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1. Podstawowe informacje o Spółce w roku obrotowym 2006/2007

NAZWA I SIEDZIBA:
Zakłady Azotowe " PUŁAWY" Spółka Akcyjna
Al.1000-Lecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy

1.1. Informacje ogólne
FORMA PRAWNA
CZAS TRWANIA
SPÓŁKI
WPIS
DO KRAJOWEGO
REJESTRU
SĄDOWEGO

Spółka Akcyjna
polskim.
Nieograniczony.

posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy, numer KRS:
0000011737 pod nazwą: Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna.
Działalność podstawowa

PRZEDMIOT
DZIAŁANIA
SPÓŁKI

1. Produkcja chemikaliów wyrobów chemicznych i włókien sztucznych, a
w szczególności:
♦ produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych;
♦ produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych;
♦ produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych;
♦ produkcja gazów technicznych;
♦ produkcja tworzyw sztucznych;
2. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa i
pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
3. Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej;
4. Produkcja i dystrybucja ciepła ( pary wodnej i gorącej wody );
5. Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej;
działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody;

OFERTA
HANDLOWA

Produkty nawozowe:
1. Roztwór saletrzano-mocznikowy
2. Saletra amonowa
3. Mocznik
4. Siarczan amonu
3

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 01.07.2006 r. – 30.06.2007 r.
___________________________________________________________________________________________________

Produkty nienawozowe:
1. Melamina
2. Kaprolaktam ciekły i stały
3. Nadtlenek wodoru
4. Ciekły dwutlenek węgla
5. Suchy lód
6. Amoniak ciekły
7. Kwas azotowy
8. Wodór sprężony
9. Energia cieplna
10.Energia elektryczna
11. AdBlue
1.2. Wybrane dane finansowe
Podstawowe wielkości z Rachunku zysków i strat
w tys. zł

Rok obrotowy
2006/2007

1

Rok obrotowy
2005/2006

Dynamika
2/3 w %

3

4

2

Przychody z działalności
operacyjnej
Koszty działalności
operacyjnej
Wynik na działalności
operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto

2 219 637

2 039 250

108,8

2 068 216

1 882 283

109,9

151 421

156 967

96,5

158 463

162 143

97,7

130 009

126 166

103,0

Główne pozycje bilansu Spółki
w tys. zł

30.06.2007

30.06.2006

Dynamika
2/3 w %

1

2

3

4

Aktywa trwałe w tym:

673 699

681 563

98,8

Rzeczowe aktywa trwałe

635 038

640 220

99,2

Aktywa obrotowe w tym:

1 006 435

953 527

105,5

Należności krótkoterminowe

362 972

286 022

126,9

Inwestycje krótkoterminowe

450 002

479 051

93,9

RAZEM AKTYWA / PASYWA

1 680 134

1 635 090

102,8

Kapitał własny

1 255 479

1 173 731

107,0

424 655

461 359

92,0

zobowiązania długoterminowe

60 552

111 500

54,3

zobowiązania krótkoterminowe

269 120

247 635

108,7

Kapitał obcy w tym:
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Wskaźniki ekonomiczne
Rok
obrotowy
2006/2007
2

Rok
obrotowy
2005/2006
3

5,9

6,2

95,2

10,4

10,8

96,3

7,7

7,7

100,0

Płynność bieżąca (aktywa obrotowe /
zobowiązania krótkoterminowe)

3,74

3,85

97,1

Płynność szybka ((aktywa obrotowe –
zapasy) / zobowiązania krótkoterm.)

3,17

3,25

97,5

19,3

21,6

89,4

4,8

9,5

50,5

1

Dynamika
2/3 w %
4

Wskaźniki rentowności w %
Rentowność netto
(wynik netto / przychody ze sprzedaży)
Rentowność kapitału własnego (ROE)
(wynik netto / kapitał własny)
Rentowność majątku (ROA)
(wynik netto / suma aktywów)
Wskaźniki płynności

Wskaźniki zadłużenia w %
Zadłużenia ogólnego (zobowiązania ogół.
(bez rezerw, ZFŚS, rozlicz. międzyokres.)
/ aktywa ogółem)
Zadłużenia długoterminowego (zadłużenie
długoterm.(bez rezerw i rozlicz.
międzyokres) / kapitały własne)

1.3. Kapitał zakładowy i akcjonariat Spółki
191 150 000 PLN

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Liczba akcji serii A

13 600 000 szt

Liczba akcji serii B

5 515 000 szt

Nominalna wartość 1 akcji

10,00 PLN

Struktura akcjonariatu na dzień 30.06.2007 r.
Liczba akcji i głosów na
WZ Spółki

Udział w kapitale

Skarb Państwa

9 701 200

50,75 %

Pozostali akcjonariusze

5 515 001

28,85 %

Pracownicy*
2 006 414
10,50 %
Kompania Węglowa S.A.
1 892 385
9,90 %
Razem
19 115 000
100,00 %
*„akcje pracownicze” wchodzące do obrotu giełdowego od 1 lutego 2008
Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi (żaden z akcjonariuszy nie posiada
akcji uprzywilejowanych).
W roku obrotowym 2006/2007 Spółka nie nabywała akcji własnych, akcji
Spółki nie nabywały również jednostki powiązane.
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1.4. Organizacja i system zarządzania
Organizacja Spółki
W roku obrotowym 2006/2007 w Zakładach Azotowych „Puławy”
S.A. obowiązywała zdecentralizowana struktura przedsiębiorstwa typu
dywizjonalnego.
W strukturze organizacyjnej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. nie
dokonano istotnych zmian.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZA „Puławy” S.A.
ZESPOŁY
ZADANIOWE

ZARZĄD

ZB

DZIAŁ
OBSŁUGI
ZARZĄDU

S

BIURO
KONTROLINGU
PLANOWANIA
I STRATEGII

ZO

DZIAŁ
ORGANIZACJI

ZK

F

PION
FINANSOWY

H

PION
HANDLOWY

T

DZIAŁ
KONTROLI
GOSPODARCZEJ

PION
TECHNICZNY

P

PION
PRODUKCJI

O

BIURO
PERSONALNE

BIURO
BEZP., OCHR.
B ŚROD. I JAKOŚCI

BIURO
ROZWOJU
R I TECHNOLOGII

W okresie roku obrotowego 2006/2007 trwały prace nad zmianą
struktury organizacyjnej w ramach transformacji biznesowej Spółki.
Nowa struktura organizacyjna Spółki wprowadzona została z dniem 1
lipca 2007 roku.
Struktura grupy kapitałowej
Grupa Kapitałowa Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. składa się z
11 spółek, w tym: 7 spółek zależnych oraz 4 spółek stowarzyszonych, w
których Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. posiadają nie więcej niż 50%
kapitału zakładowego. Wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej, z
wyjątkiem jednej z siedzibą w Moskwie (Rosja), są spółkami krajowymi.
Działalność Spółek nie ma istotnego znaczenia dla działalności Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej.
W roku obrotowym 2006/2007 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie
dokonały inwestycji kapitałowych mających na celu zawiązanie nowych
podmiotów prawa handlowego.

6

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 01.07.2006 r. – 30.06.2007 r.
___________________________________________________________________________________________________

Zakłady Azotowe
"Puławy" S. A.
spółki zależne
ELZAP Sp. z o. o.

udział głosów na WZ
spółki stowarzyszone
w%
90,69

50,00

BAŁTYCKA BAZA
MASOWA Sp. z o. o.

D. W. "JAWOR" Sp.
99,96
z o. o.

25,00 NAVITRANS Sp. z o. o.

MEDICAL Sp. z o. o. 91,41

49,00 CTL KOLZAP Sp. z o. o.

PROZAP Sp. z o. o.

85,51

25,00

REMZAP Sp. z o. o.

96,54

STO-ZAP Sp. z o. o.

97,81

MELAMINA III Sp.
z o. o.

100,00

TECHNOCHIMSERWIS
S. A.

1.5. Silne i słabe strony
Silne strony

• Know–how, potencjał ludzki, techniczny i infrastrukturalny;
• Lider krajowy pod względem sprzedaży nawozów mineralnych;
• Silna pozycja w melaminie w Europie. Spółka jest jedynym krajowym
producentem melaminy, trzecim na świecie, dzięki czemu może aktywnie
oddziaływać na rynek – efekt skali;
• Rozwinięta sieć sprzedaży;
• Udział w technologii kaprolaktamu;
• Lokalizacja geograficzna w Europie, dodatkowo zakończenie budowy
nowego mostu na Wiśle zwiększy wykorzystanie taboru samochodowego
w logistyce Spółki;
• Dominujący właściciel;
• Zapoczątkowany proces zmian struktury organizacyjnej oraz tworzenie
nowoczesnej kultury organizacyjnej.
Słabe strony
• Uzależnienie od gazu ziemnego dostarczanego przez jednego dostawcę;
• Produkty z obszaru raczej niskomarżowego;
• Wykorzystywanie w niektórych obszarach produkcji zawansowanego
wiekowo parku maszynowego;
• Mała różnorodność oferty nawozowej (jednoskładnikowe nawozy
azotowe);
• Brak przedstawicielstw handlowych w innych regionach świata;
7
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• Mały potencjał produkcyjny Spółki w porównaniu z graczami
globalnymi.

1.6. Analiza pozycji rynkowej
Produkty nawozowe
Pozycja Spółki na krajowym rynku nawozów mineralnych jest
stabilna. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są czołowym producentem
nawozów w Polsce. Udział Spółki w krajowych zdolnościach
produkcyjnych w ciągu ostatniego roku nie zmienił się.
Sprzedaż nawozów odbywa się na terenie całego kraju poprzez
strukturalizowaną sieć dystrybucji. Udział Spółki w polskim rynku
nawozów mineralnych przedstawia się następująco:
Produkty nawozowe

2006

2005

Zmiana %

Azotan amonu( saletra amonowa)

41

38

7,89

Mocznik

29

22

31,82

RSM
Siarczan amonu

99
44

98
41

1,02
7,32

Źródło: Biuletyny Nawozowe PIPC

Poza rynkiem krajowym, sprzedaż dotyczyła nawozów takich jak RSM do
Europy Zachodniej i Centralnej, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady,
saletry amonowej do Europy Zachodniej oraz siarczanu amonu do Ameryki
Południowej.
Produkty chemiczne
Melamina
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są jedynym producentem melaminy
w Polsce. Zdolności produkcyjne plasują firmę na trzecim miejscu wśród
producentów melaminy na świecie.
Zdolności produkcyjne Spółki
Zdolności produkcyjne na świecie
Konsumpcja światowa:
Zdolności produkcyjne w Europie
Konsumpcja europejska
Udział Spółki w światowych zdolnościach
Udział Spółki w europejskich zdolnościach

92 000 ton/r
1,28 mln ton/r
1,09 mln ton/r
485 tys ton/r
490 tys. ton/r
7,2 %
19,0 %

Źródło: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Kaprolaktam
Zdolności produkcyjne Spółki
Zdolności produkcyjne na świecie
Konsumpcja światowa
Krajowe zdolności produkcyjne
Udział Spółki w światowych zdolnościach
Udział Spółki w krajowych zdolnościach

65 000 ton/r
4,3 mln ton/r
3,9 mln ton/r
152 tys. ton/r
1,5 %
43,0 %

Źródło: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Nadtlenek Wodoru (dane w przeliczeniu na 100% roztwór)
Zdolności produkcyjne Spółki
10 000 ton /r
Zdolności produkcyjne na świecie
3 mln ton/r
Konsumpcja światowa
2,8 mln ton/r
Zdolności produkcyjne w Europie
1,2 mln ton/r
Udział Spółki w światowych zdolnościach
0,33 %
Udział Spółki w europejskich zdolnościach
0,83 %
Źródło: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
8
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2. Działalność Spółki w roku obrotowym 2006/2007
2.1. Wyniki Spółki w roku obrotowym 2006/2007
Rok obrotowy 2006/2007 zakończył się dla Spółki zyskiem netto w
wysokości 130 009 499,68 zł.
RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT

Podstawowe wielkości z Rachunku zysków i strat
w tys. zł

Rok obrotowy
2006/2007

Rok obrotowy
2005/2006

Dynamika
2/3 w %

1

2

3

4

Przychody z działalności
operacyjnej
Koszty działalności
operacyjnej
Wynik na działalności
operacyjnej
EBITDA

KOSZTY

2 219 637

2 039 250

108,8

2 068 216

1 882 283

109,9

151 421

156 967

96,5

252 338

274 359

92,0

Zysk/strata brutto

158 463

162 143

97,7

Zysk/strata netto

130 009

126 166

103,0

Struktura kosztów w układzie rodzajowym ( w %)
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wyszczególnienie
2
Amortyzacja majątku trwałego
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Podatki i opłaty
Inne koszty
Ogółem koszty układu rodzajowego

Rok
obrotowy
2006/2007

Rok
obrotowy
2005/2006

3

4

5,05
70,08
13,06
6,98
2,05
2,49
0,29

6,55
65,19
15,80
7,44
2,01
2,68
0,33

100,00

100,00

Na poziom kosztów rodzajowych w okresie 01.07.2006 r. – 30.06.2007 r.
decydujący wpływ miały koszty zużycia materiałów i energii oraz koszty
usług obcych, których łączny udział w strukturze wyniósł 83,14 %.
W kosztach zużycia materiałów i energii największy udział mają:
gaz ziemny
51,69 %
energia elektryczna
14,98 %
benzen
14,63 %
węgiel
7,64 %
W kosztach usług obcych największy udział mają:
koszty remontów
29,97 %
transport kolejowy
33,04 %
transport samochodowy
14,27 %
transport wodny
8,19 %
9
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Koszty w układzie kalkulacyjnym
Rok obrotowy
2006/2007

Rok obrotowy
2005/2006

Kwota w
tys. zł
3

Struktura

%
2

%
4

Kwota w
tys. zł
5

Dyna
mika
3/5 w
%
6

84,8

1 735 911

81,9

1 525 173

113,8

4,2

85 764

5,9

108 896

78,8

Koszty ogólnego zarządu

3,5

70 717

3,8

71 580

98,8

Koszty sprzedaży

7,5

153 868

8,4

155 989

101,9

Wyszczególnienie

Struktura

1
Techniczny koszt
wytworz. sprzedanych
produktów
Wartość sprzedanych
towarów i materiałów

Zyski i straty nadzwyczajne
W roku obrotowym 2006/2007 nie wystąpiły istotne zdarzenia
nadzwyczajne (wystąpił wynik na działalności nadzwyczajnej w wysokości
(-) 2 202,96 zł, gdyż przyznane odszkodowanie za szkodę huraganową nie
pokryło poniesionej straty).
AKTYWA

Główne pozycje aktywów
w tys. zł
1

30 czerwiec 2007
Wartość

Struktura
%

2

3

30 czewiec
2006

Dynamika

4

5

2/4
w%

Aktywa trwałe w tym:

673 699

40,1

681 563

98,8

Rzeczowe aktywa trwałe

635 038

37,8

640 220

99,2

1 006 435

59,9

953 527

105,5

Należności krótkoterminowe

362 972

21,6

286 022

126,9

Inwestycje krótkoterminowe

450 002

26,8

479 051

93,9

1 680 134

100,0

1 635 090

102,8

Aktywa obrotowe w tym:

RAZEM AKTYWA

Wartość aktywów trwałych Spółki, które stanowiły 40% aktywów
przedsiębiorstwa, uległa zmniejszeniu w stosunku do stanu na koniec r.o.
2005/2006 o 1,2% w wyniku umorzenia majątku, wartość umorzenia była
wyższa od poniesionych nakładów na budowę i odtworzenie.
W wartości aktywów trwałych największy udział miały środki trwałe
(76,3%).
ŚRODKI TRWAŁE
tys.zł

R.o.
2006/2007

R.o.
2005/2006

1

2

3

Stan na początek okresu

Dynamika

2/3
w%
4

558 657

620 447

90,0

Zwiększenia

53 500

48 062

Umorzenie(amortyzacja)
Likwidacja
Sprzedaż pozostałych śr. trwałych

96 456
108
0

109 469
194
134

111,3
88,1
55,7

1 543

55

2 805,5

514 050

558 657

92,0

Inne
Wartość netto na koniec okresu

-
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Największą
pozycją
aktywów
obrotowych
były
inwestycje
krótkoterminowe i stanowiły 26,8% ich wartości. Jednak o wzroście
wartości aktywów obrotowych, (które stanowiły 60% aktywów
przedsiębiorstwa), zadecydował wzrost o 27% wartości należności
krótkoterminowych.
Rok obrotowy
2006/2007

