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1. Podstawowe informacje o Spółce w roku obrotowym 2007/2008

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

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

OFERTA
HANDLOWA

Spółka Akcyjna posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim.
Nieograniczony.
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.
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.
Produkty nawozowe:
Roztwór saletrzano-mocznikowy
Saletra amonowa
Mocznik
Siarczan amonu
Produkty nienawozowe:
Melamina
Kaprolaktam ciekły i stały
Nadtlenek wodoru
AdBlue
Ciekły dwutlenek węgla
Suchy lód
Amoniak ciekły
Kwas azotowy
Wodór sprężony
Energia elektryczna
Energia cieplna
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1.2. Wybrane dane finansowe
Dane dotyczące poprzedniego roku obrotowego przedstawiono w warunkach
porównywalnych z danymi roku obrotowego 2007/2008.
Podstawowe wielkości z Rachunku zysków i strat
w tys. zł

r.o.2007/2008

r.o.2006/2007

Dynamika 2/3 %

1

2

3

4

Przychody z działalności
operacyjnej
Koszty działalności
operacyjnej
Wynik na działalności
operacyjnej

2 514 096

2 218 667

113,3

2 155 353

2 067 246

104,3

358 743

151 421

236,9

Zysk/strata brutto

401 411

158 463

253,3

Zysk/strata netto

330 821

130 009

254,5

Główne pozycje bilansu Spółki
w tys. zł

30.06.2008

30.06.2007

Dynamika 2/3 %

1

2

3

4

Aktywa trwałe w tym:

785 393

659 074

119,2

rzeczowe aktywa trwałe

662 433

620 413

106,8

1 182 457

1 006 435

117,5

należności krótkoterm.

355 289

362 972

97,9

inwestycje krótkoterm.

580 308

450 002

129,0

Razem aktywa / pasywa

1 967 850

1 665 509

118,2

Kapitał własny

1 540 198

1 255 479

122,7

427 652

410 030

104,3

28

60 552

-

313 088

269 120

116,3

Aktywa obrotowe w tym:

Kapitał obcy w tym:
zobowiązania długoterm.
zobowiązania krótkoterm.

Wskaźniki ekonomiczne
1

r.o.2007/2008

r.o.2006/2007

Dynamika
2/3 w %

2

3

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)

13,2

5,9

223,7

21,5

10,4

206,7

16,8

7,8

215,4

3,78

3,74

101,1

3,14

3,17

99,1

15,5

19,5

79,5

0

4,8

0

Wskaźniki płynności
Płynność bieżąca (aktywa obrotowe /
zobowiązania krótkoterminowe)
Płynność szybka ((aktywa obrotowe –
zapasy) / zobowiązania krótkoterm.)
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)
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1.3. Kapitał zakładowy i akcjonariat Spółki
Kapitał Zakładowy
Liczba akcji serii A
Liczba akcji serii B
Nominalna wartość 1 akcji

191 150 000 PLN
13 600 000 szt
5 515 000 szt
10,00 PLN

Struktura akcjonariatu na dzień 30.06.2008 r..

Skarb Państwa
Kompania Węglowa
ING Nationale
Nederlanden Polska OFE
Pozostali akcjonariusze
Razem

Liczba akcji i głosów
na WZ Spółki

Udział w kapitale

9 696 267
1 892 385

50,73 %
9,90 %

959 431

5,02 %

6 566 917
19 115 000

34,35 %
100,00 %

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi (żaden z akcjonariuszy nie posiada akcji
uprzywilejowanych).
Akcje nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogły być
przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa
pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje pracownicze trafiły do obrotu giełdowego
04 lutego 2008 r..
Akcje nieodpłatnie nabyte przez pracowników pełniących funkcje Członków Zarządu
Spółki, w myśl art. 38 ust. 4 „Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i
prywatyzacji” (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1379 z póz. zm.), objęte są ograniczeniem
przenoszenia prawa własności do dnia 1 lutego 2009 r..
W okresie od 01.07.2007 r. – 30.06.2008 r. Spółka nie nabywała akcji własnych.
Akcji Spółki nie nabywały również jednostki powiązane.
Spółka nie posiada informacji o umowach (w tym również zawartych po dniu
bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
1.4. Organizacja
Organizacja Spółki
Od 1 lipca 2007 r. funkcjonuje w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. nowa
struktura organizacyjna, wyróżniająca trzy obszary działalności Spółki, a w ich ramach 9
jednostek nadrzędnych:
w obszarze działalności podstawowej:
Dywizja Agro
Dywizja Chemia
Departament ds. Puławskiego Parku Przemysłowego
w obszarze działalności pomocniczej:
Centrum Wsparcia
Centrum Utrzymania Ruchu i Inwestycji
w obszarze centrum zarządzania:
Departament Strategii i Rozwoju
Departament Finansów
Departament Personalny
Departament Organizacji Korporacyjnej.
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Struktura grupy kapitałowej
Grupa Kapitałowa Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. składa się z 11 podmiotów
prawa handlowego, w tym 7 spółek zależnych oraz 4 spółki stowarzyszone, 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. Wszystkie Spółki mają charakter
pomocniczy, a ich działalność nie ma istotnego znaczenia dla działalności Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej.
Na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. nie sporządzają sprawozdania skonsolidowanego, tj. nie obejmują konsolidacją
spółek zależnych i stowarzyszonych ze względu na fakt, że wielkości wykazane w
sprawozdaniach finansowych tych spółek są nieistotne dla przedstawienia sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
Zakłady Azotowe "Puławy" S. A.
liczba udziałów %
spółki zależne
ELZAP Sp. z o. o.

udział głosów na
WZ w %
50,00
90,39
90,69
50,00

spółki stowarzyszone
BAŁTYCKA BAZA
MASOWA Sp. z o. o.

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

99,96
99,96

26,45
26,45

NAVITRANS Sp. z o. o.

MEDICAL Sp. z o. o.

91,41
91,41

49,00
49,00

CTL KOLZAP Sp. z o. o.

PROZAP Sp. z o. o.

84,69
85,51

25,00
25,00

TECHNOCHIMSERWIS
S. A.

REMZAP Sp. z o. o.

95,23
96,54

STO-ZAP Sp. z o. o.

96,15
97,99

MELAMINA III Sp. z o. o.

100,00
100,00
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1.5. Silne i słabe strony
SILNE STRONY

SŁABE STRONY

Silne strony
• Wyjątkowe kompetencje rynkowe i produkcyjne;
• Doskonałe relacje strategiczne z klientami oparte na długoletnich umowach;
• Zintegrowany system produkcji umożliwiający elastyczne i efektywne zarządzanie
profilem produkcji pod kątem rynkowym;
• Duża skala w podstawowych biznesach (nawozy, melamina);
• Lokalizacja z dogodnym dostępem do infrastruktury;
• Wysoka i stabilna jakość produktów;
• Wyjątkowa reputacja produktów na rynku;
• Stabilna pozycja finansowa.
Słabe strony
• Produkty to głównie bazowe chemikalia i jednoskładnikowe nawozy azotowe;
• Branża kapitałochłonna, konieczność ponoszenia wysokich nakładów
inwestycyjnych w zakresie nowych jak i odtwarzanych instalacji;
• Pozycja kosztowa - uzależnienie od jednego źródła dostaw gazu ziemnego;
• Działalność w biznesie podlegającym regulacjom (limity CO2, REACH, taryfy
URE);
• Niskie zdolności magazynowe.
1.6. Analiza pozycji rynkowej

POZYCJA
RYNKOWA

Nawozy azotowe
W roku 2007/2008 Spółka posiadała pozycję największego polskiego producenta
jednoskładnikowych nawozów azotowych oraz największego dostawcy na rynek
krajowy. Wzrósł udział Spółki w rynku mocznika i saletry amonowej.
Głównymi konkurentami Spółki są krajowi producenci nawozów:
Saletra amonowa – ZA Kędzierzyn S.A.; Anwil S.A.
Mocznik – ZCh Police S.A.; ZA Kędzierzyn S.A.
RSM – Spółka jest jedynym producentem nawozu płynnego RSM w Polsce. Swoją
pozycję rynkową osiągnęła poprzez rozwój infrastruktury do jego dystrybucji,
konsekwentną politykę sprzedaży oraz kreację długotrwałych relacji handlowych.
Wysokie ceny na rynkach światowych nie sprzyjały importowi nawozów
azotowych, którego poziom nie osiągnął istotnego udziału w konsumpcji krajowej.
Należy również podkreślić, iż brak znaczącego importu na rynek polski nie został
zasadniczo zmieniony w wyniku zniesienia środków ochronnych na mocznik.
Udział (%) sprzedaży produktów nawozowych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
w krajowej sprzedaży nawozów:
Produkty nawozowe

