł (tj. o +3,5%).
•

Wzrost kosztów gazu ziemnego wynika z wyższej o + 28,2% średnioważonej ceny
zakupu przy większej o +2,5% zużytej ilości w porównaniu do analogicznego okresu roku
ubiegłego;

•

Wzrost kosztów zużycia benzenu wynika z wyższej o +26,7% średniej jednostkowej ceny
zakupu i większej o + 7,3% ilości zużytej do produkcji.

•

Wzrost kosztów energii elektrycznej wynika z większej o +4,0% ilości zakupionej energii
elektrycznej przy średnioważonej cenie (wraz z kosztami przesyłu) wyższej o
+3,4%.

•

Wzrost kosztów węgla wynika głównie z większej o +2,0% średniej jednostkowej ceny
zakupu przy większej o +1,5% ilości zużytej do produkcji.

Wyższe o + 3,9% (o +0,3 mln zł) podatki i opłaty wynikają głównie z wyższego o +0,2 mln zł podatku
od nieruchomości (zmiana stawek od 1.01.2006r.) oraz wyższego o +0,1 mln zł podatku akcyzowego
(większa produkcja energii elektrycznej, stanowiąca podstawę naliczeń).
Niższe o -10,5 mln zł tj. o -15,7% pozostałe koszty rodzajowe wynikają głównie z:
•

niższych o -7,6 mln zł kosztów remontów realizowanych w ramach usług obcych.

•

niższych o -1,7 mln zł opłat za transport wodny, co wynika m.in. ze zmniejszonej ilości
nawozów sprzedanych na eksport (gł. RSM, saletry amonowej i mocznika), co jest
rekompensowane zwiększoną sprzedażą w kraju. Stąd mniejsze koszty dotyczące gestii
transportowej w transporcie morskim.
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Koszty wg rachunku zysków i strat

I kw. 2006/2007

I kw. 2005/2006

1.

Koszty sprzedaży

36,1

38,3

2.

Koszty ogólnego zarządu

11,3

12,0

3.

Koszty
sprzedanych
i materiałów

395,3

349,6

442,7

399,9

produktów,

towarów

Koszty działalności operacyjnej

Spadek kosztów sprzedaży o -2,2 mln zł tj. o -5,7% w relacji do analogicznego okresu roku
poprzedniego wynika głównie: z mniejszych (o -3,7%) jednostkowych kosztów zmiennych sprzedaży
dla produktów podstawowych oraz ze zmniejszonej ilości sprzedanej produktów nawozowych na
eksport RSM, saletry i mocznika co było rekompensowane zwiększoną ilością sprzedaną w kraju przy
mniejszych jednostkowych kosztach zmiennych sprzedaży.
1.4. Produkcja
W okresie od 1 lipca 2006 do 30 września 2006 w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego :
- produkcja amoniaku w wytwórniach Spółki wykonana została w 103,4%;
- produkcja nawozów azotowych w przeliczeniu na czysty składnik „N” - wykonana w ilości
większej o +0,6%;
- produkcja kaprolaktamu – wykonana w ilości większej o +9,8%;
- produkcja melaminy – wykonana w ilości większej o +21,2%.
- produkcja nadtlenku wodoru – wykonana w ilości mniejszej o -3,9%;
1.5. Remonty
W I kwartale roku 2006/2007 remonty instalacji przebiegały zgodnie Planem rzeczowo-finansowym
remontów na rok obrotowy 2006/2007.
1.6. Koszty wynagrodzeń
Większe o +4,1% (tj. +1,3 mln zł) koszty wynagrodzeń w relacji do I kwartału roku 2005/2006 wynikają
głównie z wprowadzonych w I kw. 2006/2007 podwyżek inflacyjnych i regulacyjno-motywacyjnych dla
pracowników Spółki oraz z sukcesywnie wprowadzanej (od czerwca 2005r.) pięciobrygadowej
organizacji pracy.
1.7. Ochrona środowiska
Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. posiadają uregulowany stan formalno prawny w zakresie
wymaganym prawem w ramach bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W I kw. roku obrotowego
2006/2007 Spółka kontynuowała działalność produkcyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi i posiadanym Pozwoleniem Zintegrowanym.
W omawianym okresie kontynuowano w Spółce prace związane z realizacją trzech zadań
proekologicznych, których realizacja spowoduje ograniczenie negatywnego oddziaływania na
otaczające środowisko, a tym samym obniżenie ponoszonych opłat za korzystanie ze środowiska.
1.8. Inwestycje
W I kwartale roku obrotowego 2006/2007:
1. prowadzono realizację 47 zadań inwestycyjnych, w tym 19 zadań realizowanych z
podwyższenia kapitału.
2. przekazano na majątek firmy środki trwałe wytworzone w ramach 17 zadań inwestycyjnych. o
wartości 10 904 tys. PLN.
3. w dniu 27 lipca 2006 r. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na zwiększenie budżetu dla
inwestycji „Sekcja Odzysku Melaminy (MRU)” do kwoty 63 426 000 PLN.
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1.9. Zobowiązania i należności :
(mln zł)

