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1.

Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
1.1

Organizacja Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Począwszy od 19 stycznia 2013 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe
wraz z podmiotami powiązanymi wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

„Puławy”

S.A.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka
Akcyjna obejmuje 10 podmiotów prawa handlowego tj. Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
jako Jednostkę Dominującą oraz 9 podmiotów zależnych, w których Jednostka Dominująca posiada
więcej niż 50 % w kapitale zakładowym.

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

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. siedzibą
w Chorzowie

92,33

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

99,19
99,23

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

94,61
95,74

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

84,69
85,62

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

99,99
99,99

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

100,00
100,00

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

100,00
100,00

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

92,33

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

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

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

Ponadto Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest powiązana kapitałowo z następującymi
Spółkami:





Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym 50,0 %;
CTL KOLZAP Sp. z o. o. udział w kapitale zakładowym 49,0 %;
NAVITRANS Sp. z o. o. w likwidacji udział w kapitale zakładowym 26,45 %;
TECHNOCHIMSERWIS Zamknięta Spółka Akcyjna z siedzibą w Moskwie, udział w kapitale
zakładowym 25,00%.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. poprzez spółki zależne: PROZAP Sp. z o. o., REMZAP Sp. z o.
o. oraz STO-ZAP Sp. z o.o. – posiadała dodatkowo (pośrednio) wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku
0,81 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników i 0,82 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki MEDICAL
Sp. z o.o. (po umorzeniu udziałów).
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Natomiast poprzez spółkę stowarzyszoną Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. posiada dodatkowo (pośrednio) 13,22% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki
NAVITRANS Sp. z o.o. w likwidacji.
1.2

Struktura własności kapitału Jednostki Dominującej oraz spółek konsolidowanych

1.2.1

Jednostka Dominująca

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze własności
znacznych pakietów akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
W okresie od publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2013/2014 (16 marca 2015 roku) do dnia
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania:



nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
osób zarządzających. Na dzień 31 grudnia 2015 oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania jedna z osób zarządzających posiada 195 akcji Spółki;
w związku ze złożeniem z dniem 24 lutego 2016 roku rezygnacji z funkcji członka Rady
Nadzorczej przez osobę posiadającą akcje Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nastąpiły
zmiany w stanie posiadania akcji Spółki osób nadzorujących. Na dzień 31 grudnia 2015 roku
jedna z osób nadzorujących posiadała 2 akcje Spółki. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania żadna z osób nadzorujących nie posiada akcji Spółki.

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2015 roku
Akcjonariusz
Grupa Azoty S.A.
Pozostali

Liczba akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
wynikająca z akcji

Udział w ogólnej
liczbie głosów

18 345 735

95,98 %

18 345 735

95,98 %

769 265

4,02 %

769 265

4,02 %

Kapitał zakładowy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynosi 191 150 000 zł i składa się
z 19 115 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Akcje wszystkich serii, tj. A oraz B są akcjami
zwykłymi na okaziciela i uprawniają do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku żaden z podmiotów zależnych i stowarzyszonych Grupy Kapitałowej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie był w posiadaniu akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” Spółka Akcyjna.
1.2.2

Spółki konsolidowane Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w konsolidowanych spółkach Grupy
Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:




nastapiły zmiany wartości kapitału zakładowego, ilości udziałów/akcji i struktury w dwóch
spółkach: GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. oraz Zakłady Azotowe „Chorzów” S.A.;
nastapiły zmiany wartości kapitału zakładowego, ilości udziałów bez zmiany struktury w dwóch
spółkach: AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście oraz Elektrownia Puławy
Sp. z o.o.;
nastąpiło połączenie majątków dwóch spółek z Grupy Kapitałowej „AGROCHEM PUŁAWY”
Sp. z o.o., to jest Jednostki Dominującej tej Grupy ze spółką zależną UNIBALTIC AGRO Sp. z.o.o. bez zmiany wartości kapitału zakładowego, ilości udziałów i struktury „AGROCHEM PUŁAWY”
Sp. z o.o. ;

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. nastąpiły
zmiany wartości kapitału zakładowego i ilości udziałów wraz ze zmianą struktury.
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Struktura udziałów GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2015 roku - przed zmianami
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Pracownicy

Liczba udziałów

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

57 055

98,43 %

57 055

98,43 %

908

1,57 %

908

1,57 %

Według stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku kapitał zakładowy GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. wynosił
29 003 400,00 zł i składał się z 57 963 udziałów. Wszystkie udziały były zwykłe i uprawniały do jednego
głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
Dnia 28 sierpnia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GZNF „Fosfory”
Sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego o kwotę 30 000 000,00 zł, tj. do kwoty 59 003 400,00 zł.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. objęła i pokryła wkładem gotówkowym:



w dniu 17 września 2015 roku udziały w wysokości 29 529 tys.
w dniu 28 października 2015 roku udziały w wysokości 471 tys. złotych.

Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 1 grudnia 2015 roku.
Struktura udziałów GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 roku - po zmianach
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Pracownicy

Liczba udziałów

Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

117 055

99,19 %

117 055

99,23 %

908

0,77%

908

0,77 %

-*

0,04%

Udziały umorzone

0,00%

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. wynosi
59 003 400,00 zł i składa się z 117 963 udziałów. Wszystkie udziały są zwykłe i uprawniają do jednego
głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku spółka GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
nie nabywała udziałów własnych i po okresie sprawozdawczym do dnia przekazania niniejszego
sprawozdania nie nastąpiły zmiany w strukturze własności jej udziałów.
Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w Zakładach Azotowych Chorzów S.A.
nastąpiła zmiana wartości kapitału zakładowego i ilości akcji wraz ze zmianą struktury.
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Struktura akcjonariatu Zakłady Azotowe Chorzów S.A. na dzień 1 stycznia 2015 roku - przed zmianami
Akcjonariusz
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Liczba akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
wynikająca
z akcji

Udział w ogólnej
liczbie głosów

2 550 000

85,00 %

2 550 000

85,00 %

Skarb Państwa

118 236

3,90%

118 236

3,90%

Pracownicy

190 967

6,40%

190 967

6,40%

Pozostali

140 797

4,70%

140 797

4,70%

Według stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku kapitał zakładowy Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
wynosił 28 700 000 zł i składał się z 2 870 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda.
Wszystkie akcje były zwykłe i uprawniały do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Akcjonariat Spółki liczył 1 229 akcjonariuszy, w tym Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Skarb
Państwa.
Dnia 23 kwietnia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych
Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego o kwotę 28 700 000,00 zł tj. do kwoty 58 700 000,00 zł. Akcje serii B o wartości
28 700 000,00 zł objęła i pokryła wkładem pieniężnym Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 19 czerwca 2015
roku.
Pozostałe zmiany w strukturze akcjonariatu Zakładów Azotowych Chorzów S.A. odnotowane w okresie
sprawozdawczym związane były z kontynuacją procesu nieodpłatnego nabywania akcji przez
uprawnionych pracowników oraz odsprzedażą akcji przez część pracowników.
Ministerstwo Skarbu Państwa pismem z dnia 28 maja 2015 roku - w związku z wygaśnięciem prawa
do nieodpłatnego nabycia akcji Zakładów Azotowych Chorzów S.A. przez pracowników
lub ich spadkobierców, w celu realizacji zapisów Umowy Prywatyzacyjnej - zaproponowało sprzedaż
wszystkich pozostałych akcji tej Spółki Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Zarząd i Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyraziły zgodę na nabycie tych
akcji oraz przejęcie ewentualnych roszczeń pracowników lub ich spadkobierców z tytułu nie wykonania
przez nich prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Zakładów Azotowych Chorzów S.A. Wartość
potencjalnej transakcji na dzień 30 maja 2015 roku wynosi około 2,4 mln złotych. Sprawa jest w toku,
w trakcie ustalania procedury z MSP.
Struktura akcjonariatu Zakłady Azotowe Chorzów S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku - po zmianach
Akcjonariusz
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Liczba akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
wynikająca
z akcji

Udział w ogólnej
liczbie głosów

5 420 000

92,33%

5 420 000

92,33%

Skarb Państwa

117 191

2,00%

117 191

2,00%

Pracownicy

161 395

2,75%

161 395

2,75%

Pozostali

171 414

2,92%

171 414

2,92%
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
wynosi 58 700 000 zł i składa się z 5 870 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda.
Wszystkie akcje są zwykłe i uprawniają do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Akcjonariat Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku liczy 1 229 akcjonariuszy.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
nie nabywały akcji własnych i po okresie sprawozdawczym do dnia przekazania niniejszego
sprawozdania nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu.
„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w Jednostce Dominującej Grupy Kapitałowej
„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. nie nastąpiły zmiany wartości kapitału zakładowego, ilości i struktury
udziałów.
Natomiast nastąpiły zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynikające
z połączenia majątków spółek Wchodzących w skład Grypy Kapitałowej „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.
tj. spółki „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. i spółki UNIBATLIC AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
Według stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku (przed zmianami) kapitał zakładowy UNIBATLIC AGRO
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie wynosił 3 396 500,00 zł i składał się z 6 793 udziałów o wartości
nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały były zwykłe i uprawniały do jednego głosu na Zgromadzeniu
Wspólników.
Dnia 11 września 2015 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało połączenie spółek
„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. – spółka przejmująca i UNIBALTIC AGRO Sp. z o.o. - spółka
przejmowana. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie majątku spółki przejmowanej na spółkę
przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.
Struktura udziałów „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 roku - po połączeniu
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Liczba udziałów
500 000

Udział w kapitale
zakładowym
100,00 %

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów
500 000

Udział w ogólnej
liczbie głosów
100,00 %

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. wynosi
50 000 000,00 zł i składa się z 500 000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Wszystkie udziały
są zwykłe i uprawniają do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku spółka „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.
nie nabywała udziałów własnych i do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany
w strukturze własności jej udziałów.
AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą
w Dobrym Mieście nastąpiła zmiana wartości kapitału zakładowego i ilości udziałów bez zmiany
struktury.
Struktura udziałów AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście na dzień 1 stycznia 2015 roku –
przed zmianami
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Liczba udziałów
1 000
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Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów

100,00 %

1 000

Udział w ogólnej
liczbie głosów
100,00 %
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Według stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku kapitał zakładowy AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą
w Dobrym Mieście wynosił 500 000, zł i składał się z 1 000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.
Wszystkie udziały były zwykłe i uprawniały do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
Dnia 22 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AGROCHEM Sp. z o.o.
z siedzibą w Dobrym Mieście, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego
o kwotę 19 500 000,00 zł, tj. do kwoty 20 000 000,00 zł w drodze ustanowienia 39 000 nowych udziałów
o wartości 500,00 zł każdy.
Udziały zostały objęte w całości przez obecnego jedynego wspólnika Grupę Azoty Zakłady Azotowe
"Puławy" S.A. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu
29 czerwca 2015 roku.
Struktura udziałów AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście na dzień 31 grudnia 2015 roku –
po zmianach
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Liczba udziałów
40 000

Udział w kapitale
zakładowym
100,00 %

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów
40 000

Udział w ogólnej
liczbie głosów
100,00 %

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą
w Dobrym Mieście wynosi 20 000 000,00 zł i składa się z 40 000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł
każdy. Wszystkie udziały są zwykłe i uprawniają do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku spółka AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą
w Dobrym Mieście nie nabywała udziałów własnych i po okresie sprawozdawczym do dnia przekazania
niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w strukturze własności jej udziałów.
PROZAP Sp. z o.o.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w PROZAP sp. z o.o. nie nastąpiła zmiana
wartości kapitału zakładowego, ilości i struktury udziałów.
Struktura udziałów PROZAP Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 roku
Akcjonariusz
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A.
ZKZ Solidarność przy PROZAP
Osoby fizyczne
Udziały umorzone

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba akcji

Liczba głosów
wynikająca
z akcji

Udział w ogólnej
liczbie głosów

1 399

84,69%

1 399

85,62%

20

1,21%

20

1,22%

215

13,01%

215

13,16%

18

1,09%

-

-

Kapitał zakładowy PROZAP Sp. z o.o. wynosi 826 000,00 zł. Składa się z 1 652 udziałów o wartości
nominalnej 500,00 zł każdy. Wszystkie udziały są zwykłe i uprawniają do jednego głosu
na Zgromadzeniu Wspólników.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku spółka PROZAP Sp. z o.o. nie nabywała
udziałów własnych i do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w strukturze
własności jej udziałów.
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REMZAP Sp. z o.o.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w REMZAP Sp. z o.o. nie nastąpiły zmiany
wartości kapitału zakładowego, ilości i struktury udziałów, natomiast została zawarta warunkowa
umowa sprzedaży udziałów Spółki, wobec której na dzień 31 grudnia 2015 roku nie zostały spełnione
przez Kupującego warunki zawieszające sprzedaż.
W dniu 10 grudnia 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podpisała umowę warunkową
sprzedaży spółce pracowniczej REMIN Sp. z o.o. 24 486 udziałów o wartości nominalnej 70,00 zł każdy
i łącznej wartości nominalnej 1 714 020,00 złotych, stanowiących 95,74 % ogólnej liczby udziałów spółki
REMZAP Sp. z o.o.
Dnia 4 lutego 2016 roku podpisany został Aneks do powyższej Umowy dotyczący wydłużenia
do 24 marca 2016 roku terminu na spełnienie przez Kupującego warunków zawieszających.
Struktura udziałów REMZAP Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 roku
Liczba udziałów

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

24 486

94,61 %

24 486

95,74 %

Pozostali wspólnicy

1 089

4,21 %

1 089

4,26 %

Udziały umorzone

306

1,18 %

-

-

Udziałowiec

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy REMZAP Sp. z o.o. wynosi 1 811 670,00
zł i składa się z 25 881 udziałów o wartości nominalnej 70 zł każdy. Wszystkie udziały są zwykłe
i uprawniają do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku spółka REMZAP Sp. z o.o. nie nabywała
udziałów własnych i do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w strukturze
własności jej udziałów.
SCF Natural Sp. z o.o.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w SCF Natural Sp. z o.o. nie nastąpiły zmiany
wartości kapitału zakładowego, ilości i struktury udziałów.
Struktura udziałów SCF Natural Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 roku
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Liczba udziałów

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów

Udział w
ogólnej liczbie
głosów

150 000

99,99 %

150 000

99,99 %

10

0,01 %

10

0,01 %

Instytut Nawozów Sztucznych
w Puławach

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy SCF Natural Sp. z o.o. wynosi
15 001 000 zł i słada się z 150 010 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Wszystkie udziały
są zwykłe i uprawniają do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku spółka SCF Natural Sp. z o.o. nie nabywała
udziałów własnych i do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w strukturze
własności jej udziałów.
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Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. nastąpiły
zmiany wartości kapitału zakładowego i ilości udziałów bez zmiany struktury.
Struktura udziałów Elektrownia Puławy Sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2015 roku - przed zmianami
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A.S.A.

Liczba udziałów

Udział w kapitale
zakładowym

22 148

100,00%

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów
22 148

Udział w ogólnej
liczbie głosów
100,00%

Na dzień 1 stycznia 2015 roku kapitał zakładowy Elektrownia Puławy Sp. z o.o. wynosił 22 148 000,00 zł
i składał się z 22 148 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy. Wszystkie udziały były zwykłe
i uprawniały do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
Dnia 17 listopada 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Elektrowni Puławy Sp. z o.o. podjęło
Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 70 000 000,00 zł tj. do kwoty
92 148 000,00 zł poprzez utworzenie 70 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy,
które zostały objęte w całości przez obecnego jedynego wspólnika Grupę Azoty Zakłady Azotowe
"Puławy" S.A. i pokryte w całości wkładem pieniężnym. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 21 grudnia 2015 roku.
Struktura udziałów na dzień 31 grudnia 2015 roku - po zmianach
Udziałowiec
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Liczba udziałów
92 148

Udział w kapitale
zakładowym
100,00 %

Liczba głosów
wynikająca
z udziałów
92 148

Udział w ogólnej
liczbie głosów
100,00 %

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
wynosi 92 148 000,00 zł i składa się z 92 148 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy.
Wszystkie udziały są zwykłe i uprawniają do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku spółka Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
nie nabywała udziałów własnych i po okresie sprawozdawczym do dnia przekazania niniejszego
sprawozdania nie nastąpiły zmiany w strukturze własności jej udziałów.
1.2.3

Zmiany własnościowe w innych spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.

MEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach
Dnia 30 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MEDICAL Sp. z o.o.
z siedzibą w Puławach, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego
o kwotę 844 000,00 złotych, to jest do kwoty 1 917 700,00 złotych, pokrytym wkładem niepieniężnym,
w postaci prawa własności lokalu nr 3 o powierzchni 339,53 m2 położonego przy ul. Partyzantów 11a
w Puławach wraz z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie użytkowania
wieczystego działki 615/36.
Zwiększaną wartość udziału w kapitale zakładowym w całości objęła Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia
13 kwietnia 2015 roku.
Dnia 10 grudnia 2015 r. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podpisała umowę sprzedaży
1 udziału o nierównej wartości nominalnej 1 825 500 zł, stanowiącego 95,19 % kapitału zakładowego
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spółki MEDICAL Sp. z o.o. ze spółką pracowniczą MED- LEK Sp. z o.o. Umowa stała się skuteczna z dniem
30 grudnia 2015 roku i od tego dnia spółka MEDICAL Sp. z o.o. została wyłączona z Grupy Kapitałowej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
1.2.4

Zmiany w innych spółkach powiązanych kapitałowo z Grupą Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.

NAVITRANS Sp. z o.o. w likwidacji
Dnia 4 września 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o rozwiązaniu
spółki NAVITRANS Sp. z o.o. i postawieniu jej w stan likwidacji. Wniosek o otwarcie postępowania
likwidacyjnego został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy KRS, 9 września 2015 roku. Likwidacja w toku.
Udział Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w kapitale zakładowym spółki NAVITRANS Sp. z o.o.
w likwidacji wynosi 26,45 %.
1.3

Sytuacja Jednostki Dominującej na rynku kapitałowym

Na dzień 30 grudnia 2015 roku kurs akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyniósł
255 zł/akcję i był to najwyższy kurs notowań Spółki w 2015 roku – wzrost o 79,8 % w stosunku do kursu
zamknięcia z 2 stycznia 2015 roku. Najniższą wartość kursu - 138 zł/akcję odnotowano 15 stycznia 2015
roku. Na koniec grudnia 2015 roku kapitalizacja Spółki wyniosła 4 874 mln zł.
W okresie od 01.01.2015 roku do 30.12.2015 roku wartość WIG na GPW spadła o 9,6 %.
Najważniejsze wydarzenia na tle notowań Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w 2015 roku:
A.
B.

C.
D.

E.

F.
G.
H.
I.

16 marca 2015 - opublikowanie raportu za rok obrotowy 2013/2014 (18 miesięcy) z zyskiem
netto Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na poziomie 262 mln zł;
23 kwietnia 2015 – podpisanie przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. wraz
z pozostałymi kluczowymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Azoty umowy kredytu w formie
limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. na kwotę
237 mln zł;
13 maja 2015 - opublikowanie wyników Spółki za I kwartał roku obrotowego 2015 – Zysk netto
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyniósł 175 mln zł;
19 maja 2015 – podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o wypłacie
dywidendy z zysku netto za okres od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Wartość
dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 7,03 zł. Dzień ustalenia prawa do dywidendy –
3 czerwca 2015 roku, dzień wypłaty dywidendy - 18 czerwca 2015 roku.
25 maja 2015 – wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na realizację inwestycji
"Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowej instalacji kwasu azotowego,
neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego" oraz budowę Bloku
Gazowo-Parowego klasy 400 MWe. Planowany budżet na realizację zadań wynosi około
1,8 mld zł.
28 maja 2015 - zawarcie umowy gwarancji pomiędzy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
(EBOiR) a Grupą Azoty S.A. wraz z kluczowymi spółkami zależnymi.
28 maja 2015 - udzielenie gwarancji na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przez
kluczowe spółki zależne Grupy Azoty S.A.
26 sierpnia 2015 - opublikowanie raportu za I półrocze roku 2015 z zyskiem netto Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na poziomie 269 mln zł;
9 listopada 2015 - opublikowanie wyników Spółki za trzy kwartały 2015 roku - zysk netto Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyniósł 334 mln zł.
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2.

Perspektywy rozwoju

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. kontynuuje strategię rozwoju
koncentrując się na wzroście wartości dla interesariuszy.
Uwarunkowania rynkowe działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., a w szczególności
zdecydowane różnice cen podstawowych surowców w różnych regionach zglobalizowanego rynku,
wymagają podejmowania skutecznych działań, mających na celu poprawę pozycji konkurencyjnej.
Szczególną uwagę, w obszarze rozwoju, Grupa Kapitałaowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
przywiązuje do pełniejszego rozpoznania i zaspokojenia potrzeb odbiorcy końcowego.
Programy rozwojowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. obejmują
kompletny łańcuch wartości z uwzględnieniem procesów wytwarzania wyrobów, procesów
logistycznych, technologii aplikacji i efektywności wykorzystania produktów oraz narzędzi i technik
obsługi klientów.
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. :



podejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu poprawę właściwości aplikacyjnych swoich
wyrobów, opracowanie nowoczesnych i efektywnych technologii aplikacji, formuł produktowych
i technologii wytwarzania oraz obsługi klientów;
prowadzi działania mające na celu optymalizację kosztów wytwarzania wyrobów, poprzez stały
proces usprawnień technologicznych instalacji wytwórczych, ukierunkowany na obniżenie ich
materiało- i energochłonności oraz przyrost zdolności wytwórczych, umożliwiający wykorzystanie
efektu skali.

Dzięki prowadzonym działaniom, koszty wytworzenia podstawowych wyrobów Grupy Kapitałowej Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. kształtują się na poziomie zbliżonym do uzyskiwanych na nowych
instalacjach wytwórczych, zaprojektowanych zgodnie z aktualnie dostępnymi na rynku technologiami.
W perspektywie rozwoju Grupy Kapitałowe Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. znajduje się
także dywersyfikacja produktowa. Przyjęte kierunki rozwoju Grupy obejmują przede wszystkim produkty
komplementarne w relacji do produktów obecnie wytwarzanych oraz produkty stanowiące alternatywę
do obecnie wytwarzanych, wykorzystujące w łańcuchu wytwórczym analogiczną bazę surowcową.
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przywiązuje istotną wagę do kwestii
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy i prowadzi działania mające na celu ograniczenie
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uciążliwości działalności produkcyjnej. Równocześnie Grupa rozszerza zakres oferty i potencjału
wytwórczego produktów dedykowanych dla procesów ochrony środowiska, a także koncentruje procesy
badawcze na obszarze „zielonej chemii” (biotechnologie, bioprocesy, wyroby biodegradowalne).
Niezależnie od rozwoju organicznego, Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
analizuje możliwości dalszego rozwoju poprzez akwizycje, przy czym szczególną wagę przywiązuje
do możliwości przedłużenia, w drodze przejęć, swoich obecnych łańcuchów produktowych.

3.

Zakres działalności podmiotów Grupy Kapitałowej

Zakres działalności spółek konsolidowanych

Grupa Azoty Zakłady
Azotowe
“Puławy” S.A.

 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych,
wyrobów z tworzyw sztucznych;
 produkcja pozostałych wyrobów chemicznych;
 wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej;
 produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody);
 pobór i uzdatnianie wody, rozprowadzanie wody;
 gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją;
 handel hurtowy i detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami
samochodowymi.

GZNF „Fosfory”
Sp. z o.o.

 produkcja i sprzedaż nawozów mineralnych;
 produkcja i sprzedaż produktów chemicznych;
 świadczenie usług przeładunkowych i magazynowania dla towarów sypkich
i płynnych z wykorzystaniem posiadanych terminali i nabrzeży do obsługi
statków;
 świadczenie usług laboratoryjnych;
 wynajem nieruchomości.

Zakłady Azotowe
Chorzów S.A.

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

AGROCHEM PUŁAWY
Sp. z o.o.








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

 produkcja i dystrybucja mieszanek nawozowych wieloskładnikowych stałych
i płynnych;
 produkcja i dystrybucja RSM;
 sprzedaż nawozów granulowanych;
 usługi przeładunku, magazynowania i spedycji nawozów azotowych sypkich.

handel nawozami mineralnymi oraz środkami ochrony roślin;
handel i dystrybucja nawozów płynnych i granulowanych;
handel kwalifikowanymi nasionami zbóż;
handel koncentratami paszowymi i paszami pełnoporcjowymi;
skup i sprzedaż zbóż paszowych i konsumpcyjnych;
skup i dystrybucja pozostałych płodów rolnych.

13

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku

REMZAP
Sp. z o.o.

 roboty budowlano-montażowe;
 remonty mechaniczne, budowlane
produkcyjnych.

PROZAP
Sp. z o.o.

 projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne;
 nabywanie i sprzedaż prac badawczo – rozwojowych, programowych,
koncepcyjnych, analitycznych i przedprojektowych, dotyczących rozwoju
i modernizacji oraz realizacji procesów inwestycyjnych w zakresie instalacji
produkcyjnych.







SCF Natural
Sp. z o.o.

Elektrownia Puławy
Sp. z o.o.

i

elektryczne

na

instalacjach

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

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

Zakres działalności spółek wycenianych metodą praw własności
Bałtycka Baza Masowa
Sp. z o.o.

CTL Kolzap
Sp. z o.o.

 przeładunek, magazynowanie oraz pakowanie towarów;
 cumowanie statków.

 usługi spedycji kolejowej i samochodowej;
 dzierżawa taboru kolejowego;
 remont infrastruktury kolejowej oraz obsługa bocznic.

Zakres działalności podmiotów zależnych nie objętych konsolidacją
STO-ZAP
Sp. z o.o.

 działalność gastronomiczna i handlowa;
 produkcja napojów;
 usługi sprzątania.

Spółka „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o. o. z siedzibą w Puławach, Oddział w Człuchowie posiada filie:
 w Gronowie Elbląskim;
 w Stargardzie Szczecińskim.
4.

Oferta produktowa Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Działalność Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. koncentruje się na dwóch
głównych segmentach biznesowych: Agro i Chemia, które generują około 96% przychodów Grupy,
dodatkowo w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyodrębnione zostały
Segment Energetyka oraz Segment Pozostała Działalność.
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Segment
działalności

Główne produkty i usługi

SEGMENT
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SEGMENT
ENERGETYKA

SEGMENT CHEMIA

SEGMENT AGRO










PULREA® i PULGRAN® (mocznik)
PULAN® (saletra amonowa)
RSM®S (roztwór saletrzano-mocznikowy z siarką)
PULSAR® (siarczan amonu)
PULASKA®(roztwór nawozu azotowego
z siarką)
LIKAM® (woda amoniakalna)
Dwutlenek węgla ciekły i stały (COOLANT®)
RSM®(roztwór saletrzano-mocznikowy)




Superfosfat (nawóz fosforowy jednoskładnikowy)
Amofoski (nawozy wieloskładnikowe „NPK”)





Agrafoski (superfosfat + sól potasowa)
Mieszanki nawozowe wieloskładnikowe (NPK +NS+NK)
Mieszanki nawozowe płynne




Saletra potasowa nawozowa
Saletra wapniowa nawozowa










Melamina®
CAPROLACTAM® (ciekły i płatkowany)
H2O2 TM (Nadtlenek wodoru)
NOXy® (AdBlue)
PULNOX® (roztwory mocznika)
PULREA® (mocznik)
Kwas siarkowy,
Wodorosiarczyn sodu






Saletra potasowa techniczna i spożywcza
Stearyna płatkowana i ciekła
Destylowane kwasy tłuszczowe
Gliceryna techniczna





Energia cieplna
Energia elektryczna
Para technologiczna



Energia cieplna i dystrybucja mediów energetycznych




Folia
Worki foliowe



Usługi przeładunkowe i magazynowe




Usługi budowlano-montażowe
Usługi remontowe




Usługi projektowania budowlanego, urbanistycznego i
technologicznego;
Usługi przedinwestycyjne.



Dzierżawa majątku trwałego

Wytwórca/
Usługodawca

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

AGROCHEM Sp. z o.o.
Zakłady Azotowe
Chorzów S.A.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

Zakłady Azotowe
Chorzów S.A.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.
Zakłady Azotowe
Chorzów S.A.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.
GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
REMZAP Sp. z o.o.

PROZAP Sp. z o.o.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.,
GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
ZA Chorzów SA
SCF Natural Sp. z o.o.
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5.

Działalność Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy” S.A. w 2015 roku

5.1

Wyniki

Grupa Kapitałowa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zakończyła rok obrotowy wynikiem netto
w wysokości 448,0 mln zł, tj. o 99,1% wyższym w porównaniu do roku 2014.
Podstawowe wielkości ze Sprawozdania z całkowitych dochodów (w tys. zł)
Wyszczególnienie

01.01.2015 31.12.2015

01.01.2014 31.12.2014

Dynamika

1

2

3

4=2/3

Przychody z działalności operacyjnej

3 837 591

3 690 365

104,0%

(3 340 519)

(3 444 724)

97,0%

Wynik na działalności operacyjnej

497 072

245 641

202,4%

EBITDA

662 273

393 948

168,1%

Zysk/(strata) brutto

515 143

264 049

195,1%

Zysk/(strata) netto

448 044

225 017

199,1%

Koszty działalności operacyjnej

Struktura wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (tys. zł)
Wyszczególnienie

01.01.2014
-31.12.2014

Dynamika

2

3

4=2/3

01.01.2015
-31.12.2015

1
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

468 214

221 205

211,7%

PROZAP Sp. z o.o.

903

190

475,3%

REMZAP Sp. z o.o.

884

1 780

49,7%

SCF Natural Sp. z o.o.

183

(907)

-

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

(33 411)

4 338

-

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

11 434

5 931

192,8%

"AGROCHEM PUŁAWY" Sp. z o.o.

2 238

1 204

185,9%

AGROCHEM Sp. z o.o.