Okres
przeterminowania

Rok obrotowy
2005/2006

Kwota tys. zł

Udział
%

Kwota tys. zł

Udział
%

Dynamika
% (2/4)

2

3

4

5

6

1

Należności
przeterminowane:

34 977,5

100,0

35 461,3

100,0

98,6

do 3 miesięcy

11 170,5

31,9

11 934,9

33,7

93,6

2 241,7

6,4

739,6

2,1

303,1

636,1

1,8

2 051,5

5,8

31,0

powyżej 12 miesięcy

20 929,2

59,8

20 735,3

58,5

100,9

Udział należności
spornych w
należnościach ogółem
Należności ogółem
brutto

1 587,1

0,4

1 291,7

0,4

122,9

391 032,2

100,0

313 782,8

100,0

124,6

od 3 do 6 miesięcy
od 6 do 12 miesięcy

Na 30 czerwca 2007 r. udział należności przeterminowanych w
należnościach ogółem (brutto) wyniósł 8,9%.
Główne pozycje pasywów
PASYWA

30 czerwiec 2007

w tys. zł
1

Kapitał własny

Wartość

Struktura
%

30
czerwiec
2006

Dynamika
2/4
%

2

3

4

5

1 255 479

74,7

1 173 731

107,0

424 655

25,3

461 359

92,0

Zobowiąz. długoterminowe

60 552

3,6

111 500

54,3

Zobowiąz. krótkoterminowe

269 120

16,0

247 635

108, 7

1 680 134

100,0

1 635 090

102,8

Kapitał obcy w tym:

RAZEM PASYWA

W roku obrotowym 2006/2007 struktura pasywów nie uległa
znaczącym zmianom. Kapitał własny wzrósł dzięki wypracowanemu
zyskowi i stanowił na koniec okresu 75% pasywów i w takim stopniu
finansował aktywa Spółki.
W wyniku spłat kredytów długoterminowych zmniejszyły się zobowiązania
długoterminowe. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły głównie ze
względu na wzrost kosztów wytwarzania produktów (wzrost cen surowców
i usług).
Spółka nie miała zobowiązań przeterminowanych wobec budżetu.
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30 czerwiec 2007

w tys. zł
1

Wartość

Struktura %

2

3

30
czerwiec
2006

Dynamika 2/4
%

4

5

Zobowiązania ogółem

329 672

100,0

359 135

91,8

Krótkoterminowe zobow.
w tym z tytułu:
• kredytów i pożyczek
• dostaw i usług
• inne

269 120

81,6

247 635

108,7

48 416
160 243
60 461

14,7
48,6
18,3

51 140
138 723
57 772

94,7
115,5
104,7

Długoterminowe zobow.
w tym z tytułu:
• kredytów i pożyczek
• inne

60 552

18,4

111 500

54,3

60 473
79

18,3
0

111 316
184

54,3
42,9

2
0

0
0

643
0

0,3
0

Zobowiązania przeterm.
w tym : wobec budżetu

Kapitał obcy finansował w 25% aktywa Spółki.
Do poziomu 713 860 tys. zł wzrósł kapitał pracujący, który na koniec
czerwca 2007 r. finansował 42% majątku ogółem i 71% majątku
obrotowego.
Poziom wskaźników ekonomicznych jest zbliżony do osiągniętego na
koniec poprzedniego roku obrotowego.
WSKAŹNIKI
Wskaźnik / formuła
1

Rok
obrotowy
2006/2007

Rok
obrotowy
2005/2006

Dynamika
2/3 w %

2

3

4

Wskaźniki rentowności w %
Rentowność netto
(wynik netto / przychody ze sprzedaży)

5,9

6,2

95,2

Rentowność kapitału własnego (ROE)
(wynik netto / kapitał własny)

10,4

10,8

96,3

7,7

7,7

100,0

Płynność bieżąca (aktywa obrotowe /
zobowiązania krótkoterminowe)

3,74

3,85

97,1

Płynność szybka ((aktywa obrotowe –
zapasy) / zobowiązania krótkoterm.)

3,17

3,25

97,5

19,3

21,6

89,4

4,8

9,5

50,5

Rentowność majątku (ROA)
(wynik netto / suma aktywów)
Wskaźniki płynności

Wskaźniki zadłużenia w %
Zadłużenia ogólnego (zobowiązania ogół.
(bez rezerw, ZFŚS, rozlicz. międzyokres.)
/ aktywa ogólem)
Zadłużenia długoterminowego (zadłużenie
długoterm.(bez rezerw i rozlicz.
międzyokres) / kapitały własne)

2.2. Ważniejsze czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na
działalność, wyniki i rozwój Spółki
•

Położenie geograficzne
Ze względu na korzystną lokalizację geograficzną Spółka prowadzi
efektywną politykę handlową z krajami Europy Zachodniej i Centralnej a
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Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 01.07.2006 r. – 30.06.2007 r.
___________________________________________________________________________________________________

także pozyskuje surowce do przerobu (m.in. amoniak) oraz produkty
handlowe z rynków byłego WNP;
• Koniunktura gospodarcza na świecie
Przychody i wyniki finansowe Spółki są skorelowane z ogólną
koniunkturą ekonomiczną w gospodarce światowej.
Oszacowane w USA duże zapasy nawozów azotowych na początek roku
obrotowego 2006/2007 spowodowały brak opłacalności eksportu w II
półroczu 2006 r. oraz osłabienie cen w Europie Zachodniej. Koniec roku
kalendarzowego 2006 i zbliżający się sezon nawozowy przyczynił się do
zmiany sytuacji popytowo-podażowej, co spowodowało wzrost
zainteresowania rynku amerykańskiego importem RSM–u z krajów byłego
WNP oraz Europy Centralnej, w tym Polski. W Brazylii ceny nawozów
azotowych, w tym siarczan amonu, osiągnęły rekordowe poziomy. Z
powodu lekkiej zimy wielu producentów europejskich skorzystało z
taniego gazu rosyjskiego w kontraktach spotowych poprawiając
rentowność sprzedaży. W Polsce taka sytuacja nie miała miejsca.
Analizowany okres był korzystny dla producentów chemicznych.
• Koniunktura gospodarcza w Polsce
Utrzymujące się tempo wzrostu gospodarki polskiej stymulowało
popyt na produkty wytwarzane w Spółce. Odnotowano dobrą sytuację na
krajowych rynkach chemikaliów i nawozów mineralnych. Utrzymująca się
koniunktura przełożyła się na korzystną sytuację przychodową Spółki.
Polska gospodarka znajduje się na ścieżce wzrostu. Wzrost PKB wg
danych GUS w 2006 r. wyniósł 5,8%. PKB od strony popytu stymulowany
jest popytem krajowym (wg PKO BP Biuletyn makroekonomiczny I kw.
2007 r.). Utrzymująca się od początku roku korzystna sytuacja gospodarstw
domowych związana jest z poprawą na rynku pracy (spadek bezrobocia)
jak również wzrostem płac.
Wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych oraz dostępność
funduszy inwestycyjnych sprawiają, że przedsiębiorcy zwiększają
inwestycje. W 2006 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, nakłady brutto
na środki trwałe wzrosły o 16,7%, wobec wzrostu o 6,5% w 2005 r. (GUS).
Stopa inwestycji w gospodarce narodowej zwiększyła się z 18,2% w 2005
r. do 20,1% w 2006 r. (GUS).
Produkcja przemysłowa liczona rok do roku (dane GUS za listopad
2006 r.) wzrosła o 15,8%, a sprzedaż detaliczna w tym samym okresie o
12,8%. Wykorzystanie mocy produkcyjnych na podstawie badań
prowadzonych przez NBP wyniosło 81,7% i był to najwyższy wskaźnik w
historii tych badań.
• Koniunktura w rolnictwie
W krajowym rolnictwie następuje zmiana struktury upraw.
Gospodarstwa rolne dążąc do wzrostu efektywności produkcji zwiększają
zużycie nawozów. Spodziewana jest koncentracja areału i zmniejszenie
ilości nieużytków rolnych w celu maksymalizacji wykorzystania dotacji
przyznawanych przez Unię Europejską, co również zdaniem Spółki
powinno przyczynić się do zwiększenia wykorzystania nawozów i tym
samym wzrostu popytu.
• Koniunktura w innych branżach będących odbiorcami produktów
Spółki
Popyt na produkty chemiczne Spółki zależy głównie od kondycji
ekonomicznej sektorów, które są końcowymi odbiorcami tych produktów.
Istotny wpływ na wyniki działalności Spółki ma rozwój branż będących
odbiorcami końcowymi przetworzonych wyrobów na bazie produktów
wytwarzanych przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.: przemysł meblarski
oraz AGD, tekstylny, tworzyw sztucznych, motoryzacyjny, celulozowo papierniczy.
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• Cykliczność i kształtowanie się popytu oraz cen w branży
chemicznej
Rynki sprzedaży podstawowych produktów Spółki podlegają
cyklicznym wahaniom, a poziom cen i marże operacyjne są
odzwierciedleniem stosunku pomiędzy podażą a popytem. Cykl w branży
chemicznej jest zróżnicowany w poszczególnych segmentach. Ponieważ
takie produkty jak melamina czy kaprolaktam, mają znacznie szerszy
zakres zastosowań niż produkty nawozowe, cykle rynkowe w odniesieniu
do tych produktów z reguły są mniej wyraźne niż w przypadku nawozów.
Jednak historycznie każdy z segmentów, w których działa Spółka,
wykazywał znaczne wahania popytu, co miało wpływ na ceny i rentowność
sprzedaży.
• Kursy walut obcych
Na pozycję finansową Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. jako
eksportera mają wpływ zmiany na rynkach walutowych. Istotny wpływ na
zmianę przychodów z eksportu miały zmiany kursów walut wobec PLN.
Na podstawie danych NBP szacuje się, że w okresie od lipca 2006 r. do
czerwca 2007 r. w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego złoty
wobec EUR umocnił się o + 1,42 %, a wobec USD umocnił się o +8,07 %.
• Kształtowanie się cen surowców
Kształtowanie się cen surowców ma istotny wpływ na uzyskiwaną marżę
na sprzedaży produktów.
Wpływ na kształtowanie się cen podstawowych surowców Spółki mają:
• w zakresie gazu ziemnego:
- sytuacja i polityka cenowa PGNiG, jedynego dostawcy gazu ziemnego
dla Spółki;
- polityka regulacyjna URE;
- zaawansowanie restrukturyzacji i liberalizacji rynku gazu;
• w zakresie energii elektrycznej,
- polityka Państwa w zakresie uwarunkowań na rynku energii;
- zmiana polityki regulacyjnej URE (odejście od subsydiowania cen
energii w przesyle);
• w zakresie węgla energetycznego:
- wzrost ceny kontraktowej węgla;
- wpływ rozliczeń wtórnych wynikających z dostaw węgla o wyższej
wartości opałowej od wartości deklarowanych;
- uzależnienie ceny węgla od poziomu zawartości siarki;
• w zakresie benzenu:
- niestabilna sytuacja na rynku ropy naftowej;
- niepokoje na Bliskim Wschodzie;
- niestabilna sytuacja zapasów na amerykańskim rynku paliw.
• Europejskie regulacje prawne w handlu międzynarodowym
Z racji przynależności do Unii Europejskiej Spółka jest chroniona
wspólnymi regulacjami prawnymi w zakresie handlu międzynarodowego.
Należą do nich procedury i instrumenty antydumpingowe, które osłaniają
Spółkę przed niekorzystnym efektem napływu importowanych nawozów z
krajów byłego WNP na polski obszar celny, oraz osłabiają
konkurencyjność sprzedaży produktów (wynikającą z nierównych
warunków gospodarowania) z byłego WNP na rynkach Unii Europejskiej.
W 2006/2007 roku Komisja Europejska prowadziła postępowania
antydumpingowe w zakresie m in. importu mocznika z Rosji, Ukrainy,
Chorwacji, Białorusi i Libii, oraz importu saletry amonowej z Rosji. W
analizowanym okresie zamknięto dwa postępowania antydumpingowe,
których wynik był ważny dla Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. tj:
1) kwiecień 2007 roku postępowanie dotyczące saletry amonowej
pochodzącej z Ukrainy. Sprawa zakończyła się nałożeniem cła w
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wysokości 33 EUR/t na okres dwóch lat.
2) na przełomie roku 2006/2007 zamknięto postępowanie dotyczące
ochrony wspólnotowego rynku przed importem RSM-u pochodzącego z
Rosji, Ukrainy, Białorusi i Algierii skutkujące nałożeniem cła od 6 do 26
EUR/t w zależności od producenta do roku 2011.
• Rozwiązania technologiczne
Spółka posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem dający klientom gwarancję
otrzymywania produktów zgodnych ze specyfikacjami technicznymi.
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. posiadają wiele patentów chronionych na
terytorium Polski, wiele wynalazków zgłoszonych do ochrony w Polsce.
• Opracowanie i rozpoczęcie wdrażania Strategii Spółki na lata 2007
– 2017.
•