2007

2006

Zmiana %

Azotan amonu ( saletra amonowa)

44

41

6,3

Mocznik

36

29

25,5

100
33

99
44

1,0
-24,8

RSM
Siarczan amonu

Źródło: Biuletyny Nawozowe PIPC

Spółka postrzegana jest jako stabilny i profesjonalny dostawca na rynkach
eksportowych. W raportowanym okresie Spółka eksportowała RSM, saletrę amonową
oraz siarczan amonu. Głównym rynkiem eksportowym dla siarczanu amonu jest
Brazylia. RSM sprzedawano na rynek północnoamerykański oraz do państw Unii
Europejskiej: Francji, Niemiec, Republiki Czeskiej. Odnotowano również eksport saletry
amonowej do Francji, Wielkiej Brytanii oraz Republiki Czeskiej.
Melamina
Posiadając zdolności produkcyjne na poziomie 96 400 ton rocznie Spółka plasuje się
na trzecim miejscu wśród globalnych producentów melaminy. Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. na tle konkurencji wyróżnia doskonała integracja wewnętrzna od strony
produkcyjnej oraz zewnętrzna od strony rynkowej. Na bazie doświadczenia
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wynikającego z ponad 30 letniej obecności w biznesie, wykształcono unikatowe
kompetencje, które są kluczowym elementem sukcesu Spółki w tym obszarze. Istotnym
aktywem Spółki jest lokalizacja fabryki w Centralnej i Wschodniej Europie, na obszarze
geograficznym o dynamicznym rozwoju konsumpcji oraz jednocześnie w bliskości do
największego rynku melaminowego Europy Zachodniej.
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

96 400 ton/r
1,4 mln ton/r
1,2 mln ton/r
489 tys ton/r
490 tys. ton/r
6,8 %
19,6 %

Źródło: Raport SRI; Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Kaprolaktam
Krajowe zdolności produkcyjne kaprolaktamu wynoszą 160 000 ton/r, z czego
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dysponują zdolnością 65 000 t/r.. Jednak należy
podkreślić fakt, iż drugi polski producent znaczną część kaprolaktamu przetwarza na
poliamid (PA-6) co powoduje, iż ilość kaprolaktamu z Puław jest największym udziałem
polskich ilości plasowanych na rynkach europejskich i azjatyckich.
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
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są jedynym producentem nadtlenku wodoru w
Polsce. Istotną przewagą Spółki jest jej lokalizacja oraz relacje handlowe z partnerami, z
którymi współpracuje od lat zapewniając wysoką i stabilną jakość produkowanego
asortymentu. Spółka posiada rozbudowany system logistyki.

(dane w przeliczeniu na 100% roztwór)
Zdolności produkcyjne Spółki
Zdolności produkcyjne na świecie
Konsumpcja światowa
Zdolności produkcyjne w Europie
Udział Spółki w światowych zdolnościach
Udział Spółki w europejskich zdolnościach

10 000 ton /r
3 mln ton/r
2,8 mln ton/r
1,2 mln ton/r
0,33 %
0,83 %

Źródło: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
AdBlue – 32,5% roztwór mocznika
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. obecnie dysponują nominalnymi zdolnościami
produkcyjnymi na poziomie ok. 30 000 t/r. Spółka jest w trakcie realizacji inwestycji
zwiększającej zdolności produkcyjne do 100 000 t/r oraz planuje dalszą ekspansję
eksportową. Bardzo wysoka dynamika wzrostu sprzedaży potwierdza przejmowanie
udziałów w rynku, w czym niewątpliwie pomaga profesjonalna akcja promocyjna
wprowadzająca produkt z Puław na rynek krajowy i europejski. Spółka posiada ponadto
prawa do używania zastrzeżonej marki AdBlue oraz ugruntowany portfel strategicznych
partnerów w celu dystrybucji produktu w oparciu o wieloletnie umowy handlowe. Silną
stroną Spółki, są kompetencje logistyczne wynikające z doświadczenia w zakresie
logistyki nawozów płynnych.
Źródło: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A..

8

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2007 r. – 30.06.2008 r .
_____________________________________________________________________________________________
2. Działalność Spółki w roku obrotowym 2007/2008
2.1. Wyniki Spółki w roku obrotowym 2007/2008
Rok obrotowy 2007/2008 zakończył się dla Spółki zyskiem netto w wysokości
330 820 573,50 zł.
Podstawowe wielkości z Rachunku zysków i strat
RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

r.o.2007/2008

r.o.2006/2007

1

2

3

Przychody z działalności
operacyjnej
Koszty działalności
operacyjnej
Wynik na działalności
operacyjnej

KOSZTY

Dynamika 2/3 %
4

2 514 096

2 218 667

113,3

2 155 353

2 067 246

104,3

358 743

151 421

236,9

EBITDA

432 762

251 368

172,2

Zysk/strata brutto

401 411

158 463

253,3

Zysk/strata netto

330 821

130 009

254,5

Struktura kosztów w układzie rodzajowym ( w %)
L.p.

Wyszczególnienie

r.o.2007/2008

r.o.2006/2007

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amortyzacja majątku trwałego
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Podatki i opłaty
Inne koszty

3,71
69,09
14,24
7,81
2,29
2,53
0,33

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

Ogółem koszty układu rodzajowego

100,00

100,00

Na poziom kosztów rodzajowych w okresie 01.07.2007 r. – 30.06.2008 r. decydujący
wpływ miały koszty zużycia materiałów i energii oraz koszty usług obcych, których
łączny udział w strukturze wyniósł 83,33 %.
W kosztach zużycia materiałów i energii największy udział mają:
gaz ziemny
54,01 %
energia elektryczna
12,98 %
benzen
12,57 %
węgiel
8,48 %
W kosztach usług obcych największy udział mają:
koszty remontów
29,16 %
transport kolejowy
31,09 %
transport samochodowy
14,77 %
Koszty w układzie kalkulacyjnym
Wyszczególnienie
1
Techniczny koszt
wytworz. sprzedanych
produktów
Wartość sprzedanych
towarów i materiałów
Koszty ogólnego
zarządu
Koszty sprzedaży

r.o.2007/2008
Kwota w
%
tys. zł

Struktura
2

3

r.o.2006/2007
Struktura
Kwota w
%
tys. zł
4

5

Dynamika
3/5 w %
6

80,4

1 702 864

84,8

1 735 911

98,1

7,8

164 881

4,2

85 764

192,2

3,9

82 750

3,5

70 717

117,0

7,9

167 988

7,5

153 868

109,2
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Zyski i straty nadzwyczajne
W okresie 01.07.2007 r. - 30.06.2008 r. wystąpił wynik zdarzeń nadzwyczajnych w
wysokości 38 686,58 zł, który dotyczył szkód huraganowych.
AKTYWA

Główne pozycje aktywów
30.06. 2008

Aktywa w tys. zł

Wartość

Struktura %

2

3

1

30.06. 2007

Dynamika
2/4 w %

4

5

Aktywa trwałe w tym:

785 393

39,9

659 074

119,2

Rzeczowe aktywa trwałe

662 433

33,7

620 413

106,8

1 182 457

60,1

1 006 435

117,5

Należności krótkoterminowe

355 289

18,1

362 972

97,9

Inwestycje krótkoterminowe

580 308

29,5

450 002

129,0

1 967 850

100,0

1 665 509

118,2

Aktywa obrotowe w tym:

Razem aktywa

Wartość aktywów trwałych Spółki, które stanowiły 39,9 % aktywów
przedsiębiorstwa, wzrosła w stosunku do stanu na koniec ubiegłego roku obrotowego o
19,2 % (126 mln zł). Wzrost wartości aktywów trwałych był głównie efektem
prowadzonej działalności inwestycyjnej.
W porównywalnym stopniu wzrosły aktywa obrotowe. Przy rosnących przychodach
Spółka uzyskała wzrost stanu środków pieniężnych o 130 mln zł, osiągając obniżenie
stanu należności krótkoterminowych o 7,7 mln zł. W efekcie wzrósł udział inwestycji
krótkoterminowych (stanowiących 49,1 % majątku obrotowego) w majątku obrotowym
Spółki o 4,4 %.
r.o.2007/2008
Okres przeterminowania

Kwota tys. zł

Udział %

Kwota tys. zł

Udział %

Dynamika
% (2/4)

1

2

3

4

5

6

Należności
przeterminowane:

