Pozostałe informacje
do raportu kwartalnego SA-Q 4/2004

1. Stanowisko Zarządu ZA „Puławy” SA odnośnie do możliwości zrealizowania
wcześniej publikowanych prognoz.
Zakłady Azotowe „Puławy” SA nie publikowały prognoz wyników na rok 2004/2005.

2. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Zakładów
Azotowych „Puławy” SA
Na dzień 30 czerwca 2005 roku 100% akcji ZA „Puławy” SA należało do Skarbu Państwa.
3. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Zakładów Azotowych „Puławy” SA lub
uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Zakłady Azotowe
„Puławy” SA, zgodnie z posiadanymi przez Zakłady Azotowe „Puławy” SA
informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2005 roku nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania
akcji ZA „Puławy” SA

4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej,
W raportowanym okresie Zakłady Azotowe „Puławy” SA oraz jednostki zależne nie były
stroną postępowania sądowego lub administracyjnego w żadnych sprawach dotyczących
zobowiązań lub wierzytelności Zakładów Azotowych „Puławy” SA lub jednostek zależnych,
których przedmiotem sporu byłaby kwota stanowiąca równowartość co najmniej 10%
kapitałów własnych Spółki.

Na dzień 30 czerwca 2005 r. łączna wartość postępowań dotyczących zobowiązań i
wierzytelności Zakładów Azotowych „Puławy” SA, wynosi 28 621,2 tys. zł i 27,4 tys. EUR,
co przy wartości kapitału własnego 796 732 tys. zł na dzień 30 czerwca 2005 roku, nie
stanowi 10% tego kapitału.
Inne postępowania dotyczące zobowiązań i wierzytelności
1. W październiku 2004r. zostało wszczęte przez Urząd Celny w Lublinie wobec ZA
„Puławy” SA postępowanie w sprawie należności celnych oraz wysokości
zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług (VAT) wynikających z
kontraktu zawartego przez Spółkę z firmą Eurotecnica Contractors and Engineers
S.p.A. na budowę Wytwórni Melamina III.
W styczniu 2005r. w/w postępowanie zostało zawieszone w związku z wystąpieniem
Urzędu Celnego w Lublinie o pomoc prawną do organu celnego Republiki Włoskiej w
sprawie weryfikacji wartości celnej towarów objętych zgłoszeniami celnymi w
związku z kontraktem nr PL/430528900/2002/2842 na dostawę aparatury i
materiałów.
Nadal niewykluczone jest prawdopodobieństwo odprowadzenia do budżetu państwa
podatku VAT wraz z naliczonymi odsetkami. Kwota roszczenia wynosi 4 200 000
EUR x 22%, bez odsetek karnych.

5. Informacje o zawarciu przez Zakłady Azotowe „Puławy” SA lub jednostkę od niego
zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych
transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku
roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro
- jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach
rynkowych w ramach grupy kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikają z
bieżącej działalności operacyjnej.
W raportowanym okresie nie wystąpiły przedmiotowe transakcje.

6. Informacje o udzieleniu przez Zakłady Azotowych „Puławy” SA lub przez
jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji
W raportowanym okresie Zakłady Azotowe „Puławy” SA oraz jednostki zależne nie udzielały
poręczeń lub gwarancji o łącznej wartości istniejących poręczeń stanowiących wartość co
najmniej 10 % kapitałów własnych ZA „Puławy” SA

7. Inne informacje, które zdaniem Zakładów Azotowych „Puławy” SA są istotne dla
oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich
zmian.
7.1 Odwołanie Członka Zarządu
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Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 4 czerwca 2005r. nr 122/V2005 został
odwołany z funkcji Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” SA Pan Zenon
Gruszecki. Umowa o pracę została z Panem Zenonem Gruszeckim rozwiązana na mocy
porozumienia stron z dniem 25 lipca 2005r.
W prasie centralnej ukazało się ogłoszenie Rady Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym
na Członka Zarządu Z.A. „Puławy” SA gdzie określono na datę 8 sierpnia 2005r. otwarcie
ofert, a na datę 19 sierpnia 2005r. przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.
Dotychczasowe obowiązki odwołanego Członka Zarządu na mocy uchwały Zarządu zostały
podzielone pomiędzy urzędującymi Członkami Zarządu.
7.2 Kadry i wynagrodzenia
Zakończono prace nad nowym Taryfikatorem Stanowisk Pracy.
Przeprowadzono regulacje płacowe mające na celu m.in.: zniwelowanie nieuzasadnionych
różnic w wynagrodzeniu wśród pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach
pracy – koszt 12 mln zł, których skutki po raz pierwszy w pełnym wymiarze odnotowano w
IV kwartale roku 2004/2005
Opracowano system okresowych ocen pracowniczych i rozpoczęto proces jego wdrażania.
Rozpoczęto cykl szkoleń kadry kierowniczej na temat:
•