Sytuacja na rynkach Spółki

Rynek chemiczny
Melamina – produkt charakteryzujący się wysoką dynamiką wzrostu,
perspektywiczny, generuje duże przychody dla firmy. Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. są jedynym producentem melaminy w kraju, trzecim na
świecie. W miesiącach letnich standardowo odbywają się planowe remonty
instalacji. II połowa 2006 roku to okres wzmożonego popytu oraz wzrostu
cen na melaminę. Średnia cena od początku roku obrotowego wzrosła o ok
45 EUR / tonę. Dodatkowo efekt wzrostu cen był potęgowany poprzez
stronę podażową - tj. awarie na konkurencyjnych instalacjach oraz
zamknięcia. Przyszłe nominalne moce produkcyjne mogą zostać
nieznacznie zwiększone w wyniku inwestycji w Chinach, Bliskim
Wschodzie oraz Karaibach.
Kaprolaktam – produkt generujący duże przychody dla firmy.
Zadawalające tempo wzrostu rynku sugeruje zasadność przyszłych działań
Spółki w kierunku zwiększenia zdolności produkcyjnej.
Na europejskim i amerykańskim rynku kaprolaktamu sytuacja
popytowo-podażowa była zbilansowana. Zmienność cen benzenu wpłynęła
na podobne tendencje cenowe kaprolaktamu na rynku europejskim. W
okresie sprawozdawczym europejscy producenci kaprolaktamu pracowali
na niemal pełnym obciążeniu instalacji, a odbiorcy kupowali każdą ilość
produktu pojawiającą się na rynku.
Na rynku azjatyckim odnotowano zmniejszoną dostępność produktu
wywołaną brakami surowca, strajkami i problemami technicznymi
lokalnych producentów kaprolaktamu. Obniżenie podaży na tym rynku
spowodowało wzrost cen produktu i jednocześnie wzrost atrakcyjności dla
eksporterów z innych regionów świata.
Nadtlenek wodoru – w II połowie 2006 roku na rynkach
europejskim i amerykańskim wzrósł popyt na nadtlenek wodoru.
Wzmożone zapotrzebowanie generowane było przez przemysł ochrony
środowiska oraz celulozowo - papierniczy, głównie na kontynencie
północnoamerykańskim. Remonty dokonywane przez producentów
spowodowały spadek zapasów, jednak utrzymywała się lekka nadpodaż, w
wyniku uruchomienia nowych mocy produkcyjnych. Europejski rynek
nadtlenku wodoru charakteryzował się silnym popytem, zdecydowanie
silniejszym niż się spodziewano. Z powodu znacznego wzrostu cen
surowców i energii producenci nadtlenku wodoru odnotowali spadek marż,
w związku z tym już pod koniec 2006 roku domagali się podwyżek cen
rzędu 10-15%. W efekcie, początek nowego roku rozpoczął się wzrostem
cen średnio o 15 EUR/t.
Rynek nawozowy
Nawozy produkowane w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.
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należą do produktów znajdujących się w dojrzałych fazach cyklu życia,
charakteryzują się stabilnym tempem wzrostu rynku lokalnego.
Saletra amonowa i roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM) należą do
produktów charakteryzujących się dużą konkurencją na rynku
międzynarodowym. RSM na rynek krajowy stwarza bardzo dobre
perspektywy jako alternatywa dla nawozów sypkich. Mocznik ma coraz
większe znaczenie jako produkt nawozowy, jest również ważnym
surowcem dla melaminy, RSM i Ad-blue, znajduje zastosowanie w
przemyśle płyt wiórowych. Tempo wzrostu rynku światowego szacowane
jest około 3,3 % rocznie.
Siarczan amonu – produkt o umiarkowanym znaczeniu w portfelu
produktowym Spółki. Jest to produkt uboczny przy produkcji
kaprolaktamu, posiadający dalsze perspektywy rozwoju (np. w
zastosowaniu do mieszania z innymi nawozami).
Inne czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność i
wyniki Spółki
• Dnia 17 grudnia 2006 r. wyjechała z Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A. pierwsza partia nowego produktu – AdBlue. Ten nowoczesny produkt
to element dywersyfikacji produkcji w kierunku wyrobów wyżej
przetworzonych. Obecne moce produkcyjne Spółki w zakresie AdBlue
wynoszą 33 tys. ton / rok. Instalacja do produkcji AdBlue powstała w
oparciu o własne rozwiązania technologiczne Spółki.
AdBlue stosowany jest w nowej generacji silnikach Diesla
wykorzystujących technologię SCR (selektywnej redukcji katalitycznej).
System SCR znalazł zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym w
związku z nowymi legislacjami unijnymi regulującymi normy emisji spalin
w silnikach Diesla.
• Dnia 4 sierpnia 2006 r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawarły
umowę z firmą ENERGO Mineral Sp. z o.o. na budowę instalacji
magazynowania i załadunku popiołu lotnego powstającego przy spalaniu
węgla przez Zakład Energetyczny. W ramach umowy firma z Katowic
wybudowała na swój koszt: zbiornik o pojemności 2000 m3, urządzenia
załadunkowe, rurociągi sprężonego powietrza, a także wszystkie
urządzenia pomocnicze konieczne do uruchomienia instalacji. Czas
obowiązywania umowy określono na 10 lat. Popioły będą utylizowane bez
konieczności ich kosztownego składowania. Ilość zagospodarowanych
popiołów, zgodnie z umową, wyniesie min. 60 000 t/rok.
Instalację oddano do użytku w lipcu 2007 roku.
• W ramach dostosowywania istniejącego zmianowego systemu pracy
do zmian w prawodawstwie z zakresu czasu pracy, Zarząd Spółki podpisał
Porozumienie ze Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego
określające harmonogram wdrażania pięciobrygadowego systemu pracy na
wszystkich stanowiskach, na których stosowany jest czterobrygadowy
system pracy.
• Wdrożenie Systemu Analiz Technicznego Kosztu Wytworzenia.
System Analiz TKW został wykonany w ramach umów zawartych dnia 13
września 2005 r. z SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ostatni
etap usługi został odebrany 31 października 2006 r. System Analiz TKW
jest to zaawansowany system analityczno-raportowy wykonany na bazie
oprogramowania klasy Business Intelligence, który zwiększa
szczegółowość informacji o kosztach wytworzenia produktów Spółki, co w
istotny sposób może przekładać się na jakość zarządzania kosztami w
Spółce, politykę cenową, a tym samym zwiększenie przewagi
konkurencyjnej.
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2.3. Polityka handlowa i sprzedaż
POLITYKA
HANDLOWA

W roku obrotowym 2006/2007 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
realizowały politykę sprzedaży w ramach rocznych i długoletnich umów
handlowych. Spółka koncentrowała się głównie na realizacji zawartych
kontraktów z ukierunkowaniem na dalsze umocnienie swoich operacji
handlowych na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
Działania handlowe związane były z maksymalizacją efektywności
sprzedaży w istniejących warunkach rynkowych.
Produkty nawozowe
kraj
Sprzedaż nawozów mineralnych odbywała się głównie w oparciu o
partnerstwo handlowe na podstawie zawartych rocznych kontraktów.
Kontrakty poprzedzone były zawartymi umowami partnerskimi na czas
nieokreślony.
Celem umów partnerskich było utworzenie stabilnego systemu dystrybucji
nawozów mineralnych produkowanych w Spółce.
Uzupełnieniem oferty Spółki były nawozy importowane.
eksport
W eksporcie nawozów dominująca rolę odgrywają kontrakty
wieloletnie. Sprzedaż odbywała się głównie przez doświadczonych i
stabilnych pośredników handlowych.
Produkty chemiczne
Kaprolaktam
Sprzedaż prowadzona była zarówno dla odbiorców finalnych (ok.
64%), wykorzystujących go głównie do produkcji poliamidów, jak również
dla firm traderskich posiadających z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.
ugruntowane relacje biznesowe.
Współpraca Spółki z kluczowymi klientami realizowana była na bazie
kontraktów długoterminowych, zawartych na okres od 1 roku do 5 lat.
Umowy długoterminowe obejmowały ok. 80 % sprzedaży kaprolaktamu.
Melamina
Sprzedaż realizowana była głównie w oparciu o kontrakty długoletnie
i dobre relacje partnerskie. Ponad 70 % sprzedaży kierowana była do
ostatecznych użytkowników.
Nadtlenek wodoru
Sprzedaż realizowana była głównie w oparciu o roczne i kwartalne
kontrakty z bezpośrednimi użytkownikami oraz kilkoma wybranymi
partnerami handlowymi (szczególnie, jeśli chodzi o ekspansję zagraniczną).
Kierunki sprzedaży produktów Spółki przedstawia wykres:
Kierunki eksportu w roku obrotowym 2006/2007

Daleki Wschód;
23,0%

Europa Zachodnia;
56,5%

Inne; 0,1%

Europa Centralna i
Wschodnia; 14,2%

Ameryka Północna;
3,1%

Ameryka Łacińska;
3,0%
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SPRZEDAŻ

Sprzedaż
W roku obrotowym 2006/2007 przychody ze sprzedaży osiągnęły
poziom 2 205 255,1 tys. zł w tym:
Sprzedaż krajowa

1 124 729,9 tys. zł

tj. 51%

Sprzedaż eksportowa

1 080 525,2 tys. zł

tj. 49%

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku
przychody ze sprzedaży były wyższe o około 8,6 %.
Dominowała sprzedaż nawozów, a jej udział w przychodach ze sprzedaży
ogółem wyniósł 55,6%. Udział przychodów ze sprzedaży nawozów w
stosunku do porównywalnego okresu zwiększył się o 13,2 %. 77,7 %
przychodów ze sprzedaży nawozów stanowiły przychody ze sprzedaży
saletry i RSM.
Przychody ze sprzedaży głównych produktów nienawozowych wzrosły o
9,5% i stanowiły 36,8% przychodów ze sprzedaży ogółem.
Strukturę przychodów ze sprzedaży w roku obrotowym 2006/2007
przedstawia wykres.
Struktura przychodów ze sprzedaży w roku obrotowym
2006/2007
pozostała
sprzedaż
8%

produkty
nawozowe
55%

produkty
nienawozowe
37%

Przychody ze sprzedaży według produktów
Rok obr.
2006/2007
Produkty nawozowe
Mocznik
Saletra amonowa
RSM
Siarczan amonu
Razem produkty nawozowe
Produkty nienawozowe
Melamina
Kaprolaktam
Nadtlenek wodoru wp 100%
Dwutlenek węgla
Razem produkty
nienawozowe
Pozostała sprzedaż
Sprzedaż ogółem

(w mln zł)
Rok obr.
2005/2006

Dynamika
w%

225,6
496,8
456,3
48,2

172,7
441,5
421,2
48,5

130,6
112,5
110,7
99,4

1 226,9

1 083,9

113,2

355,9
426,6
17,8
11,4

310,1
402,2
19,9
9,4

114,8
106,1
89,4
121,3

811,7

741,6

109,5

166,7

204,9

81,4

2 205,3

2 030,4

108,6
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Udział poszczególnych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów
towarów i materiałów:
Rok obr.
2006/2007
Produkty nawozowe
Mocznik
Saletra amonowa
RSM
Siarczan amonu
Razem produkty nawozowe
Produkty nienawozowe
Melamina
Kaprolaktam
Nadtlenek wodoru wp 100%
Dwutlenek węgla
Razem produkty
nienawozowe
Pozostała sprzedaż
Sprzedaż ogółem
Sprzedaż wg produktów
Ilość w tonach
Produkty nawozowe
Produkty nienawozowe
Udział eksportu w danej
kategorii przychodów ze
sprzedaży (%)
Produkty nawozowe
Produkty nienawozowe
Pozostała sprzedaż
Sprzedaż ogółem

Rok obr.
2005/2006

Dynamika
w%

10,2
22,5
20,7
2,2
55,6

8,5
21,7
20,7
2,4
53,4

120,0
103,7
100,0
91,7
104,1

16,1
19,3
0,8
0,5

15,3
19,8
1,0
0,5

105,2
97,5
80,0
100,0

36,8

36,5

100,8

7,6
100,0

10,1
100,0

75,2
100,0

Rok obr.
Rok obr.
2006/2007 2005/2006
2 012 999
1 900 309
219 230
200 649

Dynamika
w%
105,9
109,3

Rok obr.
2006/2007

Dynamika
w%

Rok obr.
2005/2006

39
75
0
49

44
70
8
50

88,6
107,1
0,0
98,0

Zmiany w przychodach ze sprzedaży głównych produktów Spółki przedstawia wykres:
Przychody ze sprzedaży w roku obrotowym 2006/2007 ( mln zł )
rok obrotowy 2006/2007

rok obrotowy 2005/2006

497
500

442

456
427

421

400

402

356

310
300

226

215
178

173

200

100

48

49
18

20

-

Mocznik

Saletra
amonowa

RSM

Siarczan
amonu

Melamina

Kaprolaktam

Nadtlenek
wodoru wp
100%

Pozostałe
przychody
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W roku obrotowym 2006/2007 uległa obniżeniu średnia rentowność
sprzedaży większości produktów Spółki, rozumiana jako relacja marży na
sprzedaży produktów po pokryciu technicznego kosztu wytworzenia i
kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży.
Średnia rentowność
Grupa produktów

rok obrotowy
2006/2007

rok obrotowy
2005/006

Produkty nawozowe*

8-22%

11– 24%

Produkty nienawozowe**

-1-47

-4-20%

Pozostała sprzedaż

6%

8%

Razem

10%

12%

*Grupa zawiera RSM, mocznik, saletrę amonową. Nie zawiera siarczanu amonu.
**Grupa zawiera melaminę, kaprolaktam łącznie z siarczanem amonu ( jako
produkt uboczny kaprolaktamu ) oraz nadtlenek wodoru.

2.4. Zaopatrzenie w surowce strategiczne
ZAOPATRZENIE

Dostawcą, którego wartość dostaw osiąga co najmniej 10%
przychodów ze sprzedaży ogółem Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A., jest dostawca gazu ziemnego PGNIG S.A.
PGNIG S.A. nie ma formalnych powiązań z Zakładami Azotowymi
„Puławy” S.A..
Gaz ziemny
Dostawcą gazu ziemnego w roku obrotowym 2006/2007 było PGNiG.
Cena gazu ziemnego wynikała z wieloletniej umowy zawartej z PGNiG i
oparta była na taryfach zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
W I półroczu roku obrotowego 2006/2007 cena gazu ziemnego była stała.
Od styczna 2007 r. cena gazu wzrosła o 9,81% (o 8,87% wzrost ceny
surowca z przesyłem).
W wyniku prowadzonych prac mających na celu dywersyfikację
dostaw gazu, w dniu 27.03.2006 r. podpisano umowę na dostawy gazu z
firmą Emfesz NG Polska Sp. z o.o. Umowa ta nie weszła w życie, gdyż nie
został spełniony warunek ją zawieszający – nie została zawarta przez
Emfesz umowa na przesył gazu z OGP-GAZ SYSTEM.
W dniu 4 stycznia 2007 r. Zarząd Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
skierował do firmy EMFESZ NG POLSKA Sp. z o.o. pismo informujące o
odstąpieniu od Umowy ramowej na dostawy gazu zawartej w dniu
27.03.2006 r.
Energia elektryczna
W roku obrotowym 2006/2007 energia elektryczna kupowana była na
podstawie umowy specjalnej z Lubelskimi Zakładami Energetycznymi
„Lubzel” SA. Cena energii na rok kalendarzowy 2006 oraz 2007 ustalona
została w wyniku przeprowadzonych akcji ofertowych.
Na wzrost ceny energii elektrycznej z zakupu miały wpływ następujące
czynniki :
• Funkcjonowanie rynku emisji CO2 i związany z tym wzrost kosztów u
wytwórców;
• Rozwój eksportu (sprzedaż na rynki europejskie po znacznie wyższych
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cenach);
• Ograniczenie podaży energii poprzez nierozwiązane kontrakty
długoterminowe;
• Wzrost cen energii odnawialnej i jej procentowego udziału w portfelu
zakupów odbiorcy końcowego;
• Wzrost procentowego udziału energii skojarzonej w portfelu zakupów
odbiorcy końcowego.
Zamawianie mocy, system rozliczeń odchyleń w poborze energii
elektrycznej oraz wymiana energii produkowanej w skojarzeniu wspólnie z
dostawcą, wpływa nadal na zmniejszenia kosztów zakupu energii.
Węgiel energetyczny
Dostawcami węgla energetycznego były Lubelski Węgiel
„Bogdanka” S.A. oraz Kompania Węglowa S.A. w proporcjach zużycia
60% : 40%.
Cena na węgiel ustalana została na rok kalendarzowy w wyniku negocjacji
pomiędzy Stronami.
Wzrost cen węgla spowodowany był następującymi czynnikami:
• wzrost ceny kontraktowej węgla;
• wpływ rozliczeń wtórnych wynikających z dostaw węgla o wyższej
wartości opałowej od wartości deklarowanych:
• uzależnienie ceny węgla od poziomu zawartości siarki.
Benzen
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, zakupy benzenu dla
Spółki realizowane były z trzech źródeł: dostawca polski, czeski i
niemiecki.
Uzyskanie opustów od cen kontraktowych wpłynęło na obniżenie kosztów
zakupu benzenu.
W roku obrotowym 2006/2007 obserwowane były wahania cen benzenu
powiązane z wahaniami cen ropy naftowej. Najwyższą wartość ceny
benzenu osiągnęły w miesiącu sierpniu 2006 r. – 877 €/tonę. W następnych
miesiącach kształtowały się pomiędzy 722 a 870 €/tonę .
Na poziom cen kontraktowych benzenu wpływ mają następujące zdarzenia:
• niestabilna sytuacja na rynku ropy naftowej;
• niepokoje na Bliskim Wschodzie;
• niestabilna sytuacja zapasów na amerykańskim rynku paliw.
2.5. Produkcja
PRODUKCJA

W roku obrotowym 2006/2007 produkcja przebiegała zgodnie z
zaplanowanym i uzgodnionym harmonogramem.
W stosunku do roku ubiegłego:
• produkcja wytwórni amoniaku była wyższa o 3,9%
• produkcja nawozów azotowych była:
¾
mocznika nawozowego - wyższa o 19,7%
¾
saletry amonowej - wyższa o 5%
¾
siarczanu amonu - niższa o 2,8 %
¾
RSM - wyższa o 2,5 %
• produkcja kaprolaktamu była na poziomie roku ubiegłego
• produkcja melaminy była wyższa o 6,2%
• produkcja nadtlenku wodoru była niższa o 9,4%.
Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych za rok obrotowy
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2006/2007 przedstawia się następująco:
Amoniak I
- 94,5%
Amoniak II
- 88,1%
Mocznik ogółem
- 93,1%
Saletra amonowa ogółem - 101,1%
RSM
- 84,3%
Siarczan amonu
- 106,3%
Nadtlenek wodoru
- 91,3%
Melamina
- 98,0 %
Kaprolaktam
- 100,4%
Struktura wieku parku maszynowego Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A.
Struktura wieku parku maszynowego Zakładów Azotowych
"Puławy" S.A. w mln zł
500
400
300
200
100
0
do 5 lat.