39 210

100,0

34 978

100,0

112,1

do 3 miesięcy

14 710

37,5

11 170

31,9

131,7

573

1,5

2 242

6,4

25,6

od 6 do 12 miesięcy

1 383

3,5

636

1,8

217.5

powyżej 12 miesięcy

22 544

57,5

20 929

59,8

107,7

0

0

1 587

0,4

-

455 754

100,0

391 032

100,0

116,6

od 3 do 6 miesięcy

Udział należności
spornych w
należnościach ogółem
Należności ogółem brutto

PASYWA

r.o.2006/2007

Na 30 czerwca 2008 r. udział należności przeterminowanych w należnościach ogółem
(brutto) wyniósł 8,6 % i zmniejszył się w stosunku do poprzedniego roku obrotowego o
3,4 %.
Główne pozycje pasywów
w tys. zł
1

Kapitał własny
Kapitał obcy w tym:
Zobowiąz. długoterminowe
Zobowiąz. krótkoterminowe
Razem pasywa

30.06. 2008
Wartość

Struktura %

2

3

30.06. 2007

Dynamika
2/4 %

4

5

1 540 198

78,3

1 255 479

122,7

427 652

21,7

410 030

104,3

29

0,0

60 552

-

313 088

15,9

269 120

116,3

1 967 850

100,0

1 665 509

118,2
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Dzięki wypracowanemu w roku obrotowym 2007/2008 zyskowi, znacząco wzrósł
udział kapitału własnego w strukturze pasywów i finansowaniu aktywów Spółki z 75,4%
do 78,3 %.
Kapitał obcy w 73,2 % tworzą zobowiązania krótkoterminowe, w tym 56,9 % to
zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług. Kredyty krótkoterminowe
stanowią 19 % zobowiązań krótkoterminowych.
30.06. 2008
Wartość
Struktura %

w tys. zł
1

2

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

Dynamika

30.06. 2007

3

2/4 %

4

5

313 117

100,0

329 672

95,0

313 088

99,99

269 120

116,3

59 767
177 994
75 327

19,09
56,85
24,06

48 416
160 243
60 461

123,4
111,1
124,6

29

0,01

60 552

0,1

29
0

0,01

60 473
79

0,1

2
-

650,0
-

Zobowiązania przeterm.
w tym : wobec budżetu

13
-

Kapitał pracujący wzrósł o 17,8 % w stosunku do stanu na koniec ubiegłego roku
obrotowego osiągając wartość 842 082 000 zł i w 42,8 % finansował majątek Spółki
ogółem, a w 71,2 % majątek obrotowy.
Poziom wskaźników ekonomicznych w zakresie rentowności był dwukrotnie
wyższy niż na koniec ubiegłego roku obrotowego w związku ze wzrostem wyniku netto
Spółki. Wskaźniki płynności były na poziomie podobnym do osiągniętych w
porównywanym okresie, a niższe wskaźniki zadłużenia były efektem spłaty kredytów,
przy jednoczesnym wzroście kapitału własnego i aktywów ogółem.
WSKAŹNIKI

Wskaźnik / formuła
1

r.o.2007/2008

r.o.2006/2007

2

3

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)

13,2

5,9

223,7

21,5

10,4

206,7

16,8

7,8

215,4

3,78

3,74

101,1

3,14

3,17

99,1

15,5

19,5

79,5

0

4,8

0

236,4

32,6

725,2

15,3

2,6

588,5

Wskaźniki płynności
Płynność bieżąca (aktywa obrotowe /
zobowiązania krótkoterminowe)
Płynność szybka ((aktywa obrotowe –
zapasy) / zobowiązania krótkoterm.)
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)
EVA*
EVA mln zł
Współczynnik EVA %

*EVA Ekonomiczna wartość dodana = operacyjny przepływ pieniężny – koszt kapitału
Współczynnik EVA = EVA / razem kapitał własny i obcy oprocentowany
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2.2. Ważniejsze czynniki i zdarzenia mające wpływ na działalność, wyniki i rozwój
Spółki
• Koniunktura gospodarcza w Polsce
Polska gospodarka pozostaje w fazie wysokiego wzrostu gospodarczego (w I
kwartale 2008 r. wzrost PKB wyniósł 6,1%), jednocześnie utrzymując stabilną, choć
wyższą niż w 2007 r. inflację (w I kwartale 2008 r. inflacja mierzona wskaźnikiem CPI
wyniosła 4,1%). W 2008 roku oczekiwane jest osłabienie dynamiki wzrostu
gospodarczego do 5 – 5,1% r/r, przy obniżeniu tempa wzrostu w II połowie roku poniżej
5% r/r (Biuletyn makroekonomiczny II kw. 2008 roku, PKO BP).
Ożywienie popytu inwestycyjnego, stabilny, wysoki wzrost konsumpcji i dynamicznie
rosnący eksport wskazują, że obecnie obserwowane tendencje w gospodarce powinny
utrzymać się w kolejnych okresach.
• Koniunktura gospodarcza na świecie
Produkt Krajowy Brutto (PKB) strefy EUR wzrósł w I kw. 2008 roku o 2,2 % r/r
(podobnie jak w IV kw. 2007 roku), a w całej Unii o 2,4 %. W opinii Komisji
Europejskiej spowolnienie w gospodarce strefy EUR przeciągnie się na 2009 rok i PKB
w tej strefie wzrośnie w 2009 r. tylko o 1,5 % (o 0,6 pkt. proc. mniej niż prognozowano
to jesienią 2007 roku), a inflacja wyniesie w 2009 roku 2,2 % przekraczając cel EBC
(2,0 %) już 10 rok z rzędu (w tym roku wyniesie 3,2 %).
Na sytuację na świecie bardzo duży wpływ miała cena ropy naftowej, która wzrosła z
około 75 USD za baryłkę na początku lipca 2007 do ponad 140 USD w czerwcu 2008,
co miało wpływ na cenę gazu i benzenu.
• Koniunktura w rolnictwie
Wzrost konsumpcji nawozów azotowych w Polsce był efektem globalnego rozwoju
związanego z kilkoma długoterminowymi czynnikami: niskie relatywnie zapasy zbóż,
dynamiczny rozwój rynku biopaliw (głównie w USA), wzrost populacji na świecie oraz
skorelowana z tym konsumpcja żywności, ograniczony areał uprawny i tym samym
konieczność podnoszenia efektywności upraw (poprzez nawożenie). Dodatkowym
krajowym czynnikiem wzrostu rynku jest zwiększona siła nabywcza rolników związana
z dopłatami bezpośrednimi do upraw oraz rosnącą wydajnością produkcji rolnej
(unifikacja do rozwiniętych rolniczo krajów UE). Globalna sytuacja związana z popytem
na nawozy zmobilizowała wiele rządów do wprowadzanie restrykcji w wywozie
produktów nawozowych (Chiny, Rosja) oraz wprowadzeniu znaczących dopłat dla
rolnictwa na najbliższe lata w związku z drożejącymi nawozami (USA, Indie, Rosja,
Brazylia, Argentyna).
W analizowanym okresie uwidocznił się długotrwały trend niezbilansowania rynku
mocznika w skali globalnej. Trend ten głównie spowodowany jest wzrostem potrzeb
produkcji żywności oraz nowymi aplikacjami technicznymi dla mocznika (AdBlue w
Europie, Chinach, roztwory używane do ograniczania emisji w elektrowniach, produkcja
żywic i klejów). W związku z powyższymi elementami odnotowano najwyższy w
historii poziom cen mocznika i RSMu na rynkach światowych.
Zanotowano również tendencję wzrostową cen nawozów potasowych i fosforowych.
Raportowany rok obrotowy był również korzystnym okresem dla siarczanu amonu, który
zanotował rekordowe ceny na rynkach Ameryki Południowej (rynek eksportowy dla
Spółki).
• Sezonowość konsumpcji
Sezonowość konsumpcji nawozów Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyeliminowały
poprzez zawarcie długoletnich kontraktów oraz konsekwentne stosowanie efektywnej
polityki handlowej. Ponadto Spółka posiada możliwości eksportowe oraz wewnętrznie
zintegrowany system produkcji umożliwiający elastyczne zarządzanie profilem
produkcji. Pozostałe produkty Spółki funkcjonują na rynkach bez elementu sezonowości.
•

Kursy walut obcych
Istotny wpływ na zmianę przychodów z eksportu miały zmiany kursów wobec PLN.
Okres lipiec 2007 r. – czerwiec 2008 r. charakteryzował się znaczną aprecjacją złotego.
Średni kurs NBP:
EUR
USD