1 750

(516)

-

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.*

(2 590)

-

-

Zysk/(strata) netto podmiotów Grupy Kapitałowej

449 605

233 225

192,8%

Korekty konsolidacyjne wyniku

(1 561)

(8 208)

19,0%

Zysk/(strata) netto Grupy Kapitałowej przypadający na
akcjonariuszy Jednostki Dominującej

450 911

224 484

200,9%

Zysk/(strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące

(2 867)

533

-

Zysk/(strata) netto Grupy Kapitałowej

448 044

225 017

199,1%

*Spółka została objęta konsolidacją od dnia 31 grudnia 2014 roku

Struktura kosztów w układzie rodzajowym
01.01.2015

01.01.2014

-31.12.2015

-31.12.2014

1
Amortyzacja majątku trwałego

2
5,1%

3
4,4%

Zużycie materiałów i energii

63,4%

66,9%

Usługi obce

12,0%

11,1%

Wyszczególnienie
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Wynagrodzenia

9,5%

8,5%

Świadczenia na rzecz pracowników

2,6%

2,5%

Podatki i opłaty

5,8%

5,4%

Inne koszty

1,6%

1,2%

100,0%

100,0%

Ogółem koszty układu rodzajowego

W 2015 roku na poziom kosztów rodzajowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. decydujący wpływ wywierały koszty zużycia materiałów i energii oraz koszty usług obcych,
których łączny udział w strukturze wyniósł 75,4%.
Koszty działalności kontynuowanej w układzie kalkulacyjnym
01.01.2015
Wyszczególnienie

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

01.01.2014

-31.12.2015
Struktura

Kwota

%

w tys. zł

-31.12.2014
Struktura
Kwota
%

Dynamika

w tys. zł

2

3

4

5

79,8%

2 663 958

82,5%

2 841 668

6=3/5
93,7%

5,2%

172 546

3,6%

124 685

138,4%

6,0%

201 694

5,6%

194 303

103,8%

8,1%

270 697

7,8%

266 932

101,4%

0,9%

31 624

0,5%

17 136

184,5%

100,0%

3 340 519

100,0%

3 444 724

97,0%

W roku obrotowym 2015 (w porównaniu do poprzedniego roku) odnotowano spadek kosztów
działalności operacyjnej o 3,0%, w tym:
 techniczny koszt wytworzenia obniżył się o 6,3 %;
 wartość sprzedanych towarów i materiałów wzrosła o 38,4%;
 koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu kształtowały się na podobnym poziomie.
Główne pozycje aktywów
31.12.2015
Wyszczególnienie

Wartość
w tys. zł

1

31.12.2014

Struktura

Wartość
w tys. zł

Struktura

Dynamika

2
2 227 137

3
57,8%

4
2 144 840

5
60,5%

6=2/4
103,8%

Rzeczowe aktywa trwałe

2 048 653

53,1%

1 974 385

55,7%

103,8%

Aktywa obrotowe,

1 629 209

42,2%

1 398 333

39,5%

116,5%

Zapasy

350 968

9,1%

364 168

10,3%

96,4%

Należności handlowe i pozostałe

438 309

11,4%

522 143

14,7%

83,9%

Aktywa trwałe,
w tym:

w tym:

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Razem aktywa

260 940

6,8%

328 747

9,3%

79,4%

3 856 346

100,0%

3 543 173

100,0%

108,8%

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan aktywów Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. osiągnął wartość 3 856,3 mln zł i był wyższy o 313,2 mln zł (o 8,8%) od stanu notowanego
na 31 grudnia 2014 roku, w tym:
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aktywa trwałe stanowiły 57,8 % aktywów i w relacji do stanu na 31 grudnia 2014 roku wzrosły
o 82,3 mln zł (o 3,8 %);
aktywa obrotowe stanowiły 42,2 % aktywów i w relacji do stanu na koniec ubiegłego roku
obrotowego wzrosły o 230,9 mln zł (o 16,5 %).

Istotne zdarzenia w aktywach o charakterze jednorazowym
Ponadto z dniem 31 grudnia 2015 roku odnotowano na majątku Spółek konsolidowanych Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zdarzenia o charakterze jednorazowym.
Na podstawie analizy przyszłych przepływów pieniężnych możliwych do wygenerowania przez majątek
Spółek:



Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podjął decyzję o rozwiązaniu odpisu
aktualizującego wartość majątku trwałego z tytułu utraty wartości w wysokości 11 008,0 tys. zł
w związku z ustaniem przyczyn, dla których został utworzony;
Zarząd Zakładów Azotowych Chorzów S.A. podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego
wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów - w wysokości 18,4 mln zł - w związku
ze zidentyfikowanymi przesłankami wskazującymi na możliwość wystąpienia spadku wartości
odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów.
Zidentyfikowane przesłanki związane są z niewykorzystywaniem pełnej mocy produkcyjnej
instalacji przerobu tłuszczów oraz ze znaczącym pogorszeniem warunków rynkowych, a także
spadkiem ceny głównego produktu stearyny i jednoczesnym wzrostem ceny podstawowego
surowca - tłuszczu zwierzęcego, co znacząco ogranicza możliwości generowania dodatnich
przepływów pieniężnych na sprzedaży stearyny i innych wyrobów oleochemicznych.

Główne pozycje pasywów
31.12.2015
Wyszczególnienie

Wartość

31.12.2014

Struktura

w tys. zł
1
Kapitał własny
Kapitał obcy, w tym:
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Razem pasywa

Wartość

Struktura

Dynamika

w tys. zł

2
3 040 113

3
78,8%

4
2 728 840

5
77,0%

6=2/4
111,4%

816 233

21,2%

814 333

23,0%

100,2%

236 011

6,1%

222 729

6,3%

106,0%

580 222

15,1%

591 604

16,7%

98,1%

3 856 346

100,0%

3 543 173

100,0%

108,8%

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku Spółka finansowana była:



w 78,8 % kapitałem własnym (77,0% według stanu na 31 grudnia 2014 roku);
w 21,2 % kapitałem obcym .

W relacji do stanu na koniec roku obrotowego 2014 struktura finansowania aktywów zmieniła się
na korzyść kapitału własnego. Udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów wzrósł o 1,8 punktu
procentowego.
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Zobowiązania ogółem
31.12.2015

31.12.2014

Wyszczególnienie

Wartość

1

w tys. zł
2

3

w tys. zł
4

5

Zobowiązania ogółem, w tym:

816 233

100,0%

814 333

100,0%

6=2/4
100,2%

Krótkoterminowe zobowiązania

580 222

71,1%

591 604

72,6%

98,1%

handlowe i pozostałe

518 479

63,5%

562 272

69,0%

92,2%

inne

61 743

7,6%

29 332

3,6%

210,5%

236 011

28,9%

222 729

27,4%

106,0%

3 167

0,4%

5 098

0,7%

62,1%

232 844

28,5%

217 631

26,7%

107,0%

Struktura

Wartość

Struktura

Dynamika

w tym z tytułu:

Długoterminowe zobowiązania
w tym z tytułu:
kredytów i pożyczek
inne

Wybrane pozycje Sprawozdania z przepływów pieniężnych
Wyszczególnienie
1
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto
z działalności finansowej
Zmiana netto stanu środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na
początek okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na
koniec okresu, w tym :
- o ograniczonej możliwości
dysponowania

01.01.2015
- 31.12.2015
2

01.01.2014
- 31.12.2014
3

Dynamika

688 990

299 349

230,2%

(639 914)

(181 238)

353,1%

(116 261)

(225 687)

51,5%

(67 185)

(107 576)

62,5%

327 916

435 492

75,3%

260 731

327 916

79,5%

6 932

10 213

67,9%

4=2/3

Wybrane wskaźniki ekonomiczne
Rodzaj wskaźnika

01.01.2015
-31.12.2015

01.01.2014
-31.12.2014

Dynamika

1

2

3

4=2/3

wskaźniki rentowności
Rentowność EBIT

13,0%

6,7%

194,0%

Rentowność EBITDA

17,4%

10,8%

161,1%

Rentowność netto ROS

11,7%

6,1%

191,8%

Rentowność majątku ROA

11,6%

6,4%

181,3%

Rentowność kapitału zaangażowanego ROCE

15,2%

8,3%

183,1%

Rentowność netto kapitału własnego ROE

14,7%

8,2%

179,3%
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wskaźniki płynności
Płynność bieżąca

2,8

2,4

116,7%

Płynność szybka

2,2

1,7

129,4%

Kapitał pracujący (w mln zł)

1 049

807

130,0%

Udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem

27,2%

22,8%

119,3%

wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia ogólnego

21,2%

23,0%

92,2%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

26,8%

29,8%

89,9%

Dług netto (w mln zł)

(680)

(381)

178,5%

Dług / EBITDA
Konstrukcje wskaźników:

0,050

0,028

178,6%
















Rentowność EBIT= EBIT/ przychody netto ze sprzedaży
Rentowność EBITDA= EBITDA / przychody netto ze sprzedaży
Rentowność netto ROS = wynik netto/przychody netto ze sprzedaży
Rentowność majątku ROA= wynik netto/ suma aktywów
Rentowność kapitału zaangażowanego ROCE= EBIT/aktywa - zobowiązania krótkoterminowe
Rentowność kapitałów własnych ROE= wynik netto/ kapitał własny
Płynność bieżąca = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
Płynność szybka= aktywa obrotowe- zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał pracujący= aktywa obrotowe- zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem= kapitał pracujący/ aktywa ogółem
Wskaźnik zadłużenia ogólnego= zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego= zobowiązania ogółem / kapitał własny
Dług netto= kredyty i pożyczki w zobowiązaniach długo i krótkoterminowych - środki pieniężne i ich ekwiwalenty+ pozostałe
krótkoterminowe aktywa finansowe
Dług =zobowiązania odsetkowe: kredyty, pożyczki, leasingi w zobowiązaniach długo i krótkoterminowych

5.2

Polityka handlowa i sprzedaż

Pozycja rynkowa Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:









utrzymuje pozycję wiodącego polskiego producenta i dostawcy nawozów azotowych na rynek
krajowy. Według danych Spółki roczne zdolności produkcyjne nawozów azotowych w 2015 roku
wynosiły 1,43 mln ton czystego składnika (w przeliczeniu na azot: N);
plasuje się w czołówce globalnych producentów melaminy, posiadając zdolności produkcyjne na
poziomie 96,4 tys. ton rocznie.
dysponuje zdolnościami produkcyjnymi 70 tys. ton/rok kaprolaktamu najwyższej jakości.
Płatkowanie produktu umożliwia lokowanie produktu na dynamicznie rozwijających się rynkach
dalekowschodnich;
pozostaje jedynym producentem nadtlenku wodoru w Polsce. Posiada rozbudowany system
logistyki, własne środki transportu oraz stabilnie zbudowany portfel partnerów handlowych.
systematycznie zwiększa sprzedaż i poszerza ofertę produktową i potencjał wytwórczy w obszarze
RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji;
posiada w ofercie produktowej najwyższej jakości, z oferowanego na rynku, kwas siarkowy,
produkowany na instalacji o zdolności produkcyjnej 125 tys. ton/rok przez GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
Sprzedaż dokonywana jest do trzech segmentów odbiorców, to jest: segment chemiczny, handlowy
i spożywczy;
jest jedynym w Polsce producentem saletry potasowej, produkowanej przez Zakłady Azotowe
Chorzów S.A. w trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym. Głównym rynkiem zbytu
dla wyrobu jest rynek krajowy;
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jest jednym z czterech krajowych producentów roztworu saletry wapniowej. Produkowana przez
Zakłady Azotowe Chorzów S.A. saletra wapniowa w postaci 50% roztworu dedykowana jest dla
krajowego przemysłu nawozowego oraz na cele techniczne.
jest jedynym producentem technicznych kwasów tłuszczowych w Polsce, w tym kwasu
stearynowego (stearyny), destylowanych kwasów tłuszczowych i gliceryny, produkowanych przez
Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Zdolności produkcyjne Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (najważniejsze
produkty handlowe, w tys. ton/rok)
Nawozy azotowe*

Melamina

Kaprolaktam

Nadtlenek wodoru

Grupa Kapitałowa PUŁAWY

1 430

96,4

70

10

Kraj

2 580

96,4

171

10

Roztwory mocznika
(Reduktanty)

Kwas
siarkowy

Nawozy
wieloskładnikowe

Saletra potasowa

Grupa Kapitałowa PUŁAWY

100

125

360

6

Kraj

350

2 700

2 000

6

*w przeliczeniu na czysty azot (N)
Źródło: opracowanie własne

Polityka handlowa i relacje z klientami
Polityka handlowa Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. opiera się
na systematycznej analizie czynników ekonomicznych i rynkowych i skierowana jest na optymalizację
sprzedaży w istniejących warunkach otoczenia, z pełnym wykorzystaniem elastycznego modelu
produkcyjnego.
Rynek nawozowy
Strategia Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w zakresie sprzedaży nawozów
ukierunkowana jest na stały i długofalowy rozwój relacji handlowych z kontrahentami, którzy zapewniają
bezpieczny poziom sprzedaży asortymentu nawozowego w trakcie całego roku.
W 2015 roku sprzedaż nawozów zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych opierała się
na współpracy ze strategicznymi partnerami/dystrybutorami (pośrednia forma dystrybucji). Taka forma
dystrybucji umożliwia dotarcie z ofertą handlową do relatywnie większej liczby klientów posiadających
określoną infrastrukturę, odznaczających się bardziej szczegółową znajomością rynku lokalnego
i oferujących kompleksową obsługę ostatecznych odbiorców (rolników/farmerów). Sprzedaż
realizowana jest w ramach długoterminowych umów handlowych oraz rocznych umów sprzedaży.
W obliczu tempa zachodzących zmian, coraz większej konkurencji na rynkach, Grupa buduje przewagi
konkurencyjne poprzez:
 tworzenie skutecznej sieci dystrybucji nawozów, dostosowanej do zmieniającego się otoczenia
biznesowego oraz do poszczególnych segmentów rynku i klientów;
 efektywne i długofalowe zarządzanie sprzedażą i wartością klienta.
Najważniejszymi interesariuszami i odbiorcami produktów nawozowych, jak również działań spółek
z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty „Puławy” S.A. są polscy rolnicy. Działania Grupy Kapitałowej Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ukierunkowane są na dostarczanie klientom nawozowym
nowoczesnych rozwiązań, narzędzi i wiedzy do jak najbardziej efektywnego prowadzenia gospodarstwa
rolnego.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oferuje rolnikom trzyletni program badań pH gleby oraz jej
zasobności w składniki odżywcze. W tym celu przebadanych zostanie 1860 gospodarstw rolnych, czyli
około 93 tys. ha gleb na terenie całego kraju we współpracy z Okręgowymi Stacjami Chemiczno –
Rolniczymi.
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Melamina
Sprzedaż Melaminy® w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w roku obrotowym 2015
realizowana była głównie w oparciu o kontrakty wieloletnie oraz w ramach stałych, regularnie
odnawianych kontraktów kwartalnych.
Partnerami Spółki pozostają firmy - bezpośredni odbiorcy produktu, w tym grupy podmiotów w obrębie
korporacji, niemal ze wszystkich krajów Europy. Działając w oparciu o kontrakty długoletnie
i strategiczne relacje partnerskie business-to-business Spółka zapewnia swoim partnerom
bezpieczeństwo dostaw, rozumiane jednocześnie jako długoterminowa gwarancja sprzedaży puławskich
produktów.
W trosce o najwyższą jakość obsługi klienta i spełnienie oczekiwań partnerów biznesowych Grupa Azoty
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oferuje sprzedaż Melaminy® w dowolnej konfiguracji opakowań wraz
z zarządzaną gestią transportową.
Spółka nieustanie wzmacnia relacje handlowe poprzez modyfikację i rozbudowę oferty o pakiet
melaminowo-mocznikowy.
Kaprolaktam
Polityka handlowa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w zakresie sprzedaży (eksportu)
CAPROLACTAM®-u płatkowanego w 2015 roku oparta była przede wszystkim na kontraktach/umowach
ramowych z wieloletnimi, jak i nowymi partnerami biznesowymi. Produkt sprzedawany był zarówno
odbiorcom finalnym, wykorzystującym go do produkcji poliamidów, jak również firmom handlowym
posiadającym ugruntowane relacje biznesowe z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Ekspansja
nowych zdolności produkcyjnych kaprolaktamu w Chinach, a tym samym drastyczne zmiany w bilansie
podaży – popytu kaprolaktamu spowodowały konieczność intensywnej dywersyfikacji rynkowej.
Efektem tych działań było zmniejszenie wolumenu CAPROLACTAM®-u wysyłanego przez Spółkę w 2015 roku
do Chin, na rzecz innych rynków azjatyckich (Tajwanu, Tajlandii, Indii czy Korei Płd.). Transakcje
sprzedaży CAPROLACTAM®-u na rynku europejskim odbywały się na zasadach kontraktów spotowych
z wieloletnimi partnerami biznesowymi.
W 2015 roku nastąpiła intensyfikacja sprzedaży CAPROLACTAM®-u ciekłego w ramach Grupy. Produkt
został ulokowany w fabryce poliamidów w Guben (ATT Polymers) należącej do Grupy Azoty S.A.
Nadtlenek wodoru
Sprzedaż H2O2 TM (nadtlenku wodoru) w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w 2015 roku była
realizowana w oparciu o roczne i kwartalne kontrakty, głównie bezpośrednio do użytkowników
końcowych. Spółka dostarczała H2O2 TM specjalistycznym taborem cystern samochodowych.
W trosce o najwyższą jakość obsługi klienta i spełnienie oczekiwań partnerów biznesowych Grupa Azoty
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oferowała sprzedaż H2O2 TM w dowolnej konfiguracji stężenia, opakowań
wraz z zarządzaną gestią transportową.
Produkty RedNOx®
W roku obrotowym 2015 Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. realizowała zapoczątkowaną
w 2014 roku koncepcję zintegrowanyh działań handlowo - marketingowych w obszarze RedNOx® tj. tj.
linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji, w której skałd wchodzą:
roztwory mocznika NOXy® i PULNOx® oraz woda amoniakalna oferowana pod marką LIKAM®.
Dynamiczny rozwój rynku redukcji emisji szkodliwych substacji, w tym tlenków azotu (NOx), zwłaszcza
w obszarze przemysłowym, jak i ciągle rosnący rynek redukcji spalin w segmencie motoryzacyjnym
zaowocował w 2015 roku wzrostem sprzedaży zwłaszcza w zakresie oferty na PULNOx® i LIKAM®.
Sprzedaż produktów z linii RedNOx® prowadzona była poprzez sprzedaż bezpośrednią i kilku
wyspecjalizowanych dystrybutorów na podstawie wieloletnich umów. Spółka dysponuje
specjalistycznym taborem samochodowym.
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Kwas siarkowy
W 2015 roku GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. kontynuowały dotychczasową politykę sprzedaży kwasu
siarkowego. Dostawy kwasu siarkowego do kluczowych klientów (ostatecznych użytkowników
tego surowca) realizowano na podstawie zawartych umów.
Największymi odbiorcami kwasu siarkowego w Polsce są produkcyjne firmy chemiczne. Obserwuje się
stałe zapotrzebowanie na kwas siarkowy firm produkujących nawozy oraz firm z branży celulozowej.
Saletra potasowa
Saletra potasowa produkowana jest przez Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w trzech gatunkach:
spożywczym, technicznym oraz nawozowym. Na rodzimym rynku firma konkuruje ze światowymi
liderami w produkcji saletry potasowej - importerami produktu do Polski. Niskie ceny produktu
proponowane przez światowych producentów, praktycznie uniemożliwiają Spółce możliwość dystrybucji
produktu nawozowego na rynki zagraniczne.
Na rynku polskim odbiorcami saletry potasowej nawozowej są przede wszystkim duże gospodarstwa
prowadzące uprawy warzyw pod szkłem.
Produkty oleochemiczne
Rok 2015 był pierwszym pełnym rokiem sprzedaży produktów instalacji oleochemicznej Zakładów
Azotowych Chorzów S.A. Polityka handlowa Zakładów Azotowych Chorzów S.A. koncentrowała się na jak
najszerszej penetracji rynku polskiego i zagranicznego, przy przejmowaniu bezpośrednio maksymalnej
liczby klientów bez względu na potencjał i wielkość dokonywanych zakupów, z preferencją
do podejmowania współpracy z największymi polskimi firmami ze wszystkich docelowych branży.
Podpisano umowę z największym odbiorcą w branży gumy – kauczuków syntetycznych, co było
podyktowane przede wszystkim chęcią szybkiego rozruchu na instalacji mocy produkcyjnych
dla uzyskania płynnej produkcji; z drugiej strony zdobyciem ważnego, referencyjnego Klienta, liczącego
się w Europie i świecie oraz jedynego w Polsce producenta kauczuku syntetycznego. Umożliwiło
to dalsze rozmowy z europejskimi koncernami oponiarskimi i kauczukowymi. W roku 2015 Spółka
współpracowała także na zasadzie dystrybucji pośredniej z firmami dystrybucyjnymi zarówno na rynku
polskim, jak i na rynkach zagranicznych.
Jednak w 2015 roku w związku z cenami na rynku produktów oleochemicznych (najniższymi od 2012
roku) pozyskiwanie Klientów wiązało się w większości przypadków z propozycjami niskich cen sprzedaży.
Działania Jednostki Dominującej w stowarzyszeniach producentów i organizacjach sektorowych
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako aktywny członek istotnych sektorowych organizacji
(m.in.: FE, EPCA, IFA, EPF, NPG-6, PIPCH) stara się wspierać i kreować rozwiązania w zakresie
bezpośredniego zaangażowania, opiniowania, doradztwa eksperckiego w projektach, które mają
bezpośredni bądź pośredni wpływ na poprawę warunków funkcjonowania firmy jak i całej branży
chemiczno-nawozowej. Działalność w międzynarodowych i krajowych organizacjach jest istotną
platformą zdobywania wiedzy, promocji firmy jak również wsparciem inicjatyw odnoszących się do
regulacji dotyczących działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
w okresie 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wyniosły 3 814,0 mln zł, co w relacji do okresu
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oznacza wzrost o 4,1%.
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Sprzedaż zewnętrzna Grupy Kapitałowej wg segmentów
(w tys zł)
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0
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ENERGETYCZNY
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Głównym rynkiem dla produktów nawozowych był rynek krajowy, natomiast dla produktów
chemicznych rynki zagraniczne.
Struktura sprzedaży produktów
nawozowych (wartościowo)
01.01.2015-31.12.2015

Struktura sprzedaży produktów
chemicznych
(wartościowo)
01.01.2015-31.12.2015

21,0%
35,2%

64,8%
79,0%

Kraj

5.3

Eksport

Kraj

Eksport

Zaopatrzenie w surowce strategiczne

Gaz ziemny
Zgodnie z szacunkami IHS Energy, w 2015 roku średnia cena gazu ziemnego na głównych europejskich
rynkach SPOT wyniosła około 5,91 EUR za MMBtu (6,28 EUR za MMBtu w 2014 roku).
Głównym dostawcą gazu ziemnego dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Zakup gazu ziemnego od głównego dostawcy odbywa się
w oparciu o zapisy umowy kompleksowej oraz Taryfę dla paliw gazowych.
W minionym okresie sprawozdawczym Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. obowiązywały
zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych:




Nr 7/2015 z dnia 17 grudnia 2014 roku - obowiązująca pierwotnie do dnia 30 kwietnia 2015
roku. Dnia 16 kwietnia 2015 roku Prezes URE zatwierdził zmianę Taryfy wprowadzającą niższe
stawki ceny taryfowej (obniżka o 7,16%) oraz wydłużającą okres obowiązywania Taryfy do
31 lipca 2015 roku;
Nr 8/2105 z dnia 17 lipca 2015 roku - obowiązująca od 1 sierpnia 2015 roku. Nowa taryfa
wprowadziła dalsze obniżki ceny taryfowej.

Na początku maja 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przystąpiła do programu
rabatowego PGNiG S.A., w którym cena gazu ustalana jest na podstawie kursu rozliczeniowego
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w oparciu o notowania giełdowe. Dzięki temu programowi cena gazu dla Spółki w miesiącach maj –
czerwiec 2015 roku została obniżona w relacji do ceny taryfowej. W lipcu 2015 roku Spółka przystąpiła
do II edycji programu rabatowego PGNiG, co spowodowało dalsze obniżenie ceny.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zakupuje gaz ziemny także poza PGNiG. Stopień
dywersyfikacji (zakupy poza PGNiG) dostaw gazu do Spółki w 2015 roku ukształtował się na poziomie
45,7%.
Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu i duża podaż - to czynniki, które będą stwarzać warunki dla niskich
cen gazu w Europie. W 2016 roku spodziewany jest wzrost importu LNG do Europy zachodniej i Polski.
Według The Economist Intelligence Unit tempo wzrostu globalnej konsumpcji gazu w latach 2016-2017
roku wyniesie 1,7% rocznie i będzie zbliżone do średniej z ostatnich pięciu lat, a produkcja tego surowca
będzie rosła w tempie 2,1% rocznie.
Przewidywana w 2016 roku nadpodaż gazu ziemnego na rynkach, ciepła aura i spadek cen ropy naftowej
wpływać będą na istotny spadek cen gazu na świecie. Wiele wskazuje na to, że Rosja będzie dążyła do
utrzymania udziału w rynku gazu ziemnego, nawet za cenę dużych ustępstw w zakresie cen.
W Europie w 2016 roku przewidywany jest spadek cen gazu do poziomu ok. 4,87 EUR za MMBtu.
Węgiel kamienny
Ceny węgla - w 2015 roku w relacji do analogicznego okresu 2014 roku wg notowań na ARA wykazywały znaczną tendencję zniżkową i wyniosły średnio około 57,67 USD/tona. Na rynku węgla
w Polsce w dalszym ciągu utrzymuje się nadpodaż surowca.
W 2015 roku dostawy węgla do Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. realizowane były głównie
na podstawie umowy na dostawy węgla z firmy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wg uzgodnionych
na 2015 rok cen. W celu zabezpieczenia bieżących potrzeb Elektrociepłowni nabywany był także węgiel
niskosiarkowy z importu.
Spadki cen węgla na rynkach miały wpływ na wynegocjowanie nowej, niższej ceny węgla dostarczanego
z Bogdanki na okres od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Analitycy przewidują, że w 2016 roku ceny węgla pozostaną na poziomie zbliżonym do odnotowanych
w 2015 roku. W najbliższych miesiącach utrzymująca się nadpodaż węgla na rynku krajowym może
wyhamować wszelkie wzrostowe trendy cenowe (za wyjątkiem ewentualnych okresowych zmian
w przypadku wystąpienia mroźnej zimy).
Według The Economist Intelligence Unit globalna konsumpcja węgla w 2015 roku spadła o 0,1%
w stosunku do 2014 roku. W latach 2016-2017 wskaźnik ten może ulec nieznacznej poprawie do około
0,6% rocznie.
Na obecną sytuację na światowych rynkach węgla wpływ mają:
 mniejszy import węgla do Chin,
 spowolnienie gospodarcze w wymiarze globalnym,
 zaostrzenie regulacji proekologicznych w wielu państwach.
Sytuacja na światowych rynkach węgla wpływa na kondycję finansową polskich kopalń na Śląsku.
Nadpodaż węgla jest obecnie problemem dla polskiego górnictwa. Krajowy popyt jest obecnie niższy niż
wydobycie surowca, ponadto ciepła zima w sezonie 2015/2016 i duże zapasy węgla to przesłanki
przemawiające za utrzymaniem lub dalszym spadkiem cen węgla na rynku.
Energia elektryczna
W zakresie dostaw energii elektrycznej w 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
realizowała umowy roczne zawarte z głównymi sprzedawcami energii elektrycznej. Ponadto Spółka,
w zależności od poziomu cen, uzupełniała portfel zakupu na rynku SPOT i/lub w transakcjach
krótkoterminowych.
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Od lipca 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest bezpośrednim uczestnikiem Rynku
Bilansującego w Polsce i samodzielnie dokonuje bilansowania swoich zakupów energii elektrycznej.
W 2015 roku jednostkowa średnia cena zakupu energii elektrycznej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. ukształtowała się na poziomie zbliżonym do 2014 roku.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w najbliższym czasie nie przewiduje spadku cen energii
elektrycznej dostarczanej do Spółki. Polski rynek podlega istotnym wpływom europejskich przepisów
klimatycznych oraz wymaga kontynuacji działań modernizacyjnych potencjału wytwórczego (nakłady
na nowe moce wytwórcze, utrzymanie rezerwy operacyjnej).
Na ceny energii elektrycznej w 2016 roku wpływać będą przede wszystkim:
 prognozowany niedobór mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE),
 zmiana struktury generacji energii przez producentów, wsparcie prawem produkcji energii
w OZE,
 działania rządu RP w kierunku rozwiązania kryzysu w górnictwie węglowym przy udziale firm
energetycznych oraz trudna restrukturyzacja spółek węglowych,
 działania KE wpływające na wzrost cen jednostek emisji CO2 w kierunku 10 EUR/tona,
Benzen
W 2015 roku sytuacja na rynku benzenu - w zakresie popytu i podaży oraz cen – zmieniała się bardzo
dynamicznie, co miało istotny wpływ na trafność prognozowanych cen w łańcuchu benzen –
kaprolaktam - poliamid 6 oraz rentowoność całego biznesu.
Zaopatrzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w benzen (surowiec do produkcji
kaprolaktamu) realizowane jest w oparciu o długoterminowe umowy ramowe i własny tabor kolejowy,
przy starannym wykorzystaniu ilościowego efektu skali.
W roku 2016 ceny benzenu będą w dalszym ciągu podążały za zmianami cen na rynku ropy naftowej.
Sól potasowa (chlorek potasu)
Głównymi producentami dostarczającymi sól potasową na polski rynek są firmy z Rosji, Białorusi
i Niemiec. W 2015 roku średnia roczna cena chlorku potasu wzrosła o około 11%.
Prognozuje się, że w 2016 ceny mogą spadać.
Fosforyty
W 2015 roku odnotowano wzrost światowych cen fosforytów w stosunku do cen roku 2014: od 6%
(CFR INDIA) do 17% (FOB Casablanca).
Na rok 2016 analitycy przewidują spadki cen surowca na rynkach światowych od 3% do 5%.
Kwas fosforowy
Rok 2015 nie przyniósł znaczących zmian w podaży oraz w popycie na kwas fosforowy. Światowe ceny
kwasu fosforowego, które są ściśle skorelowane z cenami fosforytów wzrosły w 2015 roku w zależności
od rejonu świata i bazy dostawy o około 15% - FOB US GULF i około 13% - CFR India.
Na rok 2016 analitycy przewidują spadki cen surowca na rynkach światowych od 3% do 5%.
Węglan potasu
Polski rynek, z uwagi na konkurencyjną cenę, jest nadal zdominowany przez węglan potasu kalcynowany
pochodzenia rosyjskiego. W 2015 roku (w relacji do roku poprzedniego) cena surowca wzrosła o około
22,5%. Na 2016 rok przewiduje się dalszy wzrost ceny zakupu węglanu potasu o około 12%.
Kwas azotowy
W 2015 roku (w relacji do roku poprzedniego) średnia cena zakupu kwasu azotowego u głównego
dostawcy dla Zakładów Azotowych Chorzów S.A. była niższa o 0,6%. W roku 2016 prognozowany jest
niewielki wzrost średniej ceny zakupu kwasu azotowego.
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Wapno palone
W roku 2015 zaopatrzenie w wapno palone w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. realizowane było
od dostawcy krajowego na podstawie rocznego porozumienia handlowego po cenie o około 4% wyższej
od notowanej w roku poprzednim.
Cena zakupu wapna na rok 2016 jest w trakcie negocjacji, jednak wstępnie prognozowany jest kolejny
wzrost ceny surowca o około 4%.
Tłuszcze zwierzęce
W roku 2015 (w relacji do roku poprzedniego) cena tłuszczu zwierzęcego dla Zakładów Azotowych
Chorzów S.A. spadła o około 5,67%, przy jednoczesnej poprawie jakości surowca dostarczanego
do produkcji. Wpływ na spadek cen zakupu tłuszczu zwierzęcego miało przede wszystkim poszerzenie
bazy kontrahentów, nie tylko na rynku krajowym, ale również międzynarodowym, oraz intensywniejsza
polityka negocjacyjna z dostawcami.
W roku 2016 spodziewane jest kolejne obniżenie cen zakupu tłuszczu zwierzęcego dla Zakładów
Azotowych Chorzów S.A., na co wpływ będą miały głównie planowane umowy z kontrahentami.
5.4

Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej

W 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. realizowała procedurę umarzania Praw
majątkowych wynikających ze:




świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w Odnawialnym
Źródle Energii,
świadectw efektywności energetycznej za 2014 rok,
świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w kogeneracji
za 2014 rok.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. oraz Zakłady Azotowe Chorzów
SA spełniają wymogi nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, obowiązującej
od 4 kwietnia 2015 roku i w związku z tym w 2015 roku uzyskały status Odbiorcy Przemysłowego,
co daje możliwości zwolnienia z obowiązku „kolorowania zielonym certyfikatem” części energii
zużywanej w procesach produkcyjnych przez danego odbiorcę. Procent zwolnienia Odbiorcy
Przemysłowego z obowiązku „kolorowania” zużywanej energii elektrycznej „zielonym certyfikatem”
zależny jest od „współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej”, i tak:




w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. z obowiązku kolorowania zielonym
certyfikatem zwolnione było 85% energii elektrycznej zużywanej w procesach produkcyjnych
Spółki;
w Gdańskich Zakładach Fosforowych Sp. z o.o. z obowiązku kolorowania zielonym certyfikatem
zwolnione było 40% energii elektrycznej zużywanej w procesach produkcyjnych Spółki;
w Zakładach Azotowych Chorzów z obowiązku zakupu energii obciążonej kosztem zielonych
certyfikatów, zwolnione było 20% energii elektrycznej "zielonej" zużywanej w procesach
produkcyjnych Spółki.