powyżej 5 do
10 lat

Wart.początkowa

powyżej 10
do 20 lat

powyżej 20
do 30 lat

powyżej 30
do 40 lat

Wart.umorzenia dotychczasowego

2.6. Polityka finansowa i zarządzanie ryzykiem finansowym
POLITYKA
FINANSOWA

W okresie 01.07.2006 r. - 30.06.2007 r. strategia finansowania Spółki
polegała na angażowaniu środków własnych wypracowanych w ramach
działalności operacyjnej. Spółka w nieznacznym stopniu korzystała z
otwartych limitów kredytowych zabezpieczających płynność finansową w
rozliczeniach z kontrahentami. Utrzymywany limit kredytowy na poziomie
60 – 80 mln zł stanowił zabezpieczenie płynności na wypadek spiętrzenia
płatności (poniższa tabela przedstawia informację na temat umów
kredytowych funkcjonujących w ciągu roku 2006/2007).
Część z wygasających umów kredytowych została przedłużona przy
jednoczesnym uzyskaniu poprawy warunków kosztowych oraz bardziej
korzystnych dla Spółki form zabezpieczeń. Spłaty zadłużenia z tytułu
kredytów regulowane były terminowo.
Prowadzona polityka finansowa miała na celu utrzymywanie bieżącej
płynności finansowej poprzez stałą kontrolę przepływu gotówki.
Przewidywane istotne zakłócenia przepływów eliminowane były z
wyprzedzeniem.
Ze względu na przyjęte w Spółce zasady bezpieczeństwa i ostrożności
gospodarowania środkami pieniężnymi, występujące przejściowo nadwyżki
środków były lokowane w bezpieczne instrumenty finansowe: lokaty
bankowe oraz skarbowe papiery wartościowe. Minimalizacja ryzyka
inwestycyjnego osiągana była przez dywersyfikację podmiotów
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przyjmujących depozyt.
Zarządzając ryzykiem walutowym Spółka dążyła do minimalizacji
niepewności powstającej w wyniku zmian kursów walutowych. Działania
były ukierunkowane na realizację planów poprzez osiągnięcie
oczekiwanych przepływów pieniężnych. Funkcjonująca w Spółce
procedura zarządzania ryzykiem walutowym przewiduje zabezpieczanie do
100% nominału ekspozycji netto walutowych przepływów pieniężnych
wynikającej z Planu Spółki, przy wykorzystaniu kontraktów forward, opcji
oraz zerokosztowych strategii opcyjnych. Horyzont zawieranych transakcji
jest nie dłuższy niż 12 miesięcy.
W ramach eliminacji ryzyka związanego z działalnością
przedsiębiorstwa, w dniu 30.06.2006 r. podpisana została Umowa
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na okres 01.07.200630.06.2007. Ubezpieczenie dawało szerszy zakres ochrony w porównaniu z
polisą na warunkach ryzyk nazwanych, która obowiązywała w latach
poprzednich. W dniu 03.07.2007 r. została podpisana przez Spółkę kolejna
umowa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na okres od dnia
01.07.2007 r. do dnia 30.06.2008 r..
Z dniem 29.12.2006 r. została zawarta Umowa ubezpieczenia ryzyka
kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności z Towarzystwem
Ubezpieczeń EULER HERMES S.A. Umowa obowiązuje od dnia
01.11.2006 r. do dnia 31.10.2007 r. Przedmiotem umowy jest
ubezpieczenie należności z tytułu sprzedaży kaprolaktamu.
W dniu 10.07.2007 r. Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. otrzymały
informację z ZWCh "STILON" S.A., które są największym odbiorcą
kaprolaktamu ze Spółki, iż firma NYLSTAR SRL (udziałowiec ZWCh
„STILON” S.A.), zgłosiła do sądu we Włoszech wniosek o ogłoszenie
upadłości. W związku z tą informacją, w dniu 13.07.2007 r. wpłynęło do
Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. pismo z TU EULER HERMES S.A.
zawiadamiające o zniesieniu limitu kredytowego dla ZWCh „STILON”
S.A. przyznanego w ramach Umowy ubezpieczenia ryzyka kredytu
kupieckiego.
Należności powstałe do momentu zniesienia limitu kredytowego dla ZWCh
"STILON" S.A., podlegają ochronie ubezpieczeniowej, zgodnie z zawartą
Polisą.
W dniu 14 listopada 2006r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie Umowę Nr 501/2006/Wn3/UR-SW-ST/D o
dofinansowanie projektu „Modernizacja Elektrofiltrów” realizowanego w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Działanie 2.4 Wsparcie dla
przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów
ochrony środowiska. Termin realizacji zadania 20.03.2006 r.– 31.03.2008
r.. Całkowite nakłady na realizację zadania wynoszą 30 793 420 zł.
Wysokość dofinansowania 8 690 000 PLN. W ramach tej Umowy w
czerwcu 2007 roku Spółka otrzymała I transzę w kwocie 2.323.967,80 zł.
W okresie 01.07.2006 r. - 30.06.2007 r. Spółka nie otrzymała i nie
korzystała z pomocy finansowej od Skarbu Państwa.
W okresie 01.07.2006 - 30.06.2007 Skarb Państwa nie podjął zobowiązań
w imieniu Spółki.
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Umowy kredytowe funkcjonujące w roku obrotowym 2006/2007
L.
p.
1

Bank
BPH SA , O/ Lublin, kredyt
inwestycyjny dewizowy

Kwota
udziel. kredytu/
pożyczki w zł
123 356 350

Data
podpisania
umowy

Okres
Spłaty

EURO LIBOR 6M +
marża

03.03.1999

30.09.2008

1 720 000

Stawka preferencyjna
(w oparciu o stopę
redyskonta weksli)

09.11.2001

20.12.2006

100 000 000

WIBOR 3 M + marża

21.01.2005

31.03.2012

70 000

Stawka preferencyjna
(w oparciu o stopę
redyskonta weksli)

11.08.2005

31.12.2007

10 000 000

WIBOR 3 M + marża

15.12.2005

15.12.2006

10 000 000

WIBOR 1 W + marża

11.04.2006

28.02.2007

10 000 000

WIBOR ON + marża

12.05.2006

29.11.2006

10 000 000

WIBOR T/N + marża

23.05.2006

23.05.2007

20 000 000

WIBOR 1 W + marża

29.06.2006

28.06.2009

20 000 000

WIBOR 1 W + marża

07.09.2006

31.08.2007

10 000 000

WIBOR 1 W + marża

28.03.2007

27.02.2009

10 000 000

WIBOR T/N + marża

01.06.2007

21.05.2008

DEM

60 071 100

Koszty
kredytu/
pożyczki

EUR

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, pożyczka inwestycyjna,
Umowa NR 952/2001/Wn3/OA-NO/P
Kredyt Bank SA,
kredyt inwestycyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie, pożyczka inwestycyjna,
Umowa NR 27/2005/P/OP
Bank Gospodarstwa Krajowego, kredyt
otwarty w rachunku bieżącym
Raiffeisen Bank Polska SA O/Lublin,
Umowa o limit wierzytelności
Kredyt Bank SA,
kredyt obrotowy
Bank Handlowy w Warszawie SA ,
kredyt w rachunku bieżącym
PKO BP SA ,
kredyt w formie limitu kredytowego
wielocelowego
PEKAO S.A.
kredyt w rachunku bieżącym
Raiffeisen Bank Polska SA O/Lublin,
Umowa o limit wierzytelności
Bank Handlowy w Warszawie SA ,
kredyt w rachunku bieżącym

W roku obrotowym 2006/2007 nie było w Spółce przypadków zaciągania
kredytów wymagających uzyskania zgody:
• w trybie Ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących
Skarbowi Państwa, art.5a, z dnia 08.08.1996 r., (Dz.U. z 1996 r. Nr 106,
poz.493 ze zm.)
• w trybie art. 393 pkt.3 KSH.
Udzielone poręczenie
Od 10.03.2003 roku funkcjonuje poręczenie udzielone przez Spółkę
jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego (Umowa Kredytowa Nr
18/011/03/D/IN z dnia 10.03.2003 r.z późn. zm.) zaciągniętego przez BBM
Sp. z o.o. w BRE Banku S.A.. Zgodnie z Umową, Zakłady Azotowe
”Puławy” S.A. mogą co roku dokonywać zmniejszenia maksymalnej
kwoty udzielonego poręczenia o kwotę rat kapitałowych spłaconych w
roku przez BBM Sp. z o.o. Na dzień 30.06.2007 r. kwota poręczenia
wynosiła 4 730 000 USD. Poręczenie obowiązuje do dnia 30.12.2017 r.
Zabezpieczenie poręczenia ustanowione przez BBM Sp. z o.o. na rzecz
Spółki stanowi weksel in blanco oraz Oświadczenie o poddaniu się
egzekucji.
Zabezpieczeniem w/w kredytu ustanowionym przez Spółkę na rzecz BRE
Bank S.A. jest zastaw na udziałach BBM Sp. z o.o. oraz pełnomocnictwo
do rachunków Spółki w BRE Bank S.A.
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2.7. Działalność inwestycyjna
BUDOWA
ŚRODKÓW
TRWAŁYCH

W roku obrotowym 2006/2007 zakończono realizację i przekazano do
używania 42 zadania inwestycyjne budowy i modernizacji środków
trwałych. Zrealizowane zadania dotyczą wymiany i modernizacji urządzeń
decydujących o poprawie jakości produkowanych wyrobów i pewności
ruchu instalacji produkcyjnych i serwisowych jak również ochrony
środowiska, poprawy warunków pracy i obsługi klienta. Wartość nakładów
inwestycyjnych poniesionych w roku obrotowym 2006/2007 wyniosła
90 397,4 tys. zł.
Poniżej podano ważniejsze zadania realizowane w roku obrotowym.
2006/2007 w ramach n/w projektów:
I. Podwyższenie mocy produkcyjnych.
1. Budowa Sekcji Odzysku Melaminy ( MRU)
II. Poprawa efektywności inwestycji.
1. Przebudowa układu filtracji azotanu magnezowego
2. Modernizacja instalacji kwasu siarkowego i oleum
3. Intensyfikacja i modernizacja procesu zestalania kaprolaktamu
4. Modernizacja wybranych sprężarek gazu syntezowego
5. Wymiana wnętrz reaktorów amoniaku na dwóch liniach
6. Zakup licencji i dokumentacji technicznej dla wnętrza konwertora do
syntezy amoniaku
7. Suszarka siarczanu amonu
8. Modernizacja pakowni mocznika
9. Instalacja osuszania oksymu cykloheksanonu
III. Inwestycje odtworzeniowe.
1. Modernizacja filtrów na instalacji mocznika
2. Obniżenie zawartości oleju w roztworze mocznika
3. Wymiana pompy na dwóch liniach kwasu azotowego
4. Modernizacja konwertora do syntezy amoniaku
5. Modernizacja rozdzielni 220 kV
IV. Ochrona środowiska.
1. Modernizacja elektrofiltrów kotłów energetycznych
2. Modernizacja układu pomiarowego ścieków przemysłowych
3. Wykonanie inspekcji telewizyjnej, oraz opracowanie dokumentacji
stanu technicznego i modernizacja kanalizacji opadowej
4. Zagospodarowanie pyłów suchych i mieszanek popiołowo – żużlowych
5. Wymiana katalizatora utleniania na Wydziale Cykloheksanonu
V. Program poprawy obsługi klienta.
1. Parking dla samochodów ciężarowych
2. Modernizacja pomostu wagi samochodowej
2.8. Sytuacja Spółki na rynku kapitałowym

SPÓŁKA NA
RYNKU
KAPITAŁOWYM

Do najważniejszych faktów mających wpływ na kurs akcji Spółki
należy zaliczyć:
• wdrożenie do realizacji strategii Spółki na lata 2007-2017;
• informację Spółki o nowych projektach i zamierzeniach
inwestycyjnych;
• podwyższanie w ciągu roku prognoz dotyczących wypracowanego
zysku;
• dobra koniunktura na giełdzie.
Notowania akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w roku obrotowym
2006/2007
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Z.A. "Puławy" S.A.

WIG

Notowania akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w I półroczu
roku 2006/2007 rozpoczęły się w dniu 3 lipca 2006 r. od poziomu 62,50zł.
W miesiącach lipiec – sierpień kurs wykazywał tendencję spadkową
osiągając w dniu 21.08.2006 r. najniższy poziom w tym okresie w
wysokości 51,20 zł.
Od początku września obserwowany był wzrost zarówno WIG jak i akcji
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Znaczący wzrost akcji Spółki
nastąpił w dniu 19 września po opublikowaniu prognozy wyników na rok
obrotowy 2006/2007 i informacji o odrzuceniu przez URE wniosku o
podwyżkę taryfy gazowej przez PGNiG, która miała obowiązywać od 1.
10.2006 r., co przełożyło się na dalsze wzrosty kursu akcji Spółki do
poziomu 63,90 zł w dniu 6.11.2006 r.. Od 7.11.2006 r. obserwowano
spadek kursu do 56,60 zł w dn. 28.11.2006 r. W grudniu kurs akcji Spółki
fluktuował w granicach 57,20 - 59,90 zł. W dniu 29.12.2006 r. kurs
wyniósł 57,60 i był wyższy od osiągniętego rok wcześniej o 5,7% .
Okres stabilizacji kursów z odchyleniami w granicach 54,50 – 59,20
utrzymywał się przez niemal cały pierwszy kwartał 2007 r., nie ulegając
wpływowi ani podwyżki ceny gazu od 1 stycznia, ani publikacji nieco
gorszych od oczekiwanych przez analityków wyników finansowych za II
kwartał roku obrotowego. Poziom 60 złotych został przebity dopiero 27
marca rozpoczynając okres systematycznego wzrostu indeksu „Puław” i
biciem kolejnych rekordów cenowych w następnych miesiącach.
Dynamiczny wzrost indeksów giełdowych zbiegł się z opublikowaniem
przez Spółkę 24 kwietnia „Strategii na lata 2007-2017”. 26 kwietnia 2007 r.
kurs, po raz pierwszy w historii „Puław”, pokonał granicę 70 złotych, a już
30 kwietnia kurs wyniósł 80 złotych. Równo miesiąc później cena akcji
„Puław” przekroczyła pierwszy raz 100 złotych. Publikowane w tym czasie
raporty analityczne przyczyniły się do dalszego bardzo dynamicznego
wzrostu notowań. W dniu 26 czerwca 2007 z ceną 138,80 zł walor osiągnął
swoją maksymalną wartość a na koniec roku obrotowego 30 czerwca 2007
r. kurs „Puław” wyniósł 134 zł. Stopa wzrostu w całym II półroczu roku
obrotowego 2006/2007 wyniosła w przypadku „Puław” 132,6%.
26

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 01.07.2006 r. – 30.06.2007 r.
___________________________________________________________________________________________________