30.06.2008
3,3542
2,1194

31.12.2007
3,5820
2,4350

1.07.2007
3,7598
2,7695
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•

Regulacje prawne w handlu międzynarodowym
Z racji przynależności do Unii Europejskiej krajowy rynek Spółki chroniony był
regulacjami prawnymi w zakresie handlu międzynarodowego.
W 2007/2008 roku Komisja Europejska prowadziła postępowania antydumpingowe w
zakresie m.in. saletry amonowej, mocznika oraz RSM. W analizowanym okresie
zamknięto postępowania antydumpingowe, których wynik był ważny dla Spółki:
1) z dniem 01.08.2007 r. zamknięto postępowanie na mocznik z Rosji, które zakończyło
się zniesieniem środka ochronnego w postaci minimalnej ceny importowej 115 EUR/t;
2) z dniem 18.03.2008 r. zamknięto postępowanie weryfikacyjne cła antydumpingowego
na mocznik pochodzący z Białorusi, Chorwacji, Libii oraz Ukrainy; Komisja Europejska
zastosowała monitoring rynku z możliwością szybkiego rozpoczęcia postępowania w
przypadku pogorszenia sytuacji rynkowej (główne kryterium - osiągnięcie zysków
poniżej 8% ROS dla producentów nawozów Wspólnoty).
W raportowanym okresie obowiązywały następujące środki ochrony rynku unijnego:
1) dla saletry amonowej pochodzącej z Rosji – cło antydumpingowe w wysokości 47,07
EUR/t;
2) dla saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy – cło antydumpingowe w wysokości
33,25 EUR/t;
3) dla RSM pochodzącego z Rosji – cło antydumpingowe w wysokości 20,11 EUR/t;
niższe cło w wysokości 17,80 EUR/t obowiązuje dla firmy Eurochem;
4) dla RSM pochodzącego z Algierii, Białorusi, Ukrainy – cła antydumpingowe
wynosiły odpowiednio: 6,88 EUR/t, 17,86 EUR/t, 26,17 EUR/t.
Od kwietnia 2008 roku Rząd Federacji Rosyjskiej wprowadził podatek eksportowy
na nawozy azotowe w wysokości 8,5 %. Podatek będzie obowiązywał do 30.04.2009 r..
(źródło: Reuters 18.03.2008 r.). Celem powyższej regulacji Rządu Federacji Rosyjskiej
jest zapewnienie bezpiecznych ilości dla krajowego przemysłu rolniczego.
Od 20 kwietnia 2008 r. władze Chin wprowadziły cła eksportowe na nawozy
mineralne. Dla mocznika cło wynosiło 135 %. (źródło: Fertilizer Week, 11 April 2008).
•

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 ekonomiczna i polityka handlowa PGNiG, jedynego dostawcy gazu
ziemnego dla Spółki;
- polityka regulacyjna URE;
• w zakresie energii elektrycznej,
- polityka Państwa w zakresie uwarunkowań na rynku energii;
- zmiana polityki regulacyjnej URE (odejście od subsydiowania przesyłu energii);
• w zakresie węgla energetycznego:
- uzależnienie ceny węgla od poziomu zawartości siarki;
• w zakresie benzenu:
- rosnące ceny ropy naftowej;
- zbilansowany rynek;
- wzrost produkcji styrenu.
• Utworzenie Podstrefy Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”
W październiku 2007 r. na terenie Puławskiego Parku Przemysłowego i Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. utworzono Podstrefę Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Starachowice” (SSE).
W październiku 2007 r. przyjęto kierunki rozwoju Puławskiego Parku Przemysłowego i
SSE.
17 czerwca 2008 r. Zakłady Azotowe „Puławy’ S.A. zawarły znaczącą umowę z firmą
Air Liquide Polska Sp. z.o.o. W ramach kontraktu wybudowane zostaną instalacje do
separacji powietrza. Będzie to kolejna inwestycja realizowana w Podstrefie Puławy
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.
W dniu 28 lipca 2008 r. Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie Podstrefy Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Starachowice” /SSE/ Zezwolenie dotyczy inwestycji mającej na celu zwiększenie
zdolności produkcyjnych mocznika o ok. 270 000 ton/rok oraz AdBlue do 100 000
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ton/rok. Realizacja inwestycji w ramach zezwolenia umożliwia Spółce skorzystanie do
dnia 1 grudnia 2017 r. ze zwolnienia z podatku dochodowego należnego od dochodów
uzyskanych w związku ze sprzedażą produktów wytworzonych dzięki tej inwestycji.
Spółka może uzyskać ulgę do wysokości 50% kwalifikowanych nakładów
inwestycyjnych.
W Spółce trwają prace nad wnioskami aplikacyjnymi o środki z funduszy UE w zakresie
dofinansowania kolejnych inwestycji.
Wśród czynników, które będą miały największe znaczenie w nadchodzącym
okresie wymienić należy:
• Sytuacja polityczna w świecie;
• Kształtowanie się cen ropy naftowej, które mogą wpłynąć na ceny gazu ziemnego
oraz benzenu;
• Kształtowania się kursów walut (USD, EUR) i stóp procentowych;
• Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. przepisów Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
ograniczające emisję SO2;
• Regulacje dot. REACH;
• Regulacje UE dot. limitów CO2;
• Polityka dot. reformy Mandelsona - TDI (Trade Diffence Instrument);
• Polityka USA dot. poziomu produkcji biopaliw;
• Polityka Indii w zakresie dopłat rządowych dla farmerów;
• Polityka Chin w zakresie ceł eksporotwych.
2.3. Polityka handlowa i sprzedaż
POLITYKA
HANDLOWA