Obowiązująca do końca 2015 roku Ustawa o Efektywności Energetycznej została przedłużona
w dotychczasowym kształcie do końca 2016 roku. W związku z tym w 2016 roku Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. po złożeniu stosownych oświadczeń jest uprawniona również do 85% zwolnienia
z obowiązku „kolorowania kupowanej energii elektrycznej” „zielonym certyfikatem”.
W 2015 roku ceny praw majątkowych dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE systematycznie
spadały, a w lipcu 2015 roku osiągnęły najniższy poziom: średnio 100,68 zł/MWh. Taka sytuacja
spowodowana była głównie nadpodażą tych praw w obrocie rynkowym.
W dniu 18 listopada 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. złożyła do Urzędu Regulacji
Energetyki wniosek o wydanie świadectw efektywności energetycznej w ilości 462,040 toe (tona oleju
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ekwiwalentnego) z tytułu zmniejszenia strat energii elektrycznej w przesyle lub dystrybucji. Dnia
30 listopada 2015 roku w/w ilość świadectw wpłynęła na konto Spółki.
W dniu 15 grudnia 2015 roku został złożony wniosek o wydanie świadectw pochodzenia dla energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w zakładowej elektrociepłowni w pierwszych
jedenastu miesiącach 2015 roku w ilości 428 366, 746 MWh.
5.5

Uprawnienia do emisji CO2

Rok 2015 został zdominowany przez wydarzenia związane z procesem wdrażania reformy systemu
EU ETS, a w szczególności działaniami związanymi z:




wprowadzeniem Mechanizmu Rezerwy Stabilizacyjnej (Market Stability Reserve w skrócie MSR),
publikacją propozycji zmian dyrektywy ETS, która ma wyznaczać zasady obowiązujące w kolejnym
okresie rozliczeniowym 2021-2030, oraz
przygotowaniami do Konferencji COP21 w Paryżu (która odbyła się w grudniu 2015 roku).

Mechanizm Rezerwy Stabilizacyjnej (MRS) zakłada regulowanie poziomu podaży jednostek EUA i ma
na celu ograniczenie nadpodaży uprawnień, która w chwili obecnej jest szacowana na około 2,2 mld EUA
oraz zabezpieczenie systemu przed ewentualnymi gwałtownymi wahaniami popytu. W zamyśle
twórców powinna przyczynić się również do wzrostu cen w długim okresie.
W dniu 18 września 2015 roku na posiedzeniu Rady ds. Ochrony Środowiska, ministrowie środowiska
państw europejskich UE zaakceptowali wprowadzenie reformy MSR. System mający na celu zarządzanie
nadpodażą uprawnień dostępnych na rynku rozpocznie swoje działanie od stycznia 2019 roku. Decyzja
ta w znacznym stopniu zredukuje niepewność wśród uczestników rynku i powinna ustabilizować ceny
na rynku uprawnień do emisji.
Proponowane zmiany w Dyrektywie ETS dotyczą m.in. zwiększenia współczynnika liniowego, korekty
benchmarków produktowych (wskaźników emisji), zmiany kryteriów klasyfikowania sektorów
narażonych na ryzyko ucieczki emisji oraz możliwości przydziału bezpłatnych uprawnień na modernizację
i nowe inwestycje w sektorze wytwarzania energii elektrycznej.
W dniu 30 listopada rozpoczął się w Paryżu szczyt klimatyczny COP21. Podczas konferencji delegaci
reprezentujący 195 stron konwencji ds. zmian klimatu opracowali finalną wersję porozumienia
paryskiego, które będzie kształtować międzynarodową politykę klimatyczną po 2020 roku.
W dniu 24 marca 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dokonała umorzenia
uprawnień do emisji CO2 dla instalacji chemicznych oraz 31 marca 2015 roku dla Elektrociepłowni,
w ilościach zweryfikowanej emisji za rok 2014.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. posiada dostateczną ilość uprawnień niezbędną
do wywiązania się z obowiązku rozliczenia emisji CO2 i umorzenia uprawnień za rok 2015.
W roku 2015 uprawnienia EUA osiągnęły cenę maksymalną 8,77 EUR i minimalną 6,26 EUR, (31 grudnia
2014 roku cena ta wyniosła 7,24 EUR). W 2015 roku średnia cena uprawnień EUA w bieżących
notowaniach typu SPOT wyniosła 7,64 EUR.
5.6

Produkcja

W roku obrotowym 2015 produkcja Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
była dostosowana do potrzeb rynkowych. Dynamika produkcji w relacji do roku 2014 w ujęciu
wolumenowym kształtowała się następująco:
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Dynamika produkcji głównych produktów
Nazwa Spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

Zakłady Azotowe
Chorzów S.A.

5.7

01.01.2015-31.12.2015 vs.

Produkt

01.01.2014-31.12.2014

 amoniak

103 %

 nawozy azotowe w przeliczeniu na czysty składnik „N”

103 %

 kaprolaktam

94 %

 melamina

101 %

 nadtlenek wodoru

98 %

 NOXy®(dawne AdBlue®)

100 %

 nawozy fosforowe CSP w przeliczeniu na P2O5

99 %

 nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na N

100 %

 nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na P2O5

95 %

 nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na K2O

104 %

 kwas siarkowy w przeliczeniu na 100 % stężenie

72 %

 wodorosiarczyn sodu

90 %

 roztwór saletry wapniowej

105 %

 saletra potasowa
 stearyna w formie płatków i roztworu

1 852%

104 %

Komentarz segmentowy

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. prowadzi działalność gospodarczą
w ramach Segmentu Agro, Segmentu Chemia, Segmentu Energetyka oraz Segmentu Pozostała
Działalność.
Przychody zewnętrzne wg Segmentów (tys. zł)
Wyszczególnienie
1
AGRO
CHEMIA
ENEGRETYKA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Przychody nieprzypisane
Razem

01.01.2015- 31.12.2015

01.01.2014- 31.12.2014

Zmiana

Wartość
2
2 496 124
1 158 086
69 238

Struktura
3
65,4%
30,4%
1,8%

Wartość
4
2 302 756
1 219 351
60 893

Struktura
5
62,8%
33,3%
1,7%

8=(2-4)/4
8,4%
-5,0%
13,7%

82 667

2,2%

68 696

1,9%

20,3%

7 920

0,2%

12 755

0,3%

-37,9%

3 814 035

100,0%

3 664 451

100,0%

4,1%

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w relacji do okresu od 1 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2014 roku :






przychody Segmentu Agro wyniosły 2 496,1 mln zł, co stanowi 65,4% udziału w przychodach
ze sprzedaży ogółem, wobec 2 302,8 mln zł (udział 62,8 %). Wzrost przychodów (o 8,4%) był
w głównej mierze zasługą wyższych wolumenów sprzedaży produktów nawozowych.
przychody Segmentu Chemia wyniosły 1 158,1 mln zł, co stanowi 30,4% udziału w przychodach
ze sprzedaży ogółem, wobec 1 219,4 mln zł (udział 33,3 %). Przyczyną niższych przychodów (o 5,0%)
był głównie spadek cen sprzedaży CAPROLACTAM®-u.
przychody Segmentu Energetyka wyniosły 69,2 mln zł, co stanowi 1,8% udziału w przychodach
ze sprzedaży ogółem, wobec 60,9 mln zł (udział 1,7%). Wzrost przychodów (o 13,7%) wynika
z wyższych cen i większych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej, wyższych cen energii cieplnej
i wyższych wolumenów sprzedaży innych towarów tego Segmentu.
przychody Segmentu Pozostała Działalność wyniosły 82,7 mln zł, co stanowi 2,2% udziału
w przychodach ze sprzedaży ogółem, wobec 68,7 mln zł (udział 1,9%). Wzrost przychodów (o 20,3%)
wynika głównie z uzyskania wyższych przychodów z tytułu usług projektowych spółki zależnej.
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Udział eksportu w przychodach zewnętrznych Segmentów Grupy
Udział eksportu
Wyszczególnienie

01.01.2015- 31.12.2015

01.01.2014- 31.12.2014

AGRO

2
19,7%

3
22,5%

CHEMIA

64,6%

69,5%

ENERGETYKA

2,9%

0,0%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1,8%

4,0%

Razem Segmenty

32,7%

37,4%

Razem Segmenty (w tym przychody nieprzypisane)

32,8%

37,6%

1

Segment Agro
Głównymi produktami handlowymi Segmentu Agro są:
 wytwarzane w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nawozy azotowe („N”): PULAN®
(saletra amonowa), PULREA® i PULGRAN® (mocznik), RSM® (roztwór saletrzano-mocznikowy),
RSM®S (roztwór saletrzano-mocznikowy z siarką), PULSAR® (siarczan amonu), RSM®S (roztwór
saletrzano-mocznikowy z siarką), PULASKA® (roztwór nawozu azotowego z siarką);
 wytwarzane w pozostałych spółkach : saletra potasowa nawozowa i saletra wapniowa nawozowa,
nawozy fosforowe („P”) i mieszanki („NP”, „NPK”), w tym: amofoski, agrafoski, amofosmagi.
Pozostałe produkty handlowe Segmentu Agro obejmują inne produkty wytwarzane dodatkowo
na podstawowych instalacjach Segmentu w Jednostce Dominującej: LIKAM® (woda amoniakalna),
amoniak, wodór, kwas azotowy, azot ciekły, powietrze pomiarowe, azotan magnezowy, dwutlenek
węgla, COOLANT® (suchy lód) oraz produkty wytwarzane w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.: mieszanki nawozowe (na życzenie klienta, zgodnie z jego specyfikacją),
a także kwalifikowany materiał siewny.
W Segmencie Agro realizowana jest również sprzedaż towarów (nawozy, pasze, zboża i środki ochrony
roślin) i materiałów oraz sprzedaż usług własnych Segmentu Agro.
Struktura produktowa przychodów zewnętrznych Segmentu Agro (tys. zł)
Wyszczególnienie

01.01.2015- 31.12.2015

01.01.2014- 31.12.2014

1
Główne produkty handlowe
Pozostałe produkty handlowe
Inne przychody Segmentu

Wartość
2
2 283 998
46 192
165 934

Struktura
3
91,5%
1,9%
6,6%

Wartość
4
2 121 009
63 540
118 207

Struktura
5
92,1%
2,8%
5,1%

Razem

2 496 124

100,0%

2 302 756

100,0%

Dynamika
6=2/4
107,7%
72,7%
140,4%
108,4%

Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Agro w okresie od 1 stycznia 2015
roku do 31 grudnia 2015 roku wyniosły 2 496,1 mln zł i były wyższe o 8,4 % od zrealizowanych w okresie
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, przy wzroście kosztów własnych sprzedaży o 0,2 %
i wzroście kosztów sprzedaży o 5,8%.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w relacji do 1 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku odnotowano następujące zmiany:


wzrost przychodów w grupie „główne produkty handlowe” o 7,7% (większy wolumenów
sprzedaży produktów nawozowych);
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spadek przychodów w grupie „pozostałe produkty handlowe” o 27,3% (mniejszy wolumen
sprzedaży amoniaku i kwasu azotowego);



wzrost przychodów w grupie „inne przychody Segmentu” o 40,4% (większy wolumen sprzedaży
towarów).

W 2015 Segment Agro osiągnął wynik operacyjny EBIT uwzględniający sprzedaż między segmentami
w wysokości 531,0 mln zł. Wynik ten był wyższy w relacji 2014 roku o 92,8%.
Rentowność na sprzedaży zewnętrznej Segmentu Agro w raportowanym okresie wyniosła 23,3%
i w relacji do 2014 roku była wyższa o 5,8 punktu procentowego.
Udział eksportu w przychodach zewnętrznych Segmentu Agro
Udział eksportu
01.01.2015- 31.12.2015
01.01.2014- 31.12.2014
2
3
21,0%
23,9%

Wyszczególnienie
1
Główne produkty handlowe
Pozostałe produkty handlowe

10,2%

15,9%

Inne przychody Segmentu

5,4%

0,3%

Przychody ogółem segmentu

19,7%

22,5%

Przychody ze sprzedaży eksportowej Segmentu Agro w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia
2015 roku wyniosły 492,7 mln zł i były niższe o 4,7 % od uzyskanych w 2014 roku. Udział przychodów ze
sprzedaży eksportowej na rzecz klientów zewnętrznych w przychodach zewnętrznych ogółem segmentu
Agro wyniósł w raportowanym okresie 19,7% wobec 22,5% w roku poprzednim .
Segment Chemia
Głównymi produktami Segmentu Chemia są:


wytwarzane w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.: , CAPROLACTAM® (ciekły
i płatkowany), Melamina®, PULREA® (mocznik), PULNOX® (roztwory mocznika), H2O2 TM
(nadtlenek wodoru) oraz NOXy®;

 wytwarzane w pozostałych spółkach: kwas siarkowy, wodorosiarczyn sodu, saletra potasowa
techniczna i spożywcza, produkty z przerobu kwasów tłuszczowych.
Pozostałe produkty handlowe Segmentu Chemia obejmują inne produkty wytwarzane dodatkowo
na podstawowych instalacjach Segmentu.
W Segmencie Chemia realizowana jest również sprzedaż towarów i materiałów oraz sprzedaż usług
własnych.
Struktura produktowa przychodów zewnętrznych Segmentu Chemia (tys. zł)
Wyszczególnienie

01.01.2015- 31.12.2015

01.01.2014- 31.12.2014

1
Główne produkty handlowe
Pozostałe produkty handlowe
Inne przychody Segmentu

Wartość
2
1 148 022
1 509
8 555

Struktura
3
99,1%
0,1%
0,8%

Wartość
4
1 212 093
993
6 265

Struktura
5
99,4%
0,1%
0,5%

Razem

1 158 086

100,0%

1 219 351

100,0%

Dynamika
6=2/4
94,7%
152,0%
136,6%
95,0%

Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych produktów Segmentu Chemia wyniosły
1 158,1 mln zł i były niższe o 5,0% od zrealizowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego
przy kosztach własnych sprzedaży niższych o 11,9% i kosztach sprzedaży wyższych o 0,9%.
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W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w relacji do 1 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2014 roku odnotowano następujące zmiany:


spadek przychodów w grupie „główne produkty handlowe” o 5,3% , czego główną przyczyną
były niższe ceny sprzedaży CAPROLACTAM®-u;



wzrost przychodów w grupie „pozostałe produkty handlowe” o 52,0% (większy wolumen
sprzedaży produktów utleniania cykloheksanonu w Jednostce Dominującej);



wzrost przychodów w grupie „inne przychody Segmentu” o 36,6% (większy wolumen sprzedaży
towarów spółek zależnych )

W roku 2015 wynik operacyjny EBIT uwzględniający obroty między segmentami wyniósł 48,1 mln zł,
wobec wyniku (-)28,3 mln zł w 2014 roku.
Rentowność na sprzedaży zewnętrznej Segmentu Chemia w raportowanym okresie wyniosła 7,7%
i w relacji do 2014 roku była wyższa o 6,5 punktu procentowego.
Udział eksportu w przychodach zewnętrznych Segmentu Chemia
Udział eksportu
Wyszczególnienie

01.01.2015- 31.12.2015

01.01.2014- 31.12.2014

1
Główne produkty handlowe

2
64,9%

3
69,9%

Pozostałe produkty handlowe

4,8%

0,0%

Inne przychody Segmentu

26,8%

4,3%

Przychody ogółem segmentu

64,6%

69,5%

Przychody Segmentu Chemia ze sprzedaży na eksport w roku obrotowym 2015 wyniosły 747,6 mln zł
i w porównaniu z rokiem poprzednim były niższe o 11,7%.
Udział przychodów ze sprzedaży eksportowej w przychodach Segmentu Chemia ogółem na rzecz
klientów zewnętrznych wyniósł 64,6%, wobec 69,5% (w roku 2014).
Segment Energetyka
Głównymi produktami handlowymi Segmentu Energetyka są energia elektryczna, energia cieplna
i nośnik ciepła. Inne przychody Segmentu Energetyka to sprzedaż towarów i materiałów oraz usług
własnych.
Struktura produktowa przychodów zewnętrznych Segmentu Energetyka (tys. zł)
Wyszczególnienie
1
Główne produkty handlowe
Pozostałe produkty handlowe
Inne przychody Segmentu
Razem

01.01.2015- 31.12.2015

01.01.2014- 31.12.2014

Wartość
2
54 845
1 875
12 518

Struktura
3
79,2%
2,7%
18,1%

Wartość
4
49 482
1 489
9 922

Struktura
5
81,3%
2,4%
16,3%

69 238

100,0%

60 893

100,0%

Dynamika
6=2/4
110,8%
125,9%
126,2%
113,7%

Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Energetyka w roku obrotowym 2015
wyniosły 69,2 mln zł i były wyższe o 13,7% w relacji do 2014 roku, przy kosztach własnych sprzedaży
wyższych o 11,2%.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w relacji do 1 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku odnotowano następujące zmiany:


wzrost przychodów w grupie „główne produkty handlowe” o 10,8% tj. o 5,4 mln zł (głównie
z tytułu wyższej ceny sprzedaży energii elektrycznej);
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wzrost przychodów w grupie „pozostałe produkty handlowe” o 25,9% tj. o 0,4 mln zł (wyższe
przychody z pozostałych mediów);



wzrost przychodów w grupie „inne przychody Segmentu” o 26,2% tj. o 2,6 mln zł (wyższy
wolumen sprzedaży towarów i materiałów Jednostki Dominującej - gaz ziemny i popiół suchy).

W roku 2015 wynik operacyjny EBIT, uwzględniający obroty między segmentami wyniósł 79,8 mln zł
i w relacji do 2014 roku był niższy o 50,4%.
Rentowność na sprzedaży zewnętrznej Segmentu Energetyka w raportowanym okresie wyniosła 1,0%
i w relacji do 2014 roku była wyższa o 2,1 punktu procentowego.
Segment Pozostała Działalność
Do Segmentu Pozostała Działalność zakwalifikowano następujące główne produkty handlowe: worki
z folii, folia, regranulat polietylenowy.
Ponadto zakwalifikowano tu:
 sprzedaż usług (w tym: przeładunkowych), towarów i materiałów z obszarów nie ujętych
w Segmentach Agro, Chemia i Energetyka;
 całość przychodów spółek REMZAP Sp. z o.o., PROZAP Sp. z o.o. i SCF Natural Sp. z o.o.
wraz z korektami i eliminacjami obrotów wynikającymi z konsolidacji sprawozdań;
 korekty i eliminacje konsolidacyjne nie ujęte w Segmentach Agro, Chemia i Energetyka.
Struktura produktowa przychodów zewnętrznych Segmentu Pozostała Działalność
Wyszczególnienie
1
Główne produkty handlowe
Pozostałe produkty handlowe
Inne przychody Segmentu
Razem

01.01.2015- 31.12.2015

01.01.2014- 31.12.2014

Wartość
2
6 748
2 530
73 389

Struktura
3
8,2%
3,0%
88,8%

Wartość
4
2 060
3 475
63 161

Struktura
5
3,0%
5,1%
91,9%

82 667

100,0%

68 696

100,0%

Dynamika
6=2/4
327,6%
72,8%
116,2%
120,3%

Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych produktów Segmentu Pozostała działalność
w roku 2015 wyniosły 82,7 mln zł i były wyższe o 20,3 % od zrealizowanych w 2014 roku przy kosztach
własnych sprzedaży niższych o 1,3%.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w relacji do 1 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku odnotowano następujące zmiany:


wzrost przychodów w grupie „główne produkty handlowe” o 4,7 mln zł (wyższy wolumen
sprzedaży produktów foliowych w Jednostce Dominującej);



spadek przychodów w grupie „pozostałe produkty handlowe” o 0,9 mln zł;



wzrost przychodów w grupie „inne przychody Segmentu” o 10,2 mln zł (wyższe przychody
z usług projektowych jednej ze spółek zależnych).

W roku 2015 wynik operacyjny EBIT , uwzględniający obroty wewnętrzne wyniósł (-)2,2 mln zł i w relacji
do 2014 roku był wyższy o 7,1 mln zł.
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5.8

Polityka finansowa i zarządzanie ryzykiem finansowym

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. charakteryzuje się
wysoką zdolnością płatniczą oraz kredytową. Oznacza to pełną zdolność do terminowego regulowania
swoich zobowiązań płatniczych oraz posiadanie i generowanie nadwyżek z działalności operacyjnej,
pozwalających na dalsze ich regulowanie w terminach płatności.
Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zarządza
płynnością poprzez utrzymywanie odpowiedniego do skali prowadzonej działalności stanu gotówki.
Lokowanie wolnych środków pieniężnych dostosowywane jest do cyklu płatności zobowiązań.
W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. uzyskała
(od Jednostki Dominującej wyższego szczebla) możliwość dodatkowego finansowania
potrzeb
korporacyjnych na podstawie Umowy o finansowanie wewnątrzgrupowe ze środków pochodzących
z Kredytu Odnawialnego, Kredytu EBI oraz Kredytu EBOiR.
W I półroczu 2015 roku okresowe problemy z płynnością miały Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie odnotowały problemów
z bieżącą płynnością i regulowały zobowiązania na bieżąco.
Stopy procentowe
Na początku marca 2015 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę procentową o 50 pkt.
z 2,00% do 1,50%. Na kolejnych spotkaniach RPP pozostawiła stopy procentowe na nie zmienionym
poziomie.
Stopy procentowe w Polsce obowiązujące od dnia 5 marca 2015 roku
Stopa referencyjna

Stopa lombardowa

Stopa depozytowa

Stopa redyskonta weksli

1,50%

2,50%

0,50%

1,75%

źródło: NBP

Po obniżce stóp procentowych w marcu 2015 roku spadła również stawka WIBOR 1M, używana do
wyliczania oprocentowania udzielonych pożyczek i przez kolejne miesiące 2015 roku utrzymywała się na
średnim poziomie 1,66%.
Spadek stóp procentowych i stawki WIBOR 1M nie miały istotnego wpływu na sytuację finansową Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Finansowanie zewnętrzne
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
W 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie korzystała ze środków obrotowych
w ramach dostępnych w bankach limitów kredytowych. Spółka utrzymywała dostępne limity kredytowe
stanowiące zabezpieczenie bieżącej płynności na poziomie 92 mln zł.
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Limity w rachunkach bankowych (stan na 31.12.2015 roku)
Kredytodawca

Kwota
udzielonego
kredytu

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

30 mln zł

PKO BP S.A. umowa
kredytu w rachunku
bieżącym

10 mln zł

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

50 mln zł

WIBOR 1 M + marża

2 mln zł

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

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

Data podpisania
umowy/aneksu

Koszty kredytu

Okres
spłaty

Stan na
31.12.2015

30.09.2016

0,0 mln zł

30.09.2016

0,0 mln zł

31.05.2016

0,0 mln zł

30.11.2016

0,0 mln zł

23.04.2015
WIBOR 1 M + marża
(Aneks nr 1 z 23.12.2015)
19.08.2013
WIBOR 1 M + marża
Aneks nr 11 z 23.04.2015
Aneks Nr 12 z 16.10.2015
25.08.2015

14.05.2010
Aneks nr 7 z 30.11.2015

Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w roku obrotowym 2015 umowach dotyczących
kredytów i pożyczek


W dniu 23 kwietnia 2015 roku, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., wraz z Grupą Azoty S.A.
oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police"
S.A. (spółki kluczowe), podpisała z PKO BP S.A. umowę kredytu w formie limitu kredytowego
wielocelowego na kwotę 237 mln zł (Umowa LKW). Umowa wprowadza zmiany do istniejących
umów limitu kredytowego wielocelowego poprzez techniczne połączenie dotychczasowych umów
limitu kredytowego wielocelowego i ich konsolidację w jedną umowę. Na dzień zawarcia Umowy
LKW sublimit dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. został ustalony na poziomie do
30 mln zł. Okres kredytowania do dnia 30 września 2016 roku. Zabezpieczeniem są poręczenia
udzielone przez każdą z kluczowych spółek Grupy Azoty S.A.



W dniu 23 kwietnia 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wraz z Grupą Azoty S.A.
i spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. podpisała z PKO BP S.A. aneks
nr 11 do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 października 2010 roku (Umowa KRB)
na kwotę 302 mln PLN. Limit udzielony został do 30 września 2016 roku. W ramach aneksu włączono
nowych kredytobiorców, będących spółkami grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.: PROZAP Sp. z o.o., GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. „AGROCHEM PUŁAWY" Sp. z o.o.,
AGROCHEM Sp. z o.o., Zakłady Azotowe Chorzów S.A. i UNIBALTIC AGRO Sp. z o.o. Na dzień zawarcia
aneksu sublimit dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. został ustalony do wysokości 10 mln
zł, dla REMZAP Sp. z o.o. 2 mln zł, dla Zakładów Azotowych Chorzów S.A. 5 mln zł. Zabezpieczeniem
wierzytelności Banku wynikających z niniejszej Umowy KRB są poręczenia udzielone przez każdą
z kluczowych spółek Grupy Azoty S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym jest na dotychczasowym
poziomie.



W dniu 16 października 2015 roku podpisany został z PKO BP S.A. Aneks nr 12 do w/w Umowy KRB.
W ramach aneksu włączono nowych kredytobiorców: Grupa Azoty Police Serwis, Grupa Azoty Folie
oraz wyłączono z Umowy Spółki: UNIBALTIC AGRO Sp. z o.o. (w związku z połączeniem
z „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.), Automatika, Remech. Na dzień zawarcia aneksu sublimit dla
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pozostał na dotychczasowym poziomie 10 mln zł
a sublimity dla spółek GK PUŁAWY na poziomie: AGROCHEM w Dobrym Mieście -10 mln zł, REMZAP
- 2 mln zł, Zakłady Azotowe Chorzów S.A. - 1 mln zł.
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W dniu 24 sierpnia 2015 roku podpisana została z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Umowa o kredyt
w rachunku bieżącym. Przyznany Spółce limit w wysokości 50 mln zł na okres do dnia 31 maja 2016
roku jest przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej.



W dniu 30 listopada 2015 roku podpisany został Aneks Nr 7 do Umowy o limit debetowy
o charakterze „Intra-day” w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Pekao S.A na kwotę 2 mln zł.
Aneks dotyczy przedłużenia okresu kredytowania do dnia 30 listopada 2016 roku.

Pozostałe umowy kredytów/pożyczek funkcjonujące w Spółach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A.
REMZAP Sp. z o.o.
Kredytodawca

Kwota
udzielonego
kredytu

Millennium Bank SA

2 mln zł

PKO BP SA

2 mln zł

Koszty
kredytu

Data podpisania
umowy/aneksu

WIBOR 1M+

27.01.2012

marża

Aneks z 26.01.2015

WIBOR 1M+
marża

13.08.2013

Okres spłaty

Stan na
31.12.2015

26.01.2016

0,4 mln zł gwarancje

30.09.2016

0,0 zł

Dnia 25 stycznia 2016 roku REMZAP Sp. z o.o. zawarła kolejny Aneks do umowy z Millennium Bank SA
przedłużający okres kredytowania do 26 stycznia 2017 roku.
„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.
Kwota
udzielonego
kredytu

Koszty
kredytu

Pekao S.A.