2.9. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi
w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników
na rok obrotowy 2006/2007
Wyniki finansowe osiągnięte za rok obrotowy 2006/2007 w relacji
do wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok zestawione
zostały w tabeli poniżej:

mln zł

Przychody netto ze
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
Zysk operacyjny
powiększony o
amortyzację (EBITDA)
Zysk operacyjny
(EBIT)
Zysk netto

wykonanie
2006/2007

raport
bieżący
52/2006
z dnia
18.09.06

raport
bieżący
%
%
13/2007
prognozy
prognozy
z dnia
25.04.07

raport
bieżący
19/2007
z dnia
26.06.07

%
prognozy

2 205,3

2 038

108,2

2 172,1

101,5

2 196,0

100,4

252,3

188

133,9

235,3

107,2

255,5

98,7

151,4

89

169,7

136,2

111,2

155,8

97,2

130,0

83

156,3

115,7

112,3

131,0

99,2

Główne przyczyny różnic pomiędzy wynikami wykazanymi w
raporcie rocznym a publikowanymi:
• w czerwcu 2007 roku (raport bieżący 19/2007 z dnia 26.06.2007):
różnica w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów o
+9,2 mln zł tj. o +0,4 % wynika z wyższych ilości i średnioważonych cen
sprzedanych produktów podstawowych oraz ze sprzedaży metali
szlachetnych odzyskanych ze zużytych katalizatorów. Zmiana kosztów
sprzedanych produktów wyniosła ok. +0,8 %. Koszty zmienne sprzedaży
wykonano ok. +0,6 % powyżej zaś koszty ogólnego zarządu -0,02 %
poniżej prognozy. Na zmianę EBITDA o -1,3 % oprócz wspomnianych
wyżej czynników miał wpływ wynik na pozostałej działalności
operacyjnej, który odchylił się o +12,7 % oraz większe niż planowano
koszty amortyzacji. Po uwzględnieniu amortyzacji zysk operacyjny
odchylił się od prognozy o -2,8 %. Na niższy niż prognozowano o -0,8 %
zysk netto miał wpływ osiągnięty wyższy wynik na działalności finansowej
o +0,06 % a także podatek dochodowy o -10,6 % niższy od planowanego.
• w kwietniu 2007 roku (raport bieżący 13/2007 z dnia 25.04.2007):
różnica w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów o
+33,1 mln zł tj. o +1,5 % wynika z wyższych ilości i średnioważonych cen
sprzedanych produktów podstawowych oraz ze sprzedaży metali
szlachetnych odzyskanych ze zużytych katalizatorów. Zmiana kosztów
sprzedanych produktów wyniosła ok. +1,0 %. Koszty zmienne sprzedaży
wykonano ok. -0,7 % zaś koszty ogólnego zarządu -1,4 % poniżej
prognozy. Na zmianę EBITDA o +7,2 % oprócz wspomnianych wyżej
czynników miał wpływ wynik na pozostałej działalności operacyjnej, który
odchylił się o -47,0 % oraz wyższe niż planowano koszty amortyzacji. Po
uwzględnieniu amortyzacji zysk operacyjny odchylił się od prognozy o
+11,2 %. Na wyższy niż prognozowano o +12,3 % zysk netto miał wpływ
osiągnięty wyższy wynik na działalności finansowej o +7,3 % a także
podatek dochodowy o +5,3 % wyższy od planowanego.
• we wrześniu 2006 roku (raport bieżący 52/2006 z dnia 18.09.2006):
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różnica w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów o
+166,9 mln zł tj.o +8,2 % wynika z wyższych ilości i średnioważonych cen
sprzedanych produktów podstawowych oraz ze sprzedaży metali
szlachetnych odzyskanych ze zużytych katalizatorów. Zmiana kosztów
sprzedanych
produktów,
towarów
i
materiałów
wyniosła
ok. +5,2 %. Koszty zmienne sprzedaży wykonano ok. +2,3 % powyżej zaś
koszty ogólnego zarządu -2,6 % poniżej prognozy. Na zmianę EBITDA o
+33,9 % oprócz wspomnianych wyżej czynników miał wpływ wynik na
pozostałej działalności operacyjnej, który odchylił się o -228,7 % oraz
większe niż planowano koszty amortyzacji. Po uwzględnieniu amortyzacji
zysk operacyjny odchylił się od prognozy o +69,7 %. Na wyższy niż
prognozowano o +56,3 % zysk netto miał wpływ osiągnięty niższy wynik
na działalności finansowej o - 47,4 % a także podatek dochodowy o +46,4
% wyższy od planowanego.
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3. Zasoby niematerialne
3.1. Relacje z klientami
RELACJE Z
KLIENTAMI

Współpraca z kontrahentami Spółki opiera się głównie na umowach
handlowych pozwalających na możliwie najbardziej efektywną i stabilną
sprzedaż.
Wsparciem dla klientów Spółki była organizacja i uczestnictwo
w grudniu 2006r. w kolejnym seminarium zorganizowanym przez Spółkę z
udziałem krajowych dystrybutorów pt. „RSM z Puław – nawóz XXI
stulecia”.
Spółka organizuje spotkania i szkolenia w zakresie stosowania i sprzedaży
produktów nawozowych Spółki. Wspólnie z IUNG Puławy zorganizowano
w okresie zimowo-wiosennym cykl szkoleń mających na celu
popularyzację stosowania RSM.
Ponadto w celu wzmacniania relacji z klientami, w czerwcu 2007 r. odbyło
się spotkanie z najważniejszymi krajowymi Partnerami Handlowymi
Spółki, na którym zaprezentowano nową strukturę Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. oraz zasady współpracy handlowej na rok obrotowy
2007/2008.
Specjaliści Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. są członkami wielu
sektorowych międzynarodowych organizacji, uczestniczą w krajowych i
międzynarodowych konferencjach, seminariach, imprezach targowo wystawienniczych w zakresie produktów nawozowych. Dla Spółki jest to
istotna platforma zdobywania wiedzy oraz możliwość jej weryfikacji.
3.2. Polityka personalna

PRACOWNICY
SPÓŁKI

Na dzień 30.06.2007 r. Spółka zatrudniała 3281 pracowników.
W roku obrotowym 2006/2007 zatrudniono 92 pracowników, a odeszło
116. Zmiany zatrudnienia wynikały w tym okresie głównie z uzupełnienia
wakatów spowodowanych odejściami na renty, emerytury jak również na:
urlopy wychowawcze, bezpłatne, świadczenia rehabilitacyjne, zatrudnienia
na czas określony, rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron oraz
wdrażaniem pięciobrygadowej organizacji czasu pracy.
W roku obrotowym 2006/2007 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
realizowały następujące umowy podpisane z Powiatowym Urzędem Pracy
w Puławach:
• Umowa Nr 145/2006 z 28.09.2006 r. o odbywanie stażu przez
bezrobotnych, finansowana ze środków Funduszu Pracy;
• Umowa Nr 1/2007 z 05.01.2007 r. o odbywanie stażu przez
bezrobotnych w ramach programu „Młodzi Ambitni”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego;
• Umowa Nr 26/2007 z 08.03.2007 r. o odbywanie przygotowania
zawodowego przez bezrobotnych; finansowanie ze środków Funduszu
Pracy;
• Umowa Nr 3/2007 z 31.01.2007 r. o odbywanie przygotowania
zawodowego przez bezrobotnych w ramach programu „Aktywizacja
długotrwale bezrobotnych – Lepsze jutro”, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego;
• Umowa Nr 102/2007 z 29.06.2007 r. o odbywanie stażu przez
bezrobotnych, finansowana ze środków Funduszu Pracy.
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W ramach dostosowywania istniejącego zmianowego systemu czasu
pracy do zmian w prawodawstwie z zakresu czasu pracy, Zarząd Spółki
podpisał w dniu 22 września 2006 roku Porozumienie ze Związkiem
Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego określające harmonogram
wdrażania pięciobrygadowego systemu pracy na wszystkich stanowiskach,
na których stosowany był czterobrygadowy system pracy.
Zatrudnienie w roku obrotowym 2006/2007

2 196

Stan
zatrudnienia
na dzień
30.06.2007 r.
2 171

1 111

1 110

3 307

3 281

Zatrudnienie
średnioroczne

Pracownicy fizyczni
Pracownicy umysłowi
Razem
zakłady prod. podstawowej
wydziały prod. pomocniczej
WYNAGRODZENIA

1 658
436

Wynagrodzenia
Zakładową politykę płacową w Spółce reguluje Zakładowy Układ
Zbiorowy Pracy z dnia 22 marca 2006 roku dla pracowników Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A., na podstawie którego wypłaca się poszczególne
składniki wynagrodzenia i inne świadczenia pracownikom Spółki.
Dla pracowników, w zależności od rodzaju wykonywanych prac stosuje się
następujące systemy wynagradzania:
• czasowo-premiowy
• ryczałtowo-premiowy
• akordowo-premiowy.
W ramach funduszu wynagrodzeń tworzy się premiowy fundusz
motywacyjny przeznaczony na dodatkowe premiowanie za dobrą pracę.
W ramach Uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. z dnia 16 listopada 2006 roku zrealizowano
wypłatę części zysku przeznaczoną na nagrody dla pracowników.
Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto bez wypłat z zysku w zł:

1

Średnie wynagrodzenie w Spółce,
w tym:
na stanowiskach nierobotniczych
na stanowiskach robotniczych

Rok
obrotowy
2006/2007

Rok
obrotowy
2005/2006

Dynamika
w%

2

3

4

3 630

3 433

105,7

4 447
3 216

4 165
3 051

106,8
105,4

Zmiany warunków płacy
W ramach realizacji przyjętego wskaźnika przyrostu wynagrodzeń na
rok obrotowy 2006/2007 Zarząd Spółki uruchomił:
• w I kwartale bieżącego roku obrotowego podwyżki inflacyjne i
regulacyjno-motywacyjne dla pracowników Spółki;
• w II i III kwartale bieżącego roku obrotowego premię motywacyjną dla
pracowników Spółki;
• w IV kwartale bieżącego roku obrotowego wypłatę nagrody na Dzień
Chemika oraz Nagrody Specjalnej dla pracowników za szczególne
osiągnięcia i zadania realizowane na rzecz Spółki.
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SZKOLENIA

Zwolnienia grupowe
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie korzystały z systemu zwolnień
grupowych.
Spory zbiorowe
22 września 2006 r. zakończono spór zbiorowy ze Związkiem
Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. podpisując Porozumienie określające harmonogram
wdrażania pięciobrygadowego systemu pracy na wszystkich stanowiskach,
na których był czterobrygadowy system pracy.
Rozwiązanie, zawieszenie, zawarcie zakładowego lub zbiorowego
układu pracy
W okresie roku obrotowego 2006/2007 Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. nie dokonywały żadnych czynności mających na celu rozwiązanie,
zawieszenie czy zawarcie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Aktualnie dla pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty 22 marca 2006
roku.
W roku obrotowym 2006/2007 zorganizowano szkolenie dla 3728
pracowników a łączny koszt tych szkoleń wyniósł 1 331,5 tys. zł.
Działalność socjalna finansowana jest z funduszu świadczeń
socjalnych, z którego wypłacono świadczenia w wysokości 8 109,8 tys. zł.
3.3. Ochrona środowiska

OCHRONA
ŚRODOWISKA

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. skupiają instalacje, których
funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonych w nich
działalności, mogą powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska.
Produkty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. wytwarzane są przy
wykorzystaniu technologii zgodnych ze standardami światowymi
zapewniającymi wysoką jakość produktów i spełniającymi kryteria BAT
(Best Available Techniques). Zastosowanie takich technologii pozwala na
ustalenie granicznych wartości emisyjnych, mających na celu eliminowanie
emisji szkodliwych lub (jeżeli nie jest to praktycznie możliwe) maksymalne
ograniczanie takich emisji i ich wpływu na środowisko.
W roku obrotowym 2006/2007 Spółka poniosła następujące opłaty za
gospodarcze korzystanie ze środowiska:
w tys. zł
Emisje zanieczyszczeń do
powietrza
Ścieki
Pobór wód
Odpady
Razem

Rok obrotowy
2006/2007

Rok obrotowy
2005/2006

Dynamika
w%

7 875

6 872

115

924
5419
163

935
5409
106

99
100
154

14 381

13 322

108

Wzrost opłat za emisje zanieczyszczeń do powietrza związany był ze:
• wzrostem stawek opłat o około 3,8% w II półroczu roku obrotowego;
• zmianami parametrów spalanego węgla;
• wzrostem produkcji nawozowej.
Wzrost opłat za odpady był efektem wzrostu jednostkowych stawek opłat.
W związku z przekroczeniem norm środowiskowych, wydane zostały
decyzje o karach:
• Decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia
2006.05.29 została wymierzona Zakładom kara w wysokości 79 079,00 zł
za ponadnormatywny pobór wody z rzeki Kurówki w ilości większej od
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określonej w pozwoleniu zintegrowanym. W związku z realizacją zadania
Modernizacja instalacji Demineralizacji Wody I, płatność kary została
odroczona do 31 grudnia 2009 roku, decyzją WIOŚ z dnia 25.08.2006 r.;
• Decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia
19.03.2007 r. została wymierzona Zakładom kara w wysokości 156 708,00
zł za wprowadzanie w 2006 roku do powietrza pyłów z Elektrociepłowni
ponad ustalone warunki. Płatność kary została odroczona do 30.06.2008 r.
w związku z realizacja inwestycji „Modernizacja elektrofiltrów kotłów 1, 3,
4, 5 w Zakładowej Elektrociepłowni”.
Po zrealizowaniu powyższych zadań wysokość kary zostanie pomniejszona
o środki wydane na realizację zadania inwestycyjnego. W obu
przypadkach wysokość nakładów inwestycyjnych przewyższa wysokość
nałożonych kar.

Inne działania na rzecz środowiska

• Zagospodarowanie pyłów suchych i mieszanek popiołowo-żużlowych
do rekultywacji i produkcji materiałów budowlanych.
Od 1998 roku Zakłady zagospodarowują około 100 tys. ton popiołów
rocznie, głównie do produkcji materiałów budowlanych oraz zamykania i
rekultywacji wyrobisk. W 2006/2007 zagospodarowano 72.249 ton
popiołów suchych oraz 118.100,84 ton mieszanek popiołowo-żużlowych z
mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych. Zagospodarowanie to
przyczynia się do zwiększenia rezerwy Zakładowego składowiska
popiołów, żużla i szlamów.
W celu umożliwienia zwiększenia zagospodarowania popiołów podpisano
umowę w dniu 04.08.2006 r. (Nr B 3/2006) z firmą Energomineral na
zagospodarowanie popiołów lotnych ( odpad o kodzie 10 01 02) w ilości
minimum 60 000 t/rok.
• Zagospodarowanie strefy ochronnej Zakładów Azotowych Puławy”
S.A.
W celu przywrócenia terenom zniszczonym działalnością Zakładów
walorów przyrodniczych, od roku 2000.prowadzone są prace zmierzające
do ich zalesienia. Przeprowadzone badania glebowe i roślinne, znajomość
trendów wieloletniej dynamiki rozpuszczalnych składników odżywczych w
glebach oraz wyniki badań i obserwacje nad wzrostem różnych sadzonek
drzew i krzewów w eksperymentalnych uprawach, w zasięgu
oddziaływania emisji zanieczyszczeń Zakładów, stały się podstawą
koncepcji zalesiania i zadrzewiania. W 2006/2007 zalesiono ok. 5 ha
terenów leżących w strefie Spółki, wysadzając 40 tysięcy sadzonek drzew
i krzewów m.in.: sosny zwyczajnej i robini akacjowej.
• Odsiarczanie spalin kotłowych – Elektrociepłownia
Konieczność dostosowania instalacji energetycznych do nowych norm
ochrony środowiska, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.,
skutkowała rozpoczęciem w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. procesu
realizacji projektu pt. „Instalacja odsiarczania spalin z zakładowej
elektrociepłowni”. W chwili obecnej prowadzona jest analiza porównawcza
zgłoszonych ofert. W celu dotrzymania standardów emisyjnych planuje się
spalanie w roku 2008 węgla niskosiarkowego.
• Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i
Bezpieczeństwem w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.
Od 1997 roku Zakłady posiadają certyfikowany system jakości –
recertyfikowany następnie co 3 lata (2000 r. i 2003 r.) przez firmę BVQI
(aktualnie BV Cert.) Polska Sp. z o.o.. Mając jednak na uwadze fakt, że
klienci oczekują by oprócz odpowiedniej jakości, wyrób posiadał własności
proekologiczne, był produkowany z wykorzystaniem technologii
przyjaznych środowisku i był bezpieczny, Zarząd Zakładów Azotowych
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„Puławy” S.A. podjął w maju 2000 r. roku uchwałę o wprowadzeniu
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i
Bezpieczeństwem w celu zapewnienia konkurencyjności wytwarzanych
wyrobów oraz spełnienia wymagań i oczekiwań klientów w zakresie
jakości, środowiska i bezpieczeństwa. W marcu 2004 roku odbył się Audit
certyfikujący, w wyniku którego Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. uzyskały
Certyfikat wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego i
Zarządzania Bezpieczeństwem. W marcu 2007 roku odbył się Audit
recertyfikacyjny na zgodność systemów z wymaganiami norm ISO
9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004, w wyniku którego został
wydany
Certyfikat
potwierdzający
funkcjonowanie
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ,
ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM. Certyfikat jest ważny do
dnia 8 marca 2010 roku. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A posiadają
również Certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobów – nawozów
mineralnych znakiem jakości „Q” i dotyczy to saletry amonowej, mocznika
i roztworu saletrzano-mocznikowego. Certyfikaty te ważne są do 2010
roku.
Ostatnia certyfikacja dla wszystkich systemów odbyła się 21 maja 2007 r.
Dopełniając program działań na rzecz ochrony środowiska, 18 grudnia
1995 roku Zakłady przystąpiły do programu „Responsible Care” –
„Odpowiedzialność i Troska”. Realizacja Programu pozwala Zakładom
Azotowym „Puławy” SA na osiąganie znaczącego ograniczenia swojego
oddziaływania na środowisko.
3.4. Badania i rozwój
BADANIA
i
ROZWÓJ