Polityka handlowa odgrywa fundamentalną rolę w kreacji wartości Spółki. Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. formułując swoje cele długookresowe rozwijają strategiczne
relacje biznesowe a następnie określają zasady współpracy w oparciu o umowy
wieloletnie zapewniając tym samym Spółce trwały i bezpieczny proces sprzedaży swoich
produktów.
Działania handlowe nakierowane są na maksymalizację efektywności sprzedaży w
zmieniających się dynamicznie warunkach rynkowych.
Produkty nawozowe.
Kraj
Sprzedaż nawozów mineralnych dla sektora rolniczego odbywała się głównie w
oparciu o roczne wolumeny określone w umowach kontraktowych. Kontrakty powiązane
są z umowami partnerskimi zawartymi na czas nieokreślony, w których określone są
ogólne zasady współpracy w zakresie sprzedaży nawozów. Umowy te stanowią bazową
formę współpracy z firmami regularnie kupującymi produkty nawozowe Spółki.
Partnerami Spółki są profesjonalne firmy uczestniczące w obrocie środkami do produkcji
rolnej od wielu lat, posiadające również doświadczenie w skupie płodów rolnych.
Uzupełnieniem oferty Spółki były nawozy potasowe importowane z krajów trzecich.
Eksport
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. eksportują nawozy azotowe poprzez
wyspecjalizowane firmy w handlu międzynarodowym na podstawie zawartych
wieloletnich kontraktów.
Dzięki tym umowom zostały rozwinięte kanały sprzedaży nawozów na głównych
rynkach zagranicznych. Dzięki doskonałym doświadczeniom handlowym i
logistycznym, Spółka jest jednym z największych światowych eksporterów płynnego
nawozu RSM.
Spółka jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów
Sztucznych (EFMA) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Nawozowego
(IFA).
Produkty chemiczne
Kaprolaktam
Sprzedaż realizowana jest głównie dla odbiorców finalnych - strategicznych
partnerów. Posiadając wyjątkową jakość i stabilność produkowanego kaprolaktamu,
Spółka jest bardzo istotnym partnerem dla największych europejskich i azjatyckich
konsumentów.
Współpraca z kluczowymi klientami realizowana była na bazie strategicznych
kontraktów długoterminowych, zawieranych na okres od 1 roku do 5 lat. Umowy
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długoterminowe obejmowały ok. 85 % sprzedaży kaprolaktamu, co zapewniało
bezpieczeństwo i stabilność przychodów dla firmy.
Spółka stosuje również politykę dywersyfikacji ze względu na strefę walutową rozliczeń
Europa / Azja.
W analizowanym okresie podpisano kolejne kontrakty z nowymi odbiorcami finalnymi
na rynku azjatyckim.
Ryzyko transakcji eliminowane jest poprzez odpowiednio wypracowane metody
płatności oraz specjalne ubezpieczenie transakcji. Silny popyt oraz ograniczona podaż
kaprolaktamu pozwoliły na wykreowanie rekordowych wzrostów cen na rynku
azjatyckim. Drugim istotnym czynnikiem wzrostu cen kaprolaktamu były surowce
(benzen skorelowany z ropą, siarka, amoniak).
Doświadczenia logistyczne Spółki pozwalają również na zarządzanie dostawami w
relacjach globalnych.
Spółka jest członkiem EPCA (European Petrochemical Association) oraz NPG-6 (Nylon6 Promotional Group).
Melamina
Spółka nieustannie wzmacnia relacje handlowe poprzez modyfikację i rozbudowę
oferty o inne produkty (mocznik). W oparciu o kontrakty długoletnie i strategiczne
relacje partnerskie Spółka zapewnia bezpieczeństwo sprzedaży w długim okresie.
Kontynuowane negocjacje handlowe z trzema dużymi odbiorcami melaminy w Europie
umożliwiają zawarcie wieloletnich umów na znaczące ilości, zwiększając do ponad 90%
ilości sprzedawane do bezpośrednich odbiorców na bazie wieloletnich kontraktów.
Podobnie jak w przypadku kaprolaktamu, Spółka podjęła zdecydowane działania
dotyczące przesunięcia maksymalnych ilości produktu do bezpośredniego – ostatecznego
klienta.
Spółka jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Melaminy (EMPA
przy CEFIC / Bruksela) oraz Europejskiego Stowarzyszenie Producentów Paneli (EPF /
Bruksela).
Rok obrotowy 2007/2008 był korzystnym okresem zarówno na polskim jak i
europejskim rynku melaminy. Potwierdziły się prognozy wzrostu popytu na produkt.
Bardzo istotnym elementem zmieniającym relacje popyt / podaż w raportowanym
okresie było zamknięcie instalacji firmy AMI / Włochy, ograniczenie refundacji
podatków rządowych dla eksporterów melaminy z Chin, rosnące ceny logistyczne dla
importowanego materiału z Azji, odczuwalne przez konsumentów zmniejszenie podaży
produktu oraz brak nowych zdolności produkcyjnych przy ciągle rosnącym popycie.
AdBlue
Od początku roku obrotowego 2007/2008 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
sukcesywnie rozwijają sprzedaż nowego produktu (wysokiej czystości roztworu
mocznika) o zastrzeżonej nazwie handlowej AdBlue. Na przestrzeni roku obrotowego
rozpoczęto cykl działań w oparciu o nowe podejście strategiczne do rynku. We wrześniu
2007 roku Spółka uzyskała prawo do używania znaku i nazwy handlowej AdBlue.
Sprzedaż prowadzona jest poprzez sprzedaż bezpośrednią i kilku wyspecjalizowanych
dystrybutorów na podstawie podpisanych wieloletnich umów. Zastosowania AdBlue
należą do jednego z najszybciej rozwijających się segmentów w branży motoryzacyjnej.
Większość producentów samochodów ciężarowych wykorzystuje technologię SCR w
celu katalitycznej redukcji spalin dla spełnienia wymogów europejskiej normy Euro4 i
Euro5. System SCR umożliwia osiągnięcie wymaganych poziomów emisji przy
zastosowaniu roztworu AdBlue.
Spółka dysponuje specjalistycznym taborem samochodowym do transportu
roztworu. Ponadto, realizowana jest sprzedaż w oparciu o pojemniki 1 tonowe DPPL
oraz konfekcjonowane pojemniki 60 litrowe.
Nadtlenek wodoru
Sprzedaż realizowana była głównie w oparciu o roczne i kwartalne kontrakty.
Spółka posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie produkcyjne i rynkowe. Sprzedaż
prowadzi z wykorzystaniem cystern samochodowych i kolejowych. Firma jest jedynym
producentem tego produktu we Wschodniej Europie. Najbliższa konkurencyjna
instalacja znajduje się w odległości ok. 650 km od Puław, co przy istotnym wpływie
kosztów logistycznych stanowi przewagę konkurencyjną Spółki.
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Kierunki sprzedaży produktów Spółki (wg kryterium wartości)
Kierunki sprzedaży w roku obrotowym 2007/2008
Polska
52,7%

kraje poza Unią
Europejską
18,1%

pozostałe kraje
Unii Europejskiej
29,3%

SPRZEDAŻ

Sprzedaż
W roku obrotowym 2007/2008 przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom
2 503 510,2 tys. zł, w tym:
Sprzedaż krajowa

1 318 639,2 tys. zł

tj. 52,7 %

Sprzedaż za granicę

1 184 871,0 tys. zł

tj. 47,3 %

Przychody ze sprzedaży (w mln zł)

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
-

Sprzedaż ogółem

Sprzedaż krajow a

Sprzedaż za granicę

2007/2008
2006/2007

W porównaniu do poprzedniego roku obrotowego przychody ze sprzedaży były
wyższe o około 13,5 %.
Dominowała sprzedaż nawozów, a jej udział w przychodach ze sprzedaży ogółem
wyniósł 57,3 %. Przychody ze sprzedaży nawozów w stosunku do ubiegłego roku
obrotowego zwiększyły się o 21,6 %. 79,9 % przychodów ze sprzedaży nawozów
stanowiły przychody ze sprzedaży saletry i RSM.
Przychody ze sprzedaży głównych produktów nienawozowych zmniejszyły się o 2,1 %
w stosunku do poprzedniego roku obrotowego i stanowiły 33,6 % przychodów ze
sprzedaży ogółem.
Strukturę przychodów ze sprzedaży w roku obrotowym 2007/2008 przedstawia wykres:
Struktura przychodów ze sprzedaży w r. o. 2007/2008
pozostała
sprzedaż
9,1%

produkty
nawozowe
57,3%

produkty
nienawozowe
33,6%
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Przychody ze sprzedaży według produktów

(w mln zł)

r.o.
2007/2008

Produkty nawozowe
Mocznik
Saletra amonowa
RSM
Siarczan amonu
Razem produkty nawozowe
Melamina
Kaprolaktam
Nadtlenek wodoru wp 100%
Dwutlenek węgla
Razem produkty
nienawozowe
Pozostała sprzedaż
Sprzedaż ogółem

r.o.
2006/2007

Dynamika w
%

288,7
604,2
540,5
70,1

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

128,0
121,6
118,5
145,4

1 503,5

1 226,9

122,5

378,6
364,8
16,1
12,3

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

106,4
85,5
90,4
107,9

771,8

811,7

95,1

228,2

166,7

136,9

2 503,5

2 205,3

113,5

Udział poszczególnych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów towarów i
materiałów:
r.o.
2007/2008

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 (%)

r.o.
2006/2007

Dynamika w
%

11,5
24,1
21,6
2,8
60,0

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

112,7
107,1
104,3
127,3
107,9

15,1
14,6
0,6
0,5

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

93,8
75,6
75,0
100,0

30,9

36,8

84,0

9,1
100,0

7,6
100,0

119,7
100,0

r.o.
2007/2008

r.o.
2006/2007

Dynamika w
%

1 946 307

2 012 999

96,7

228 945

219 230

104,4

r.o.
2007/2008

r.o.
2006/2007

Dynamika w
%

Produkty nawozowe

37,6

38, 7

97,2

Produkty nienawozowe

76,1

74,6

102,0

Pozostała sprzedaż

14,2

0,2

7100,0

Sprzedaż ogółem

47,3

49,0

96,5
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Przychody ze sprzedaży ( mln zł )
rok obrotow y 07/08

600

rok obrotow y 06/07

500

400

300

200

100

-

Mocznik

Saletra
am onowa

RSM

Siarczan
amonu

Melamina

Kaprolaktam

Nadtlenek
wodoru wp
100%

Dwutlenek
węgla

Pozos tałe
przychody

W roku obrotowym 2007/2008 wzrosła 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.
Grupa produktów