30.09.2006r.

Zobowiązania długoterminowe

30.06.2006r.
98,4

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

111,5

0,0

0,0

98,2

111,3

Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,0

0,0

Inne

0,2

0,2

Zobowiązania krótkoterminowe

215,7

247,6

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

113,5

138,7

50,6

51,1

0,0

0,0

Kredyty i pożyczki

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

1,8

0,5

16,0

14,6

6,6

6,1

22,3

30,2

4,9

6,4

211,0

211,2

1.10. Zawarte umowy /porozumienia
•

W I kwartale roku obrotowego 2006/2007 Zakłady Azotowe „Puławy” zrzekły się aktem
notarialnym Rep. A 3570/2006 z dnia 07.07.2006 na rzecz Gminy Miasto Puławy
użytkowania wieczystego 19 nieruchomości o całkowitej powierzchni 2,5181ha;

•

W dniu 4.08.2006r. zawarta została umowa z firmą ENERGO Mineral Sp. z o.o. dot. odbioru i
zagospodarowania popiołu suchego oraz umowę dzierżawy gruntu celem wybudowania
instalacji magazynowo-załadowczej;

•

W dniu 8.08.2006r. Spółka zawarła umowę z Gminą Miasto Puławy i Fundacją Puławskie
Centrum Przedsiębiorczości Umowy na realizację projektu pt. „Przygotowanie Terenów
Produkcyjnych do działalności inwestycyjnej związanej z Puławskim Parkiem Przemysłowym”
w celu zgłoszenia wspólnie z samorządem projektu Planu Inwestycyjnego Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego;

•

W dniu 22.09.2006 podpisano ze Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego
porozumienie dot. wdrożenia pięciobrygadowego systemu pracy. Zgodnie z przyjętym
harmonogramem zakończenie wprowadzania nowego sytemu ma nastąpić w przyszłym roku
obrotowym. Wprowadzanie pięciobrygadowej organizacji pracy ma się odbywać w pierwszej
kolejności w ramach wewnętrznych przesunięć pracowników. W przypadku pogorszenia
wyników ekonomiczno-finansowych Spółki oraz wzrostu kosztów wynikających z
konieczności zwiększenia zatrudnienie w systemie pracy zmianowej istnieje możliwość
renegocjacji harmonogramu.
Skutki zmian systemu czasu pracy zostały uwzględnione w prognozie wyników finansowych
Spółki na rok obrotowy 2006/2007.
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2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A.