Prowadzone przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe w roku
2006/2007 związane były przede wszystkim z opracowaniem nowych i
rozwojem istniejących technologii oraz udoskonalaniem wytwarzanych
produktów.
Z bardziej znaczących prac należy wymienić:
• Wdrożenie wyników badań nad zmniejszeniem zawartości wody w
oksymie cykloheksanonu na instalacji kaprolaktamu. Wszczęto procedurę
opracowania nowego zgłoszenia patentowego pt. „Sposób otrzymywania
oksymu cykloheksanonu o obniżonej zawartości wody”;
• Projekt redukcji emisji tlenków azotu na instalacji kwasu azotowego w
ramach wspólnych wdrożeń z BASF. Projekt ten znajduje się na etapie
decyzji korporacyjnych;
• Projekt zwiększenia zdolności produkcyjnych mocznika o 25 % w
łańcuchu produktów: tlen, amoniak, mocznik. Przygotowano materiały
wdrożeniowe, w tym analizy technologiczno-ekonomiczne pod decyzje
korporacyjne.
W obszarach rozwoju istniejących technologii, energetyki i ochrony
środowiska prowadzono prace nad :
• Wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do celów produkcji
„zielonej” energii elektrycznej;
• Pozyskaniem taniego źródła wodoru do syntez chemicznych;
• Rozwiązaniem problemów popiołów lotnych z Elektrociepłowni;
• Projektem odsiarczania spalin z Elektrociepłowni;
• Koncepcjami rozwoju istniejących łańcuchów produktowych.
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3.5. Nagrody otrzymane przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz
pozycja Spółki w rankingach
ZAKŁADY
AZOTOWE
„PUŁAWY” S.A.
W RANKINGACH

• Tytuł Mecenasa Fundacji Pomóż i Ty przyznany za wsparcie i
darowiznę finansową, wrzesień 2006;
• Tytuł Perły Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie za
konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję
lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych
przedsiębiorstw w Polsce przyznany przez Instytut Nauk Ekonomicznych
PAN oraz Redakcję magazynu Polish Market, 27 września 2006;
• III Nagroda Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za program „Wpływ Chemii na
bezpieczeństwo” w konkursie na akcję edukacji ekologicznej
organizowanym podczas Międzynarodowych Targów POLEKO 2006,
listopad 2006;
• Medal Wybitny Eksporter Roku 2006 przyznany podczas IV
Kongresu i III Wielkiej Gali Eksporterów przez Kapitułę Konkursu Klub
Eksportera, Warszawa 24 listopada 2006;
• Tytuł i statuetka Filar Polskiej Gospodarki w trzeciej edycji
ogólnopolskiego plebiscytu redakcji „Pulsu Biznesu” Filary Polskiej
Gospodarki 2006, dla najlepszego przedsiębiorstwa województwa
lubelskiego, 4 grudnia 2006;
• Nagroda Specjalna – za Wybitny Wkład w Rozwój Polskiego
Eksportu, w konkursie „Wybitny Polski Eksporter - Polish Outstanding
Exporter”, Warszawa 18 maja 2007.
Rankingi publikowane w okresie 1.07.2006 r. – 30.06.2007 r.
• Manager Magazine, wrzesień 2006, „Top 500 – Ranking największych
firm nowej Europy”, pozycja 261, pod uwagę brano przychody za 2005 rok
w EUR;
• Dziennik „Rzeczpospolita”, październik 2006 - „Lista 2000”, 80
pozycja w zestawieniu firm o największych przychodach w 2005 rok;
• Dziennik „Rzeczpospolita”, październik 2006 - „Lista 2000”, 12
pozycja wśród „20 największych firm z listy 2 000 notowanych na
giełdzie”, wg przychodów za 2005 rok;
• Dziennik „Rzeczpospolita”, październik 2006 - „Lista 2000”, pozycja
50 wśród „stu najnowocześniejszych przedsiębiorstw” wg punktacji
własnej, w której brano pod uwagę działalność badawczo – rozwojową
firmy (w tym wydatki na tego typu działalność i liczbę zatrudnionych w
działalności badawczo – rozwojowej);
• Gazeta Finansowa, listopad 2006, „Ranking największych polskich
pracodawców”, 69 pozycja, pod uwagę brana była wielkość zatrudnienia;
• Dziennik „Rzeczpospolita”, nr 97 (7692) z 25.04.2007 r. - Lista 500
Największych firm Rzeczpospolitej: poz. 92 - Największe przedsiębiorstwa
w Polsce w 2006 r. wg przychodów ze sprzedaży;
• Dziennik „Rzeczpospolita” nr 97 (7692) z 25.04.2007)Lista 500
Najcenniejszych Przedsiębiorstw: poz. 212 - Firmy wg wartości rynkowej
liczonej na podstawie wielkości sprzedaży, wartości księgowej i EBITDA
oraz bieżącej wyceny spółek giełdowych;
• Parkiet nr 100 (323) z 30.04.2007, “Perły Polskiej Giełdy” Ranking
najbardziej wartościowych przedsiębiorstw: poz. 129 - Najbardziej
wartościowe firmy giełdowe wg oceny przychodów, zysku operacyjnego,
rentowności kapitału i wartości rynkowej w latach 2003-2006;
• Polityka nr 17/18 (2062) z 28.04.2007) Pięćsetka: poz. 79 - Lista
największych przedsiębiorstw w 2006 r. wg przychodów ogółem;
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• Polityka nr 17/18 (2062) z 28.04.2007, Pięćsetka: poz. 37 - 100
największych eksporterów z Listy 500 wg przychodów z eksportu;
• Chemical Review nr 6/2007), Big Exporters: poz. 7 - 40 największych
eksporterów przemysłu chemicznego w Polsce wg wielkości przychodów
netto z eksportu w 2006 r.;
• Dziennik Wschodni z 21 czerwca 2007 r., Złota Setka: poz. 2 - 100
największych firm Lubelszczyzny wg wielkości przychodów w 2006 r.;
• Dziennik Wschodni z 21 czerwca 2007 r., Najbardziej Zyskowne
Firmy: poz. 2 - Firmy Lubelszczyzny o największym zysku netto w 2006 r.;
• Dziennik Wschodni z 21 czerwca 2007 r. Najwięksi eksporterzy: poz. 1
-Firmy Lubelszczyzny o największej wielkości eksportu w tys. zł. za 2006
r.;
• Kurier Lubelski z 28 czerwca 2007 r., Lubelska 100: poz. 3 - 100
największych firm Lubelszczyzny wg wielkości przychodów w 2006 r.;
• Kurier Lubelski z 28 czerwca 2007 r., Firmy Lubelszczyzny o
najwyższym zysku netto: poz. 2 - Firmy Lubelszczyzny o największym
zysku netto w 2006 r..
3.6. Działania na rzecz otoczenia Spółki
W roku obrotowym 2006/2007 Spółka kontynuowała współpracę
sponsorską z wybranymi partnerami lokalnymi. Tradycyjnie największe
zaangażowanie wykazała w zakresie wspierania miejscowych klubów
sportowych: męską drużynę ekstraklasy piłki ręcznej „Azoty” Puławy, a
także wielosekcyjny KS „Wisła” Puławy. W pierwszym półroczu Spółka
była również sponsorem zespołu ekstraklasy piłki nożnej „Górnik” Łęczna.
Natomiast w drugim półroczu sponsorowała cztery występy reprezentacji
narodowej piłki ręcznej kobiet – w tym mecze eliminacyjne do
tegorocznych Mistrzostw Świata. Kontynuowana była również,
wykraczająca poza ramy Lubelszczyzny, wieloletnia współpraca
sponsorska z Team Haręza - drużyną wielokrotnego mistrza świata w
sportach motorowodnych – Tadeuszem Haręzą, jednocześnie rolnikiem
używającym nawozów z „Puław”.
Spółka wspierała też tradycyjnie działalność organizacji społecznych
działających przy Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. propagujących
aktywność turystyczno-sportową pracowników Spółki. Wspierała
wakacyjny wypoczynek dzieci z powiatu puławskiego organizowany przez
lokalne stowarzyszenia społeczno-charytatywne. W tzw. „Akcji letniej”
wzięło udział kilkaset dzieci z rodzin objętych opieką charytatywną tych
instytucji.
Zakłady pamiętają o swoim wyjątkowym otoczeniu historyczno
kulturowym. Sponsorowały, po raz kolejny, odnowę zabytków Kazimierza
Dolnego (Stowarzyszenie „Kazimierska Fara”) i Puław oraz lokalne,
renomowane ośrodki muzealne: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu
Dolnym, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, a także imprezy kulturalne –
m.in. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe w Puławach oraz Festiwal
Kapeli i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Sponsoring objął
tradycyjnie miejscowe organizacje działające na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Zakłady były też sponsorem kilku ogólnokrajowych konferencji i
sympozjów naukowych organizowanych, w zakresie merytorycznym
spójnym ze strategią Spółki, przez Wyższe Uczelnie i Instytuty Naukowe –
także spoza Lubelszczyzny.
Budżet na realizację tych zadań nie przekroczył w roku obrotowym
2006/2007 wysokości 1% przychodów Spółki.
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Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są już kolejny rok uczestnikiem
prospołecznego, międzynarodowego programu przemysłu chemicznego
„Responsible Care” (Odpowiedzialność i Troska).
W celu przybliżenia lokalnej społeczności problematyki ochrony
środowiska, w roku 2006 prowadzono następujące formy działalności:
a) zorganizowano szereg prelekcji dla młodzieży szkolnej,
b) rozpowszechniono coroczny „Raport o stanie środowiska w Zakładach
Azotowych „Puławy” S.A. ”,
c) w listopadzie 2006 roku Zakłady uczestniczyły w Międzynarodowych
Targach Ekologicznych POLEKO 2006 pod hasłem „Kreujemy
ekoprzyszłość”.
Zakłady ukierunkowały swoją aktywność na szeroko pojętą
edukację, ukazanie prośrodowiskowej działalności Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. w obszarach
bezpieczeństwa ekologicznego,
technologicznego i technicznego. Przekazywano informacje na temat
działalności produkcyjnej, proekologicznych działań inwestycyjnych i
organizacyjnych, zastosowań wytwarzanych chemikaliów oraz ich
obecności w życiu codziennym w formie znanych wszystkim produktów
końcowych.
Stoisko Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. otrzymało III nagrodę
Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za najlepiej prowadzoną akcję edukacji ekologicznej oraz nagrodę za
stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy –
Akanthus Aureus.
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4. Szanse, zagrożenia, ryzyka
SZANSE

ZAGROŻENIA I
RYZYKA

Szanse
• Wzrastająca konsumpcja nawozów. Dobra koniunktura zarówno w
krajowym jak i światowym rolnictwie. Przewidywany wzrost zużycia azotu
w Polsce do poziomu dobrze rozwiniętych rolniczo krajów UE;
• Wzrost gospodarczy przekładający się na korzystne prognozy
dotyczące rozwoju rynków dla produktów chemicznych Spółki;
• Rosnące dopłaty unijne dla polskich rolników będą w części
wykorzystane na zakup środków produkcji, w tym nawozów azotowych;
• Aktywa do przejęcia (inne podmioty gospodarcze) szansa na skalę i
efekty synergii;
• Wdrożenie nowej strategii Spółki na lata 2007 – 2017;
• Utrzymujący się w Polsce wysoki wzrost gospodarczy spowodowany
popytem wewnętrznym i wzrostem eksportu. Przyznanie Polsce i Ukrainie
praw organizacji EURO 2012 będzie dodatkowym stymulatorem polskiej
gospodarki;
• Napływ funduszy z UE. Możliwość dofinansowania nowych,
innowacyjnych inwestycji;
• Współpraca z samorządem lokalnym przy tworzeniu Puławskiego
Parku Przemysłowego; ułatwienia dla firm zamierzających inwestować na
terenie PPP; rozwój ekoklastra energetycznego oraz idei utworzenia Parku
naukowo – technologicznego;
• Zdobycie nowych, pojawiających się nisz rynkowych (sprzedaż
nawozów dla potrzeb produkcji surowców do biodiesel);
• Ochrona rynku UE (przez 3-4 następne lata Spółka może
wykorzystywać procedury dumpingowe dla ochrony rynku);
• Utworzenie Centrum Rozwoju Przemysłu Chemicznego, umożliwiające
rozwój nowych technologii i produktów w oparciu o polskie instytucje
naukowe.
Zagrożenia i ryzyka
• Ryzyko wahań cen podstawowych surowców;
Wyniki finansowe Spółki wykazują dużą wrażliwość na kształtowanie się
cen podstawowych surowców używanych do produkcji. Podstawowymi
surowcami są gaz ziemny, benzen, węgiel energetyczny. Udział kosztów
gazu w kosztach zużycia materiałów stanowi około 50% i ponad 30% w
kosztach ogółem. Wszelkie zmiany cen gazu będą miały istotny wpływ na
wyniki finansowe Spółki i na pozycję konkurencyjną wyrobów Spółki na
rynkach eksportowych. Powyższe wymusza poszukiwanie alternatywnych,
konkurencyjnych źródeł dostaw surowców;
• Polityka dostaw gazu. Spółka jest narażona na wystąpienia tego
czynnika w szczególności w okresie zimowym, kiedy niskie temperatury
powietrza powodują wysokie zapotrzebowanie ze strony wszystkich
odbiorców na paliwo gazowe. Występowanie tego czynnika jest także
konsekwencją polityki w zakresie dostaw gazu prowadzonej przez Rosję w
stosunku do krajów sąsiedzkich;
• Nowe inwestycje w regionach z tanim gazem, które mogą być w
przyszłości ograniczeniem dla lokowania inwestycji w Europie (w tym
Polsce);
• Ekspansja Rosji (członek WTO) na rynkach międzynarodowych w
zakresie dostaw gazu i nawozów mineralnych;
• Zmiany kursów walut; około 50% przychodów ze sprzedaży
generowane jest z eksportu (w roku obrotowym 2006/2007 49 %);
aprecjacja PLN czyni eksport produktów Spółki coraz mniej opłacalnym;
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• Zwiększenie konkurencji w branży chemicznej - koncentracje
podmiotów gospodarczych na rynku, zwiększenie roli zakupów
globalnych;
• Konieczność dostosowania instalacji energetycznych do nowych
standardów emisyjnych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
(Dz. U. Nr 260, pozycja 2181 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
20 grudnia 2005r w sprawie standardów emisji z instalacji). W związku z
powyższym istnieje ryzyko związane z naliczeniem kar za przekroczenie
norm emisji dwutlenku siarki do atmosfery. W celu uniknięcia przekroczeń
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A planują do czasu dostosowania swoich
instalacji energetycznych spalanie węgla niskosiarkowego;
• Zatwierdzenie programu REACH. W dniu 13 grudnia 2006 roku
Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny i
udzielania zezwoleń w zakresie substancji chemicznych (REACH).
Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 roku. Będzie się
to wiązało z koniecznością poniesienia wydatków na rejestrację substancji
chemicznych obecnych na rynku;
• Presja cen; wejście znaczących producentów nawozów azotowych tj.
Rumunii oraz Bułgarii do UE skutkować może zwiększeniem konkurencji,
a w konsekwencji obniżką cen nawozów, szczególnie na rynku UE.
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5. Przewidywana sytuacja finansowa i kierunki rozwoju
5.1. Przewidywana sytuacja finansowa
Podstawowe znaczenie dla sytuacji ekonomicznej Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. w roku obrotowym 2006/2007 będą miały
następujące czynniki:
• kształtowanie się ceny ropy naftowej, która może wpłynąć na ceny
gazu ziemnego oraz benzenu;.
• kształtowanie się kursów walut;
• prawdopodobieństwo kolejnych podwyżek stóp procentowych przez
RPP;
• dalszy wzrost produkcji przemysłowej w kraju i na świecie;
• ryzyko uruchomienia nowych, konkurencyjnych inwestycji, instalacji
produkcyjnych na Bliskim Wschodzie, krajach WNP i Chinach;
• przejęcia i akwizycje w branży chemicznej.
W oparciu o analizy przeprowadzone na potrzeby sformułowania
planu na kolejny rok obrotowy, nie przewiduje się istotnych zmian w
sytuacji finansowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w stosunku do
roku 2006/2007.
KIERUNKI
ROZWOJU