Produkty nawozowe*
Produkty nienawozowe**
Pozostała sprzedaż
Razem

Średnia rentowność
r.o. 2007/2008

r.o. 2006/007

od 22% do 30%
od 5% do 28%
8%
18%

od 8% do 22%
od 1% do 47%
6%
10%

*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

Gaz ziemny
Dostawcą gazu ziemnego dla Spółki było PGNiG S.A. Cena gazu ziemnego
wynikała z umowy wieloletniej i oparta była na taryfie dla paliw gazowych (Nr 4 z
17.03.2006) oraz, do dn. 25 kwietnia 2008 r., na taryfie dla usług przesyłu paliw
gazowych (Nr 1 z 17.03.2006) zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
Od dnia 25 kwietnia 2008 r. obowiązuje Taryfa dla paliw gazowych Nr 1/2008 PGNiG
S.A., w której zawarte zostały ceny paliwa gazowego, stawki opłat abonamentowych, jak
również stawki opłat sieciowych. W porównaniu do poprzedniej taryfy, cena dla Spółki
jest wyższa o 13,3 %, a koszty przesyłu niższe o 21,2 % (przy maksymalnym poborze
zamówionego gazu). Po uwzględnieniu kosztów przesyłu, przy poborze zgodnym z
zamówioną mocą, cena paliwa gazowego ogółem dla Spółki wzrosła o 11,8 %.
PGNiG S.A. był dostawcą, którego wartość dostaw osiągnęła co najmniej 10%
przychodów ze sprzedaży ogółem Zakładów Azotowych „Puławy” S.A..
PGNiG S.A. nie ma formalnych powiązań z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A..
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Węgiel energetyczny
Dostawy węgla energetycznego realizowane były ze źródeł krajowych (Lubelski
Węgiel „Bogdanka” S.A., Kompania Węglowa S.A) oraz z importu. Obowiązywały ceny
wynegocjowane.
W związku z ograniczeniem od 1 stycznia 2008 r. dozwolonej emisji SO2
pochodzącej ze spalania węgla, w Spółce spalana jest odpowiednio mieszanka węgla
energetycznego nisko i wysokosiarkowego.
Energia elektryczna
W roku obrotowym 2007/2008 obowiązywała Umowa o sprzedaż energii
elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych zawarta z Lubelskimi Zakładami
Energetycznymi „Lubzel” S.A..
W I półroczu roku obrotowego 2007/2008 Spółkę obowiązywały ceny energii
elektrycznej i przesyłu, które weszły w życie od 1 stycznia 2007 r. natomiast w II
półroczu ceny wynegocjowane na 2008 r.. Średnioważona, miesięczna cena energii
elektrycznej dla Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. kształtowana jest w oparciu o
strukturę poboru w strefach czasowych doby oraz realizację planu zakupu i koszty
odchyleń zrealizowanych poborów od wielkości zamawianych.
Benzen
W roku obrotowym 2007/2008 zakup i dostawy benzenu realizowano z
trzech źródeł, jako kontynuację dostaw w ramach kontraktów rocznych.
Miesięczne ceny kontraktowe benzenu kształtują się w zależności od poziomu cen ropy
naftowej. Na poziom cen kontraktowych benzenu wpływ mają następujące zdarzenia:
• rosnąca cena ropy;
• zbilansowanie rynku europejskiego;
• wzrost produkcji styrenu.
2.5. Produkcja
PRODUKCJA

W roku obrotowym 2007/2008 produkcja przebiegała zgodnie z przyjętym
planem.
Nie zanotowano wydarzeń negatywnie wpływających na środowisko naturalne.
W stosunku do roku ubiegłego:
• produkcja nawozów azotowych ogółem była niższa o 2,2 %, z czego:
¾
mocznika była wyższa o 7,7 %
¾
saletry amonowej była niższa o 1,0 %
¾
siarczanu amonu była niższa o 6,0 %
¾
RSM była niższa o 10,1 %
• produkcja kaprolaktamu była niższa o 5,9 %
• produkcja melaminy była wyższa o 0,8 %
• produkcja nadtlenku wodoru była niższa o 1,5 %.
Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych w roku obrotowym 2007/2008
przedstawia się następująco:
Produkty nawozowe od 75,8 % do 100,2 %
Produkty nienawozowe od 92,7 % do 99,4 %.
2.6. Polityka finansowa i zarządzanie ryzykiem finansowym

POLITYKA
FINANSOWA

W okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. dzięki nadwyżce środków
wypracowanych ramach działalności operacyjnej Spółka była zdolna do regulowania
zobowiązań bez udziału finansowania zewnętrznego. W nieznacznym stopniu
wykorzystywane były limity kredytowe (niezbędne zaciągnięcia zwykle były wygaszane
na koniec dnia) zabezpieczające płynność finansową w rozliczeniach z kontrahentami.
Utrzymywany limit kredytowy stanowił zabezpieczenie płynności na wypadek
spiętrzenia płatności. Poniższa tabela przedstawia informację na temat umów
kredytowych funkcjonujących w okresie roku obrotowego 2007/2008.
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Umowy kredytowe funkcjonujące w roku obrotowym 2007/2008
L.p.

Bank

1

BPH SA , O/ Lublin, kredyt
inwestycyjny dewizowy

2

Kredyt Bank SA,
kredyt inwestycyjny

3

4

5
6
7
8
9
10

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie, pożyczka inwestycyjna,
Umowa NR 27/2005/P/OP
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie, pożyczka inwestycyjna,
Umowa NR 12/2007/P/OP
PKO BP SA ,
kredyt w formie limitu kredytowego
wielocelowego
PEKAO S.A.
kredyt w rachunku bieżącym
PEKAO S.A.
kredyt w rachunku bieżącym
Raiffeisen Bank Polska SA ,
Umowa o limit wierzytelności
Bank Handlowy w Warszawie SA ,
kredyt w rachunku bieżącym
Bank Handlowy w Warszawie SA ,
kredyt w rachunku bieżącym

Kwota
udziel. kredytu/
pożyczki w zł
123 356 350

Koszty
kredytu/pożyczki

Data
podpisania
umowy,
okres spłaty

Komentarz

EURO LIBOR 6M +
marża

03.03.1999
30.09.2008

100 000 000

WIBOR 3 M + marża

21.01.2005
31.03.2012

kredyt zostanie
spłacony w
całości w dniu
30.09.2008

70 000

Stawka preferencyjna
(w oparciu o stopę
redyskonta weksli)

11.08.2005
31.12.2007

pożyczka
spłacona

70 000

Stawka preferencyjna
(w oparciu o stopę
redyskonta weksli)

07.08.2007
31.12.2011

20 000 000

WIBOR 1 M + marża

29.06.2006
28.06.2009

20 000 000

WIBOR 1 M + marża

30 000 000

WIBOR 1 M + marża

10 000 000

WIBOR 1 W + marża

10 000 000

WIBOR T/N + marża

10 000 000

WIBOR T/N + marża

DEM
63 071 100 EUR

07.09.2006
31.08.2007
22.08.2007
31.08.2008
28.03.2007
27.02.2009
01.06.2007
21.05.2008
27.05.2008
20.05.2009

Spółka w trakcie
roku obrotowego
nie korzystała ze
środków
obrotowych w
ramach
dostępnych w
bankach limitów
kredytowych;
posiadanie limitów
(bez ich
wykorzystania) nie
generuje kosztów
dla Spółki.