2.1. Zaopatrzenie w surowce strategiczne
Gaz ziemny
W I kwartale realizowano cenę na gaz ziemny i przesył zgodne z taryfami obowiązującymi od 1
kwietnia 2006r.
Energia elektryczna
W I kwartale 2006/2007 obowiązywały ceny energii elektrycznej i przesyłu, które weszły w życie od 1
stycznia 2006 r. Ostateczna cena energii elektrycznej dla Spółki kształtowana jest w oparciu o
strukturę poboru w strefach oraz realizację planu zakupu i związane z tym koszty odchyleń oraz cenę
energii z wymiany.
Benzen
Miesięczne ceny rynkowe, kontraktowe benzenu wg notowań ICIS kształtują się w zależności od
poziomu cen ropy naftowej. Cena w lipcu wynosiła 850 EUR/t, sierpniu 877 EUR/t, a we wrześniu
2006 r. 743 EUR/t. W październiku cena została ustalona na poziomie 814 EUR/t.
Węgiel
W I kwartale roku obrotowego 2006/2007 obowiązywały ceny kontraktowe miału węglowego
wynegocjowane na 2006 r. Na ostateczną cenę węgla dla Spółki mają wpływ rozliczenia wtórne
wynikające z dostaw węgla o innej wartości opałowej od wartości deklarowanej.
Metale Szlachetne
Ceny metali szlachetnych w ostatnim okresie utrzymywały się na wysokim poziomie. Średnia cena
platyny na Giełdzie Londyńskiej w I kwartale roku obrotowego 2006/2007 wzrosła do wyższego
poziomu i wyniosła 1217USD/uncję, ceny Rh osiągnęły bardzo wysoki pułap 4694USD/ uncję. Ceny
złota osiągnęły poziom 663USD/uncję. Wartości wszystkich metali szlachetnych ustabilizowały się na
wysokich poziomach z poprzedniego okresu.
Amoniak
Od lipca 2006 roku Spółka realizuje zakupy amoniaku. Ceny ustalane są na podstawie negocjacji z
poszczególnymi dostawcami i na bazie cen rynkowych publikowanych w ICIS. Do końca września br.
zakupiono 2.756 ton tego surowca. Do przerobu zakupionego amoniaku wykorzystywane są wolne
moce produkcyjne instalacji przetwórczych.
2.2. Sytuacja na rynku nawozów azotowych
•

Opóźnienie sezonu wiosennego spowodowało wydłużenie aplikacji nawozów. W regionach
wschodnich kraju nawozy azotowe zużywano do końca września 2006.

•

Poziom cen nawozów azotowych na rynkach europejskich w lipcu i na początku sierpnia
2006r. był niski, co wiązało się z zakończonym okresem nawozowym oraz początkiem żniw w
Europie.

•

Obniżenie cen gazu na rynku amerykańskim uniemożliwiło producentom europejskim eksport
nawozów do USA.
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2.3.Sytuacja na rynku chemikaliów
•

Stabilne relacje biznesowe Spółki z partnerami europejskimi pozwoliły na sprzedaż produktów
Spółki na rynkach Europy Centralnej i Zachodniej.

•

Na rynku europejskim odnotowano duże wahania cen benzenu oraz silny popyt na
kaprolaktam, co miało znaczny wpływ na poziom cen kaprolaktamu.

•

Azjatycki rynek kaprolaktamu charakteryzował się zrównoważonym popytem oraz stabilnymi
cenami.

•

Odnotowano wzrost konsumpcji melaminy na rynku krajowym co spowodowało wzrost
sprzedaży.

•

W nadtlenku wodoru obserwuje się przyśpieszenie wzrostu konsumpcji;

3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. w prezentowanym okresie
Sezonowość sprzedaży produktów
nawozowych oraz nienawozowych

[mln zł]
350
300
250
200
150
100
50
0
I kw .

II kw .

III kw .

2003/2004

IV kw .

I kw .

II kw .

III kw .

2004/2005
Produkty naw ozow e

IV kw .

I kw .

II kw .

III kw .

IV kw .

2005/2006

I kw .
06/07

Produkty nienaw ozow e

Spółka eliminuje skutki sezonowości poprzez zawieranie średnio- i długoterminowych kontraktów
gwarantujących niezakłóconą i stabilną sprzedaż.
W lipcu’06 zakończono proces kontraktacji nawozów: saletry amonowej, mocznika, RSM-u oraz
siarczanu amonu skierowanych do sprzedaży na rynku krajowym w roku obrotowym 2006/2007.
Sprzedaż realizowana w formie kontraktów stanowi ok. 80% całego wolumenu sprzedaży nawozów w
kraju. W roku obrotowym 2006/2007 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zobowiązały się dostarczyć
polskim odbiorcom w ramach kontraktów o 12% więcej nawozów w porównaniu ze sprzedażą
zrealizowaną w tej samej formie w poprzednim roku obrotowym. Spółka planuje uzyskać w wyniku
sprzedaży kontraktowej przychody w wysokości ok. 500 mln zł.