5 mln zł

WIBOR 1M +
marża

Pekao S.A.

18 mln zł

WIBOR 1M +
marża

Kredytodawca

Okres spłaty

Stan na
31.12.2015

17.11.2015

31.10.2016

5,0 mln zł

17.11.2015

31.10.2016

17,7 mln zł

Data podpisania
umowy/aneksu

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

Pekao S.A.

Kwota
udzielonego
kredytu

5 mln zł

Koszty kredytu

Data podpisania
umowy/aneksu

WIBOR 1M +
marża

24.12.2014
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31.12.2015

31.01.2016

3,0 mln zł

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Kredytodawca

WFOŚiGW

Kwota
udzielonego
kredytu

Koszty
kredytu

1,38 mln zł

Stopa
redyskonta
weksli +
marża

Okres spłaty

Data podpisania
umowy/aneksu

27.05.2014
Aneks z 03.09.2014

15.12.2017

Stan na
31.12.2015

0,92 mln zł.

01.10.2010
PKO BP SA

WIBOR1M+
marża

1 mln zł

Aneks z 23.04.2015
Aneks z 16.10.2015

01.04.2016

0,85 mln zł

Finansowanie wewnątrzgrupowe
W ramach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w okresie sprawozdawczym
funkcjonowały niżej wymienione umowy o finansowanie wewnątrzgrupowe, Pożyczkodawcą była Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:

Pożyczkobiorca

Kwota udzielonej
pożyczki

Data podpisania
umowy

Okres spłaty

Stan na dzień
31.12.2015

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

79 mln zł

26.05.2011

31.08.2017

13,64 mln zł

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

47 mln zł

02.04.2014

30.09.2021

41,96 mln zł

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

4,3 mln zł

13.03.2015

31.03.2020

3,65 mln zł

BBM Sp. z o.o. – Umowa
Pożyczki

1,0 mln zł

23.12.2014

BBM Sp. z o.o. – Umowa
Pożyczki

1,0 mln zł

27.04.2015

BBM Sp. z o.o. – Umowa
Pożyczki (Konsolidująca)

4,0 mln zł

23.12.2015

31.12.2018

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

600 tys. zł

07.05.2014

30.06.2017

31.12.2016
(wygasły z dniem
zawarcia niżej
wymienionej umowy
Konsolidującej tj.
23.12.2015)

-

4 mln zł

0,6 mln zł



W dniu 26 stycznia 2015 roku dokonano potrącenia wierzytelności z tytułu pożyczki z dnia 19 marca
2013 roku udzielonej AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście w kwocie 11,0 mln zł
z zobowiązaniem z tytułu objęcia przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. udziałów
w spółce AGROCHEM Sp. z o.o.



W dniu 13 marca 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. udzieliła Zakładom
Azotowym „Chorzów” Spółka Akcyjna pożyczkę celową w kwocie 4,3 mln zł, przeznaczoną
na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
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W dniu 27 kwietnia 2015 roku podpisana została z Bałtycką Bazą Masową (BBM) Umowa Pożyczki
w kwocie 1 mln zł. Pożyczka przeznaczona zostanie na finansowanie działalności bieżącej BBM.



W dniu 23 grudnia 2015 roku podpisana została umowa Konsolidująca umowy pożyczkowe zawarte
w dniach 23 grudnia 2014 roku i 27 kwietnia 2015 roku z BBM Sp. z o.o. oraz polegająca na
udzieleniu dodatkowej pożyczki w wysokości 2 mln zł. Łączne zobowiązanie BBM Sp. z o.o. z tytułu
skonsolidowanych pożyczek oraz pożyczki udzielonej wynosi 4 mln zł i zostanie spłacone
w 36 miesięcznych ratach począwszy od stycznia 2016 roku.



W dniu 25 listopada 2015 roku rozwiązane zostało Porozumienie w sprawie warunków spłaty
wierzytelności z dnia 29 listopada 2012 roku oraz Umowa zastawu rejestrowego z dnia
15 października 2013 roku zawarte z „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. Jednocześnie w dniu
25 listopada 2015 roku zawarta została nowa umowa zastawu rejestrowego na zapasach
do wysokości 11,2 mln zł celem zabezpieczenia wierzytelności.



W dniu 23 grudnia 2015 roku nastąpiła wcześniejsza spłata części pożyczki w wysokości 10 mln zł
przez GZNF Fosfory Sp. z o.o. Spłata nastąpiła zgodnie z warunkami porozumienia w sprawie
warunków spłaty wierzytelności z dnia 26 maja 2011 roku i obejmuje ratę przypadająca do spłaty w
grudniu 2015 roku i dziewięć rat przypadających do spłaty w okresie od stycznia do września 2016
roku. Płatność kolejnych rat nastąpi zgodnie z harmonogramem spłaty.

W dniu 23 kwietnia 2015 roku została zawarta Umowa o finansowanie wewnątrzgrupowe pomiędzy
Grupą Azoty S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupą Azoty Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A., Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Umowa określa m.in. zasady redystrybucji
środków pozyskanych przez Grupę Azoty S.A. w ramach umowy kredytu odnawialnego z dnia
23 kwietnia 2015 roku, a także środków jakie zostaną pozyskane przez Grupę Azoty S.A. w ramach
kredytów z EBI i EBOiR. Na dzień zawarcia umowy limit finansowania, tj. najwyższa suma, do której
Grupa Azoty S.A. może udzielić Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. finansowania wynosiła
500 mln zł. Okres obowiązywania umowy – do 2025 roku.
Gwarancje bankowe i poręczenia
Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość wszystkich udzielonych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. oraz jednostki od niej zależne poręczeń kredytu lub pożyczki oraz gwarancji przekracza
10% wartości kapitałów własnych Jednostki Dominującej.
Jednostka Dominująca
Umowy poręczenia lub gwarancji zawarte lub aneksowane w 2015 roku

Data udzielenia
poręczenia/
gwarancji

23.12.2015,
Aneks nr 10 z dnia
22.01.2015

Podmiot, za który
udzielono
poręczenia/
gwarancji

Poręczenie dla
Bałtycka Baza
Masowa
Sp. z o.o.

Kwota
poręczenia/
gwarancji na
dzień
31.12. 2015

Podmiot, na rzecz
którego udzielono
poręczenia/ gwarancji

mBank S.A. Warszawie
o/Gdańsk

0 mln USD

Przeznaczenie kwot objętych
poręczeniem/
gwarancją

Zabezpieczenie kredytu
inwestycyjnego dewizowego

Data obowiązywania
poręczenia/
gwarancji

30.12.2017
(wierzytelność
poręczana została
spłacona)

23.04.2015

Poręczenie dla
Grupa Azoty S.A.

PKO BP SA

94,8 mln zł

Zabezpieczenie kredytu
wielocelowego

30.09.2016

23.04.2015

Poręczenie dla
Grupa Azoty S.A.

PKO BP SA

120,8 mln zł

Zabezpieczenie kredytu w
rachunku bieżącym

30.09.2016
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23.04.2015

Poręczenie dla
Grupa Azoty S.A.

PKO BP SA

600,0 mln zł

Zabezpieczenie kredytu
odnawialnego

23.04.2020

28.05.2015

Gwarancja dla
Grupa Azoty S.A.

Europejski Bank
Inwestycyjny

220,0 mln zł

Zabezpieczenie kredytu

28.05.2025

28.05.2015

Gwarancja dla
Grupa Azoty S.A.

Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju

60,0 mln zł

Zabezpieczenie kredytu

28.05.2025

Gwarancje i poręczenia funkcjonujące na dzień 31 grudnia 2015 roku


W związku z terminową spłatą przez BBM Sp. z o.o. ostatniej raty kredytu inwestycyjnego wraz
z odsetkami zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 23 grudnia 2005 roku wygasło zobowiązania Grupy
Azoty Zakłady Azotowe„Puławy” S.A. jako Poręczyciela z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego
BBM Sp. z o.o. przez mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.).



W dniu 23 kwietnia 2015 roku została zawarta Umowa poręczenia kredytu odnawialnego –
w związku z umową kredytu odnawialnego zawartą w dniu 23 kwietnia 2015 roku na kwotę
1,5 mld zł przez Grupę Azoty S.A. - zgodnie z którą kluczowe spółki zależne Grupy Azoty S.A. tj.:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa
Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. udzieliły poręczenia na rzecz PKO BP S.A., reprezentującego
także pozostałych kredytodawców, tj. BGK, Bank Zachodni WBK S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.
Kwota udzielonych przez każdego z poręczycieli, w tym Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
poręczeń została ustalona w maksymalnej wysokości 600 mln zł, tj. łącznie 1,8 mld zł. Poręczenie
wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających
z umowy kredytu odnawialnego, zawartego na okres 5 lat od daty podpisania.



W dniu 23 kwietnia 2015 roku udzielone zostało przez kluczowe spółki zależne Grupy Azoty S.A.,
w tym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., poręczenie na rzecz PKO BP S.A.
na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym o łącznej
wartości 302 mln zł.
Kwota udzielonych przez każdego z poręczycieli, w tym Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
poręczeń została ustalona w maksymalnej wysokości 120,8 mln zł, tj. łącznie 362,4 mln zł.
Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności
wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym.



W dniu 23 kwietnia 2015 roku udzielone zostało przez kluczowe spółki zależne Grupy Azoty S.A.,
w tym Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., poręczenie na rzecz PKO BP S.A.
na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu w formie limitu kredytu
wielocelowego o łącznej wartości 237 mln zł. Kwota udzielonych przez każdego z poręczycieli, w tym
Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. poręczeń ustalona została w maksymalnej wysokości
94,8 mln zł, tj. łącznie 284,4 mln zł. Umowa poręczenia wygasa z upływem okresu zabezpieczenia,
kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu w formie limitu kredytu
wielocelowego.



W związku z umową kredytu zawartą w dniu 28 maja 2015 roku na kwotę 150 mln zł pomiędzy
Grupą Azoty S.A. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), w dniu 28 maja 2015 roku
została zawarta Umowa gwarancji, zgodnie z którą kluczowe spółki zależne Grupy Azoty S.A.: Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. udzieliły gwarancji na rzecz EBOiR. Kwota udzielonej przez każdego
z gwarantów, w tym Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. gwarancji została ustalona
w maksymalnej wysokości 60 mln zł, tj. łącznie 180 mln zł. Gwarancja wygasa z upływem okresu
zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu,
zawartej na okres 10 lat.
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W dniu 28 maja 2015 roku została zawarta Umowa gwarancji pomiędzy Grupą Azoty S.A.
a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) - w związku z umową kredytu zawartą w dniu
28 maja 2015 roku na kwotę 550 mln zł - zgodnie z którą kluczowe spółki zależne Grupy Azoty S.A.:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa
Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. udzieliły gwarancji na rzecz EBI.
Kwota udzielonych przez każdego z gwarantów, w tym Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
gwarancji została ustalona w maksymalnej wysokości 220 mln zł, tj. łącznie 660 mln zł. Gwarancja
wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających
z umowy kredytu, zawartej na okres 10 lat.

Gwarancje wystawione na zlecenie spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. w 2015 roku
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku nie zostały wystawione gwarancje bankowe
na zlecenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
W 2015 roku wygasły dwie gwarancje wystawione przez PKO BP S.A. na zlecenie Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A.:


w dniu 1 marca 2015 roku wygasła gwarancja (akredytywa standby) na kwotę 4 340,0 tys. EUR,
będąca zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z kontraktu na dostawy gazu;



w dniu 30 września 2015 roku wygasła gwarancja bankowa na kwotę 140,1 tys. zł stanowiąca
zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy ramowej sprzedaży na dostawę LIKAM®.

Spółki Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
REMZAP Sp. z o.o.
Data udzielenia
poręczenia/
gwarancji

Podmiot, za który
udzielono
poręczenia/
gwarancji

Podmiot, który
wystawił
poręczenie/
gwarancje

Kwota poręczenia/
gwarancji na dzień
31.12. 2015

Przeznaczenie
kwot objętych
poręczeniem/
gwarancją

Data obowiązywania
poręczenia/ gwarancji

18.05.2015

Grupy Azoty
Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.

Bank Millennium
S.A.

9 400 zł

Gwarancja
usunięcia wad
i usterek

27.12.2016

30.06.2015

Grupy Azoty
Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.

ERGO HESTIA SA

148 000 zł

Gwarancja
usunięcia wad
i usterek

15.07.2016

PROZAP Sp. z o.o.
Data udzielenia
poręczenia/
gwarancji
18.03.2015

23.06.2015

18.08.2015

Podmiot, za który
udzielono
poręczenia/
gwarancji
VITKOVICE
POWER
ENGINEERING
VITKOVICE
POWER
ENGINEERING
Air Liquide Global
E&C Solutions
Poland S.A

Podmiot, który
wystawił
poręczenie/
gwarancje

Kwota poręczenia/
gwarancji na dzień
31.12. 2015

Przeznaczenie kwot
objętych
poręczeniem/
gwarancją

Data obowiązywania
poręczenia/ gwarancji

PKO BP S.A.

17 916 000 CZK

Gwarancja zapłaty

30.04.2015

PKO BP S.A.

5 091 500 zł

Gwarancja zapłaty

10.01.2016

PKO BP S.A.

64 317 zł

Gwarancja dobrego
wykonania kontraktu

30.06.2018
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Akredytywy
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcjonowały następujące akredytywy
otwarte na zlecenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:
 Akredytywa importowa na kwotę 16 624 186 USD otwarta w marcu 2010 roku w ramach kontraktu
na Budowę Instalacji Odsiarczania Spalin. Zabezpieczenie akredytywy stanowiła kaucja środków
pieniężnych na kwotę 482 390,30 USD. Powyższe środki zostały zwrócone przez Bank w dniu
3 sierpnia 2015 roku.
 Akredytywa importowa na kwotę 10 795 EUR otwarta w dniu 10 kwietnia 2015 roku na okres
do 31 sierpnia 2015 roku. Beneficjentem akredytywy jest dostawca urządzenia. Akredytywa została
otwarta w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego. Płatność ww. kwoty z akredytywy
nastąpiła w dniu 20 lipca 2015 roku.
 Akredytywa importowa na kwotę 1 398 000 EUR otwarta w dniu 21 marca 2014 roku na okres do
24 grudnia 2015 roku Beneficjentem akredytywy jest dostawca urządzenia. Akredytywa była otwarta
w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. Płatność kwoty
1 165 000 EUR z akredytywy nastąpiła w dniu 21 sierpnia 2015 roku oraz kwoty 233 000 EUR w dniu
5 listopada 2015 roku.
 Akredytywa importowa na kwotę 11 156 USD otwarta w dniu 23 listopada 2015 roku na okres
do 31 stycznia 2016 roku. Beneficjentem akredytywy jest dostawca urządzenia. Akredytywa została
otwarta w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.
Płatność całej kwoty akredytywy nastąpiła w dniu 28 grudnia 2015 roku.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie były otwarte żadne akredytywy na zlecenie Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A.
W pierwszym kwartale 2015 roku Zakłady Azotowe Chorzów S.A. rozliczyły akredytywę zawartą
w grudniu 2014 na dostawę fosforanu monopotasowego na kwotę 403,2 tys. USD.
Dnia 15 października 2015 roku podpisana została nowa umowa na zakup fosforanu monopotasowego
o wartości 1 057,7 tys. USD. Transakcja jest realizowana na bazie akredytywy.
Zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych
Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. prowadzą politykę lokowania
nadwyżek środków finansowych w bezpieczne instrumenty finansowe o wysokiej wiarygodności.
W roku 2015 roku nadwyżki środków pieniężnych lokowane były przede wszystkim w depozyty
bankowe.
Stan środków ulokowanych na dzień 31 grudnia 2015 roku w spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty
Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Stan środków ulokowanych
na dzień 31.12.2015
lokaty w ZŁ

634 295 tys. zł

lokaty w EUR

560 tys. EUR

lokaty w USD

2 970 tys. USD

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z tytułu
odsetek od lokat bankowych oraz udzielonych pożyczek wyniosły 10,5 mln zł.
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Zarządzanie ryzykiem walutowym
Rynek walutowy w roku 2015 był bardzo dynamiczny. Złoty znajdował się pod silną presją wydarzeń
o zasięgu globalnym jak i lokalnym. Kursy rynkowe EUR/PLN i USD/PLN w całym roku 2015 osiągały
poziomy wyższe niż planowane.
W okresie od stycznia 2015 roku do grudnia 2015 roku wg danych NBP:


średni kurs USD wyniósł 3,7701 zł - w relacji do 2014 roku złoty polski osłabił się wobec dolara
amerykańskiego o około 19,5%;



średni kurs EUR wyniósł 4,1839 zł – w relacji do 2014 roku złoty polski względem waluty
europejskiej był na porównywalnym poziomie.

W Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. prowadzona jest działalność w zakresie zabezpieczania
ryzyka walutowego zgodnie z polityką uregulowaną zarządzeniem wewnętrznym.
W roku 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawierała wyłącznie transakcje typu
„forward”. Zawarte transakcje zabezpieczały ryzyko spadku wartości przyszłej przewidywanej ekspozycji
walutowej.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zostały rozliczone łącznie 132 transakcje
zabezpieczające z wynikiem (-) 2 798 163,20 zł (w tym: wynik na transakcjach w EUR: (-) 1 177 817,89 zł,
w USD: (-) 1 620 345,31 zł).
Wycena 73 transakcji otwartych na dzień 31 grudnia 2015 roku dokonana przez bank wyniosła
(+) 1 008 040,95 zł. Wpływ transakcji zabezpieczających na wynik za rok obrotowy 2015 był ujemny
i wyniósł (-) 1 654 925,90 zł w tym:
 (-) 2 798 163,20 zł z tytułu transakcji zrealizowanych,
 (+) 1 008 040,95 zł z tytułu wyceny na dzień 31 grudnia 2015 roku,
 (-) (-) 135 196,35 zł wyksięgowanie ujemnej wyceny transakcji otwartych na dzień 31 grudnia
2014 roku.
Ryzyko związane z ubezpieczeniami
Podmioty Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ubezpieczają się w zakresie obejmującym
różne rodzaje ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Pomimo to poszczególne spółki mogą być
narażone na ryzyka, które znajdują się poza ich kontrolą, a które nie mogą być
w pełni objęte polisami ubezpieczeniowymi.
Umowy Ubezpieczeniowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Ubezpieczenie budowlano-montażowe
W dniu 4 lutego 2015 roku Grupa Azoty S.A. zawarła z poolem ubezpieczeniowym WARTA/PZU/Ergo
HESTIA Umowę Generalną dotyczącą ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu. Umowa
obowiązuje od 5 lutego 2015 roku do 4 lutego 2016 roku i określa warunki ubezpieczenia robót
budowlano-montażowych zarówno inwestycyjnych, jak i remontowych wykonywanych w ramach
kontraktów zawieranych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A., w tym
również roboty budowlano-montażowe wykonywane we własnym zakresie przez te spółki. W marcu
2015 roku w ramach w/w Umowy Generalnej został wystawiony Certyfikat potwierdzający ochronę
w zakresie ryzyk budowlano-montażowych kontraktu - Wymiana z modernizacją strippera E-E1 w sekcji
VRS Mocznika II.
W lutym 2016 roku Grupa Azoty S.A. otrzymała nową podpisaną przez ww pool ubezpieczeniowy
Umowę Generalną obejmującą ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu, która będzie
obowiązywała od 5 lutego 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku.
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Ubezpieczenie mienia
W dniu 30 czerwca 2015 roku zostały wystawione Polisy ubezpieczeniowe dotyczące Grupy Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w zakresie:
 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (ALLR) ;
 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
 ubezpieczenia utraty zysku wskutek szkody objętej ubezpieczeniem ALLR;
 ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń w zakresie wszystkich ryzyk (MB);
w/w polisy został wystawione przez PZU S.A.
 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub
posiadania mienia (OC) - polisa wystawiona przez pool WARTA/PZU/HESTIA.
W dniu 3 lipca 2015 roku pool HESTIA/PZU/WARTA wystawił Polisę Ubezpieczenia mienia w transporcie
krajowym oraz międzynarodowym.
Powyższe Polisy potwierdzają udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w okresie od dnia 1 lipca 2015 roku
do 30 czerwca 2016 roku. Polisy zostały wystawione w ramach 3-letnich Umów Generalnych zawartych
przez cztery wiodące spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A., w tym Grupę Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. obowiązujących od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2018 roku.
Umowa Zlecenia Brokerskiego
W dniu 30 czerwca 2015 roku została odnowiona Umowa Zlecenia Brokerskiego z dnia 31 maja 2013
roku zawarta pomiędzy wiodącymi spółkami Grupy Azoty: Grupą Azoty S.A., Zakładami Chemicznymi
„POLICE” S.A., Grupą Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A., Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn
S.A. a Konsorcjum Brokerów. Umowa została odnowiona na okres 1,5 roku, tj. od 1 lipca 2015 roku
do 31 grudnia 2016 roku. Umowa Zlecenia Brokerskiego dotyczy świadczenia usług pośrednictwa
i doradztwa ubezpieczeniowego.
Ubezpieczenie z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego
W dniu 30 lipca 2015 roku została wystawiona Polisa dotycząca skonsolidowanego ubezpieczenia
środowiskowego zawarta z AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce na okres od 1 sierpnia 2015
roku do 31 lipca 2016 roku. Całkowita suma ubezpieczenia wynosi 20 mln zł dla czterech Spółek
wiodących Grupy Azoty, z podlimitem 5 mln zł dla Grupy Azoty „Puławy” S.A.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Dyrektorów i Członków Zarządu Spółki Kapitałowej (D&O)
We wrześniu 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. odnowiła skonsolidowane
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Dyrektorów i Członków Zarządu Spółki Kapitałowej zawarte
przez Grupę Azoty S.A. w PZU S.A. na okres od 17 września 2015 roku do 16 września 2016 roku.
Całkowita suma ubezpieczenia wynosi 200 mln zł. Powyższą Polisą jest objęta m.in. Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. oraz spółki zależne: GZNF Fosfory Sp. z o.o., AGROCHEM Sp. z o.o. w Dobrym
Mieście, „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o., REMZAP Sp. z o.o., Zakłady Azotowe Chorzów S.A., PROZAP
Sp. z o.o., SCF Natural Sp. z o.o., Elektrownia Puławy S.A.
Ubezpieczenie budowlano-montażowe dla projektu pn. „Wytwórnia nawozów granulowanych na
bazie saletry amonowej”
W dniu 12 listopada 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawarła z poolem
ubezpieczeniowym GENERALI/ALLIANZ/GOTHAER Umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlanomontażowych (CAR/EAR) w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „Wytwórnia nawozów
granulowanych na bazie saletry amonowej”. Umowa obowiązuje od 15 listopada 2015 roku do
31 marca 2020 roku i określa warunki ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wykonywanych
w ramach w/w inwestycji.
Ubezpieczenie pojazdów Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
W dniu 30 grudnia 2015 roku została wystawiona przez STU Ergo Hestię S.A. Nota pokrycia stanowiąca
potwierdzenie objęcia ochroną ubezpieczeniową pojazdów wskazanych do ubezpieczenia począwszy od
dnia 1 stycznia 2016 roku. Ubezpieczenie dotyczy pojazdów stanowiących własność /użytkowanych
przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
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Powyższa Nota została wystawiona w ramach 3-letniej Umowy Ramowej zawartej przez Grupę Azoty
S.A. dla Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A., w tym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Zdarzenie występujące po dniu bilansowym
Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego
W styczniu 2016 roku została odnowiona dotychczasowa Polisa Ubezpieczenia Ryzyka Kredytu
Kupieckiego na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku z TU Euler Hermes S.A.
Ubezpieczeniem są objęte należności od odbiorców kaprolaktamu i melaminy w kraju i w eksporcie oraz
od wybranych kontrahentów należności dotyczące: mocznika, RSM-u, kwasu azotowego, saletry
amonowej, wody amoniakalnej, nadtlenku wodoru, NOxy-u, przedgonu alkoholowego oraz PUC-C
do wysokości przyznanych przez Ubezpieczyciela limitów kredytowych (poza transakcjami realizowanymi
w ramach gwarancji bankowych, akredytyw lub awalu).
Umowy Prewencyjne
Ryzyko związane z funduszami pomocowymi
W dniach 27 lutego 2015 roku, 10 lipca 2015 roku i 29 grudnia 2015 roku podpisane zostały aneksy do
umowy o dofinansowanie dla projektu „Budowa instalacji redukcji NOx na kotłach OP-215 nr 4 i 5
w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.”, które dotyczyły:
 przedłużenia okresu kwalifikowania wydatków z dnia 28 lutego 2015 roku do dnia
31 sierpnia 2015 roku;
 zmiany całkowitych kosztów realizacji projektu do kwoty 11 971,8 tys. zł (netto);
 zmniejszenia wydatków kwalifikowanych do kwoty 11 597,5 tys. zł;
 zmiany kwoty dofinansowania do 3 479,2 tys. zł.
Wniosek o płatność końcową dla ww. Umowy został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i jest w trakcie weryfikacji.
W dniu 21 kwietnia 2015 roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Budowa
instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.”. Aneks
dotyczy zmiany sposobu liczenia efektu ekologicznego i terminów jego potwierdzenia.
W dniu 2 czerwca 2015 roku podpisana została umowa o wykonanie i finansowanie Projektu
realizowanego w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt.
„Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz
w perspektywie lat 2030 i 2050”.
Konsorcjum w składzie:
 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
w Puławach (LIDER Konsorcjum),
 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
 Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk,
 Instytut Ochrony Środowiska –Państwowy Instytut Badawczy.
Łączne przyznane dofinansowanie dla całego Konsorcjum wynosi 10 580,1 tys. zł, w tym 120 tys. zł
dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wypłacane do 2017 roku.
W dniu 8 września 2015 roku na konto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wpłynęła druga
transza w wysokości 1 263,4 tys. zł dofinansowania przyznanego w ramach umowy z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju z dnia 2 grudnia 2013 roku, o wykonanie i finansowanie projektu
realizowanego przez Konsorcjum (5 podmiotów) w ramach programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy pt.
„Optymalizacja metod zagospodarowania odpadów powiertniczych”. Łączne przyznane dofinansowanie
Konsorcjum wynosiło 11 074 tys. zł, w tym dofinansowanie dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. 5 000 tys. zł.
W dniu 30 grudnia 2015 roku złożony został do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie
Raport Końcowy z realizacji ww. projektu. Wykazana w Raporcie wysokość kosztów kwalifikowanych dla
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynosi 7 894 tys. zł, a wnioskowana wysokość
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dofinansowania 3 710,2 tys. zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona przez Spółkę do NCBiR
w listopadzie i grudniu 2015 roku.
Trwa weryfikacja Raportu Końcowego, wysokość dofinansowania nie została jeszcze zatwierdzona przez
NCBiR w Warszawie.
5.9

Majątek trwały Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. prowadzi działalność na bazie majątku
trwałego o wartości netto 3 856,3 mln zł, według stanu na 31 grudnia 2015 roku, z tego 53,1 %
to rzeczowe aktywa trwałe.
Zmiany w wartości środków trwałych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Środki trwałe w tys. zł
1
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Umorzenie (amortyzacja)
Inne zmiany
Wartość netto na koniec okresu

01.01.2015

01.07.2013

-31.12.2015

-31.12.2014

2

3
1 856 950

1 607 216

286 016

458 851

(159 891)

(213 758)

(7 061)

(4 641)

1 976 014

1 856 950

Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1 976 014 tys. zł
i obejmuje środki trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne.
Szczegółowe informacje zawiera Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna - Noty 23 i 26.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. użytkowała grunty o powierzchni całkowitej 956,49 ha, w tym jednostka Dominująca 764,06 ha.
Niepieniężne zdarzenia o charakterze jednorazowym w Grupie
Azotowe „Puławy” S.A.

Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
1. Z dniem 31 grudnia 2015 roku– na podstawie analizy przyszłych przepływów pieniężnych możliwych
do wygenerowania przez majątek posiadany przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozwiązaniu odpisu aktualizującego wartość majątku trwałego z tytułu
utraty wartości w wysokości 11 008,0 tys. zł w związku z ustaniem przyczyn, dla których został
utworzony.
2. W dniu 8 lutego 2016 roku Zarząd Zakładów Azotowych Chorzów S.A. podjął uchwałę, na mocy
której ujęto w księgach rachunkowych Zakładów Azotowych Chorzów S.A. pod datą 31 grudnia 2015
roku odpis aktualizujący wartość majątku – instalacji przerobu tłuszczów.
Na podstawie regulacji MSR 36 Zarząd Zakładów Azotowych Chorzów S.A. zidentyfikował przesłanki
wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej
aktywów instalacji przerobu tłuszczów.
Przesłanki te związane są z niewykorzystywaniem pełnej mocy produkcyjnej instalacji przerobu
tłuszczów oraz ze znaczącym pogorszeniem warunków rynkowych, a także spadkiem ceny głównego
produktu stearyny i jednoczesnym wzrostem ceny podstawowego surowca - tłuszczu zwierzęcego,
co znacząco ogranicza możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych na sprzedaży
stearyny i innych wyrobów oleochemicznych.
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W wyniku analizy powyższych przesłanek Zarząd Zakładów Azotowych Chorzów S.A. przeprowadził
test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, który wykazał
zasadność dokonania odpisu aktualizującego w wysokości 18,4 mln zł.
5.10

Działalność inwestycyjna

W roku obrotowym 2015 skonsolidowane nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. wyniosły 250,3 mln zł.
Realizowane projekty dotyczyły przede wszystkim budowy nowych instalacji, poprawy efektywności
instalacji istniejących oraz dostosowania do przepisów ochrony środowiska. Prowadzono również
przedsięwzięcia modernizacyjne mające na celu wymianę i modernizację urządzeń, decydujących
o poprawie jakości produkowanych wyrobów, poprawie pewności ruchu instalacji produkcyjnych, oraz
poprawie warunków pracy i obsługi klienta.
Źródła finansowania działalności inwestycyjnej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A (tys. zł)
Wyszczególnienie
1

01.01.2015

01.07.2013

-31.12.2015

-31.12.2014

2

4

Nakłady

252 477

383 282

Źródła finansowania
Środki własne
Dotacje
Zobowiązania

229 912

326 088

931

24 216

21 634

32 978

Ważniejsze projekty inwestycyjne realizowane w roku obrotowym 2015:


Budowa instalacji do produkcji stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu w Jednostce
Dominującej - realizacja projektu umożliwi produkcję i sprzedaż nowych nawozów stałych
PULGRAN/PULGRAN S w wymiarze 160 tys. ton/rok oraz zbudowanie nowego kompleksu
logistyczno-dystrybucyjnego. Projekt został zakończony - instalacja przekazana do użytkowania.



Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej w Jednostce Dominującej realizacja projektu ukierunkowana jest na poprawę jakości nawozów na skutek zastosowania
nowoczesnej granulacji mechanicznej. Głównym elementem planowanego kompleksu będą dwie
linie produkcyjne granulatów nawozowych na bazie wykorzystania stopu azotanu amonu jako
surowca saletrzanego – saletra granulowana i saletrzak CAN. Zakończenie realizacji inwestycji
przewidywane jest w 2020 roku.



Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego,
neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego w Jednostce Dominującej –
główną przesłanką realizacji projektu jest zwiększenie efektywności produkcji kwasu azotowego
oraz poprawa ekonomiki wytwarzanych na jego bazie nawozów. Nadwyżka kwasu azotowego będzie
przetwarzana na nowej linii do produkcji specjalistycznych nawozów: saletry magnezowej,
wapniowej i potasowej. Zakończenie realizacji inwestycji przewidywane jest w 2021 roku.



Wymiana turbozespołu TG-2 w Jednostce Dominującej - projekt ma na celu zwiększenie sprawności
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu poprzez wymianę turbozespołu upustowokondensacyjnego TG-2 o mocy 30 MWe na nową jednostkę o mocy nominalnej 37 MWe w ramach
modernizacji układu elektro-energetycznego. Zakończenie realizacji inwestycji przewidywane jest
w 2017 roku.
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Wymiana z modernizacją strippera E-E1 w sekcji VRS Mocznika 2 w Jednostce Dominującejprojekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchowego instalacji oraz uniknięcie strat
produkcyjnych mocznika. Projekt został zakończony.



Kompresor Wodoru 1900 Nm3 w Jednostce Dominującej - zakup nowego kompresora poprawi
stabilność pracy instalacji, zmniejszy awaryjność i poprawi wskaźniki zużycia wodoru. Zakończenie
realizacji inwestycji przewidywane jest w I kwartale 2016 roku.



Instalacja redukcji NOx na dwóch kotłach zakładowej elektrociepłowni Jednostki Dominującej inwestycja w ochronę powietrza. Projekt został zakończony.



Budowa Elektrowni Puławy - przedsięwzięcie zostanie zrealizowane poprzez spółkę celową –
Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Podstawową funkcją elektrowni (bloku gazowo-parowego) będzie
wytwarzanie ciepła technologicznego i grzewczego oraz energii elektrycznej w wysokosprawnej
kogeneracji na potrzeby Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Nadwyżka wyprodukowanej
energii elektrycznej w stosunku do potrzeb Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. będzie
sprzedawana. Zakończenie realizacji inwestycji przewidywane jest w 2019 roku.



Budowa terminalu przeładunkowo-składowego w GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. w Gdańsku ma na celu
umożliwienie przeładowywania, magazynowania i załadunku na statek sypkich produktów
chemicznych m.in. saletry amonowej i saletrzaku w opakowaniach typu big-bag. Przekazanie
terminalu do eksploatacji planowane jest w II kwartale 2016 roku.



Pakownia nawozów w GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. w Gdańsku. Realizacja inwestycji związana była
z koniecznością modernizacji instalacji pakowania nawozów. Nowoczesna, o dużej wydajności
pakownia umożliwi utrzymanie zdolności pakowania nawozów oraz zlikwidowanie wąskiego gardła
w zakresie pakowania nawozów w big-bagi. W grudniu 2015 roku nową pakownię nawozów
przekazano do eksploatacji.



Terminal przeładunkowo-magazynowy siarki granulowanej w GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. w Gdańsku
– budowa terminalu ma na celu umożliwienie prowadzenia przeładunków siarki granulowanej
w relacji wagony kolejowe - magazyn - statek. Zakończenie prac projektowych planowane jest w
II kwartale 2016 roku. Uruchomienie terminalu w 2017 roku.



Budowa bazy magazynowo-przeładunkowej nawozów płynnych RSM w „AGROCHEM PUŁAWY”
Sp. z o.o. w Człuchowie o objętości magazynowej 5 808 ton. Inwestycja została zakończona.



Budowa magazynu materiałów zbożowych w „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. w Człuchowie –
możliwość magazynowania oraz suszenia zboża pozwoli na uzyskiwanie wyższej marży handlowej
w tej grupie towarów. Spółka chce poprzez suszenie podnosić ich wartość handlową. Zakończenie
inwestycji przewidywane jest w II kwartale 2016 roku.

Decyzje organów statutowych


Zarząd Jednostki Dominującej pozytywnie zatwierdził do realizacji (zaopiniował) 36 projektów
inwestycyjnych o łącznej wartości 1 986,7 mln zł oraz zakup 10 gotowych dóbr o łącznej wartości
7,3 mln zł.



Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej wyraziła zgodę na nabycie aktywów trwałych w ramach
10 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 1 966,3 mln zł oraz zakupu 2 gotowych dóbr
o łącznej wartości 6,2 mln zł.



Rada Nadzorcza GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. roku wyraziła zgodę na realizację zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Wykonanie instalacji do kompaktowania nawozów”. Wykonanie instalacji
do kompaktowania nawozów ma na celu rozszerzenie oferty sprzedażowej Spółki oraz obniżenie
kosztów produkcji nawozów poprzez zastosowanie do kompaktowania tańszych surowców.
Na realizację zadania zaplanowano budżet w wysokości 12,0 mln zł.
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5.11

Badania i rozwój

W obszarze badań i rozwoju w 2015 roku zakres realizowanych prac w Grupie Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. obejmował przede wszystkim opracowanie nowych i rozwój istniejących technologii oraz
udoskonalanie wytwarzanych produktów. Prace badawcze i rozwojowe, w znacznej mierze, stanowiły
kontynuację lub rozwinięcie prac prowadzonych w ubiegłych okresach sprawozdawczych.
Z bardziej znaczących prac należy wymienić:







Wdrożenie w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. procesu granulacji mechanicznej
nawozów na bazie saletry amonowej;
Implementacja technologii redukcji emisji tlenków azotu (NOx) z zastosowaniem roztworu
mocznika;
Przerób osadów z biologicznej oczyszczalni ścieków w celu spełnienia przyszłych wymagań prawnych
w tym zakresie;
Synteza tworzyw biodegradowalnych na bazie półfabrykatów i produktów wytwarzanych w Grupie
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i spółkach zależnych;
Poprawa efektywności podstawowych procesów wytwórczych;
Optymalizacja efektywności stosowania obecnie wytwarzanych i przewidywanych do wdrożenia
w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. produktów nawozowych.

Rok 2015 był pierwszym rokiem realizacji projektu „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego - zdolnego
do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050 (LCAgri)” dofinansowanego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest poprawa wydajności wykorzystywania
zasobów poprzez wdrożenie innowacyjnych niskowęglowych praktyk rolniczych oraz promocję
zrównoważonego stosowania mineralnych nawozów przez gospodarstwa rolne w Polsce w cyklu życia
produktów nawozowych w oparciu o metodę LCA1.
Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w skład którego oprócz Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. wchodzą:




Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy – Koordynator
Projektu;
Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk;
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.

W dniu 17 listopada 2015 roku w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie odbyła się
pierwsza konferencja poświęcona projektowi, w trakcie której zaprezentowano wyniki wyliczeń śladu
węglowego dla produktów nawozowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na etapie ich
wytwarzania za lata 2013 i 2014. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Konsorcjum badawczego,
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska.
W GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. w 2015 roku opracowywano oraz rozwijano nowe receptury nawozowe dla
metody granulacji przez kompaktowanie. Przeprowadzone próby technologiczne pozwoliły na dobór
optymalnych parametrów jakościowych nawozów oraz określenie współczynników produkcyjnych.
W Zakładach Azotowych Chorzów S.A. prowadzono prace koncepcyjne nad otrzymywaniem fosforanu
monopotasowego z węglanu potasu i ekstrakcyjnego kwasu fosforowego.

1

Metoda LCA (Life-Cycle Assessment) zakłada badania wpływu produktu na poziom emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
z uwzględnieniem całego cyklu życia, tj. od zużycia surowców do produkcji, poprzez dystrybucję, użytkowanie, aż po degradację.
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5.12

Projekty strategiczne

Projekty strategiczne realizowane w 2015 roku w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. :


kontynuowano prace przygotowawcze dla strategicznego projektu inwestycyjnego p.n. „Wytwórnia
nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej”, którego realizację rozpoczęto w maju 2015
roku. Spółka kontynuowała działania zmierzające do objęcia ww. inwestycji pomocą publiczną
z tytułu jej realizacji na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej„Starachowice”. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia,
z zachowaniem prawa do kontynuacji procedury rozszerzenia granic Podstrefy Puławy, a następnie
ubiegania się o udzielenie zezwolenia strefowego, było możliwe w wyniku uzyskania w dniu
29 kwietnia 2015 roku potwierdzenia przez Ministra Gospodarki wystąpienia efektu zachęty
w przypadku realizacji inwestycji.



zakończono prace przygotowawcze dla projektu modernizacji kwasu azotowego, obejmującego
również budowę nowych jednostek wytwórczych: produkcji kwasu azotowego, syntezy azotanu
amonu (neutralizacji) oraz produkcji nowych nawozów płynnych i stałych w oparciu o kwas azotowy.
Dla opracowanego projektu Spółka uzyskała niezbędne decyzje korporacyjne umożliwiające
rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego. W drugiej połowie 2015 roku uruchomiono
procedury zmierzające do wyłonienia dostawców technologii dla potrzeb realizacji powyższego
projektu w zakresie modernizacji aktualnie eksploatowanych jednostek kwasu azotowego oraz
budowy nowych jednostek kwasu azotowego i neutralizacji.



kontynuowano dotychczasowe i podejmowano nowe proefektywnościowe inicjatywy w ramach
wspólnego w Grupie Azoty Programu Doskonałości Operacyjnej (Azoty PRO).
5.13

Ochrona środowiska

Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. posiadają wszystkie niezbędne
dla swojej działalności certyfikaty, przeglądy, pozwolenia i decyzje środowiskowe.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. terminowo wywiązała się z obowiązków określonych
prawem ochrony środowiska, jak również z obowiązków określonych w pozwoleniu zintegrowanym.
Polityka środowiskowa
Zgodnie z nakreśloną polityką środowiskową zarządzanie Jednostką Dominującą ukierunkowane jest na:
 spełnianie wymagań prawnych i innych z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i jakości;
 zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom znajdującym się na terenie
przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu;
 ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko.
Dzięki tak prowadzonej polityce środowiskowej negatywne skutki działalności Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. dla środowiska, sukcesywnie się zmniejszają.
Pozwolenie zintegrowane
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie
ochrony środowiska oraz wymogów ustawy - „Prawo ochrony środowiska” i terminowo wywiązuje się
z obowiązków określonych prawem ochrony środowiska, jak również z obowiązków określonych
w pozwoleniu zintegrowanym.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. prowadzi działalność przemysłową m.in. w oparciu
o decyzję - Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji - z dnia 31 grudnia 2004 roku wydaną
przez Wojewodę Lubelskiego, rozszerzoną w 2015 roku o decyzje Marszałka Województwa Lubelskiego:
 z dnia 8 kwietnia 2015, uzyskaną w związku z realizacją przez Spółkę przedsięwzięcia
inwestycyjnego „Instalacja do produkcji nawozów stałych na bazie mocznika i siarczanu amonu
(PULGRAN)” - objęcie przedmiotowej instalacji pozwoleniem zintegrowanym;
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 z dnia 24 czerwca 2015 o objęciu pozwoleniem zintegrowanym instalacji oczyszczania ścieków
eksploatowanych w związku z nowym wymogiem prawnym.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. posiada wszystkie niezbędne dla swojej działalności
certyfikaty, przeglądy, pozwolenia i decyzje środowiskowe.
Działania proekologiczne w roku obrotowym 2015
Działania w obszarze ochrony powietrza atmosferycznego
W grudniu 2015 roku zakończono realizację II etapu budowy instalacji do redukcji emisji NOX na 4 i 5
kotle w zakładowej elektrociepłowni. Uzyskano zakładany efekt ograniczenia emisji NOx do poziomu
200 mg/m3 .
W Zakładzie Elektrociepłowni wymieniono pompy wody chłodzącej na nowe z falownikiem wraz
z wprowadzeniem do DCS. Uzyskano poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie poboru
energii elektrycznej, a tym samym ograniczenie emisji CO2.
Działania w obszarze ochrony wód
W czerwcu 2015 roku zakończono realizację zadania „Modernizacja instalacji odwróconej osmozy,
w celu zwiększenia wydajności oczyszczania kondensatu pary alkalicznej” . W wyniku modernizacji
instalacji ograniczono o 312 m3/dobę zrzut ścieków do kanalizacji przemysłowej, tym samym
ograniczono zrzut azotanu amonowego i amoniaku.
Przeprowadzono renowację kanalizacji opadowej na odcinku 300 m wraz z inspekcją telewizyjną w celu
zapewnienia sprawności technicznej kanalizacji opadowej i jej drożności oraz wydłużenia okresu
użytkowania kolektora kanalizacji opadowej.
W 2015 roku kontynuowano prace mające na celu ograniczenie zrzutu związków azotu i ChZT2
do odbiornika – rzeki Wisły. Przeprowadzono testy pilotażowe na ściekach pochodzących z Wydziału
Saletry Amonowej oraz Kwasu Azotowego oraz na ściekach ze stacji przygotowania i preparowania
wody. Raporty końcowe będą w I kwartale 2016 roku.
Działania w obszarze gospodarki odpadami
W 2015 roku przekazano do odzysku 80 541 ton
odprowadzania odpadów paleniskowych.

mieszanek popiołowo – żużlowych z mokrego

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tys. zł)
Wyszczególnienie

Za okres:
01.01.2015 - 31.12.2015

Za okres:
01.01.2014 - 31.12.2014

Emisje zanieczyszczeń do powietrza

4 984,94

6 029,3

Ścieki

1 674,77

1 737,38

Pobór wód

6 469,34

5 561,16

Odpady

447,34

256,50

Razem

13 576,39

13 584,34

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

tlenu w mg/L pobranego z utleniacza (w umownych warunkach) na utlenienie w ściekach związków organicznych i niektórych nieorganicznych.
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Działania w obszarze bezpieczeństwa
Dnia 12 marca 2015 roku rozpoczęło działalność Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty. W ramach
pracy Centrum w 2015 roku z różnych form szkolenia skorzystały 433 osoby. W zajęciach uczestniczyli
strażacy i ratownicy chemiczni ze spółek Grupy Azoty oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej i innych
firm.
W styczniu 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymała wyróżnienie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej za duże zaangażowanie i aktywne podejście do zagadnień dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz
za opracowanie pt.: „Stosowanie środków ochrony indywidualnej gwarancją poprawy bezpieczeństwa
pracy” w 42 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
Przybliżenie lokalnej społeczności problematyki ochrony środowiska w Grupie Azoty Zakładach
Azotowych „Puławy” S.A






W 2015 roku opracowano i rozesłano - do wszystkich jednostek/komórek organizacyjnych w Grupie
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., szkół na terenie Puław i gminy Puławy oraz organów
administracji samorządowej - Zintegrowany Raport Roczny zawierający szeroko ujęte informacje
z obszaru środowiskowego oraz Programu Odpowiedzialność i Troska.
W Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. po raz kolejny przeprowadzono ogólnopolski
konkurs fotograficzny „Złap zająca”, którego uczestnikami są pracownicy oraz dzieci pracowników
firm realizujących program „Odpowiedzialność i Troska”. Laureatami tegorocznej edycji byli
pracownicy Spółki oraz w ramach konkursu „Złap zająca – junior” dzieci pracowników Spółki.
W 2015 roku już po raz jedenasty zorganizowano wśród uczniów szkół podstawowych powiatu
puławskiego akcję „Drzewko za butelkę”, będącą ogólnopolską inicjatywą firm chemicznych
realizujących program „Odpowiedzialność i Troska”. 2132 uczniów z dwudziestu dwóch placówek
edukacyjnych zebrało łącznie 797 258 sztuk plastikowych butelek. W wyniku akcji posadzono
441 drzew.

Działania na rzecz ochrony zdrowia
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. corocznie finansuje szczepienia ochronne przeciw grypie dla
pracowników Spółki. W roku 2015 szczepieniom poddało się 149 pracowników.
Istotne zdarzenia z zakresu ochrony środowiska w Spółkach Grupy Kapitałowej
W 2015 roku na instalacji do produkcji nawozów w GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. odzyskano 12 284,40 ton
odcieków ze składowiska fosfogipsów. W ten sposób usunięto z otoczenia hałdy na Wiślince 74,75 ton
fosforu (w przeliczeniu na czysty fosfor).
Odzysk pozwala na przyspieszenie procesu rekultywacji składowiska, poprawia stan środowiska
naturalnego oraz wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju zmniejszając zużycie zasobów
naturalnych wody oraz surowców fosforowych.
Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska
Dnia 6 października 2015 roku weszła w życie ustawa z 23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Nowa ustawa wprowadza istotne zmiany w zakresie
sporządzania Programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, który to Program ma być
wdrożony poprzez system zarządzania bezpieczeństwem pracy.
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5.14

Polityka personalna

Zatrudnienie
Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy" S.A. zatrudniała 4 489 pracowników, wobec 4 492 pracowników zatrudnionych na dzień
31 grudnia 2014 roku.
Wyszczególnienie

Zatrudnienie średnioroczne

Stan zatrudnienia na dzień

01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

31 grudnia 2015 roku

31 grudnia 2014 roku

Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych

2 820

2 821

2 792

2 832

Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach nierobotniczych

1 662

1 647

1 697

1 660

4 482

4 468

4 489

4 492

Razem

Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty
koncentrują się na dostosowaniu liczby
i czasowego zapotrzebowania na pracę
racjonalizacji zatrudnienia w momencie
pracowników zgodnie z potrzebami.
5.15

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w polityce zatrudnienia
i kwalifikacji pracowników do ilościowego, jakościowego
w zmiennych warunkach otoczenia. Preferują politykę
odejść pracowników na emerytury i renty oraz alokacji

Raport z Polityki Wynagrodzeń Jednostki Dominującej w 2015 roku

System Wynagrodzeń w Jednostce Dominującej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.
W Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. obowiązuje system wynagrodzeń określony
w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy z dnia 22 marca 2006 roku z późniejszymi zmianami.
Jednym z najbardziej znaczących składników wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze, które
poprzez taryfikator kwalifikacyjny stanowisk pracy oparty na wynikach wartościowania pracy, wiąże
jego wysokość z rodzajem wykonywanej przez pracownika pracy i wymaganymi do jej wykonywania
kompetencjami/kwalifikacjami.
Ponadto polityka wynagradzania pracowników jest ściśle powiązana z wynikami finansowymi Spółki,
w szczególności poprzez fakt warunkowania przyrostu wynagrodzeń w danym roku od sytuacji
finansowej Spółki i generowanych przez nią zysków. Efekt ten jest osiągany za pośrednictwem
wskaźnika przyrostu wynagrodzeń w danym roku warunkowanego właśnie tymi parametrami.
Ponadto wysokość niektórych składników wynagrodzeń jest wprost uzależniona od osiąganego przez
Spółkę zysku netto (w przypadku premii dla pracowników), zysku brutto w przeliczeniu na jednego
zatrudnionego (w przypadku nagrody rocznej).
W Spółce obowiązuje Regulamin premiowania dla pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. wiążący w sposób bezpośredni wysokość funduszu premiowego od wysokości zysku netto
wypracowanego przez Spółkę za dany kwartał roku obrotowego.
Ponadto od 1 grudnia 2014 roku obowiązuje w Spółce nowy Regulamin nagrody rocznej dla
pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Wysokość nagrody rocznej uzależniona jest
od wysokości zysku brutto.
W ramach funduszu wynagrodzeń tworzony jest Fundusz nagród specjalnych z przeznaczeniem na
nagradzanie pracowników m.in. za w pełni udaną realizację, bądź współudział w realizacji istotnych dla
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Spółki zadań i przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki czy kluczowy
wkład w budowanie i umocnienie pozycji rynkowej Spółki.
Wysokość Funduszu Wynagrodzeń w Jednostce Dominującej w roku 2015
[ w tys. zł]

01.01.2015-31.12.2015

01.01.2014-31.12.2014

Fundusz wynagrodzeń osobowych

241 627,7

224 213,3

Informacja o warunkach i wysokości wynagrodzeń osób zarządzających
Zgodnie ze Statutem Spółki wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki. Wszystkie
elementy wynagrodzenia oraz świadczenia dodatkowe reguluje umowa zawarta pomiędzy członkiem
Zarządu a Spółką.
Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki składa się z :


stałego wynagrodzenia miesięcznego, które obejmuje również wynagrodzenie z tytułu pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej w spółce zależnej Grupy Azoty PUŁAWY. W przypadku Członka
Zarządu z wyboru pracowników wynagrodzenie miesięczne obejmuje wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz z tytułu umowy o pracę, oraz z tytułu pełnienia funkcji
członka rady nadzorczej w spółce zależnej Grupy Azoty PUŁAWY.



części zmiennej wynagrodzenia: nagrody rocznej, uzależnionej od wyników osiągniętych przez
Spółkę oraz nagrody specjalnej.
 Nagrodę roczną przyznaje Rada Nadzorcza, jej wysokość zależna jest od stopnia realizacji
celów solidarnościowych i indywidualnych wyznaczanych przez Radę Nadzorczą dla danego
roku, ściśle skorelowanych z osiąganymi przez Spółkę wynikami finansowymi. Cele
solidarnościowe oraz cele indywidualne powinny służyć wspieraniu realizacji strategii Spółki oraz
wynikających z planów rzeczowo-finansowych.
Cele solidarnościowe są celami ilościowymi i stanowią 50% wartości celów ogółem. Dotyczą
mierzalnych parametrów finansowych Spółki rozliczanych w stosunku do planu rzeczowo –
finansowego Spółki za dany rok obrotowy. Cele solidarnościowe są wspólne dla wszystkich
Członków Zarządu i wyznaczane zostają w oparciu o założenia planu rzeczowo-finansowego na
dany rok obrotowy oraz są wyrażane w parametrach finansowych m.in. takich jak: kwota
przychodów, zysk, EBIT, EBITDA, ROCE, FCF. Ilość i rodzaj celów solidarnościowych wyznacza
Rada Nadzorcza przydzielając każdemu z nich odpowiednią wagę.
Cele indywidualne polegają na postawieniu przez Radę Nadzorczą każdemu z Członków Zarządu
indywidualnych zadań do wykonania w trakcie danego roku obrotowego, dotyczących
obowiązków danego członka Zarządu. Rada Nadzorcza wyznacza co roku każdemu z Członków
Zarządu od trzech do pięciu indywidualnych zadań.
 Nagroda specjalna jest ustalana i przyznawana przez Radę Nadzorczą Spółki za wykonanie zadań
nadzwyczajnych, nie wyszczególnionych w kryteriach przyznawania nagrody rocznej.

Wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2015 (w zł)
Wyszczególnienie

Łączne wynagrodzenie stałe
za 2015 rok

Część zmienna wynagrodzenia

Świadczenia dodatkowe

Marian Rybak

778 918,06

221 203,00

3 514,00

Zenon Pokojski

660 000,00

165 902,25

12 833,00

Wojciech Kozak

658 000,00

165 902,25

5 585,00
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Członkowie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. zasiadający w 2015 roku w radach
nadzorczych spółek zależnych nie pobierali z tego tytułu wynagrodzenia. Prezes Zarządu Marian Rybak
z tytułu pełnienia w 2015 funkcji Członka Rady Nadzorczej w BBM Sp. z o.o., spółce powiązanej
kapitałowo z Grupą Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. otrzymał wynagrodzenie w wysokości
59 595,60 zł.


świadczeń dodatkowych z tytułu zatrudnienia, które obejmują:
 nagrodę jubileuszową naliczaną jako wielokrotność (2-krotnośc po 25 latach pracy; 3-krotność
po 30; 4-krotnośc po 35; 5-krotnośc po 40) przeciętnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w IV kw. roku poprzedniego, ogłoszonego przez
Prezesa GUS. Nagroda przyznawana jest nie częściej niż co 5 lat;
 częściowy zwrot kosztów użytkowania lokalu mieszkalnego wynajętego przez pracownika,
w związku z pełnioną przez niego funkcją;
 świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego;
 świadczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej;
 świadczenie związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych;
 prawo do nieodpłatnego korzystanie z narzędzi pracy koniecznych do wykonywania
obowiązków, w tym z samochodu służbowego, komputera, palmtopa, tabletu itp., wraz
z niezbędnym oprogramowaniem;
 koszty szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych Członka Zarządu, do wysokości,
w skali roku obrotowego, ustalone w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej;
 w przypadku Członka Zarządu z wyboru pracowników świadczenia wypłacane na zasadach
obowiązujących ogół pracowników Spółki (nagroda na Dzień Chemika, jednorazowe świadczenia
pieniężne).

Zasady wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego
stosunku prawnego o podobnym charakterze osób zarządzających
Wszelkie umowy zawarte między Spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. a osobami
zarządzającymi, przewidują rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego
stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia
emitenta przez przejęcie.
W razie odwołania pracownika z funkcji Członka Zarządu i rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn
niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia - przysługuje
odprawa pieniężna w wysokości 3-krotności stałego wynagrodzenia brutto.
W razie ustania stosunku pracy, w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności
do pracy - przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1-miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto.
Członka Zarządu obowiązują ograniczenia w prowadzeniu działalności konkurencyjnej i uczestniczeniu
we władzach innych podmiotów wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych i innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa
Ograniczenie obowiązuje w czasie trwania stosunku pracy i w okresie dwunastu miesięcy po jego
ustaniu. Z tytułu zobowiązania się do powstrzymania od prowadzenia działalności konkurencyjnej
w okresie 12 miesięcy po ustaniu stosunku pracy, pracownik otrzymuje od Spółki odszkodowanie
w wysokości dwunastomiesięcznego wynagrodzenia brutto.
W przypadku naruszenia zakazu konkurencji lub nie złożenia przez pracownika oświadczenia
o przestrzeganiu zakazu konkurencji, pracownik traci prawo do otrzymania odszkodowania, a kwoty
pobrane z tytułu odszkodowania podlegają zwrotowi.
W przypadku odwołania z funkcji Członka Zarządu i następnie zatrudnienia go za jego zgodą przez Spółkę
lub spółkę powiązaną, pracodawca może zwolnić z zakazu konkurencji.
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Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Jednostce Dominującej
Polityka wynagradzania jest ściśle powiązana z wynikami finansowymi Spółki, w szczególności poprzez
fakt warunkowania
przyrostu wynagrodzeń w danym roku od
sytuacji finansowej
Spółki
i generowanych przez nią zysków. Efekt ten jest osiągany za pośrednictwem wskaźnika przyrostu
wynagrodzeń w danym roku warunkowanego właśnie tymi parametrami. Ponadto wysokość niektórych
składników wynagrodzeń jest wprost uzależniona od osiąganego przez Spółkę zysku netto (w przypadku
premii dla pracowników), zysku brutto w przeliczeniu na jednego zatrudnionego (w przypadku nagrody
rocznej).
Funkcjonująca w 2015 roku polityka wynagrodzeń zapewniała właściwą równowagę między
wynagrodzeniem zmiennym i stałym. Przyjęte wysokości zmiennych składników wynagrodzeń w Spółce
uwzględniały poziom zidentyfikowanych ryzyk na 2015 rok oraz poziom płynności finansowej.
Wysokość zmiennego składnika wynagrodzeń osób zarządzających w relacji do części stałej
wynagrodzenia została ustalona na poziomie, który motywuje do działania w kierunku rozwoju oraz
wzrostu wartości dla akcjonariuszy, ale jednocześnie nie stanowi zachęty do podejmowania
nadmiernego ryzyka w jej działalności.
5.16

Inne informacje z obszaru polityki personalnej spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zmiany warunków płacy
W związku z dobrą sytuacją finansową Jednostki Dominującej Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. w roku obrotowym 2015 podjął dodatkowe decyzje w sprawach wynagradzania
i premiowania pracowników Spółki:


W marcu 2015 roku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zostało podpisane
Postanowienie Układowe do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 22 marca 2006 roku
w sprawie uruchomienia od 1 czerwca 2015 roku powszechnych motywacyjnych podwyżek
wynagrodzeń zasadniczych oraz wzrostu dodatku zmianowego.



W dniu 27 maja 2015 roku Zarząd Spółki w oparciu o zasady Regulaminu przyznawania
pracownikom Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nagrody z okazji Dnia Chemika z dnia
12 maja 2008 roku, podjął Uchwałę w sprawie przyznania pracownikom Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. nagrody z okazji Dnia Chemika 2015 roku.



W dniu 23 listopada 2015 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie przyznania
pracownikom Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jednorazowego świadczenia
w wysokości 1 500 zł na każdego uprawnionego.

W pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
nie odnotowano istotnych zmian w zasadach oraz poziomie wynagradzania pracowników.
Zmiany świadczeń pozapłacowych
W maju 2015 roku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zostało podpisane Postanowienie
Układowe do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 22 marca 2006 roku, w sprawie
przystąpienia pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. do „Programu opieki medycznej
dla Pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i w związku z Programem objęcie
pracowników Spółki dodatkowym grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym współfinansowanym
w znaczącej części przez pracodawcę.
W spółce REMZAP Sp. z o.o. w dniu 1 grudnia 2015 roku podpisano Protokół dodatkowy do ZUZP,
na podstawie którego od 1 stycznia 2016 roku pracownicy REMZAP Sp. z o.o. mogą zostać objęci
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dodatkowym grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym współfinansowanym przez pracodawcę
i pracownika.
Działalność socjalna
Działalność socjalna w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
finansowana jest z Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych. Łączne świadczenia wypłacone
pracownikom Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w okresie od
1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wyniosły 11,7 mln zł.
Decyzją organów korporacyjnych fundusz socjalny Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
w 2015 roku został zasilony kwotą 5 mln zł pochodzącą z zysku netto za okres od 1 lipca 2013 roku
do 31 grudnia 2014 roku i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych.
Szkolenia pracowników
W roku 2015 w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. odnotowano
7 196 osoboszkoleń (w tym, szkolenia obowiązkowe 3 291 osoboszkoleń), których łączny koszt wyniósł
3,0 mln zł.
5.17

Pozycja Spółek Grupy Kapitałowej w rankingach

Jednostka Dominująca
W roku 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:















Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A oraz Prezes Zarządu Marian Rybak otrzymali pierwszy
Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Organizatorami konkursu Lider Polskiego
Biznesu są Business Centre Club i Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym
i Biednym NADZIEJA, Warszawa 24 stycznia 2015 roku;
Tytuł indywidualny „Solidny Pracodawca 2014” dla Prezesa Zarządu Mariana Rybaka za całokształt
pracy oraz zaangażowanie w rozwój Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w ramach
Programu „Solidny Pracodawca Roku”, Katowice 12 lutego 2015 roku;
„Filar Polskiej Gospodarki 2014” - pierwsze miejsce w województwie lubelskim w rankingu Pulsu
Biznesu i Bonnier Business Polska, Warszawa kwiecień2015 roku;
„Diamenty Forbesa 2015” – drugie miejsce w województwie lubelskim w rankingu miesięcznika
Forbes w kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln PLN, Lublin 7 maja 2015 roku;
Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” w XXV edycji konkursu na najlepsze produkty i usługi
za RedNOx – grupę proekologicznych produktów NOXy, LIKAM, PULNOx do redukcji tlenków azotu,
Warszawa 8 czerwca 2015 roku;
Top Pracodawca Polski Wschodniej – nagroda przyznana w trakcie II Kongresu Polski Wschodniej
w oparciu o nominacje władz samorządowych i organizacji kreujących przedsiębiorczość
i innowacyjność, Białystok 24 września 2015 roku;
Statuetka z okazji – 20-lecia realizacji Programu „Odpowiedzialność i Troska” przyznana decyzją
Kapituły Programu na XII Forum Ekologicznym Branży Chemicznej, Toruń 30 września 2015 roku;
Tytuł „Najlepszy Eksporter Regionu” w konkursie „Regionalne Orły Eksportu” organizowanym przez
redakcję „Rzeczpospolitej” pod patronatem honorowym m.in. Ministerstwa Gospodarki,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Marszałka Województwa Lubelskiego, Lublin 9 października
2015 roku;
Nagroda "Ludzie, którzy zmieniają biznes" dla Zenona Pokojskiego, Wiceprezesa Zarządu w I edycji
ogólnopolskiego konkursu za zasługi dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu/zrównoważonego
rozwoju w Polsce. Organizatorem konkursu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a honorowego
patronatu udzielił Prezydent RP Andrzej Duda, Warszawa 20 października 2015 roku;
Tytuł „Człowiek Roku 2015” w kategorii biznes dla Mariana Rybaka, Prezesa Zarządu w plebiscycie
czytelników gazety „Dziennik Wschodni”, Lublin 2 grudnia 2015 roku;
Godło „Inwestor w Kapitał Ludzki” przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, Warszawa
14 grudnia 2015 roku.
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Nazwa Rankingu

Pozycja

Kategoria Rankingu

Miejsce Publikacji
Rzeczpospolita
21 października 2015 r.
Rzeczpospolita
21 października 2015 r.
Rzeczpospolita 13 maja 2015 r.
Dziennik Gazeta Prawna
22 kwietnia 2015 r.
Kurier Lubelski
22 czerwca 2015 r.
Kurier Lubelski
22 czerwca 2015 r.
Kurier Lubelski
22 czerwca 2015 r.
Kurier Lubelski
22 czerwca 2015 r.
Dziennik Wschodni,
17 czerwca 2015 r.
Dziennik Wschodni,
17 czerwca 2015 r.
Dziennik Wschodni,
17 czerwca 2015 r.
Dziennik Wschodni,
17 czerwca 2015 r.
Dziennik Wschodni,
17 czerwca 2015 r.

Lista 2000

49

Przychody z eksportu

Lista 2000

95

Przychody ze sprzedaży

Pięćsetka Rzeczpospolitej

93

Przychody ze sprzedaży

Ranking odpowiedzialnych firm 2014

53

Ocenia działań CSR

3

Przychody

3

Największy zysk netto

3

Najwięksi inwestorzy

1

Najwięksi eksporterzy

2

Przychody

1

Firmy przemysłowe

3

Najbardziej zyskowne firmy

6

Najwięksi pracodawcy

1

Najwięksi eksporterzy

Złota setka Ranking największych firm
Lubelszczyzny

3

Najwięksi inwestorzy

Dziennik Wschodni, 17 czerwca
2015 r.

200 największych polskich firm

41

Przychody ze sprzedaży

Wprost 1-7 czerwca 2015 r.

200 największych eksporterów

35

Udział i wartość eksportu

Ranking odpowiedzialnych firm

53

Odpowiedzialność społeczna

243

Przychody ze sprzedaży

Wprost 8-14 czerwca 2015 r.
Dziennik Gazeta Prawna
22 kwietnia 2015 r.
Rzeczpospolita,
9 września 2015 r.

24

Podatek dochodowy za I
półrocze 2015 r.

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

„Europa 500” Największe firmy Europy
Środkowo-Wschodniej
100 największych giełdowych
podatników

Parkiet, 28 września 2015 r.

REMZAP Sp. z o.o.
W roku 2015 Spółka REMZAP otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:




Statuetka Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2015 w Plebiscycie Urzędu Dozoru Technicznego
za całokształt działań związanych z dbałością o bezpieczeństwo techniczne;
III miejsce w województwie lubelskim w Konkursie "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej"
organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy za całokształt działań w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy;
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2014 wywiadowni gospodarczej Coface za najwyższą ocenę
stabilności firmy w roku 2014.

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

Pozycja
41
13
39

Kategoria Rankingu
Przychody w 2014 roku
Największy przyrost
zatrudnienia/ największy
pracodawca
Przychody w 2014 roku
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Miejsce Publikacji
Kurier Lubelski z 22.06.2015
Kurier Lubelski z 22.06.2015
Dziennik Wschodni
z 17.06.2015
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Złota setka
Ranking największych firm Lubelszczyzny
Złota setka
Ranking największych firm Lubelszczyzny

26

Zatrudnienie - firmy duże zatrudnienie powyżej 250 osób

4

Branża - budownictwo

Dziennik Wschodni
z 17.06.2015
Dziennik Wschodni
z 17.06.2015

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
W 2015 roku Zakłady Azotowe Chorzów S.A. odebrały statuetkę „Gazele Biznesu 2015” przyznawaną
przez Puls Biznesu i agencję COFACE.
5.18

Realizacja planu działalności społeczno-sponsoringowej

Główne działania sponsoringowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są
prowadzone w Jednostce Dominującej. Działalność społeczno-sponsoringowa Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. w roku obrotowym 2015 prowadzona była zgodnie z planem przyjętym przez
Zarząd Spółki (Uchwała Nr 672/2013/2014 z dnia 20 października 2014 roku) oraz zaakceptowanym
przez Radę Nadzorczą (Uchwała Nr 84/VIII/2014 z dnia 20 października 2014 roku). Spółka przestrzegała
przyjętego zakresu merytorycznego oraz przyjętych form udzielania pomocy. W 2015 roku na działania
społeczno-sponsoringowe przeznaczono kwotę 12 457 676 złotych.
Umowy sponsoringowe i reklamowe
Główne obszary aktywności Spółki to: promowanie sportu i zdrowego trybu życia, edukacja i
wychowanie oraz wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym.
Sport
Największe środki zostały przeznaczone na sponsoring sportu zawodowego. Spółka kontynuowała
umowy z Klubem Sportowym „Azoty-Puławy” oraz Klubem Sportowym „Wisła” Puławy.
Sponsorowany klub piłki ręcznej mężczyzn „Azoty-Puławy” w 2015 roku walczył o czołowe miejsca
w najwyższej klasie rozgrywek w kraju i reprezentował polską piłkę ręczną w europejskich pucharach.
Drużyna seniorów KS “Azoty-Puławy” osiągnęła największy sukces w historii Klubu, zdobywając brązowy
medal Mistrzostw Polski. Zespół dotarł również do ćwierćfinału rozgrywek Challenge Cup w sezonie
2015/2016, przegrywając tylko w dwumeczu z Benfiką Lizbona. W sezonie 2015/2016 seniorzy
puławskich szczypiornistów wystąpili w Pucharze EHF (wyższa ranga europejskich rozgrywek), odpadając
w III rundzie po meczu ze szwajcarskim Pfadi Winterthur. Czwarty raz z rzędu „Azoty-Puławy”
wystąpiły w Finałowym Turnieju Pucharu Polski i zajęły tam czwarte miejsce. Do kadry narodowej
reprezentacji Polski powołanych zostało łącznie 5 zawodników Klubu. Dodatkowo w sezonie 2015/2016
KS “Azoty-Puławy” zgłosił drugi zespół do rozgrywek II ligi (zasięg ogólnopolski) – ekipa ta złożona jest
z młodych zawodników Azotów-Puławy, wywodzących się z naszego miasta.
Klub Sportowy “Wisła” Puławy święcił sukcesy w piłce nożnej. Ekipa pewnie utrzymała się w II lidze w
sezonie 2014/2015, a w ubiegłym roku była rewelacją części jesiennej, plasując się w tabeli na drugim
miejscu. Zespół wystąpił także w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu krajowym. Zawodnik
pierwszego zespołu – Jarosław Niezgoda – został powołany do reprezentacji Polski do lat 21.
Grupa Azoty Puławy promując sport i zdrowy styl życia wspierała nie tylko zawodowców, lecz także
podmioty zrzeszające miłośników i amatorów sportu. W 2015 roku współpracowała z Aeoroklubem
Lubelskim przy organizacji balonowych mistrzostw Polski w Nałęczowie, puławskim Jacht Klubem
“Azoty” organizującym szkolenia i obozy żeglarskie na jeziorach mazurskich i rzece Wiśle oraz lokalnymi
klubami piłkarskimi.
Edukacja
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. kierując się przekonaniem, iż to kapitał
intelektualny jest głównym elementem stojącym za sukcesem biznesowym Grupy oraz dążąc do
stworzenie silnej kompetencyjnie kadry i pewnego zaplecza dla swoich zasobów ludzkich kontynuowała
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współpracę z Zespołem Szkół Technicznych w Puławach, Uniwersytetem Marii Curii Skłodowskiej
w Lublinie (Wydział Zamiejscowy w Puławach) w ramach kierunku Chemia Techniczna oraz ze Szkołą
Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wspierając kierunek studiów podyplomowych “Obrót
nawozami I środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”.
W 2015 roku Jednostka Dominująca uczestniczyła w wydarzeniach o charakterze naukowym takich, jak:
sympozjum “Termografia i termometria w podczerwieni” (organizator – Politechnika Łódzka),
sympozjum „Granulacja” (organizator - Stowarzyszenie Inżynierów i ChemikówPrzemysłu Chemicznego).
Spółka swoimi działaniami objęła także najmłodszych mieszkańców powiatu puławskiego. Wspólnie z
Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w ramach Dnia Małego Chemika, Lubelskiego Festiwalu
Nauki oraz Mikołajkowej Strefy Nauki zorganizowano festyny, których głównym założeniem była
popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży.
Kultura
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. angażuje się w rozwój społeczności lokalnej poprzez
współorganizację imprez o charakterze kulturalnym. Kolejny rok Spółka współpracowała z Puławskim
Ośrodkiem Kultury “Dom Chemika”- największym domem kultury w regionie, Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce oraz Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Po raz kolejny uczestniczyliśmy ze
Stowarzyszeniem Dwa Brzegi w organizacji Festiwalu Filmowego w Kazimierzu Dolnym. Swym
mecenatem Spółka objęła wydarzenia związane z muzyką klasyczną w ramach Festiwalu Muzycznego
Wszystkie Strony Świata. W 2015 roku przy współudziale Spółki została wydana płyta z utworami
pochodzącymi ze spektaklu opartego na piosenkach Leonarda Cohena i Jaromira Nohawicy. Premiera
spektaklu, w reżyserii Mariana Opani - Honorowego Obywatela Miasta Puławy - miała miejsce w grudniu
2014 roku na deskach puławskiego “Domu Chemika”.
Darowizny
Mając na uwadze ważne potrzeby społeczne Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zdecydowała się wesprzeć znacznymi kwotami działalność:
Stowarzyszenia Kiwanis Klub Puławy, Fundacji Dajmy Szansę w Milejowie, Fundacji Wspierania
Historycznego Ogrodu Puławskiego, Towarzystwa Przyjaciół Puław, Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół
Chorych “Hospicjum”, Fundacji Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej “Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego.
Z wyszczególnionymi wyżej beneficjentami zawarte zostały umowy darowizny na rzecz:
 ochrony i promocji zdrowia oraz podnoszenia poziomu usług w placówkach medycznych szpitalach w Puławach oraz Łęcznej;
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 działalności wspomagającej integrację społeczności lokalnych;
 porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Akcje w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu
Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. kolejny rok
aktywnie uczestniczyła w działaniach Sekretariatu międzynarodowego programu „Odpowiedzialność i
Troska” m.in. poprzez organizację wśród dzieci akcji edukacyjno-ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
konkursu fotograficznego „Złap Zająca” adresowanego do pracowników Spółki i ich dzieci. Spółka
kontynuowała również wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Puławach oraz Komedą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Puławach rozpoczętą w 2013 roku akcję „Wspólnie dbamy o
bezpieczeństwo”. W jej ramach przygotowano broszury na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz o
zasadach ruchu drogowego, zorganizowano spotkania w szkołach, przedszkolach. W ramach akcji
przekazano kamizelki odblaskowe do placówek przedszkolnych oraz dla uczniów dojeżdżających do
szkoły rowerem.
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Także pracownicy Spółki włączali się w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Chętnie angażowali się
w zbiórkę korków dla hospicjum w Puławach, uczestniczyli w cyklicznych zbiórkach krwi. Wspierali akcję
„Szlachetna paczka”.
W 2015 roku został opracowany regulamin akcja „Wolontariat Pracowniczy”. Dnia 1 grudnia 2015 roku
ruszyła pierwsza edycja konkursu na 10 najlepszych – wymyślonych i opracowanych przez pracowników
Spółki - projektów wolontariackich. W ramach konkursu można zorganizować wydarzenie kulturalne
bądź sportowe dla mieszkańców swojej miejscowości, zbudować lub odnowić plac zabaw, podjąć
działania na rzecz szkoły, domu dziecka, hospicjum, czy szpitala, schroniska dla zwierząt, przeprowadzić
akcję ekologiczną dla lokalnej społeczności. W ocenie projektu kluczowym kryterium jest wkład pracy
własnej zespołu. Najlepszym projektom zapewnione jest wsparcie finansowe ze strony Spółki
w wysokości 5 tys. zł na projekt.
W 2015 roku uruchomiono platformę wymiany informacji i opinii o inicjatywach społecznych
podejmowanych przez Grupę Azoty Puławy na rzecz społeczności lokalnej. Ma ono formułę cyklicznych
spotkań przedstawicieli Spółki z lokalnymi władzami, stowarzyszeniami prospołecznymi, środowiskami
szkolnymi im podmiotami działającymi na rzecz kultury, zdrowia i sportu. Celem tych spotkań jest
przybliżanie bieżących zamierzeń prospołecznych naszej firmy, wsłuchiwanie się w lokalne potrzeby,
tworzenie wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
Efektywność sponsoringu sportowego
Działalność sponsoringowa w zakresie sportu profesjonalnego realizowana przez Grupę Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. oceniana jest przez badanie efektywności tego obszaru. Z tegorocznych badań
prowadzonych przez Pentagon Research wynika, że sponsorowany przez nas sport przyniósł w 2015 roku
4,2 mln zł; jest to wartość ulokowania w telewizji, prasie, internecie naszej nazwy i logo w kontekście
sponsorowanych klubów sportowych KS „Azoty-Puławy” oraz KS „Wisła” Puławy. 80% tej wartości to
wartość mediowa naszej marki w internecie; pozostała przypada na prasę i telewizję. Liczba ekspozycji
to ponad 8 500, z czego prawie 80% przypada na prasę i telewizję, a pozostała część to liczba ekspozycji
w internecie.
Działalność społeczno-sponsoringowa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w 2015 roku
prowadzona była zgodnie z planem przyjętym przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowanym przez Radę
Nadzorczą.
Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
W 2015 roku Zakłady Azotowe Chorzów S.A. realizowały podpisaną dnia 18 grudnia 2014 roku umowę
sponsoringu z Ruchem Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie na rok 2015. Przedmiotem umowy jest
reklama Zakładów Azotowych Chorzów S.A. podczas meczów I drużyny Ruchu w roli gospodarza
w ramach rozgrywek o Mistrzostwa Ekstraklasy i Pucharu Polski oraz wybranych imprez poza
meczowych organizowanych prze Ruch, do których posiada on prawa medialne i marketingowe.
5.19

Inne informacje

1. W ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. „ Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie
saletry amonowej”, którego celem jest rozszerzenie oferty handlowej o nowe nawozy produkowane
na bazie saletry amonowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podpisała dwie istotne
umowy:
 Umowa z dnia 5 maja 2015 roku z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. na
udzielenie licencji wraz z technologią dla produkcji nawozów granulowanych na bazie saletry
amonowej na dwóch liniach produkcyjnych wraz z dostawą projektu procesowego, a także
świadczenia usług doradztwa technicznego, szkolenia załogi oraz udział w rozruchu
instalacji;
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Umowa z dnia 15 czerwca 2015 roku z firmą PROZAP Sp. z o.o. na wykonanie kompletnej
dokumentacji technicznej (z wyłączeniem projektu procesowego).
Łączna wartość kontraktów: 18,4 mln zł.
2. W pierwszym półroczu 2015 roku w efekcie kontynuacji procesu kontraktacji rozpoczętego
w grudniu 2014 roku, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawarła kolejne umowy
sprzedaży kaprolaktamu na rok 2015 o łącznym wolumenie 24 800 ton.
3. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dokonała zakupów mocy przesyłowych na wejściu
do systemu krajowego celem utrzymania dywersyfikacji dostaw gazu.
4. Dnia 17 sierpnia 2015 roku - w związku z wykonywaniem umowy z dnia 26 maja 2013 roku, zawartej
w celu realizacji projektu pod tytułem „Optymalizacja metod zagospodarowania odpadów
powiertniczych” - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawarła:
 Umowę o wspólności prawa do patentu na wynalazek: ”Optymalizacja metod
zagospodarowania odpadów powiertniczych ”.
 Umowę o wspólności prawa do patentu na wynalazek: ”Sposób otrzymywania środka
poprawiającego właściwości gleby”.
5. Dnia 5 listopada 2015 roku zawarto z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A umowę
licencyjną na używanie znaku towarowego RSM, którego właścicielem jest Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A.
6. Dnia 2 grudnia 2015 roku zawarto z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych umowę o przeniesienie
i wspólności praw do technologii finalnej odsiarczania węzła krystalizacji siarczanu amonu.
7. Dnia 22 grudnia 2015 roku zawarto z Elektrownią Puławy Sp. z o.o. umowę licencyjną na używanie
znaku towarowego/logo Grupy Azoty Puławy.

6.

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

Koniunktura w rolnictwie
W przekroju 2015 roku w Polsce koniunktura w rolnictwie podlegała wyraźnym wahaniom. Po kilkunastu
miesiącach spadków cen środków produkcji, wiosenne ożywienie popytu w 2015 roku spowodowało ich
nieznaczny tylko wzrost, na co wpływ miał niski poziom cen podstawowych surowców rolniczych. Zapasy
zbóż na koniec sezonu 2014/15 szacowane były na poziomie najwyższym od 30 lat.
Zmiany cen skupu podstawowych surowców rolniczych oraz cen detalicznych środków produkcji, jakie
dokonały się w 2015 roku nie były korzystne dla rolnictwa. Tegoroczna susza dała się we znaki polskim
rolnikom, a jej skutki odczuło ponad 80% rolników, uznając je za dotkliwe lub niekorzystne.
Według analityków, w najbliższym czasie krajowe rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej mogą
pogorszyć się ze względu na uwarunkowania makroekonomiczne oraz sytuację na rynkach światowych.
Nieznacznej poprawy sytuacji należy oczekiwać nie wcześniej niż wiosną 2016 roku.
Krajowy i międzynarodowy rynek zbóż
Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Zintegrowanego Systemu
Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - krajowe ceny skupu pszenicy
i żyta w 2015 roku charakteryzowały sezonowe wahania.
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źródło: IER i GŻ , dane za listopad i grudzień 2015 roku oszacowane wg. informacji rynkowych

W pierwszym półroczu 2015 roku krajowe ceny skupu zarówno pszenicy, jak i żyta były zdecydowanie
niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W drugim półroczu 2015 roku sytuacja się
poprawiła i odnotowywano około 3% wzrosty cen w relacji do II półrocza 2014 roku.
Na rynkach Unii Europejskiej średnie ceny pszenicy w 2015 roku był niższe o ponad 4,5% w porównaniu
z rokiem poprzednim. Także na rynku USA w 2015 roku dominowały spadki cen.
Według opublikowanej w grudniu 2015 roku prognozy Komisji Europejskiej (KE) dotyczącej sytuacji na
rynkach rolnych do 2025 roku, produkcja zbóż w krajach unijnych obniży się z 146 mln ton w 2015 roku
do 142 mln ton w 2016 roku (spadek o około 3%), a następnie spodziewany jest powolny (przeciętnie
o 0,2% rocznie) wzrost produkcji do 2025 roku. Przyjmując powyższe założenia, KE prognozuje,
że przeciętna cena pszenicy zwyczajnej w UE w 2016 roku w relacji do 2015 roku obniży się o około 10%.
Rekordowo wysokie zapasy pszenicy i zbóż paszowych na świecie, przy mniejszym zapotrzebowaniu na
biokomponenty sektora paliwowego borykającego się z nadpodażą ropy naftowej, będą
prawdopodobnie stabilizować ceny zbóż na poziomie znacznie niższym niż by to wynikało z relacji
podażowo-popytowych na rynku krajowym. Nieznacznej poprawy sytuacji należy oczekiwać wiosną 2016
roku.
Sytuacja na rynkach nawozowych
Rynek krajowy
Średnio w skali 2015 roku krajowe ceny detaliczne nawozów azotowych – produktów Grupy Kapitałowej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. , w porównaniu do roku 2014:





dla mocznika - spadły o 1,2 %;
dla saletry amonowej - utrzymywały się na porównywalnym poziomie;
dla RSM-u - były niższe o 1,3%;
dla siarczanu amonu - wzrosły o około 14%.

źródło: IER i GŻ , dane za listopad i grudzień 2015 roku oszacowane wg. informacji rynkowych
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Źródło: Informacje z punktów sprzedaży i obliczenia własne

W kolejnych miesiącach 2016 roku można spodziewać się wzrostu cen na krajowym rynku nawozów
azotowych. Wpływ na to będą miały przygotowania do wiosennego sezonu nawozowego oraz
wpływające dopłaty unijne dla rolników.
Średnie ceny krajowe głównych nawozów fosforowych i wieloskładnikowych NPK w 2015 roku
w porównaniu do roku 2014:




dla fosforanu amonu (DAP) - wzrosły o około 11%;
dla superfosfatów (CSP) – wzrosły o około 15%;
dla nawozów wieloskładnikowych NPK – spadły o około 3%.
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Rynek międzynarodowy
W 2015 roku na międzynarodowych rynkach średnie ceny nawozów azotowych w relacji do
poprzedniego okresu wykazywały tendencje spadkowe. Na podstwie Fertecon średnie ceny nawozów
azotowych w 2015 roku kształtowały się nastepująco:
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Mocznik nawozowy
W 2015 roku Średnia cena mocznika (prilled
bulk FOB Baltic) wyniosła 268 USD/tona
i w relacji do poprzedniego roku spadła
o ponad 14%. W kolejnym roku analitycy
przewidują
spadki
ceny
mocznika,
wskazując na potencjał do znacznej
nadwyżki produkcji pochodzącej z planów
zakończenia w 2016 roku dużych projektów
inwestycyjnych.

Saletra amonowa
Średnia cena saletry amonowej prilled (FOB
Baltic/Black Sea bulk) w 2015 roku wyniosła
225 USD/tona i w relacji do poprzedniego
roku zmniejszyła się o ponad 20%.
W następnym kwartale spodziewane jest
utrzymanie cen na stabilnym poziomie
z możliwą tendencją wzrostową.

RSM
Średnia cena RSM 32% N (FOB Baltic Sea)
w 2015 roku wyniosła 198 USD/tona
i w relacji do poprzedniego roku spadła
o około 20%. Ceny RSM w 2016 roku
analogicznie do cen mocznika również będą
charakteryzować się spadkami.

Siarczan amonu
Średnia cena siarczanu amonu (FOB Black
Sea steel grade) w 2015 roku wyniosła
120 USD/tona i w relacji do poprzedniego
roku spadła o ponad 4%. W kolejnych
miesiącach ceny produktu pozostaną
prawdopodobnie na porównywalnym do
obecnego poziomie z możliwą niewielką
tendencją do umocnienia.

64

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku

W 2015 roku odbierano sygnały o:
 niższych poziomach produkcji amoniaku – w Libii, Trynidadzie, Tobago, Egipcie, Katarze, Algierii,
Rumunii, Arabii Saudyjskiej, Indonezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, we Włoszech, Rosji
i Niemczech;
 niższych poziomach produkcji mocznika – na Ukrainie, w Egipcie, Rosji, Libii, Algierii, Rumunii,
Indonezji, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej;
 niższych poziomach produkcji oraz wstrzymaniu produkcji RSM – w Rumunii.
Analizowany okres to także wznowienie produkcji na liniach:
 amoniaku – w Indonezji, Indiach, Katarze, Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Niemczech, Turcji i Australii;
 mocznika – w Egipcie, Algierii, na Ukrainie, we Włoszech.
W analizowanym okresie pojawiły się również informacje dotyczące planów budowy nowych jednostek
produkcyjnych nawozów na świecie, m.in:
 w Rosji - instalacji produkcji granulowanego siarczanu amonu o projektowanej zdolności 140 tys. ton
rocznie, z terminem realizacji w latach 2015-2017;
 w Rumunii - revampingu oraz rozbudowy zdolności mocznika z możliwością konwersji mocznika
prilowanego na granulowany oraz rozbudowy o dodatkowe zdolności produkcyjne rzędu 220 000
t/rok, z terminem rozpoczęcia produkcji na początku I kwartału 2016 roku;
 w USA - rozbudowy przez znaczącego producenta nawozów istniejącego już kompleksu nawozowego
i rozpoczęcia w IV kwartale 2015 roku dodatkowej produkcji amoniaku na poziomie 3300 ton/dzień,
mocznika 3500 ton/dzień oraz roztworu saletrzano-mocznikowego.
Średnioroczne światowe ceny nawozów fosforowych, w porównani do 2014 roku:
 dla fosforanów – spadły w zależności od rodzaju nawozu od 2% do około 3 %;
 dla superfosfatów – utrzymywały się na tym samym poziomie.
Średnioroczne światowe ceny nawozów NPK w porównaniu do 2014 roku wzrosły o 4,8%:
Koniunktura w chemii
Według szacunków CEFIC w 2015 roku produkcja chemiczna w Unii Europejskiej wzrosła zaledwie o 0,5%
(w ujęciu rok do roku). Ceny chemikaliów uległy obniżeniu o 4,5% w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy
2015 roku, a sprzedaż w pierwszych siedmiu miesiącach 2014 roku spadła o około 3%.
Najtrudniejsza sytuacja w raportowanym okresie dotyczyła segmentu petrochemikaliów, gdzie
w sierpniu 2015 roku odnotowano spadek cen o 10,4% w porównaniu do sierpnia 2014. Nieznaczne
spadki cen odnotowano w obszarze chemii specjalistycznej i konsumenckiej (odpowiednio -0,4% i 0,9%).
Udział europejskiego przemysłu chemicznego w światowej produkcji konsekwentnie maleje. Obecnie
jest to około 17%, podczas gdy 20 lat temu ponad 30%. Środek ciężkości w tym obszarze przenosi się
w coraz większym stopniu do Azji i Ameryki Północnej.
Producentom chemikaliów sprzyjają natomiast spadające ceny surowców. Niższe ceny energii
i inwestycje pozwalają osiągać lepsze wyniki finansowe.
Analitycy CEFIC przewidują, że wzrost produkcji chemicznej w Unii Europejskiej w 2016 roku wyniesie
około 1%.
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Sytuacja na rynkach produktów chemicznych Grupy Kapitałowej
Melamina
W 2015 roku w relacji do 2014 roku
kontraktowe ceny melaminy na rynku
europejskim wzrosły o 20 EUR/tona (+1,5%)
roku, w wyniku poprawy popytu w krajach
takich jak: Ameryka Północna, Turcja
i Rosja. Stabilny rynek powoduje, że ceny
melaminy w Europie w 2016 roku powinny
utrzymać się na poziomach z 2015 roku lub
nieznacznie wzrosnąć.
źródło: ICIS Pricing

W 2015 roku we wszystkich regionach świata średnie ceny kaprolaktamu w relacji do 2014 roku
wykazywały trend spadkowy, na który wpływały przede wszystkim ceny benzenu, pogarszająca się
kondycja gospodarki chińskiej oraz słaby popyt i nadpodaż kaprolaktamu wynikająca z dalszego
powiększania zdolności produkcyjnych w Chinach.