Spłaty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek regulowane były terminowo. Na
dzień 30.09.2008 r. przewidziana jest spłata ostatniej raty kredytu inwestycyjnego w
BPH (obecnie PEKAO SA) oraz wcześniejsza spłata w całości kredytu inwestycyjnego
w Kredyt Banku.
Prowadzona polityka finansowa miała na celu utrzymywanie bieżącej płynności
finansowej poprzez stałą kontrolę przepływu gotówki.
Ze względu na przyjęte w Spółce zasady bezpieczeństwa gospodarowania środkami
pieniężnymi występujące nadwyżki środków były lokowane w bezpieczne instrumenty
finansowe. Podejmowane były działania zmierzające do dywersyfikacji stosowanych
instrumentów, jednakże w roku obrotowym 2007/2008 jedynym wykorzystywanym
instrumentem były lokaty bankowe. Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego osiągana była
poprzez dywersyfikację podmiotów przyjmujących depozyt.
Zarządzając ryzykiem walutowym Spółka dążyła do minimalizacji niekorzystnych
odchyleń od przepływów planowanych powstających w wyniku zmian kursów
walutowych. W tym celu stosowano hedging naturalny poprzez bilansowanie wpływów i
wydatków walutowych.
Dzięki znajomości przyszłych przepływów walutowych możliwe było zabezpieczenie
przyszłych kursów wymiany walut poprzez zawieranie transakcji w ramach
obowiązującej procedury zarządzania ryzykiem walutowym. Funkcjonująca w Spółce
procedura przewiduje możliwość zabezpieczenia do 100% nominału ekspozycji netto
walutowych przepływów pieniężnych wynikającej z Planu Spółki, przy wykorzystaniu
kontraktów forward, opcji oraz zerokosztowych strategii opcyjnych. Transakcje mogą
być zawierane w horyzoncie nie dłuższym niż 24 miesiące.
W ramach eliminacji ryzyka związanego z działalnością Spółki, w dniu 3.07.2007 r.
została podpisana Umowa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na okres od dnia
1.07.2007 r. do dnia 30.06.2008 r. W dniu 1.07.2008 r. została podpisana kolejna
Umowa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na okres od dnia 1.07.2008 r. do dnia
30.06.2009 r..
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W ramach eliminacji ryzyka związanego z działalnością Spółki, w dniu 3.07.2007 r.
została podpisana Umowa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na okres od dnia
1.07.2007 r. do dnia 30.06.2008 r. W dniu 1.07.2008 r. została podpisana kolejna
Umowa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na okres od dnia 1.07.2008 r. do dnia
30.06.2009 r..
Z dniem 26 listopada 2007 r. została odnowiona na kolejny rok ubezpieczeniowy,
tj. na okres 1 listopad 2007 r. - 31 październik 2008 r., Umowa ubezpieczenia ryzyka
kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności. Przedmiotem umowy jest
ubezpieczenie należności z tytułu sprzedaży kaprolaktamu.
W roku obrotowym 2007/2008 Spółka uzyskała dotację na zadanie inwestycyjne
„Modernizacja Elektrofiltrów” w wysokości 6 366 032,20 zł z tytułu umowy z
NFOŚiGW Nr 501/2006/Wn3/UR-SW-ST z dnia 14.11.2006 r. w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004 – 2006.
W roku obrotowym 2007/2008 nie było w Spółce przypadków zaciągania
kredytów/pożyczek wymagających uzyskania zgody:
• w trybie Ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa, art. 5a, z dnia 8 sierpnia 1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493 ze zm.)
• w trybie art. 393 pkt.3 KSH.
W okresie 1.07.2007 r. – 30.06.2008 r. Spółka nie otrzymała i nie korzystała z
pomocy finansowej od Skarbu Państwa.
W okresie 1.07.2007 – 30.06.2008 Skarb Państwa nie podjął zobowiązań w imieniu
Spółki.
Udzielone poręczenie
Od 10 marca 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.. Poręczenie obowiązuje do dnia 30 grudnia
2017 r..
W związku z terminową spłatą przez BBM Sp. z o. o. rat kredytu inwestycyjnego,
zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 23 grudnia 2005 r., w dniu 22 stycznia 2008 r.
Spółka podpisała Aneks Nr 3 do Umowy Poręczenia (Rep. A nr 430/2008)
zmniejszający wysokość zobowiązań Poręczyciela wobec Banku z kwoty 4.730.000
USD do kwoty 4.230.000 USD.
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..
2.7. Majątek trwały Spółki
Spółka prowadzi swą działalność na bazie majątku trwałego o wartości netto 785,4
mln zł wg stanu na 30 czerwca 2008 r..
84,3 % tego majątku to Rzeczowe aktywa trwałe, w tym 84 % stanowią środki trwałe,
a 16 % stanowią środki trwałe w budowie (z zaliczkami).
MAJĄTEK
TRWAŁY

Zmiany w wartości środków trwałych w roku obrotowym 2007/2008 przedstawia
tabela:
Środki trwałe w tys. zł

R.o.2007/2008

R.o.2006/2007

Dynamika2/3 w %

1

2

3

4

Stan na początek okresu

499 425

541 772

92,2

Zwiększenia
Umorzenie (amortyzacja)
Likwidacja
Trwała utrata wartości
Zrzeczenie się pr.wiecz.użytk.nier.

129 328
73 018
16
-424

Wartość netto na koniec okresu

556 143

53 500
95 486
108
201
52
499 425

241,7
76,5
14,8
(-)410,9
0,0
111,4
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Struktura wieku parku maszynowego Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
Struk tura wiekowa park u maszynowego
w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. w mln zł

400
350
300
250
200
150
100
50
0

do 5 lat

powyżej 5 do 10 lat

powyżej 10 do 20 lat

Wart.początkowa

powyżej 20 do 30 lat

powyżej 30 do 40 lat

powyżej 40 lat

Wart.umorzenia dotychczasowego

Majątek w postaci budynków, budowli, urządzeń technicznych i maszyn znajduje się na
gruncie, którego powierzchnia całkowita wynosi 832,7028 ha.
321,5287 ha
• Grunty położone w ogrodzeniu, w tym:
- grunty wykorzystane pod działalność produkcyjną
127,3222 ha
- grunty pod drogami
91,1550 ha
- grunty przeznaczone do zagospodarowania i
103,0515 ha
dzierżawione przez firmy obce
511,1741 ha
• Grunty poza ogrodzeniem
Stan prawny gruntów
• własność Spółki
• wieczyste użytkowanie Spółki
• grunty nieuregulowane*, w tym:
- postępowanie prawne w toku
- pozostałe

0,0039 ha
704,2232 ha
128,4757 ha
78,1894 ha
50,2863 ha

*Grunty o nieuregulowanym stanie prawnym będące własnością Skarbu Państwa, wg
ewidencji gruntów są w „trwałym zarządzie” Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.;
grunty te są położone poza terenem ogrodzonym, część z nich jest wykorzystywana
przez Spółkę, a pozostałe to grunty nieprzydatne dla działalności Spółki.
DZIERŻAWA
MAJĄTKU

OBIEKTY
SOCJALNO _
BYTOWE

BUDOWA
ŚRODKÓW
TRWAŁYCH

Na dzień 30 czerwca 2008 r. Zakłady Azotowe „Puławy ”S.A. miały podpisane 57
umów z najemcami i dzierżawcami majątku Spółki, w tym: 31 umów najmu z 29
podmiotami gospodarczymi, w tym 28 na czas nieokreślony, 26 umów dzierżawy z 22
podmiotami gospodarczymi, w tym 24 umowy na czas nieokreślony oraz 2 umowy
dotyczące partycypacji w kosztach utrzymania dróg zakładowych.
Umowy dzierżawy i najmu dotyczyły gruntów, budynków, budowli, pomieszczeń i
lokali.
Przychody z tytułu miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosiły około 325,7 tys. zł.
Spółka posiada obiekty socjalno-bytowe tj. Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy
n/Wisłą oraz Wypożyczalnię Sprzętu Turystyczno-Sportowego. Obiekty te posiadają
uregulowany stan prawny i są w wieczystym użytkowaniu Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A.
2.8. Działalność inwestycyjna
W roku obrotowym 2007/2008 zakończono realizację i przekazano do używania 34
zadania inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji środków trwałych oraz
przekazano do używania Sekcję Odzysku Melaminy (MRU).
Zrealizowane zadania dotyczą wymiany i modernizacji urządzeń decydujących o
poprawie jakości produkowanych wyrobów i pewności ruchu instalacji produkcyjnych
jak również ochrony środowiska, poprawy warunków pracy i obsługi klienta.
Nakłady na budowę i modernizację środków trwałych w roku obrotowym 2007/2008
wyniosły 107,9 mln zł.
Budżet zadań aktualnie realizowanych i zaplanowanych do realizacji w przyszłości
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wynosi. 1,3 mld zł.
W przygotowaniu do realizacji i w realizacji znajduje się około 200 zadań. Poniżej
podano uzyskane lub spodziewane efekty z ważniejszych zadań realizowanych w roku
obrotowym 2007/2008:
Podwyższenie mocy produkcyjnych
• Budowa Sekcji Odzysku Melaminy (MRU) – intensyfikacja produkcji melaminy,
ochrona środowiska;
• Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik – intensyfikacja
produkcji amoniaku i mocznika;
Poprawa efektywności instalacji
• Przebudowa układu filtracji azotanu – poprawa jakości saletry;
• Intensyfikacja i modernizacja procesu zestalania kaprolaktamu, modernizacja
instalacji kwasu siarkowego i oleum – intensyfikacja produkcji kaprolaktamu;
• Modernizacja sprężarek gazu syntezowego – poprawa jakości amoniaku;
• Wymiana wnętrz reaktorów amoniaku – poprawa jakości amoniaku i efektywności
energetyczne;j;
• Modernizacja układu chłodzenia w pętli syntezy amoniaku – poprawa
bezpieczeństwa procesowego i technicznego wyposażenia produkcyjnego;
• Modernizacja pakowni mocznika – poprawa jakości obsługi klienta;
• Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku – poprawa jakości
i efektywności produkcji amoniaku;
Inwestycje odtworzeniowe
• Modernizacja sprężarek gazu syntezowego – poprawa jakości amoniaku;
Ochrona środowiska
• Modernizacja elektrofiltrów kotłów nr 3, 4 i 5 – ograniczenie emisji pyłów z
elektrociepłowni;
• Redukcja emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego – obniżenie emisji
podtlenku azotu.
W roku obrotowym 2007/2008 Spółka uzyskała 68 pozytywnych decyzji Rady
Nadzorczej oraz 5 pozytywnych decyzji Walnego Zgromadzenia dotyczących
rozporządzania i nabywania składników aktywów trwałych.
GIEŁDA