4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych;
W raportowanym okresie nie przeprowadzano emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych
papierów wartościowych.
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5. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w
przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane;
O wypłacie dywidendy za dany rok obrotowy, jej wysokości i terminie wypłaty decyduje w drodze
uchwały WZ. W okresie 01.07.2006 – 30.09.2006r. takiej Uchwały WZ nie podjęło. Termin
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został ustalony na 16 listopada br.

6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone
kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących
w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A.
Do dnia przekazania raportu kwartalnego nie wystąpiły zdarzenia po dniu, na który sporządzono
skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

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

[tys. zł]
POZYCJE POZABILANSOWE

30.09.2006r.

1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych :
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek :
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- z tytułu dostaw i usług
- z tytułu niedoborów
- należne odszkodowania
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych :
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek :
- z tytułu warunkowego zwolnienia z cła
3. Inne :
- dotyczące środków trwałych
- z tytułu dokumentacji środków trwałych w budowie
- dotyczące zapasów
- opakowania zwrotne
Pozycje pozabilansowe, razem
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30.06.2006r.

9 388

9 521

0

0

0

0

9 388

9 521

0

0

9 092

9 092

7

7

289

422

16 435

16 640

16 435

16 640

16 435

16 640

0

0

0

0

35 157

35 959

21 397

23 010

2 411

2 411

11 339

10 528

10

10

60 980

62 120

8. Opis organizacji grupy kapitałowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., ze
wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.
W I kwartale roku obrotowego 2006/2007 nie zanotowano zmian powodujących zmianę udziału
głosów na ZW.

Schemat grupy kapitałowej na 30.09.2006r.
Zakłady Azotowe "Puławy"
S.A.

ELZAP Sp. z o.o.

90,39%

50%

Bałtycka Baza Masowa
Sp. z o.o.

D.W. "JAWOR" Sp. z o.o.

99,96%

25%

Navitrans Sp. z o.o.

MEDICAL Sp. Z o.o.

91,41%

49%

CTL KOLZAP Sp. z o. o.

PROZAP Sp. z o.o.

85,30%

25%

TECHNOCHIMSERWIS S.A.

REMZAP Sp. z o.o.

96,19%

STO-ZAP Sp. z o.o.

97,68%

spółka zależna
spółka stowarzyszona

MELAMINA III Sp. z o.o.

100,0%

nazwa
spółki

udział głosów
na ZW

Opis Grupy Kapitałowej
Grupa Kapitałowa Z.A. „Puławy” S.A. składa się z 11 spółek, w tym: 7 spółek zależnych oraz 4 spółek
stowarzyszonych, w których Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. posiadają nie więcej niż 50% kapitału
zakładowego. Wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej, z wyjątkiem jednej z siedzibą w Moskwie
(Rosja), są spółkami krajowymi.
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Wszystkie Spółki mają charakter pomocniczy, a ich działalność nie ma istotnego znaczenia dla
działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej.
Na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie sporządzają
sprawozdania skonsolidowanego, tj. nie obejmują konsolidacją spółek zależnych i stowarzyszonych
ze względu na fakt, że wielkości wykazane w sprawozdaniach finansowych tych spółek są nieistotne
dla przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A..

9. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy
kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania
działalności w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.;
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły ww. zmiany w strukturze grupy kapitałowej.

10. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych
Realizacja prognozy wyników Spółki opublikowanej w raporcie bieżącym 52/2006 z dnia 18 września
2006r.
[mln zł]

Prognoza na rok
2006/2007

Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów

Wykonanie
I kwartał
2006/2007

% prognozy

2 038

460

22,6%

188

42

22,1%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

89

17

18,6%

Zysk netto

83

15

18,1%

EBITDA

Po dokonaniu oceny możliwości realizacji prognozy opublikowanej w raporcie bieżącym 52/2006 z
dnia 18 września 2006r. Zarząd Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. podtrzymuje wskazaną prognozę
na rok obrotowy 2006/2007. Ocena została dokonana w oparciu o analizę uzyskanych w I kwartale
przychodów ze sprzedaży i poniesionych kosztów, jak również o aktualną ocenę tendencji cenowych
na rynku produktów Spółki w zestawieniu z tendencjami na rynkach surowców strategicznych
nabywanych przez Spółkę oraz urealnione założenia dot. kształtowania się kursów walutowych.
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11. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
Obecna struktura akcjonariatu:
Nazwa