5.2. Kierunki rozwoju
Opracowana przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą
strategia rozwoju Spółki na lata 2007 – 2017 przedstawia kierunki działań
rozwojowych, jakie zamierza podjąć Spółka w ciągu najbliższych lat.
Nowa strategia zakłada rozwój poprzez:
1. Dywersyfikację portfela produktowego:
• Rozwój portfela produktowego poprzez budowę nowych instalacji nie
związanych z obecnymi produktami Spółki, oraz rozwój łańcuchów
produktowych na bazie wytwarzanych w Spółce surowców;
• Zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz zdobywanie nowych
rynków dla istniejących produktów, poprzez poszukiwanie dla nich nowych
zastosowań;
• Kompleksowa obsługa klientów produkujących żywice.
2. Dywersyfikację surowcową:
• Inwestycje związane z pozyskaniem tańszego gazu w kraju współpraca z PGNiG w zakresie poszukiwania źródeł gazu;
• Inwestycje w regionach z tańszym gazem ziemnym;
• Poszukiwanie alternatywnych źródeł pozyskiwania wodoru, który
można wykorzystać do syntez nowych produktów.
3. Zwiększenie skali:
• Wykorzystanie szans płynących z konsolidacji i przejęć innych
podmiotów gospodarczych (w kraju i za granicą), w celu zwiększenia skali
i uzyskania synergii a tym samym wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w
sektorze chemicznym;
• Zwiększanie zdolności produkcyjnych na istniejących instalacjach
produkcyjnych.
4. Aktywizację aktywów:
• Zmiana struktury organizacyjnej w kierunku aktywizacji zasobów
ludzkich, w celu zwiększenia efektywności działania Spółki;
• Uruchomienie Puławskiego Parku Przemysłowego i podstrefy
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działania w tym obszarze obejmują
poszukiwanie i współpracę z inwestorami zewnętrznymi, tworzenie
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oddzielnych podmiotów prawnych, także z udziałem Spółki, w celu
budowy nowych instalacji produkcyjnych;
• Stworzenie Centrum Rozwoju Przemysłu Chemicznego. Główne
działania będą skierowane na poszukiwanie nowych technologii i
produktów oraz prowadzenie prac badawczo – rozwojowych. Cel ten
będzie realizowany przez współpracę z jednostkami badawczo –
rozwojowymi, uczelniami wyższymi.
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6. Inne ważne informacje
6.1.Władze Spółki
Zasady dotyczące powoływania osób zarządzających i osób nadzorujących
określa ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz.U. z 2002, nr 171,poz.1397 z późn. zm) oraz Statut Spółki.
RADA
NADZORCZA

W okresie od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. działała Rada
Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w następującym
składzie:

Janusz Radomski

Przewodniczący Rady

Leo Turno

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Wójtowicz

Sekretarz Rady / wybrany przez pracowników Spółki

Marzenna Weresa

Członek Rady

Zbigniew Tkaczyk

Członek Rady / wybrany przez pracowników Spółki
W dniu 25 maja 2007 r. Pan Leo Turno złożył rezygnację z pełnionej
funkcji (z dniem 25.05.2007 r.). Przyczyną rezygnacji było podjęcie
nowych obowiązków zawodowych.
W wyniku rezygnacji Pana Leo Turno, od 25 maja 2007 r. do 30 czerwca
2007 r. 4 – osobowy skład Rady Nadzorczej (niezgodny ze Statutem
Spółki) uniemożliwił zwoływanie posiedzeń Rady oraz podejmowanie
uchwał.

ZARZĄD

Członkowie Zarządu Spółki
Skład osobowy Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na dzień 1
lipca 2006 r. :

Małgorzata
Iwanejko

Prezes Zarządu

Marcin Buczkowski

Członek Zarządu

Mieczysław Wiejak

Członek Zarządu
W okresie 01.07.2006 r. – 31.12.2006 r. w składzie Zarządu nastąpiły
zmiany:
• w dniu 6 października 2006 r. Pan Marcin Buczkowski w związku z
upływem kadencji w dniu 30.06.2006 r. złożył rezygnację z pełnienia
funkcji Członka Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. z dniem 31
października 2006 r.
• w dniu 16 listopada 2006 r. Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Prezesa
Zarządu Panią Małgorzatę Iwanejko. W wyniku przeprowadzonego
postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa i Członków Zarządu Spółki,
Rada Nadzorcza powołała na okres trzyletniej wspólnej kadencji, kończącej
się dnia 16 listopada 2009 r. Zarząd w składzie:
- Krzysztof Lewicki, któremu została powierzona funkcja Prezesa
Zarządu (Uch.RN 223/V/2006 z dnia 16.11.2006 r.)
- Lech Kliza (Uch.RN 225/V/2006 z dnia 16.11.2006 r.)
- Lech Bernard Schimmelpfennig (Uch.RN 224/V/2006 z dnia
16.11.2006 r.)
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- Stanisław Karczewski (Uch.RN 227/V/2006 z dnia 16.11.2006 r.)
- Mieczysław Wiejak - wybrany przez pracowników Spółki na podstawie
§ 27 ust.1 Statutu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., w związku z
upływem kadencji członka Zarządu wybieranego przez pracowników
powołany do Zarządu Uchwałą RN 226/V/2006 z dnia 16.11.2006 r.)
• w dniu 15 grudnia 2006 r. Pan Stanisław Karczewski z powodów
osobistych złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu.
Skład osobowy Zarządu na dzień 30.06.2007 r.:
Krzysztof Lewicki

Prezes Zarządu

Lech Kliza

Członek Zarządu

Lech
Schimmelpfennig
Mieczysław Wiejak

Członek Zarządu
Członek Zarządu
W dniu 27 lipca 2007 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o
odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Lewickiego.
Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących Spółkę w roku
obrotowym 2006/2007
Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących
Spółkę w roku obrotowym 2006/2007 została przedstawiona w
Sprawozdaniu finansowym za rok 2006/2007, Dodatkowe noty
objaśniające, Punkt 9.
Uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia
decyzji o emisji lub wykupie akcji
Osobom zarządzającym przysługują uprawnienia wynikające ze
Statutu, KSH, Regulaminu Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego, innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W szczególności, osoby zarządzające uprawnione są :
1. do wspólnego prowadzenia spraw Spółki;
2. każdy z członków Zarządu jest obowiązany do prowadzenia spraw nie
wymagających uchwały Zarządu w zakresie dokonanego między członkami
Zarządu podziału czynności;
3. każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek do działania poza
przyznanym mu przez Zarząd zakresem czynności, jeżeli nie może działać
właściwy członek Zarządu lub wymaga tego dobro i interes Spółki;
4. każdy członek Zarządu ma prawo do zasięgania informacji o
podejmowanych przez innych członków Zarządu działaniach;
5. do zakresu działania Prezesa Zarządu należy ponadto:
• składanie w imieniu Zarządu sprawozdań oraz przedstawianie
wniosków wymagających uchwał innych władz Spółki;
• reprezentowanie Zarządu na Walnym Zgromadzeniu oraz wobec
Rady Nadzorczej;
• otwieranie i prowadzenie posiedzeń Zarządu.
Wszelkie umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi,
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub
zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy
ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki
przez przejęcie
Umowa o pracę
W razie odwołania z funkcji członka Zarządu i rozwiązania umowy o
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pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków
wynikających ze stosunku zatrudnienia – przysługuje odprawa.
Umowa o zakazie konkurencji :
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 działalności konkurencyjnej w okresie 12 m-cy po ustaniu
stosunku pracy, pracownik otrzymuje od Spółki odszkodowanie.
W przypadku naruszenia zakazu konkurencji pracownik traci prawo do
otrzymania odszkodowania, a kwoty pobrane z tytułu odszkodowania
podlegają zwrotowi.
W przypadku odwołania ze stanowiska członka Zarządu lub przeniesienia
na inne stanowisko pracodawca może zwolnić z zakazu konkurencji.
W posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających jest następująca
liczba akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.:
Liczba akcji
Rada Nadorcza
1 Członek Rady Nadorczej
Zarząd
1 Członek Zarządu
2 Członek Zarządu
3 Członek Zarządu

370
642
447
244

W roku obrotowym 2006/2007 osoby sprawujące funkcje zarządcze
jak i nadzorujące w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. nie posiadały
udziałów i akcji w jednostkach powiązanych Spółki.
6.2. Umowy znaczące
UMOWY
ZNACZĄCE

Umowy na zakup surowców i mediów
• W dniu 12.03.2007 r. Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.
poinformował, że został podpisany aneks do Umowy sprzedaży gazu
wysokometanowego zawartej z PGNiG w dniu 14.01.1999 r (umowa
znacząca), określający wielkość maksymalnej Mocy umownej na bieżący
rok kalendarzowy. Moc umowna na rok 2007 została ustalona na poziomie
105 000 Nm3/h.
• W dniu 10 stycznia 2007 r. Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy’
S.A. poinformował, że w związku z podpisaniem w dniu 9 stycznia 2007 r.
Aneksu do umowy o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług
przesyłowych z dnia 20.12.1999 r. zawartej z Lubelskimi Zakładami
Energetycznymi "Lubzel" SA, aktualizuje informację dotyczącą w/w
umowy
przedstawioną
w
raporcie
bieżącym
4/2006.
Aneks określa ceny energii elektrycznej na 2007 r. Szacunkowa wartość
umowy w 2007 r. wyniesie 164 mln zł. Ceny i stawki opłat za usługi
przesyłowe oraz opłaty abonamentowe w 2007 r. określone są w taryfie dla
energii elektrycznej PSE-Operator S.A. zatwierdzonej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15.12.2006 r.
Wartość energii (łącznie z przesyłem) zakupiona w ramach w/w umowy
przez Zakłady w 2006 r. wyniosła 159 mln. Planowany wzrost w 2007 r.
wynika głównie ze zwiększonej ilości zakupywanej energii elektrycznej
oraz wzrostu cen.
• W dniu 4 stycznia 2007 r. Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.
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skierował do firmy EMFESZ NG POLSKA Sp. z o.o. ("EMFESZ") pismo
informujące, że odstępuje od umowy na dostawy gazu ziemnego zawartej z
tą firmą w dniu 27 marca 2006 r., ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2007 r..
Spółka informowała o zawarciu powyższej umowy w raporcie bieżącym nr
28/2006. Przyczyną odstąpienia od w/w umowy jest brak rozpoczęcia przez
EMFESZ dostaw gazu w roku 2006, jak również nie zawarcie przez
EMFESZ umowy przesyłowej gazu z operatorem systemów przesyłowych
oraz konieczność wcześniejszego zaplanowania i zbilansowania całości
dostaw gazu ziemnego przez Spółkę i zawarcia odpowiednich umów z
innymi dostawcami gazu.
Umowy handlowe
W dniu 27 lipca 2006 r. Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.
poinformował, iż został zakończony proces kontraktacji nawozów: saletry
amonowej, mocznika, RSM-u oraz siarczanu amonu skierowanych do
sprzedaży na rynku krajowym w roku obrotowym 2006/2007. Sprzedaż
realizowana w formie kontraktów stanowi ok. 80% całego wolumenu
sprzedaży nawozów w kraju. W roku obrotowym 2006/2007 Zakłady
Azotowe "Puławy" S.A. zobowiązały się dostarczyć polskim odbiorcom w
ramach kontraktów o 12% więcej nawozów w porównaniu ze sprzedażą
zrealizowaną w tej samej formie w poprzednim roku obrotowym. Spółka
planuje uzyskać w wyniku tej sprzedaży przychody w wysokości ok. 500
mln zł.
6.3. Transakcje z podmiotami powiązanymi i syntetyczna ocena
podmiotów, w których Spółka posiada udziały
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawierały transakcje z podmiotami
powiązanymi:
BBM świadczy usługi przeładunku i składowania dla produktów Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A.;
ELZAP wykonuje i remontuje instalacje elektryczne, remontuje maszyny
elektryczne; odbiorca mediów energetycznych;
CTL KOLZAP dzierżawca środków trwałych oraz maszyn, urządzeń i
środków transportu szynowego i drogowego, a także innych nieruchomości
(w tym wagony i cysterny), świadczy usługi w zakresie spedycji kolejowej;
odbiorca mediów energetycznych;
PROZAP świadczy usługi architektoniczne i inżynierskie (usługi z zakresu
dokumentacji
projektowej),
poligraficzne,
sprzedaż
osprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego;
odbiorca mediów energetycznych;
NAVITRANS świadczy usługi spedycyjne przy eksporcie produktów
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.;
STO-ZAP wykonuje usługi porządkowe, dostarczanie posiłków
profilaktycznych,
usługi
gastronomiczne;
odbiorca
mediów
energetycznych;
REMZAP świadczy usługi budowlane, montażowe, remontów
mechanicznych instalacji, budowy rusztowań, wymiany i napraw stolarki
aluminiowej, izolerskie, dekarskie, blacharskie, ponadto produkuje
uszczelnienia techniczne; odbiorca mediów energetycznych;
MEDICAL świadczy dla pracowników Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A. kompleksowe usługi profilaktyczno - lecznicze z zakresu medycyny
pracy, medycyny ogólnej, specjalistycznej, ratownictwa chemicznego,
prowadzi również aptekę;
D.W. JAWOR świadczy usługi turystyczne w zakresie organizacji
wypoczynku: noclegi, usługi gastronomiczne, organizacja imprez
okolicznościowych, kursów zawodowych, prowadzi obiekty sportowe i
działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej.
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W roku obrotowym 2006/2007 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
dokonały z n.w. podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi transakcje,
których wartość (łączna) przekracza wyrażoną w zł równowartość kwoty
500.000 EUR.
ELZAP
PROZAP
REMZAP
STOZAP
BBM
NAVITRANS
CTL KOLZAP

Wartość transakcji w tys. zł
4 936,7
3 400,7
16 764,4
2 915,4
6 103,5
3 819,4
102 507,4

Podstawowe parametry finansowe w jednostkach powiązanych Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. za okres 01.07.2006 r. – 30.06.2007 r. (rok
obrotowy w spółkach powiązanych odpowiada kalendarzowemu)
tys. zł
Nazwa podmiotu

Przychody
ze sprzedaży

Wynik
netto

Aktywa
(na 30.06.07)

Kapitał
własny
(na 30.06.07)

Spółki zależne
ELZAP

7 876

215

2 693

1 406

DW "JAWOR"

1 995

75

4 121

3 896

0

(-)1

47

47

MEDICAL

3 502

946

1 715

1 552

PROZAP

9 677

368

7 893

3 353

REMZAP

20 324

1 307

13 119

6 011

7 062
117
Spółki stowarzyszone

2 436

1 815

MELAMINA III

STO-ZAP
BAŁTYCKA BAZA
MASOWA

10 467

1 836

49 205

18 904

7 992

570

1 502

1 091

102 396

542

17 395

4 579

NAVITRANS
CTL "KOLZAP"

Węzłowe wskaźniki finansowe dla podmiotów powiązanych z Zakładami
Azotowymi „Puławy” S.A.
Nazwa podmiotu

Zyskowność
sprzedaży
(w %)

Rentowność
majątku
(w %)

Rentowność
kapitału
własnego
(w %)

Płynność
szybka

Spółki zależne
ELZAP
DW "JAWOR"
MELAMINA III
MEDICAL

2,9

8,0

14,6

1,2

3,8

1,8

1,9

5,0

-2,1

-2,1

5,5

6,1

2,7

4,9

PROZAP

3,8

4,7

11,0

0,9

REMZAP

6,4

10,0

21,7

0,9

1,6
4,6
Spółki stowarzyszone

6,2

3,1

10,8

0,3

STO-ZAP
BAŁTYCKA BAZA
MASOWA

19,4

4,1
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NAVITRANS

6,2

32,9

45,3

3,3

CTL "KOLZAP"