Kaprolaktam ciekły
Europejskie ceny kontraktowe kaprolaktamu ciekłego (Domestic Medium
Contract, DEL) w 2015 roku w relacji do
roku poprzedniego dla transakcji w EUR
spadły o około 16,3% (-290 EUR/tona), a dla
USD o około 30% (-714 USD/tona).

Kaprolaktam płatkowany
Europejskie ceny kontraktowe kaprolaktamu płatkowanego (export FOB) w 2015
roku w relacji do roku poprzedniego spadły
o 16,5% ( 276 EUR/tona) dla transakcji
w EUR, dla USD spadły o około 31,6%
(- 651 USD/tona);

źródło: PCI Nylon Consulting Group

W 2015 roku w relacji do roku poprzedniego ceny importowe na kaprolaktam spadły w Chinach o około
27,5 %, a na Tajwanie spadły o około 27,8%.
Niskie ceny ropy naftowej i benzenu wraz z pogłębieniem nadpodaży w Azji mogą sprawić, że ceny
kaprolaktamu na świecie w 2016 roku będą oscylować w granicach 1500-1800 USD/tona.
W ciągu najbliższych 2 lat, w Chinach może przybyć zdolności produkcyjnych kaprolaktamu na poziomie
około 1 mln ton.
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Nadtlenek wodoru
W 2015 roku ceny kontraktowe nadtlenku wodoru w Europie w relacji do 2014 roku wzrosły
o 25 EUR/tona (ok. 2,7%). Rynek europejski był zbilansowany. Produkcja w Europie odbywała się
z wykorzystaniem ponad 90% zdolności.
W 2016 roku oczekuje się wzrostu cen na poziomie 10-40 EUR/tona ze względu na wysoki popyt na
produkt we wszystkich gałęziach zastosowań.
Reduktanty
Rynek reduktantów, do ktorego należą takie produkty spełniające rolę reduktantów szkodliwych
substancji jak: NOXy®, woda amoniakalna czy roztwory mocznika o wyższym stężeniu niż NOXy®, to
część rozwijającego się rynku redukcji spalin. Dane sprzedażowe potwierdzają utrzymującą się
tendencję wzrostową w konsumpcji reduktantów zarówno w wyniku powiększania floty pojazdów
ciężarowych jak i rozszerzenie się tego rynku na inne jego segmenty (sprzęt rolniczy i budowlany
statki, samochody osobowe). Sukcesywnie zwiększa się również europejska ilość stacji oferujących
roztwory spełniające rolę reduktantów.
Z uwagi na wejście w życie od 1 stycznia 2016 roku nowych bardziej restrykcyjnych norm emisji
spalin dla sektora przemysłowego reprezentowanego przez duże jednostki emitujace spaliny, takie
jak: elektrownie, cementownie, elektrociepłownie czy spalarnie, wzrasta sprzedaż produktów
pełniących funkcje redukujące, wykorzystywanych w instalacjach odazaotowania spalin.
Kwas siarkowy
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku ceny kwasu siarkowego na rynkach
światowych utrzymywały się na niskim poziomie (30-35 USD/tona CFR port w Afryce Północnej; 6090 USD/tona port w Ameryce Południowej i Północnej; 55-70 EUR/tona FOB port w Europie
Zachodniej), a ich trend wyznaczyli główni producenci, dla których kwas siarkowy jest odpadem,
powstającym w procesie technologicznym. Ponadto na niską cenę kwasu siarkowego wpływ miało
zmniejszone zapotrzebowanie przez przemysł nawozowy.
Na rynku krajowym utrzymywał się stabilny poziom sprzedaży oraz cena ( na poziomie (175-220 zł/t).
Z uwagi na konieczność odblokowania magazynów i zabezpieczenia pojemności magazynowej w
okresie zimowym - co wiąże się z utrzymaniem produkcji nawozowej – dokonywano eksportowej
sprzedaży spotowej .

Koniunktura w branżach będących głównymi odbiorcami produktów chemicznych Grupy Kapitałowej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Popyt na produkty chemiczne Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zależy
głównie od kondycji ekonomicznej sektorów, które są końcowymi odbiorcami tych produktów. Istotny
zatem wpływ na wyniki finansowe z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. ma rozwój i sytuacja gospodarcza w takich branżach jak budownictwo, meble, wyroby
tekstylne, tworzywa sztuczne, przemysł motoryzacyjny itp.
Według danych GUS w 2015 roku:
 branża meblarska odnotowała niewielki wzrost, będący wynikiem przede wszystkim zwiększonego
eksportu;
 ogólny klimat koniunktury w budownictwie był oceniany negatywnie;
 w polskim sektorze motoryzacyjnym na ogół utrzymywały się dobre nastroje;
 segment „Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych” otrzymał dodatnie oceny klimatu
koniunktury gospodarczej. Dane dotyczące produkcji i popytu świadczą o tym, że branża tworzyw
sztucznych w Polsce dynamicznie się rozwija. Odnotowano dużą ilość inwestycji, realizowanych m.in.
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z myślą o eksporcie. Wzrost w branży przewyższa wskaźnik wzrostu PKB. Popyt wewnętrzny
przekracza polskie możliwości produkcyjne, co przekłada się na nadwyżkę importu nad eksportem.
Regulacje prawne w międzynarodowym handlu nawozami i produktami chemicznymi
Od dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie umowa między Ukrainą a UE o pogłębionej i całościowej
strefie wolnego handlu (DCFTA).
To najważniejsza i największa część podpisanej w czerwcu 2014 roku umowy stowarzyszeniowej, której
zawarcie było przyczyną wybuchu konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.
Nowe regulacje prawne w obszarze surowców i produktów energetycznych
W dniu 11 marca 2015 roku Prezydent RP podpisał nową Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii
(OZE), która m.in. ogranicza wpływ kosztów zielonych certyfikatów na koszt energii elektrycznej
w Polsce.
Ustawa obowiązująca od 4 kwietnia 2015 roku wprowadza w życie przywilej dla Odbiorców
Przemysłowych polegający na możliwości zwolnienia z obowiązku „kolorowania zielonym certyfikatem”
części energii zużywanej w procesach produkcyjnych przez tego odbiorcę.
Znowelizowana w sierpniu 2015 roku Ustawa o Podatku Akcyzowym wprowadza możliwość uzyskania
zwrotu części zapłaconej akcyzy przez odbiorców przemysłowych od energii elektrycznej zarówno
z zakupu jak i z produkcji własnej. Zapis powyższy będzie obowiązywał od początku 2016 roku, a o zwrot
nadpłaconej akcyzy można będzie się ubiegać po zakończeniu roku kalendarzowego 2016.
W przypadku Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. będzie możliwość uzyskania ponad 50%
zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej.
W dniu 26 września 2015 roku Prezydent RP podpisał zmianę ustawy Prawo energetyczne w zakresie
Rozporządzenia REMIT (Rozporządzenie o integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii). Celem
nowelizacji jest stworzenie ram prawnych niezbędnych do monitorowania zachowań uczestników
hurtowych rynków energii oraz wykrywania i zapobiegania nieuczciwym praktykom w tym sektorze.
7.

Przewidywana sytuacja finansowa

Grupa Kapitałowa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zakończyła rok 2015 bardzo dobrym
wynikiem finansowym, na który wpływ miało wykorzystanie szans jakie przyniosła sytuacja na rynkach
surowcowych i przyjęta strategia zakupów głównych surowców, polityka handlowa oraz konsekwentne
realizowanie polityki innowacji i rozwoju firmy.
Przewiduje się, że sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w
2016 roku nie powinna ulec znacznemu pogorszeniu, ale prowadząc działalność na rynku
międzynarodowym będzie podlegała wpływom gospodarczym i politycznym kształtującym ten rynek.
Spowolnienie rozwoju gospodarki światowej wywołane między innymi kryzysem w Chinach,
pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Rosji, która wyjścia szuka w rozniecaniu kolejnych konfliktów
na arenie międzynarodowej, sytuacja polityczna wewnątrz Unii Europejskiej i jej stanowisko w kwestii
pakietu klimatycznego, to czynniki zewnętrzne jakie będą oddziaływały na rynki surowców i produktów,
na których podmioty Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. będą działały w
2016 roku.
Dalsze obniżanie poziomu cen gazu, ropy naftowej i węgla będzie wpływało korzystnie na koszty
produkcji zarówno w segmencie nawozowym jak i chemicznym w Grupie Kapitałowej Grupy Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ale będzie również wywoływało presję na obniżkę cen produktów tych
segmentów. Dlatego szansą na utrzymanie
marży
jest zaoferowanie klientom produktów
przetworzonych, dostosowanych do rozwijających się technologii w rolnictwie, przetwórstwie
i przemyśle oraz w poszerzaniu sieci sprzedaży swoich produktów.
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W 2016 roku Jednostka Dominująca będzie już korzystała z efektów finalizowanych w okresie
sprawozdawczym, głównych projektów inwestycyjnych, rozszerzających ofertę produktową o nowe
nawozy granulowane na bazie mocznika i siarczanu amonu PULGRAN i PULGRAN S oraz związanych
z rozbudową sieci sprzedaży RSM-u.
Największe inwestycje w Grupie Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. będą
realizowane w 2016 roku w Jednostce Dominującej. Podjęto już działania przygotowawcze do realizacji
rozbudowy instalacji do produkcji kwasu azotowego, poprawiającej efektywność produkcji oraz
generującej dodatkowe zdolności produkcyjne kwasu na potrzeby produkcji nowych specjalistycznych
nawozów.
Ryzyka związane z wahaniami kursów walutowych oraz cen praw do emisji CO2 w Grupy Kapitałowej
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w największym stopniu dotyczą Jednostki Dominującej,
która w celu ograniczania wpływu niekorzystnych zewnętrznych czynników prowadzi aktywną politykę
zarządzania ryzykiem kursowym oraz ryzykiem wzrostu cen praw do emisji CO2.
8.

Szanse, zagrożenia, ryzyka

Szanse









dobre prognozy dla polskiego rynku nawozów azotowych do roku 2024 – wzrost konsumpcji
o ponad 11%;
dobre prognozy dla rynku nawozów fosforowych do roku 2024 dla grupy państw z Europy
Środkowo-Wschodniej – UE-13 (wzrost na poziomie ponad 16,5%), w tym w Polsce wzrost
konsumpcji nawozów fosforowych ma wynieść wg Fertilizers Europe ponad 42%;
dobre prognozy dla rynku nawozów potasowych do roku 2024 zarówno w krajach UE-28 (wzrost na
poziomie ponad 12%), a przede wszystkim dla grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej –
UE 13 (wzrost na poziomie ponad 26%); w Polsce wzrost konsumpcji na poziomie 31%;
wzrost siły nabywczej rolnictwa, modernizacja rolnictwa - realizacja dopłat bezpośrednich
z funduszy UE;
utrzymanie się korzystnych relacji cen skupu płodów rolnych do cen sprzedaży nawozów;
wzrastająca popularność i świadomość efektywności stosowania nawozów płynnych;
dynamicznie rozwijający się rynek zastosowań roztworów mocznika (tzw. reduktantów, np. Noxy®,
PULNOX®) w przemyśle motoryzacyjnym i energetyce;
konsekwentnie realizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.;

Zagrożenia










przedłużający się kryzys gospodarczy - zła i niestabilna sytuacja na rynkach finansowych;
niestabilność polityczna za wschodnią granicą Polski – kryzys na Ukrainie;
wzrost importu nawozów azotowych do Polski z regionów z tańszym gazem, dużymi zdolnościami
produkcyjnymi oraz o niskim popycie wewnętrznym;
podatność biznesu nawozowego na wahania koniunktury;
niestabilna sytuacja polityczna w niektórych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki - źródła
zaopatrzenia w surowce do produkcji;
nadpodaż kaprolaktamu na rynku chińskim i możliwość uniezależnienia się Chin od importu tego
produktu;
nowe inwestycje w regionach z tanim gazem ziemnym (nawozy azotowe);
wzrost cen surowców strategicznych;
niepokoje polityczne na świecie.
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Kluczowe ryzyka zidentyfikowane dla Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A.
Ryzyko związane ze strukturalną zmianą na globalnym rynku kaprolaktamu
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest drugim co do wielkości w Polsce producentem
kaprolaktamu, największym jego konsumentem są Chiny. Zwiększenie zdolności produkcyjnych na rynku
chińskim powoduje kurczenie się rynku eksportowego dla produktu z Puław. W celu minimalizacji
niekorzystnych skutków zmian popytowo-podażowych na rynku kaprolaktamu Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A.:





podejmuje działania w celu zmniejszenia udziału odbiorców z rynku chińskiego w sprzedaży
kaprolaktamu;
intensyfikuje działania dywersyfikujące sprzedaż na rynku azjatyckim;
podejmuje działania wzmacniające pozycję handlową na rynku europejskim;
bilansuje ilość produkowanego kaprolaktamu w ramach Grupy Azoty poprzez regularne dostawy do
ATT Polymers GmbH.

W ramach Grupy Azoty podjęte zostały działania w zakresie pełnego wykorzystania efektów synergii
instalacji w Grupie Azoty S.A. i Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., wynikających z połączenia
potencjałów produkcyjnych i handlowych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na minimalizację
niekorzystnych skutków zmian popytowo-podażowych na rynku kaprolaktamu jest wdrożenie
wieloletniego planu ograniczania kosztów wytwarzania kaprolaktamu, na który składają się zadania
inwestycyjne mające przynieść trwałą redukcję kosztów produkcji. Budowa nowej instalacji do produkcji
poliamidu PA6 przez Grupa Azoty S.A. w Tarnowie umożliwi zbilansowanie produkcji kaprolaktamu w
Grupie Azoty i wydłuży łańcuch produktowy.
Ryzyko pogorszenia bilansu popytowo – podażowego
Przychody Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. generowane są w głównej mierze przez segment
Agro – około 65% i segment Chemia – około 25%. Istotnymi czynnikami wpływającymi na sytuację
popytowo-podażową w obu segmentach są: zwiększony import oraz wzrost cen surowców do produkcji
w kraju. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podejmuje działania minimalizujące ryzyko
osiągnięcia niższych niż zakładane przychodów poprzez: działania wzmacniające pozycję rynkową marek
produktowych, wprowadzanie do palety produktów nowych nawozów na bazie składników
wytwarzanych w funkcjonujących instalacjach oraz przez zwiększenie efektywności i zmniejszenie
energochłonności produkcji.
Ryzyko zwiększonego importu nawozów (Europa, Chiny, Rosja, Afryka, Ameryka)
Podstawowym nośnikiem kosztów związanych z produkcją nawozową w Grupie Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. jest cena zakupu gazu ziemnego, co przekłada się bezpośrednio na ceny produktów
oferowanych przez Spółkę, które muszą konkurować z produktami pochodzącymi od producentów
bazujących na znacznie tańszym surowcu. Spółka podejmuje działania mające na celu zmniejszenie
kosztów produkcji poprzez modernizację instalacji z uwzględnieniem wymogów BAT, wprowadzanie do
palety produktowej nowych produktów uwzględniających wysokie wymagania odbiorców i nowoczesne
metody aplikacji, oraz prowadzenie strategii handlowej opartej na silnym powiązaniu z najlepszymi
dystrybutorami, komplementarności obsługi klienta, bogatym programie marketingowym i docieraniem
do grup odbiorców docelowych na rynku zagranicznym.
Ryzyko wdrożenia/zaostrzenia regulacji unijnych/lokalnych ograniczających stosowanie produktów
Spółki
Potencjalne ryzyko związane z ograniczeniem stosowania produktów wytwarzanych w Grupie Azoty
Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. dotyczy nawozu na bazie azotanu amonu, który w określonych
warunkach może działać jako utleniacz. Azotan amonu jest powszechnie stosowany jako nawóz w UE,
przy czym nawozy zawierające azotanu amonu przed wprowadzeniem do obrotu powinny spełniać
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określone minimalne normy bezpieczeństwa ze względu na jego potencjalne właściwości wybuchowe w
przypadku zmieszania z niektórymi substancjami.
PULAN® produkowany przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest wyrobem o wysokiej
jakości. W pełnym zakresie spełnia wymagania techniczne załącznika III (dla nawozu o wysokiej
zawartości azotu na bazie azotanu amonu) Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów potwierdzone Certyfikatem Zgodności
(NAWÓZ WE) wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Spółka dokłada starań, aby cały
proces związany z produkcją i dystrybucją produktu spełniał wymogi bezpieczeństwa związane z jego
obrotem.
Nie można wykluczyć, że w przyszłości zostaną w prowadzone regulacje, które spowodują ograniczenia
w stosowaniu produktów zawierających azotan amonu o określonej zawartości czystego azotu, które
mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
Ryzyko dotyczące ceny i dostępności gazu ziemnego
Głównym składnikiem kosztów produkcji w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. jest cena
zakupu gazu ziemnego. Podstawowym dostawcą surowca jest PGNIG S.A. który dostarcza gaz z kierunku
wschodniego na podstawie umowy kompleksowej, tj. obejmującej sprzedaż paliwa gazowego i mocy
przesyłowych.
Spółka zakupuje gaz ziemny także poza PGNiG. Do tranzytu dostaw tego gazu wykorzystywane są moce
nabyte w ramach tzw. rewersu wirtualnego na gazociągu jamalskim, moce ciągłe na interkolektorze w
Lasowie oraz w polskim systemie przesyłowym. Spółka realizuje także zakupy na Towarowej Giełdzie
Energii w Polsce.
Zawarte przez Spółkę umowy dostawy/zakupu gazu przewidują elastyczność dostaw dającą możliwość
lepszego dostosowania zakupów do zapotrzebowania dobowego Spółki na paliwo gazowe oraz
do oczekiwań cenowych Spółki. Ilości kontraktowane są na okresy roczne, kwartalne, weekendowe oraz
dobowe. Pozwala to zoptymalizować koszty zaopatrzenia Spółki w podstawowy surowiec. Ceny gazu od
głównego dostawcy oparte są nadal na zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla paliw gazowych.
Dostępność gazu jest na bieżąco monitorowana. W Spółce obowiązuje Zarządzenie wraz z procedurą
postępowania w przypadku ograniczenia dostaw gazu. W przypadku ograniczeń możliwy jest
alternatywny zakup amoniaku. Zwiększone możliwości magazynowania amoniaku związane
z użytkowaniem nowego stokażu amoniaku zdecydowanie poprawiają elastyczność gospodarowania
jego zapasami.
Ryzyko dotyczące procesu planowania i realizacji projektów strategicznych
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. realizuje Strategię Grupy Azoty na lata 2014-2020
obejmującą zadania inwestycyjne określone w Planie Wydatków Inwestycyjnych na kolejne lata
obrotowe. Planowane i realizowane inwestycje mają na celu zwiększenie przewagi konkurencyjnej na
rynku. W celu zminimalizowania ryzyk związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących inwestycji
w Spółce obowiązują wewnętrzne procedury, które w sposób jednoznaczny definiują i regulują proces
przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.
Realizacja zadań inwestycyjnych uwzględnia proces zarządzania zmianą, w ramach którego szczególną
uwagę zwraca się na zmiany kursów walut, zmiany cen materiałów, urządzeń i aparatury oraz
zmieniające się wymagania dotyczące nowo budowanych instalacji. Prowadzone analizy stanowią
podstawę do bieżącej aktualizacja przyjętych harmonogramów realizacji i planowanych wydatków.
Realizacja
zadań
inwestycyjnych
monitorowana
jest
przez
służby
kontrolingowe,
w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń. Funkcjonujące regulacje uwzględniają również wymagania
wynikające z obowiązków jakie ciążą na beneficjentach, którzy uzyskują pomoc unijną na realizację
zadań współfinansowanych ze środków pomocowych.
Ryzyko negatywnego oddziaływania wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 na wynik finansowy
Prowadzone w Spółce procesy technologiczne powodują emisje do atmosfery gazów cieplarnianych.
Emisje te podlegają restrykcyjnym regulacjom prawnym, których stosowanie wiąże się z wydatkami
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mającymi wpływ na sytuację finansową Spółki. Obowiązujące regulacje wymuszają na Spółce
wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które zapewnią realizację wymogów
związanych z pomiarem i rejestracją parametrów emisji dla celów kontrolnych oraz sprawne zarządzanie
przyznanymi uprawnieniami do emisji oraz wprowadzenie odpowiednich procedur w zakresie zakupu
brakujących uprawnień (w tym udział w aukcjach i obrót na giełdzie).
W Spółce funkcjonuje system monitorowania emisji objętych systemem EU ETS i prowadzone jest
bieżące bilansowanie emisji gazów cieplarnianych.
Dla zapewnienia spełnienia wymogów w zakresie monitorowania emisji oraz zarządzania uprawnieniami
do emisji w Spółce funkcjonują komórki organizacyjne odpowiedzialne za techniczne aspekty
monitorowania i bilansowania emisji, przygotowanie rekomendacji w zakresie zakupu brakujących
uprawnień do emisji dla części energetycznej i chemicznej instalacji Spółki, ewidencjonowanie oraz
identyfikację potencjalnych zagrożeń i ryzyk w obszarze zarządzania emisjami oraz aktywne działanie
w celu zmniejszenia ich wpływu.
Ryzyko utraty kluczowych pracowników Spółki w tym przejścia do bezpośredniej konkurencji
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przywiązują dużą wagę do zachowania ciągłości działania
Spółki. Zasadniczym jej elementem jest zapewnienie zatrudnienia menedżerów i specjalistów
o oczekiwanym poziomie kwalifikacji i wiedzy, których doświadczenie i umiejętności pozwalają na
realizację celów Spółki.
Dla zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji pracowników kluczowych Spółka stara się
wypracować optymalny system motywacji finansowej i pozafinansowej dostosowany do ich oczekiwań.
Istotnym elementem zapewnienia właściwej realizacji kluczowych procesów biznesowych jest
zabezpieczenie niezbędnej wiedzy do ich prowadzenia w procedurach i politykach, które pozwalają na
realizację działań w przypadku utraty kluczowych pracowników. Spółka prowadzi również badania
satysfakcji pracowników, których wyniki służą do analizy skuteczności systemów motywacyjnych.
Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym relacje pracodawca-pracownik jest możliwość uzyskania
przez pracowników wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kariery zawodowej w Spółce.
Ryzyko dotyczące wystąpienia poważnych awarii przemysłowych lub awarii technicznych
powodujących zaistnienie przerw w ciągłości ruchu i w działalności kluczowych instalacji
produkcyjnych
Charakter działalności prowadzonej w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. tj. operowanie
dużymi ilościami niebezpiecznych substancji chemicznych, stwarza potencjalne zagrożenie wystąpienia
pożarów, wybuchów, uwolnień substancji toksycznych.
Przyczyną wystąpienia awarii mogą być: wady materiałowe, wady konstrukcyjne, zmęczenie materiału,
przekroczenia krytycznych parametrów procesu technologicznego, awaria systemów pomiarowych lub
systemu zabezpieczeń, działanie człowieka jak również czynniki zewnętrzne.
Najgroźniejsze w skutkach awarie powodujące katastrofalne skutki, których zasięg mógłby wyjść poza
obszar Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. potencjalnie mogą być spowodowane przez
uszkodzenia zbiorników amoniaku, oleum oraz CO2.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są głęboko zaangażowane w proces osiągania wysokich
standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska i deklarują zapewnienie środków niezbędnych do
osiągnięcia tego celu.
W celu uniknięcia awarii i zminimalizowania ich skutków stosowane są:
 rozwiązania technologiczne (nowoczesne projekty procesowe, komputerowe systemy sterowania
i aparatura kontrolno-pomiarowa) zmniejszające możliwość powstawania awaryjnych stanów pracy
instalacji;
 proceduralne środki bezpieczeństwa (polityka bezpieczeństwa, system naboru i szkolenia obsługi,
procedury działania w warunkach awaryjnych) zmniejszające ilość wypływów awaryjnych;
 techniczne środki bezpieczeństwa (alarmy i blokady, zawory bezpieczeństwa, tryskacze, tace pod
zbiornikami) zmniejszające fizykochemiczne skutki wypływów awaryjnych, tj. rozmiary możliwych
wybuchów, pożarów i skażeń;
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działania operacyjno-ratownicze zmniejszające ilość śmiertelnych ofiar spowodowanych wypływami
substancji i ich dalszymi skutkami.
Podejmowane działania mają zapewnić ciągłość pracy instalacji produkcyjnych z uwzględnieniem
najwyższych wymagań określonych przepisami prawa. Spółka od wielu lat podejmuje powyższe działania
organizacyjne i techniczne mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.
Modernizowane i nowo budowane instalacje oparte są na implementacji innowacyjnych technologii
Wdrażane rozwiązania przyczyniają się do sukcesywnego zmniejszania negatywnych skutków
działalności Spółki dla środowiska.
W Spółce utrzymywane są siły i środki niezbędne do podjęcia działań ratowniczych, w tym Zakładowa
Straż Pożarna oraz sekcje ratowników chemicznych na instalacjach produkcyjnych. Systematycznie
prowadzone są ćwiczenia sprawdzające gotowość realizacji procedur określonych w wewnętrznym
i zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym.
Ocena prawidłowości stosowanych rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dokonywana jest
przez organy kontroli zewnętrznej oraz instytucje akredytujące/certyfikujące. Wydawane polecenia
pokontrolne realizowane są w wyznaczonych terminach, a potwierdzeniem należytej staranności w
dbałości o bezpieczeństwo są posiadane przez Spółkę certyfikaty.

9.

Inne informacje
9.1

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników

Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. nie publikował prognoz na rok obrotowy 2015.
9.2

Znaczące umowy

Umowy znaczące w Jednostce Dominującej, w tym
akcjonariuszami

znane emitentowi umowy zawarte pomiędzy

Rozwiązanie znaczącej umowy sprzedaży melaminy – raport bieżący nr 6/2015 z 9 lutego 2015 roku
W dniu 9 lutego 2015 roku została rozwiązana za porozumieniem stron umowa zawarta dnia 1 grudnia
2003 roku pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. a spółką Kronopol Sp. z o.o., na
sprzedaż melaminy. Umowa została rozwiązana ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 roku. Rozwiązanie
umowy nastąpiło w związku z koniecznością wypracowania przez jej strony nowych warunków
handlowych na dostawy melaminy.
Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż melaminy - raport bieżący nr 7/2015 z 9 lutego 2015 roku
W dniu 9 lutego 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zawarła ze spółką Kronopol Sp.
z o.o. z siedzibą w Żarach umowę na sprzedaż melaminy z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015
roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Umowa automatycznie zostaje przedłużona na kolejne dwa lata
kalendarzowe, chyba, że przed upływem tego terminu zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze
stron z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia 2019 rok. Zgodnie z Umową
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zobowiązuje się dostarczyć melaminę, a Kupujący ją
odebrać i za nią zapłacić. Szacunkowa wartość umowy wynosi 297 mln zł. Ceny sprzedaży będą
negocjowane kwartalnie, a podstawą ich ustalenia będą aktualne warunki i trendy cenowe na
europejskim rynku melaminy. Szacunkowa łączna wartość umów (w tym ww. umowy) zawartych przez
Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 301 mln
zł, przy czym umową o najwyższej wartości jest wyżej opisana Umowa.
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Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż PULREA (mocznika) - raport bieżący nr 8/2015 z 9 lutego 2015
roku
W dniu 9 lutego 2015 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zawarła umowę ze spółką
Kronopol Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach na sprzedaż mocznika PULREA z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Umowa automatycznie zostaje przedłużona
na kolejne 2 lata kalendarzowe, chyba, że przed upływem tego terminu zostanie wypowiedziana przez
którąkolwiek ze stron z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia 2019 rok.
Zgodnie z umową Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zobowiązuje się dostarczyć mocznik
PULREA, a Kupujący go odebrać i za niego zapłacić. Szacunkowa wartość umowy wynosi 471 mln zł. Ceny
sprzedaży będą ustalane przez strony miesięcznie w oparciu o warunki i trendy cenowe na europejskim
rynku mocznika.
Zamówienie paliwa gazowego na rok gazowy 2015/ 2016 o wartości umowy znaczącej Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. - raport bieżący nr 27/2015 i odpowiednio Grupa Azoty S.A. – raport
bieżący 57/2015
W dniu 13 sierpnia 2015 roku Spółka zawarła Aneks do umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego
wysokometanowego zawartej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w dniu 14 stycznia
1999 roku na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie uzgodnionych ilości
gazu ziemnego przez PGNiG S.A.
Podpisany Aneks zmienia definicję Roku Umownego określając go jako okres od godz. 6.00 dnia
1 października roku bieżącego do godz. 6.00 dnia 1 października roku następnego (tzw. rok gazowy).
Dotychczas Rok Umowny był zbieżny z rokiem kalendarzowym.
Łącznie z Aneksem podpisany został Załącznik (Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych
miesiącach Roku Umownego i zamówienie mocy umownej) do Umowy, który określa poziom mocy
umownej oraz ilości paliwa gazowego zamawiane na rok gazowy 2015/2016. Ilość i moc umowna
uzgadniana jest pomiędzy stronami oddzielnie na każdy rok gazowy.
Szacunkowa wartość umowy w okresie nowego Roku Umownego uwzględniająca aktualną sytuacje
rynkową wynosi 541 mln złotych netto, przekraczając 10% wartości kapitałów własnych Spółki
i kwalifikując ją jako umowę o charakterze znaczącym.
Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej sprzedaży - zakupu węgla energetycznego – raport bieżący
31/2015 z 25 listopada 2015
W dniu 25 listopada 2015 roku został podpisany aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla
Energetycznego z dnia 8 stycznia 2009 roku zawartej pomiędzy Spółką a Lubelskim Węglem "Bogdanka"
S.A. z siedzibą w Bogdance. Spółka o zawarciu Umowy i poprzednich aneksach informowała w raportach
bieżących: nr 3/2009 z dnia 09 stycznia 2009 r., nr 52/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., nr 42/2011 z dnia
05 grudnia 2011 r., nr 59/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, nr 35/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku., nr
27/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku.
Przedmiotem Umowy jest dostawa – sprzedaż węgla do Spółki. Aneks przedłuża okres obowiązywania
Umowy do końca 2019 roku (uprzednio Umowa obowiązywała do końca 2017 roku) oraz określa zmianę
ilości węgla w okresie jej obowiązywania i zmianę ceny na okres od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2016
roku.
W wyniku zawarcia Aneksu, szacunkowa wartość Umowy (bez uwzględnienia tolerancji) od momentu jej
zawarcia do ostatniego dnia jej obowiązywania tj. 31 grudnia 2019 r. wynosi ogółem 859 mln zł netto, tj.
o 5,6% mniej od wartości podanej w raporcie bieżącym nr 27/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku. Wartość
Umowy nadal przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, co kwalifikuje ją jako umowę
znaczącą. Szacunkowa wartość umowy, której warunki ustala ww. Aneks (tj. od 1 lipca 2015 roku do 31
grudnia 2019 roku) wynosi 344 mln zł, także przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
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9.3
Lp

Stopień realizacji zleconych przez Walne Zgromadzenie zadań
Uchwała Walnego Zgromadzenia

Stopień realizacji

ROK 2013/2014
1

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

Trzykrotnie organizowane przetargi (jeden
w 2014 roku i dwa w 2015 roku) na zbycie DW
Jawor, z powodu braku ofert, nie doszły do
skutku.
Obecnie
rozpoczęto
prace
związane
z modernizacją obiektu, mające na celu
utworzenie
ośrodka
kongresowowypoczynkowego dla Grupy Azoty.