„Rozwój kompetencji kierowniczych”– szkoleniem objętych ok.400 pracowników

•

„System okresowych
pracowników.

ocen

pracowniczych”–

szkoleniem

objętych

ok.600

7.3 Zmiany organizacyjne
W raportowanym okresie dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Działu Obsługi
Zarządu i utworzono Zespół PR i Kontaktów z Giełdą.
7.4 Zmiany systemu organizacji czasu pracy
Wprowadzenie w Kodeksie Pracy nowej definicji doby pracowniczej wymaga zgodnie z
zaleceniami PIP zmiany organizacji czasu pracy na stanowiskach pracy zmianowej. W
związku z powyższym w Z.A. „Puławy” S.A został uruchomiony pilotażowy program
pięciobrygadowego systemu organizacji czasu pracy na wytypowanych wydziałach i
wytwórniach produkcyjnych na okres rozliczeniowy 10 tygodni; od 10 czerwca do 18 sierpnia
2005 r.
7.5 Etatyzacja
Na dzień 30.06.2005 r. etatyzacja Zakładów Azotowych „Puławy” SA wynosiła 3311 etatów,
natomiast faktyczne zatrudnienie wynosiło 3255 pracowników.
7.6 Prace nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy i Taryfikatorem Stanowisk Pracy
Trwają negocjacje nad przyjęciem ZUZP w ramach których zlecono opracowanie
Taryfikatora Stanowisk Pracy .
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8. Wskazanie czynników, które w ocenie Zakładów Azotowych „Puławy” SA będą
miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego
kwartału.
Pozycja Zakładów Azotowych „Puławy” na rynku krajowym i międzynarodowym jest
stabilna z tendencją do wzrostu udziału poszczególnych produktów w rynku. Zdolności
produkcyjne melaminy i kaprolaktamu utrzymane zostaną na wysokim poziomie. Prognozuje
się utrzymanie na dotychczasowym poziomie cen na sprzedawane produkty (wzrost cen
kaprolaktamu, saletry na eksport).
Wpływ na osiągane wyniki będą miały ceny zużywanych przez Spółkę surowców.
Najistotniejsze znaczenie odgrywają surowce strategiczne, dostawy ich jednak są
gwarantowane długookresowymi umowami. Niekorzystny wpływ odegra w najbliższych
okresach możliwy wzrost cen gazu ziemnego.
Wpływ na wyniki Zakładów Azotowych „Puławy” będą miały również kursy walut (euro,
USD). Wynika to z faktu, iż Spółka dokonuje zakupów części surowców za granicą oraz
eksportuje 50% produkcji (rozliczenia w walutach obcych).
Pozostałe czynniki, które mogą w najbliższym okresie wpłynąć na wyniki przedsiębiorstwa
to: polityka rządu w obszarach dotyczących Spółki, działania i regulacje Unii Europejskiej,
koniunktura ekonomiczna w gospodarce światowej w branży chemicznej oraz branż będących
odbiorcami końcowymi wyrobów przetworzonych na bazie produktów wytwarzanych przez
Spółkę, koniunktura na rynku krajowym (w szczególności rolnictwo).
W ocenie Zakładów Azotowych „Puławy” SA I kwartał roku obrotowego 2005/2006. będzie
charakteryzował się tradycyjnie minimalnie niższymi przychodami ze sprzedaży nawozów, co
związane jest z sezonowością ich aplikacji. Nadchodzący okres zbiorów i żniw oraz
perspektywa uzyskania wyższych dopłat unijnych dla około 1,5 miliona rolników stanowi
czynnik utrzymania popytu na krajowym rynku na stałym poziomie.
Prawdopodobieństwo utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce oraz
dobrej koniunktury na rynku europejskim pozwolą na osiągnięcie porównywalnych wyników
na sprzedaży Spółki w kolejnym kwartale.
Wśród czynników, które będą miały największe znaczenie w nadchodzącym okresie
wymienić należy:
•

sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie;

•

kształtowania się kursów walut (USD, EUR),

•

popyt krajowy na nawozy i popyt światowy na chemikalia; kształtowanie się cen
ropy naftowej, która może wpłynąć na ceny gazu ziemnego oraz benzenu;

•

wyniki oferty publicznej ZA „Puławy” SA przewidzianej na sierpień/wrzesień
2005r., na którą wpływać będzie: udany debiut ZCh Police SA w lipcu 2005,
koniunktura na GPW w Warszawie oraz dobre wyniki ZAP na tle branży.
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