Liczba akcji i głosów na WZ
Spółki

Skarb Państwa*
Pozostali akcjonariusze
Razem

Udział w kapitale

13.599.999

71,15 %

5.515.001

28,85 %

19.115.000

100,00 %

*w tym bezpłatne akcje pracownicze 2.040.000
Spółka nie dysponuje informacją o posiadaniu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki przez któregokolwiek z akcjonariuszy, z wyjątkiem Skarbu Państwa.

12. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji)
przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez
emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Zmiany w stanie
posiadania

Liczba akcji na dzień
przekazania
poprzedniego raportu

Liczba akcji na dzień
przekazania bieżącego
raportu

Nabycie

Zbycie

0

0

0

0

0

0

0

0

OSOBY
ZARZĄDZAJĄCE
Osoby Zarządzające
(Członkowie Zarządu,
Prokurenci)
OSOBY
NADZORUJĄCE
Członkowie Rady
Nadzorczej

13. 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..
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14. Informacje o zawarciu przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. lub jednostkę od
nich zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość
tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od
początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
500.000 euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi
na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i
warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej,
W okresie sprawozdawczym nie były zawierane ww. transakcje

15. 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 lipca do 30 września 2006 roku nie zostały udzielone przez Spółkę lub/i jednostkę od
niego zależną poręczenia kredytu/ pożyczki lub gwarancje, stanowiące wartość co najmniej 10 %
kapitałów własnych ZA „Puławy” S.A.

16. Inne informacje, które zdaniem Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. są istotne dla
oceny ich sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich
zmian;
Dnia 16 sierpnia 2006 Rada Nadzorcza Spółki ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na trzech
Członków Zarządu na okres trzyletniej kadencji odpowiedzialnych:
•

za finanse, kontroling, planowanie, relacje inwestorskie, pozyskiwanie funduszy
pomocowych;

•

za produkcję, utrzymanie ruchu, remonty i inwestycje, technikę i technologię;

•

za wdrożenie transformacji biznesowej, IT, politykę kadrową, relacje społeczne,
akcjonariat pracowniczy, nadzór właścicielski.

W dniu 22.09.2006r. Członek Zarządu Pan Marcin Buczkowski złożył rezygnację z ubiegania się o
wybór na Członka Zarządu następnej kadencji.
W związku z koniecznością uwspólnienia kadencji Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” SA w dniu
29 września 2006r. Rada Nadzorcza ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu
Zakładów Azotowych "Puławy" SA.

17. Wskazanie czynników, które w ocenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. będą
miały wpływ na osiągnięte przez nich wyniki w perspektywie co najmniej
kolejnego kwartału.
•

wzrost cen gazu ziemnego

•

umacnianie się złotego w stosunku do euro i dolara amerykańskiego

•

niskie zapasy nawozów w krajowych sieciach sprzedaży po zakończeniu sezonu 2005/2006,
które będą skutkować zwiększonym popytem w kolejnym kwartale;

•

możliwa zmiana struktury produkcji/sprzedaży w związku z utrzymującymi się niskimi cenami
nawozów na rynku amerykańskim

•

obniżenie cen paliw wpłynie na obniżenie koszów transportowych;

•

przyśpieszony wzrost konsumpcji nadtlenku wodoru;
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•

gazowa polityka cenowa w Rosji mająca na celu częściowe urynkowienie cen gazu dla
rosyjskich producentów nawozowych

•

wzrost konsumpcji melaminy na rynku rosyjskim spowodowany szybkim wzrostem
gospodarczym;

•

prognozowany spadkowy trend cen benzenu, które są silnie skorelowane z cenami
kaprolaktamu w Europie;

•

przewidywane utrzymanie się wysokiego poziomu popytu na kaprolaktam na rynku
europejskim.
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