ROK 2015
1

Uchwała Nr 4 z dnia 2 lutego 2015 roku w/s zgody na
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości
gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 294/2 o
powierzchni 0,5533 ha wraz z prawem własności budynków
i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, w tym
budynku warsztatu wodnego/hali montażowej o
powierzchni 2480 m2, oznaczonego symbolem D-45 oraz
2
drogi wewnętrznej dojazdowej o powierzchni 300 m , za
cenę nie niższą niż 2.215.000 zł (słownie: dwa miliony
dwieście piętnaście tysięcy złotych).

Uchwała zrealizowana.
W dniu 31.03.2015 roku została zawarta umowy
sprzedaży Rep. A 2161/2015,
na podstawie
której Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. w Puławach zbyła prawo użytkowania
wieczystego działki 294/2 o pow. 0,5533 ha oraz
własność budynków i budowli posadowionych na
tej działce.

2

Uchwała Nr 19 z dnia 19 maja 2015 roku w/s podziału
zysku netto za okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 roku
i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia
dywidendy i terminu jej wypłaty:

Uchwała zrealizowana.
Wypłata dywidendy została zrealizowana
w terminie określonym w Uchwale WZ.

- ustalenie dnia wypłaty dywidendy na 18.06.2015r.

3

Uchwały Nr 4,5,6,7 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie
zmiany Statutu Spółki
- zmiany w § 33 ust. 2 pkt 13)
- zmiany w § 33 ust. 2 pkt 2)
- zmiany w § 26 ust. 3
- zmiany w § 36 ust. 2

9.4

Uchwały zrealizowane.
Zmiany wprowadzone do Statutu i ujęte w KRS
Postanowieniem Sądu z dnia 22.09.2015 roku

Postępowania sądowe

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość wszystkich prowadzonych przez Grupę Kapitałową
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. spraw sądowych, administracyjnych
lub spraw prowadzonych przed innymi organami była niższa niż 10 % kapitałów własnych Grupy.
Sporne sprawy sądowe




W dniu 30 października 2012 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. złożyła pozew do
Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zasądzenia od Ciech S.A. kwoty 18 864 tysięcy złotych
z tytułu naruszenia przez Ciech S.A. zapewnień wynikających z umowy sprzedaży udziałów Spółki
GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
Sprawa jest w toku.
W dniu 12 lutego 2013 roku złożono do Sądu Okręgowego w Gdańsku pozew Ciech S.A. o zasądzenie
od GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. kwoty 18 864 tysięcy złotych tytułem naprawienia wyrządzonej
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Ciech S.A. szkody z tytułu złożenia przez pozwanego nieprawdziwych oświadczeń co do stanu
prawnego i finansowego pozwanego i jego spółek zależnych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia
wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów
zastępstwa procesowego.
Sprawa jest w toku.
9.5

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Istotne transakcje zawarte w roku obrotowym 2015 przez Jednostkę Dominującą lub jednostki zależne
z podmiotami powiązanymi dokonane zostały na warunkach rynkowych.
9.6

Podstawowe parametry finansowe w jednostkach powiązanych Grupy Azoty Zakłady
Azotowych „Puławy” S.A.

Wielkości finansowe Spółek z udziałem Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 (w tys. zł)
Lp.

Nazwa podmiotu

Przychody

Wynik netto

ze sprzedaży

Aktywa

Kapitał własny

31.12.2014

31.12.2014

Spółki zależne
1.

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

293 204

11 434

278 944

172 840

2.

„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.

270 792

2 238

89 309

52 799

3.

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

134 658

1 750

41 921

30 935

4.

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

50 433

-33 411

122 775

60 611

5.

PROZAP Sp. z o.o.

40 175

903

19 954

6 405

6.

REMZAP Sp. z o.o.

66 239

884

36 273

19 192

7.

SCF Natural Sp. z o.o.

4 534

183

13 677

12 097

8.

Elektrownia Puławy*/

0

-2 590

87 409

83 682

9.

STO- ZAP Sp. z o.o.

10 021

240

3 525

2 812

Spółki stowarzyszone
11.

CTL „Kolzap” Sp. z o.o.

28 426

3 777

25 424

17 596

12.

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o. o.

9 982

205

33 767

27 777

13.

Navitrans Sp. z o.o.

2 484

-101

276
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*/ Spółka nie prowadzi działalności

Podstawowe wskaźniki finansowe Spółek z udziałem Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. za
okres 01.01.2015 – 31.12.2015

Lp.

Nazwa podmiotów

Rentowność
netto ROS

Rentowność
majątku ROA

Rentowność
kapitału
własnego ROE

Płynność
szybka

Spółki zależne
1.

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

3,90%

4,10%

6,62%

1,0

2.

„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.

0,83%

2,51%

4,24%

1,2

3.

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

1,30%

4,17%

5,66%

1,5

4.

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

-66,25%

-27,21%

-55,12%

1,2
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5.

PROZAP Sp. z o.o.

2,25%

4,53%

14,10%

1,5

6.

REMZAP Sp. z o.o.

1,33%

2,44%

4,61%

1,2

7.

SCF Natural Sp. z o.o.

4,04%

1,34%

1,51%

1,7

8.

Elektrownia Puławy*/

-

-2,96%

-3,10%

22,0

9.

STO- ZAP Sp. z o.o.

2,39%

6,80%

8,52%

3,5

Spółki stowarzyszone
11.

CTL „Kolzap” Sp. z o.o.

13,29%

14,85%

21,46%

3,4

12.

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o. o.

2,05%

0,61%

0,74%

1,0

13.

Navitrans Sp. z o.o.

-4,07%

-36,63%

-135,48%

1,5

*/ Spółka nie prowadzi działalności
Konstrukcja wskaźników:





Rentowność netto ROS = (wynik netto/przychody netto ze sprzedaży)
Rentowność majątku ROA = (wynik netto/ suma aktywów)
Rentowność kapitałów własnych ROE = (wynik netto/ kapitał własny)
Płynność szybka = ((aktywa obrotowe- zapasy)/ zobowiązania krótkoterminowe)

Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi znajdują się w Sprawozdaniu
finansowym, Nota 42.

9.7

Informacja dotycząca
Dominującej

podmiotu

badającego

Sprawozdanie

finansowe

Jednostki

Informacja dotycząca podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej jest
umieszczona w Sprawozdaniu finansowym, Nota 49.
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10. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.
Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) przekazuje na
podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego
państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.
Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru
zasad jest publicznie dostępny.
W roku obrotowym 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. stosowała się do zbioru zasad
ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych", uchwalonego przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 19/1307/2012 z dnia
21 listopada 2012 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2013 roku.
Tekst wskazanego zbioru zasad jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.pulawy.com w zakładce relacje inwestorskie/ład korporacyjny, a także na stronie Giełdy Papierów
Wartościowych dotyczącej ładu korporacyjnego pod adresem www.corp-gov.gpw.pl.
Stosownie do treści § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, do raportu rocznego emitent dołącza raport
dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce.
Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych.
i.5
Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń
powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów
nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących
i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004
roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na
giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE).
Spółka prowadzi politykę wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających w oparciu
o zasady ustalone odpowiednio przez:
Walne Zgromadzenie

ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej.
19 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę
Nr 21 o wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
począwszy od stycznia 2015 roku. Bez zmian pozostały zasady
wynagradzania, przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia
15 marca 2013 roku, ze sprostowaniem z dnia 14 kwietnia 2014 roku.

Rada Nadzorcza

ustala zasady i wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu Grupy
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
21 maja 2013 roku Rada Nadzorcza przyjęła zasady wynagradzania
i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. oraz Regulamin nagrody rocznej dla członków
zarządu, który uzależnia poziom nagrody rocznej od realizacji celów
rocznych.
Przyjęte zasady wynagradzania określają: składniki wynagrodzenia,
wysokość wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe oraz świadczenia
fakultatywne.

Wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej podawane są w rocznym sprawozdaniu finansowym.
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I.9.
GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział
kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten
sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.
Polityka Spółki w zakresie zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu
funkcji zarządu i nadzoru nie stwarza żadnych barier w zakresie aplikowania do funkcji członka zarządu
lub rady nadzorczej.
Stosowanie zasady zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu
i nadzoru nie zależy od Zarządu Spółki, a od decyzji właściwych organów Spółki, tj. : Walnego
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
Na 31 grudnia 2015 roku w organach korporacyjnych Spółki nie zasiadały kobiety.
I.12.
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika
prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Stosowanie powyższej zasady w części dotyczącej zapewnienia możliwości wykonywania prawa głosu
poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej nie jest obecnie możliwe, ponieważ w statucie Spółki brak jest odpowiednich
postanowień w tym zakresie. Ze względu na obecną strukturę akcjonariatu, Zarząd nie przewiduje
stosowania tej zasady.
Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych.
II.1.9a
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych
przez przepisy prawa, zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
W ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia
transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące
podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie
internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na
walnym zgromadzeniu.
Spółka na swej stronie internetowej umieszcza pytania akcjonariuszy zadawane w tracie Walnego
Zgromadzenia wraz z odpowiedziami. Ponadto, informacja n/t spraw, które będą przedmiotem obrad
WZ jest publikowana z wystarczającym wyprzedzeniem, aby akcjonariusze mogli podjąć decyzję, co do
uczestniczenia w posiedzeniu.
Spółka nie wyklucza stosowania powyższej zasady w przyszłości.
Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych.
III.1.6
Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki
i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności
członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik Nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej
z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…).
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia
Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)
spełnia Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Możeński.
Zdaniem Zarządu, nie spełnienie w/w zasady nie wpływa na wykonywanie funkcji członka Rady
Nadzorczej ponieważ Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej kierując się kryterium
należytego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, reprezentujących wysoki poziom intelektualny i
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moralny. W ocenie Zarządu, powyższe kryteria gwarantują właściwe wykonywanie funkcji członka Rady
Nadzorczej.
Z uwagi na fakt, iż decyzja w tym zakresie zależy od organów Spółki niezależnych od Zarządu, Spółka nie
może ustalić czy naruszenia mają charakter trwały.
III.1.8
W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej powinien być
stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli
dyrektorów niewykonawczych (…).
Powyższa zasada nie jest stosowana, ze względu na brak odpowiedniej liczby niezależnych członków
Rady Nadzorczej, którzy mogliby zasiadać w Komitecie Audytu.
Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu sprawuje Pan Andrzej Skolmowski, posiadający
kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.
IV.10
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na 1) transmisji obrad walnego
zgromadzenia w czasie rzeczywistym 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach
której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu
innym niż miejsce obrad.
Spółka nie stosuje tej zasady, ze względu na strukturę akcjonariatu. Dominujący akcjonariusz posiada
95,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu i ma możliwość wykonywania uprawnień właścicielskich
pomimo braku wdrożenia systemu elektronicznego komunikowania się akcjonariuszy.
Ponadto, stosowanie tej zasady nie jest możliwe z uwagi na brak odpowiednich regulacji w Statucie
Spółki, wymaganych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
W ocenie Spółki, pomimo niestosowania tej zasady prawa akcjonariuszy do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu są zabezpieczone.
Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. sporządzają sprawozdanie finansowe w oparciu
o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne.
W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań
finansowych w Spółce funkcjonuje szereg rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych, których celem
jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli oraz identyfikacji i eliminowania potencjalnych ryzyk.
Przyjęte rozwiązania opierają się na regulaminie organizacyjnym Spółki, instrukcji obiegu dokumentów,
polityce rachunkowości oraz zakresach obowiązków i uprawnień pracowników służb finansowoksięgowych. W Spółce stosowane są udokumentowane zasady polityki rachunkowości, które
w szczególności opisują: zakładowy plan kont, metodę wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania
wyniku finansowego, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasady przeprowadzania inwentaryzacji,
system ochrony danych i ich zbiorów. Jednym z narzędzi służących monitorowaniu skuteczność systemu
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce są audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna,
wykonywane przez Dział Audytu Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem.
Spółka dokłada starań, aby sprawozdania finansowe były sporządzane w sposób prawidłowy, czyli
zgodny z obowiązującymi przepisami określającymi zasady i tryb sprawozdawczości, przy zachowaniu
zasady rzetelności i kompletności. Dane wynikające z ksiąg rachunkowych opierają się na zapisach
wprowadzonych na podstawie właściwej dokumentacji źródłowej zweryfikowanych poprzez
inwentaryzację składników majątku oraz weryfikację obrotów i sald poszczególnych kont księgowych
dokonywaną przez specjalnie powołane w tym celu Zespoły Spisowe i Weryfikacyjne. Przyjęty sposób
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prezentacji danych ma zapewnić: zrozumiałość sprawozdań (przejrzystość i jasność informacji),
przydatność informacji w nich zawartych, wiarygodność sprawozdań oraz porównywalność
prezentowanych danych.
Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy pomocy zintegrowanego systemu informatycznego SAP,
współpracującego z innymi wspierającymi go systemami. Wszystkie stosowane systemy posiadają
zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu.
Dokumenty źródłowe będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych podlegają kontroli przez
komórki merytorycznie odpowiedzialne za ich weryfikację zgodnie z przyjętym podziałem zadań
i przyznanymi uprawnieniami. Przed wprowadzeniem dokumentów do ewidencji pracownicy służb
księgowych i podatkowych dokonują ich ostatecznej kontroli.
Nadzór nad procesem przygotowania sprawozdania finansowego Spółki sprawuje Dyrektor Pionu
Finansowego/Główny Księgowy, któremu podlegają służby finansowo-księgowe realizujące zadania
w zakresie: weryfikacji i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych Spółki oraz
generowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych. Prawidłowe
funkcjonowanie służb finansowo-księgowych zapewniają doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy
tych służb, nad którymi kontrolę funkcjonalną sprawują kierownicy poszczególnych komórek
organizacyjnych.
Przyjęta uchwałą Zarządu polityka rachunkowości odpowiada wymaganiom określonym w MSSF/MSR
oraz ustawie o rachunkowości. Spółka na bieżąco śledzi zmiany w przepisach i regulacjach dotyczących
sprawozdawczości finansowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym. Zmiany w polityce rachunkowości, wynikające ze zmian przepisów rachunkowych
i podatkowych, wprowadzane są na bieżąco przez Zarząd Spółki.
Dla zapewnienia zupełności i terminowości działań związanych ze sporządzaniem sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2015, Zarząd Spółki przyjął do realizacji harmonogram prac, w którym
zostały określone terminy realizacji zadań oraz wyznaczono komórki organizacyjne odpowiedzialne
za ich wykonanie.
Przygotowane sprawozdanie finansowe Dyrektor Pionu Finansowego/Główny Księgowy przedkłada
Zarządowi Spółki.
W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym
i zapisami w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, sprawozdanie poddawane jest
badaniu przez niezależnego rewidenta, który wydaje opinie w tym przedmiocie. Wyboru biegłego
rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o rekomendacje przedłożone przez Komitet
Audytu będący stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki. W ramach realizowanych działań Komitet
Audytu monitoruje m.in. proces sprawozdawczości finansowej, omawia roczne i półroczne sprawozdania
finansowe z organami Spółki oraz przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje co do oceny rocznego
sprawozdania finansowego. W zakresie prac Komitetu jest monitorowanie niezależności biegłego
rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Oceny sprawozdania finansowego, przyjętego przez Zarząd Spółki, dokonuje Rada Nadzorcza.
Z przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza składa pisemne sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Przyjęte zasady postępowania dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych mają zapewnić
zgodność prezentowanych danych z wymogami przepisów prawa i stanem faktycznym oraz
odpowiednio wczesne identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych ryzyk, w celu uzyskania
racjonalnego zapewnienia o rzetelności i prawidłowości sporządzanych sprawozdań finansowych.
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Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz
ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu.
Akcje Emitenta notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kapitał zakładowy
Emitenta dzieli się na 19 115 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 złotych każda.
Struktura akcjonariatu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na dzień 01.01.2015 roku

Akcjonariusze

Grupa Azoty S.A.
Pozostali
Razem

Liczba akcji

Liczba głosów na Walnym
Zgromadzeniu
Emitenta

18 345 735
769 265
19 115 000

18 345 735
769 265
19 115 000

Udział w ogólnej
liczbie głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
Emitenta
95,98%
4,02%
100%

Udział w kapitale
zakładowym
Emitenta
95,98%
4,02%
100%

W okresie od 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. Spółka nie nabywała akcji własnych. Akcji Spółki nie nabywały
również jednostki powiązane.
Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne,
wraz z opisem uprawnień.
Zgodnie z § 35 ust. 1 Statutu Emitenta, Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony
do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia
składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia
odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane inne specjalne uprawnienia
kontrolne.
Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu.
Brak jest ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, które wynikałyby ze Statutu oraz z innych
wewnętrznych regulacji Spółki.
Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
emitenta.
Nie ma ograniczeń przenoszenia prawa własności akcji, które wynikałyby ze Statutu oraz z innych
wewnętrznych regulacji Spółki.
Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień,
w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Zarząd składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów. Liczbę członków
Zarządu, w tym Wiceprezesów, określa organ powołujący Zarząd. Członków Zarządu lub cały Zarząd,
z uwzględnieniem postanowień o wyborze przez pracowników Spółki jednego członka Zarządu, powołuje
i odwołuje Rada Nadzorcza.
Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
Preferowanym trybem kwalifikacji i wyboru członków zarządu jest postępowanie kwalifikacyjne.
Taki tryb wyboru nie dotyczy Członka Zarządu wybieranego przez pracowników.
Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500
pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników
Spółki na okres kadencji Zarządu. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników
uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik
jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich
pracowników.
82

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku

Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub
Walne Zgromadzenie. W przypadku Członka Zarządu wybranego przez pracowników, jego odwołanie
może nastąpić także na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki. Głosowanie
zarządza Rada Nadzorcza, a jego wynik jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu brało udział
co najmniej 50% wszystkich pracowników Emitenta i uzyskano większość niezbędną dla wyboru Członka
Zarządu.
Prokurenci powoływani są w drodze uchwały Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej
uchwały wszystkich Członków Zarządu.
Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu. Członek Zarządu podejmujący decyzję o odwołaniu
prokury, winien zgłosić jej odwołanie do protokołu najbliższego posiedzenia Zarządu.
Opis zasad zmiany statutu emitenta.
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała w/s zmiany Statutu zapada
kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.
Zmianę Statutu Zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.
Jednolity tekst Statutu Spółki przygotowywany jest przez Zarząd, a następnie przyjmowany przez Radę
Nadzorczą.
Skład osobowy i zmiany, które zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów
zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.
Osoby zarządzające
Skład osobowy Zarządu
W skład Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na dzień 1 stycznia 2015 roku wchodziły
następujące osoby:
1. Marian Rybak
2. Wojciech Kozak
3. Zenon Pokojski

- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu

W roku 2015 nie było zmian w składzie osobowym Zarządu.
Prokurenci
Na dzień 1 stycznia 2015 roku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ustanowionych było
Na dzień 1 stycznia 2015 roku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ustanowionych było
dwóch prokurentów: Pani Anna Gol i Pan Hubert Kamola.
W dniu 20 marca 2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o odwołaniu prokur łącznych z członkiem
Zarządu udzielonych Pani Annie Gol i Panu Hubertowi Kamoli.
Jednocześnie Zarząd Spółki udzielił Pani Annie Gol, Panu Hubertowi Kamoli oraz Panu Ryszardowi
Bartczakowi prokury łącznej wykonywanej z innym prokurentem. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
Opis działania organów zarządzających
Zarząd działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz przepisów prawa powszechnie
obowiązujących.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone
przepisami prawa lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Pracami Zarządu kieruje
Prezes Zarządu.
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Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Każdy
z członków Zarządu może domagać się uchwały w sprawach dotyczących Spółki. Prezes Zarządu
nie może odmówić przedstawienia takiej sprawy pod głosowanie. Prezes Zarządu może jednak żądać od
członków Zarządu domagających się podjęcia określonej uchwały przekazania pozostałym członkom
Zarządu uzasadnienia potrzeby podjęcia zgłaszanych uchwał w celu zapewnienia pozostałym członkom
Zarządu możliwości pełnego przeanalizowania spraw będących przedmiotem uchwały.
Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:







Przyjęcie regulaminu Zarządu;
Przyjęcie regulaminu udzielania darowizn;
Przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
Tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek;
Powołanie prokurenta;
Zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu
kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub pożyczką nie przekracza 40 mln zł;
 Emisja obligacji, z zastrzeżeniem emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem
pierwszeństwa objęcia akcji oraz kompetencji Rady Nadzorczej,
 Przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
 Przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu zgody
Rady Nadzorczej;
 Przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 Zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń
i jakiejkolwiek przyjęcie przez Spółkę odpowiedzialności za cudzy dług oraz wystawianie,
akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych do wartości
nie przekraczającej 2 mln zł,
 Rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów
trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50 tys zł, z zastrzeżeniem kompetencji
Rady Nadzorczej określonych w Statucie.
 Sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego
Zgromadzenia.
W sprawach nie wymagających uchwały Zarządu każdy z Członków Zarządu wykonuje powierzone mu
funkcje samodzielnie w zakresie dokonanego pomiędzy Członkami Zarządu podziału kompetencji oraz
poza zakresem, jeżeli nie może działać właściwy Członek lub wymaga tego dobro i interes Spółki. Każdy
Członek Zarządu ma prawo do zasięgania informacji o podejmowanych przez innych Członków Zarządu
działaniach.
Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do zaistniałych potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu. W razie
nieobecności Prezesa, posiedzenia zwołuje Wiceprezes Zarządu.
Posiedzenia mogą się odbyć i bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni
i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia.
Zarząd nie ma uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. Zgodnie ze Statutem decyzję
w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.
Osoby nadzorujące
W skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 1 stycznia 2015 roku wchodziły następujące osoby:
 Cezary Możeński
- Przewodniczący Rady
 Jerzy Koziara
- Wiceprzewodniczący Rady
 Jacek Wójtowicz
- Sekretarz Rady
 Andrzej Skolmowski
- Członek Rady
 Marek Kapłucha
- Członek Rady
 Andrzej Bartuzi
- Członek Rady
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W okresie sprawozdawczym nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Po okresie sprawozdawczym


Z dniem 24 lutego 2016 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. złożył Pan Marek Kapłucha.
 Na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Minister Skarbu
Państwa powołał z dniem 7 marca 2016 roku Pana Janusza Cendrowskiego do składu Rady
Nadzorczej VIII kadencji Spółki.
Opis działania organów nadzorujących
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Część składu
Rady nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem
Spółki, pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady nadzorczej w liczbie:
 dwóch osób – w Radzie liczącej do 6 członków,
 trzech osób – w Radzie liczącej od 7 do 9 członków.
Niezależnie, Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania oraz
odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego
Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego
oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
Zasady działania Rady Nadzorczej poza przepisami powszechnie obowiązującymi – regulowane są przez
Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.
Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne
Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień dot. powoływania członków RN przez
Ministra Skarbu Państwa oraz pracowników Spółki.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej w każdym przypadku, gdy wymaga tego interes Spółki, nie rzadziej jednak niż raz na dwa
miesiące. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek
każdego z Członków Rady lub Zarządu.
Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość w postaci Tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne
komunikowanie się oraz identyfikację co najmniej Przewodniczącego Rady.
W przypadku głosowania przy użyciu Tele- lub wideokonferencji, członkowie Rady oddają głosy
przekazując Przewodniczącemu ustne oświadczenie, co do rodzaju głosu oddanego na daną uchwałę.
Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych na posiedzeniach. Uchwały Rady
Nadzorczej mogą być podejmowane wyłącznie w sprawach objętych porządkiem posiedzenia. Zmiana
porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi
sprzeciwu co do porządku obrad. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy podjęcie określonych działań
przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku
uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady
Nadzorczej a Spółką. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz
w sprawach osobowych.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania na odległość. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania na odległość wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia
projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.
Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość
i w trybie Tele- i wideokonferencji nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
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i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach
tych osób, innych spraw osobowych, a także innych spraw podejmowanych w głosowaniu tajnym
Rada Nadzorcza powołuje ze swojego składu Komitet Audytu i może powołać Komitet Wynagrodzeń.
Komitet Audytu
Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech osób, wybranych w głosowaniu tajnym. Co najmniej
jeden z członków Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub
rewizji finansowej.
Komitet Audytu w roku 2015 działał w stałym składzie.
Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2015 roku i 31 grudnia 2015 roku przedstawia się
następująco:
1. Andrzej Skolmowski
2. Marek Kapłucha
3. Andrzej Bartuzi

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

Sprawujący Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Pan Andrzej Skolmowski, posiada kompetencje
w dziedzinie rachunkowości i finansów.
Po okresie sprawozdawczym
W związku ze złożoną przez Pana Marka Kapłuchę – członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w dniu
24 lutego 2016 roku rezygnacją, Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
w dniu 29 lutego 2016 roku powołała do Komitetu Audytu Pana Jerzego Koziarę.
Do zadań Komitetu Audytu należy udzielanie Radzie Nadzorczej opinii, zaleceń lub rekomendacji
w sprawach:












monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd przyjętej przez Spółkę
polityki rachunkowości i stosowanych zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
omawianie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych z organami Spółki,
monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym omawianie wyników badania
rocznego sprawozdania finansowego,
przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do oceny rocznego sprawozdania
finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności i wniosków Zarządu co do podziału
zysku/pokrycia straty,
przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta Spółki,
monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych, w tym kontrolowanie zakresu dodatkowych prac zlecanych biegłemu
rewidentowi przez Zarząd,
przyjmowanie od podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki informacji i oświadczeń,
o których mowa w art. 88 pkt 2 i 3 Ustawy o biegłych rewidentach,
monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem mającym istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki,
monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki,
monitorowanie procesu kontroli zewnętrznej oraz monitorowanie wdrażania zaleceń
przedstawianych przez zewnętrznych rewidentów,
nadzór nad działaniem audytu wewnętrznego.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy
i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia,
o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.
Walne Zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia,
określającym w szczególności zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad,
podejmowania uchwał. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki.
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Zwołanie Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 z własnej inicjatywy,
 na pisemne lub złożone w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
 na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale
zakładowym.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez:
 Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
 akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
 Walne Zgromadzenia odbywają się w Puławach, Warszawie lub Tarnowie.
Ustalenie porządku obrad:









Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym
porządkiem obrad ( z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych);
Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie;
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa
niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie
później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie może być przesłane w postaci elektronicznej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub
w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału
w kapitale zakładowym.
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść
jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie
wymaga szczegółowego umotywowania;
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku
obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia,
po uprzednim wyrażeniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek,
popartej większością co najmniej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.

Przekazywania żądań i zgłoszeń drogą elektroniczną
W celu dokonania zgłoszenia żądań i zgłoszeń w postaci elektronicznej, Spółka na swojej stronie
internetowej udostępnia do pobrania wzory odpowiednich formularzy, które po uzupełnieniu przez
akcjonariusza lub akcjonariuszy zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednim formularzu, powinny
być przez akcjonariusza lub akcjonariuszy odesłane do Spółki jako załącznik na adres e-mail podany
w formularzu. Wypełnione formularze wraz z załącznikami określonymi w formularzach powinny być
przesłane Spółce w formacie PDF.
Początek obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie
nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie,
z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych spośród osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
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Prawo głosu
Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować
odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
Przerwa w obradach
Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie
przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
Sposób głosowania
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub
likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym,
głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych
lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Kompetencje Walnego Zgromadzenia




















Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
Podział zysku lub pokrycie straty,
Ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy
na raty,
Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli
obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości,
Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie,
w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień par. 35 ust.1 oraz par.
36 Statutu,
Ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
Wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
Wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów
w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej
przekraczającej 10 mln złotych,
Wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów
w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej
przekraczającej 2 mln złotych,
Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej
podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo
na rzecz którejkolwiek z tych osób,
Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
Emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów
subskrypcyjnych,
Przymusowy wykup akcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
Tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
Użycie kapitału zapasowego,
Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
Połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
Zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
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Rozwiązanie i likwidacja Spółki,
Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w par.33 ust.1 pkt.8) i 19) Statutu
Spółki.
Zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej
z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w par.36 ust.3 Statutu Spółki,
Uchwalenie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania
uchwal przez Walne Zgromadzenie.

Opis szczególnych praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania
Statut przyznaje szczególne uprawnienia jednemu akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa:
1. § 35 ust. 1 Statutu:
„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
z zastrzeżeniem par.36. Niezależnie od powyższego Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest
uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego
oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą
doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia”.
2. § 46 ust. 1 pkt 4) Statutu:
„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
1) Na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale
zakładowym,.”
3. § 48 ust 4 Statutu:
„Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału
w kapitale zakładowym”.
Oświadczenie Zarządu
Oświadczamy, że przedstawione Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2015 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć,
a także sytuacji, zagrożeń i ryzyk Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

…………………………………

Marian Rybak

Prezes Zarządu

Wojciech Kozak

Wiceprezes Zarządu

…………………………………..

Zenon Pokojski

Wiceprezes Zarządu

…………………………………..
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