0,8

4,6

17,4

1,3

Celem procesu wyodrębnienia spółek zależnych ze struktury
przedsiębiorstwa było utworzenie podmiotów, zdolnych do samodzielnego
działania w warunkach gospodarki rynkowej.
W rezultacie tego wyodrębnienia oczekuje się, że będzie następować:
• wzrost efektywności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. poprzez
obniżenie kosztów związanych z pozyskiwaniem usług świadczonych przez
wyodrębnione spółki;
• poprawa terminowości i jakości wykonywania usług przez niezależne
podmioty;
• poprawa efektywności pracy wyodrębnionych podmiotów w efekcie
pełnego wykorzystania majątku trwałego i obrotowego oraz siły roboczej;
• uproszczenie struktury zarządzania Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A. przy jednoczesnej poprawie przepływu informacji;
• możliwość skutecznej oceny efektywności gospodarowania kapitałami;
• zabezpieczenie pełnego wykorzystania majątku będącego w dyspozycji
spółek poprzez pozyskiwanie zleceń spoza Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A. .
Wykaz podmiotów w których Spółka posiada pośrednio przynajmniej
10% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. poprzez Spółkę stowarzyszoną
„BBM” (50% udziałów w kapitale zakładowym), posiadają dodatkowo
(pośrednio) 12,5% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki
„Navitrans” Sp. z o.o. Spółka „BBM” od stycznia 2005 r. posiada 25%
udział w kapitale zakładowym Spółki „Navitrans” (32 udziały o łącznej
wartości nominalnej 20.000 zł). Zaangażowanie kapitałowe „BBM” w
Spółce „Navitrans” pozwala m.in. na lepszą współpracę i koordynację
działań obu podmiotów w obszarze spedycyjno-przeładunkowym eksportu
nawozów azotowych z Zakładów Azotowych „Puławy” S.A..
6.4. Inne ważne informacje
6.4.1. Stopień realizacji zleconych przez WZ zadań do wykonania
Uchwała NWZ Nr 3 z dnia 27.07.2006 r. w sprawie nabycia przez
Spółkę aktywów trwałych (Akt Notarialny A Nr 12887/2006 z
dn.27.07.2006r.) w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Sekcja Odzysku
Melaminy (MRU)”.:
Stopień realizacji:
Trwa rozruch technologiczny. Przewidywany termin oddania inwestycji do
eksploatacji – koniec roku 2007.
6.4.2.Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia
prawa własności papierów wartościowych Spółki oraz wszelkich
ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na
akcje Spółki.
Akcje nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być
przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb
Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte
przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki – przed
upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji
na zasadach ogólnych. Akcje pracownicze trafią do obrotu giełdowego
01.02.2008 r.
6.4.3. Darowizny
Uchwały Zarządu o przekazaniu darowizn w okresie od 01.07.2006 r. do
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30.06.2007 r.
DAROWIZNY

Nr
34/2006/
2007

data
25
lipiec
2006

43/2006/
2007

1 sierpień
2006

44/2006/2
007

1 sierpień
2006

78/2006/2
007

1
wrzesień
2006
3
październik
2006

101/2006/
2007

113/2006/
2007

17
październik
2006

114/2006/
2007

17
październik
2006
25
październik
2006

122/2006/
2007
227/2006/
2007
248/2006/
2007

28
luty
2007
20.03.2007

259/2006/
2007

27 marzec
2007

260/2006/
2007

27 marzec
2007

262/2006/

27 marzec

w sprawie
Darowizna
na
rzecz
Parafii
Rzymskokatolickiej Świętej Rodziny
w Puławach z przeznaczeniem na
budowę nowej świątyni
Darowizna dla Fundacji na rzecz osób
niewidomych i niepełnosprawnych
„Pomóż i Ty” z dopiskiem „Operacja i
rehabilitacja Łukasza Osica”
Darowizna na rzecz pracownika ZAP
Pana
Sławomira
Żybury
z
przeznaczeniem na zakup baterii do
procesora mowy implantu przez okres
11 miesięcy po 600 zł/miesiąc tj. do
30.06.2007 r. Miesięczna kwota
wypłacana będzie po okazaniu w kasie
ZAP faktury zakupu baterii
Darowizna dla członków rodziny
zmarłego byłego pracownika ZAP
Krzysztofa Grzebienia
Darowizna na rzecz Pana Sławomira
Żybury (Uchwała Zarządu Nr
101/2006/2007 z dnia 03.10.2006 r.) –
Rada Nadzorcza ZAP Uchwałą Nr
215/V/2006 z dnia 20.10.2006 r.
wyraziła
zgodę
na
dokonanie
darowizny.
Nieodpłatne przekazanie drukarki HP
OFFICE JET PRO 1175 C nr inw
491-8473 na rzecz Stowarzyszenia
MONAR w Puławach
Darowizna na rzecz Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami Oddział w
Puławach
Darowizna samochodu gaśniczego
wodno-pianowego na rzecz Związku
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
Oddział w Baranowie
Darowizna na rzecz Puławskiego
Towarzystwa Tradycji Narodowych
Darowizna na rzecz pracownika Pana
Józefa Golucha na pokrycie kosztów
leczenia
Koło Łowieckie przy Zakładach
Azotowych „PUŁAWY” S. A. – do 3
ton mocznika oraz do 1 tony saletry
amonowej
Towarzystwo
Opieki
nad
Ociemniałymi w Laskach – do 2 ton
saletry amonowej oraz do 1 tony
mocznika
Pani Jadwiga Lis zam. Opatkowice
108 – do 600 kg saletry amonowej
Związek Strzelecki / Oddział Puławy
im.
15
PP
„Wilków”
na
zorganizowanie
inscenizacji
historycznej wydarzeń, jakie miały
miejsce w Puławach 24 kwietnia 1945
Stowarzyszenie Monar – Poradnia

kwota
12 000 zł

Równowar.
w złotych
5 000 EUR
600 zł na
miesiąc,
przez 11 mcy

10 000 zł
25.000 zł

wartość
rynkowa
280 zł
2 500 zł
wartość
rynkowa
brutto 4200
zł
200 zł
5 000 EUR
wartość
rynkowa
brutto
2 523 zł
wartość
rynkowa
brutto
1 699 zł
wartość
rynk. brutto
309 zł
1 000 zł

1 000 zł
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2007

2007

326/2006/
2007

12 czerwiec
2007

361/2006/
2007

26 czerwiec
2007

362/2006/
2007

26 czerwiec
2007

18/97

20 styczeń
1997

28/III/98

10 wrzesień
1998

Profilaktyki i Terapii Uzależnień w
Puławach
Darowizna z przeznaczeniem na
nagrody
dla
zwycięzców
ogólnopolskiej
akcji
zakładów
chemicznych,
realizatorów
międzynarodowego
Programu
„Odpowiedzialność i Troska” pod
nazwą „Drzewko za butelkę”
Darowizna na rzecz Wydziału
Programów
Katolickich
PSE
„POLEST” z przeznaczeniem na
organizację Misterium Wspomnienie
w Bazylice p.w. Św. Stanisława w
Lublinie w dniu 1 lipca 2007 r
Darowizna na rzecz Stowarzyszenia
„Wspólne Korzenie” w Lublinie z
przeznaczeniem na wakacyjny pobyt
w Polsce dzieci z Ukrainy, mających
status
pokrzywdzonych
wskutek
wybuchu elektrowni w Czarnobylu
Przekazywanie ciekłego azotu dla
Wydziału Chemii UMCS w Lublinie
na potrzeby Uczelni
Przekazywanie ciekłego azotu na
potrzeby Spółki „Medical”

6 000 zł

3 000 zł

5 000 zł

1 500 kg
miesięcznie

Zgodnie z art. 19 b Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o
komercjalizacji i prywatyzacji tylko w jednym przypadku tj. Uchwała
Zarządu nr 101/2006/2007 z dnia 3 października 2006 r wymagana była
zgoda Rady Nadzorczej.
DZIERŻAWA
MAJĄTKU

6.4.4. Dzierżawa majątku Spółki
Na dzień 30.06.2007 r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. miały
podpisane 27 umów najmu z 26 podmiotami gospodarczymi na czas
nieokreślony oraz 30 umów dzierżawy z 27 podmiotami gospodarczymi na
czas nieokreślony.
Umowy dzierżawy i najmu dotyczyły gruntów, budynków, budowli,
pomieszczeń i lokali.
Miesięczny łączny czynsz dzierżawny wynosi 303 tys. zł.
W miesiącu lipcu 2006 r. Spółka za zgodą Ministra Skarbu Państwa zrzekła
się użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 2,5181 ha i wartości
księgowej 1 612 849,69 zł na rzecz Gminy Puławy.
W przypadkach rozporządzania składnikami majątku trwałego o wartości
przekraczającej 50 000 EUR, które wymagały uzyskania zgody Ministra
Skarbu Państwa na dokonanie takiej czynności prawnej zgodnie z art. 5
Ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa z dnia 08.08.1996 r., Spółka powiadamiała Ministra Skarbu
Państwa o zamiarze dokonania takiej czynności prawnej i uzyskała zgodę.

OBIEKTY
SOCJALNO _
BYTOWE

POSTĘPOWANIA
SĄDOWE

6.4.5. Obiekty socjalno – bytowe
Obiekty socjalno – bytowe Spółki tj. Ośrodek RekreacyjnoWypoczynkowy n/Wisłą oraz Wypożyczalnia Sprzętu TurystycznoSportowego posiadają uregulowany stan prawny. Grunty są w wieczystym
użytkowaniu Zakładów Azotowych ”Puławy” S.A., budynki i budowle są
własnością Spółki.
6.4.6. Postępowania sądowe
Postępowania sądowe wszczęte przez Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A.:
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KONTROLE
ZEWNĘTRZNE

• Sprawy z powództwa Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. – 12
(dwanaście) na ogólną wartość przedmiotu sporów 2 273,8 tys. zł;
• Sprawy znajdujące się w toku postępowania egzekucyjnego – 62
(sześćdziesiąt dwa) postępowania, gdzie Zakłady dochodzą łącznej
kwoty 15 716 tys. zł;
• Sprawy znajdujące się w toku postępowania upadłościowego – 42
(czterdzieści dwa) postępowania na ogólną wartość (kwota zgłoszona)
8399 tys. zł i 29 tys. EUR;
• Sprawy znajdujące się w toku postępowania układowego –2 (dwie)
sprawy o łącznej wartości (kwota zgłoszona) 9 tys. zł;
• Sprawy pracownicze lub z zakresu prawa pracy – 9 (dziewięć) spraw.
W dniu 6.07.2007 r. wpłynął do Zakładów odpis wniosku (przeciwko
Zakładom) o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę 396 tys.
zł.
6.4.7. Kontrole zewnętrzne
W okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r., w
Zakładach Azotowych „Puławy” S.A., organa kontrolne zewnętrzne
przeprowadziły łącznie 48 kontroli.
Organy kontrolujące (liczba kontroli) to:
• Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Lublinie (1)
• Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy Lublin (2)
• Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Instytutem Przemysłu
Organicznego (1)
• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie (1)
• Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie (1)
• Urząd Celny w Lublinie (1)
• Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych w Lublinie (2)
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie (3)
• Polskie Centrum Badań i Certyfikacji O/Piła (1)
• Archiwum Państwowe w Lublinie (1)
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach (3)
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach (31).
Tematy kontroli (w kolejności chronologicznej z wyłączeniem kontroli
sanitarnych) to:
• Rzetelność złożonej kwartalnej informacji podsumowującej o
wewnątrz-wspólnotowych dostawach za IV kwartał 2004 r. z firmą
„Lepidla, S.R.O” ze Słowacji - Lubelski Urząd Skarbowy;
• Polityka handlowa firmy oraz działalność związana z produkcją i
sprzedażą nawozów od 1998 roku - Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów w Warszawie;
• Kontrola zgodności wykonania II i III etapu budowy parkingu na
samochody ciężarowe na terenie Zakładów Azotowych „Puławy" S.A. w
Puławach przy bramie nr 5 z Projektem budowlanym - Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach;
• Zawieranie i realizacja wybranych umów związanych z
zagospodarowaniem odpadów generowanych przez Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. w latach 1998 - 2006 Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura
w Lublinie;
• Prawidłowość wprowadzania kompostów do obrotu - Wojewódzki
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie;
• Kontrola zagadnień związanych z atmosferami wybuchowymi
występującymi na stanowiskach pracy w Zakładach Azotowych „Puławy”
S.A. - Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w
Lublinie;
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• Produkcja nawozów oznaczonych znakiem jakości Q - Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji, Oddział Piła;
• Kontrola stosowania Procedury Uproszczonej w okresie od 15.07.2006
r. do 31.07.2006 r. - Urząd Celny w Lublinie;
• Kontrola dotycząca wykonanej w 2005 roku działalności objętej
postanowieniami Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji,
składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Przemysłu Organicznego;
• Ekspertyza materiałów archiwalnych z lat 1963-1985 przygotowanych
do przekazania do Archiwum Państwowego w Lublinie oraz kontrola
sprawdzająca (lustracja) Archiwum Zakładowego Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. dot. realizacji poleceń pokontrolnych wydanych przez
Archiwum Państwowe w Lublinie w dniu 06.05.2005 r. - Archiwum
Państwowe w Lublinie;
• Prawidłowość wprowadzania nawozów do obrotu - Wojewódzki
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie;
• Przestrzeganie przepisów bhp i prawa pracy - Państwowa Inspekcja
Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie;
• Czynności kontrolno-rozpoznawcze w odniesieniu do elektrofiltru na
kotle OP – 215 Nr 3, zlokalizowanego w Centrum Energetycznym na
działce nr ew. gr. 259 w Puławach dotyczące zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym, stanowiącym podstawę wydania
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z wymaganiami przepisów
przeciwpożarowych - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Puławach;
• Czynności kontrolno-rozpoznawcze w odniesieniu do wykonania I
etapu przebudowy (modernizacji) Instalacji Kwasu Siarkowego i Oleum w
Centrum Produkcji Kaprolaktamu na działce nr ew. gr. 262 w Puławach
dotyczące zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,
stanowiącym podstawę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z
wymaganiami przepisów przeciwpożarowych - Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Puławach;
• Kontrola sprawdzająca, problemowa Centrum Energetycznego w
zakresie ochrony powietrza za 2006 rok dotycząca systemu ciągłych
pomiarów emisji – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ)
w Lublinie;
• Kontrola problemowa w zakresie gospodarki odpadami z
energetycznego spalania węgla (o kodzie 1000102 i 1000180) –
Składowisko popiołu i żużla - WIOŚ w Lublinie;
• Przeciwdziałanie poważnym awariom w Centrum Produkcji Saletry
Amonowej, Wydział Syntezy - WIOŚ w Lublinie.
Kontrole sanitarne dotyczyły warunków pracy w zakresie wymagań
higienicznych i zdrowotnych, w tym narażeń pracowników na czynniki
szkodliwe dla zdrowia, oceny realizacji ogólnych wymogów sanitarnych
oraz wcześniejszych zaleceń w kontrolowanych komórkach, a także
zabezpieczenia pracowników na stanowiskach pracy w poszczególnych
komórkach organizacyjnych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A..
W odniesieniu do dziewięciu kontroli zewnętrznych zostały wydane,
przez zewnętrzne organy kontrolujące, pisemne polecenia pokontrolne (w
postaci zarządzeń, decyzji, wystąpień, nakazów), zobowiązujące Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. do likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości.
Polecenia te, w większości, zostały już wykonane, a pozostałe są w trakcie
realizacji, przy czym dla żadnego z niezrealizowanych poleceń
pokontrolnych wydanych przez organa kontrolne zewnętrzne w okresie od
01.07.2006 r. do 30.06.2007 r. nie minął termin wykonania.
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Informacja dotycząca podmiotu badającego sprawozdanie finansowe
Spółki
Dane za rok obrotowy 2005/2006:
umowa na usługi audytorskie z dnia 23.12.2005 r.:
• przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego wg
stanu na 31.12.2005 r.
• badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od 01.07.2005 r. do 30.06.2006 r.
• wysokość wynagrodzenia za przegląd i badanie sprawozdania :
180.000,00 zł
• wynagrodzenie za tłumaczenie na język angielski raportu i opinii 70,00
zł za stronę.
Dane za rok obrotowy 2006/2007 :
umowa na usługi audytorskie z dnia 21.12.2006 r.:
• przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego wg
stanu na 31.12.2006 r.
• badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od 01.07.2006 r. do 30.06.2007 r.
• wysokość wynagrodzenia za przegląd i badanie sprawozdania :
180.000,00 zł
• wynagrodzenie za tłumaczenie na język angielski raportu i opinii 70,00
zł za stronę.

Oświadczenie Zarządu
Oświadczamy, że przedstawione Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. za rok obrotowy 2006/2007 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć a także
sytuacji, zagrożeń i ryzyk Spółki.
Zarząd Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu
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