2.9. Sytuacja Spółki na rynku kapitałowym
Na koniec roku obrotowego 2007/2008 kurs akcji wyniósł 122,00 zł/akcję. W
stosunku do notowań z początku roku obrotowego spadł on o 3,94 %, jednak od
pierwszego notowania akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na sesji giełdowej w
dniu 22 listopada 2005 r., wzrósł o 125,5 %.
W maju 2008 roku kurs akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. osiągnął
najwyższą wartość od pierwszego ich notowania w 2005 roku i wyniósł 145,90 zł/akcję.
Najważniejsze wydarzenia, które mogły mieć wpływ na notowania akcji Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A.:
• Punkt A 22 listopada 2007 r.: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję
w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanego za rok obrotowy 2006/2007 zysku
netto; wysokość dywidendy wyniosła 1,7 zł na jedną akcję tj. łącznie 32.495.500 zł; na 7
grudnia 2007 r. wyznaczono dzień ustalenia prawa do dywidendy, natomiast dzień
wypłaty dywidendy wyznaczono na 21 grudnia 2007 r.;
• Punkt B 1 lutego 2008 r.: Zarząd Spółki ogłosił raport przedstawiający korektę
prognozy wyniku finansowego Spółki na rok obrotowy 2007/2008 z dnia 30.10.2007 r.;
po korekcie prognozowane wyniki przedstawiały wzrost przychodów ze sprzedaży z
2 278,4 mln zł na 2 401,5 mln zł, oraz wzrost zysku netto ze 141,6 mln zł na 224,1 mln
zł;
• Punkt C 4 lutego 2008 r.: wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym 2 038 364 akcji zwykłych na okaziciela serii A - akcji pracowniczych;
• Punkt D 29 kwietnia 2008 r.: Zarząd Spółki ogłosił kolejną korektę prognoz wyniku
finansowego; korekta dotyczyła raportu z dnia 01.02.2008 r. i przedstawiała wzrost
prognozowanej wielkości przychodów ze sprzedaży do 2 484,1 mln zł, oraz zysku netto
do 298,7 mln zł;
• Punkt E 7 maja 2008 r.: podpisanie listu intencyjnego z Zakładami Chemicznymi
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„Police” S.A. o współpracy w zakresie m.in. prowadzenia wspólnych projektów
badawczo-rozwojowych, logistycznych, inwestycyjnych oraz współpracy w odniesieniu
do pozyskiwania surowców.

2.10. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie
rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na rok obrotowy
2007/2008
Wyniki finansowe osiągnięte za rok obrotowy 2007/2008 w relacji do
publikowanych prognoz:
wykonanie
2007/2008

mln zł
1

Przychody netto
sprzedaży
Zysk operacyjny
EBITDA
Zysk netto

2

ze

Prognoza: raport bieżący nr z dnia
25/2008 z
8/2008 z
45/2007 z
29.04.2008
1.02.2008
30.10.2007
3
4
5

Dynamika
2/3 w %
6

2 503,5

2 484,1

2 401,5

2 278,4

100,8

358,7
432,8
330,8

324,6
397,3
298,7

251,0
323,3
224,1

154,0
231,6
141,6

110,5
108,9
110,7

Głównymi czynnikami powstałych różnic pomiędzy wynikami finansowymi
wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na
rok 2007/2008 był znacznie wyższy od prognozowanego wzrost cen podstawowych
produktów na rynkach światowych oraz późniejszy, niż to pierwotnie zakładano, wzrost
taryfowej ceny gazu ziemnego.
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3. Zasoby niematerialne
3.1. Relacje z klientami
RELACJE Z
KLIENTAMI

PRACOWNICY
SPÓŁKI

ZATRUDNIENIE

Współpraca z klientami Spółki opiera się głównie na budowaniu relacji
strategicznego zaufania pomiędzy firmami.
Szczególna uwaga skierowana jest na wszelkie działania mające na celu utrzymanie
najlepszych relacji partnerskich oraz budowanie lojalności parterów biznesowych
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A..
W ramach wzmacniania relacji z klientami:
• w grudniu 2007 r. oraz czerwcu 2008 r. zorganizowano seminaria z najważniejszymi
krajowymi Partnerami handlowymi Spółki, na których prezentowane były perspektywy
średniookresowe dla rynku nawozowego, kierunki rozwoju oraz zasady współpracy
handlowej na rok obrotowy 2008/2009;
• w okresie wiosennym zorganizowano cykl seminariów z zakresu stosowania i
sprzedaży produktów nawozowych Spółki; wspólnie z Instytutem Uprawy Nawożenia i
Gleboznawstwa w Puławach zorganizowano szkolenia mające na celu popularyzację
stosowania nawozu płynnego RSM;
• Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako członek EFMA (Europejskiej Organizacji
Producentów Nawozów) przystąpiły do Programu „Opieka nad Produktem”;
• Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. należą do wielu sektorowych międzynarodowych
organizacji (EPCA, EMPA, IFA, NPG-6, CEFIC), uczestniczą w krajowych i
międzynarodowych
konferencjach,
seminariach,
imprezach
targowo
–
wystawienniczych; dla Spółki jest to istotna platforma zdobywania wiedzy, promocji
firmy oraz możliwość kreacji otoczenia biznesowego, w którym Spółka funkcjonuje;
• Uruchomiono „Mega Projekt”, przedsięwzięcie związane z badaniem nawozów na
różnorodnych poletkach doświadczalnych w celu zapewnienia klientom pełnej wiedzy o
produktach nawozowych Spółki oraz zaproponowanie im nowych, bardziej efektywnych
sposobów nawożenia i formuł nawozowych.
3.2. Polityka personalna
Stan zatrudnienia w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. na dzień 1 lipca 2007 r.
wyniósł 3280 pracowników, a na dzień 30 czerwca 2008 r. Spółka zatrudniała 3316
pracowników. W okresie tym zatrudniono 190 pracowników, a rozwiązano stosunek
pracy ze 154 osobami. Zmiany zatrudnienia wynikały 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 wdrożeniem pięciobrygadowej organizacji
czasu pracy.
Realizowane przyjęcia do pracy były poprzedzane analizą możliwości dokonania
wewnętrznych przesunięć kadrowych i ograniczały się do niezbędnego minimum.
20 lipca 2007 r. zakończono wdrażanie pięciobrygadowego systemu czasu pracy na
wszystkich stanowiskach, na których stosowany był czterobrygadowy system czasu
pracy.
Zatrudnienie w roku obrotowym 2007/2008

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

Zatrudnienie średnioroczne
r.o.
r.o.
2007/2008
2006/2007
2 196
2 152

Stan zatrudnienia na dzień
30.06.2008r.

30.06.2007r

2 150

2 172

1 141

1 111

1 166

1 109

3 300

3 307

3 316

3 281

1 149

1 658

391

436

* różnica w zatrudnieniu wynika ze zmiany struktury organizacyjnej
WYNAGRODZENIA

W roku obrotowym 2007/2008 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podpisały z
Zakładowymi Organizacjami Związkowymi protokół dodatkowy do Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy (z 22 marca 2006 roku) wprowadzający modyfikację systemu
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wynagradzania. Polegała ona na ujednoliceniu zasad wynagradzania, włączeniu do
wynagrodzenia zasadniczego sześciu dodatków, funkcjonujących do dnia 31 grudnia
2007 roku obok wynagrodzenia zasadniczego.
Ważnym elementem modyfikacji systemu jest nowy Regulamin Premiowania.
Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2008 r..
Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto bez wypłat z zysku w roku obrotowym
2007/2008 w zł:
1
Średnie wynagrodzenie w Spółce, w
tym:
na stanowiskach nierobotniczych
na stanowiskach robotniczych

r.o. 2007/2008
2

r.o. 2006/2007
3

Dynamika%
4

4 095,81

3 629,49

112,8

5 063,93
3 584,18

4 448,01
3 215,38

113,8
111,5

Zwolnienia grupowe
W Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. nie stosowano zwolnień grupowych
natomiast preferowano politykę optymalizacji zatrudnienia w momencie odejść
pracowników na emerytury i renty oraz alokacji pracowników zgodnie z potrzebami
Spółki.
Spory zbiorowe
Dnia 27 czerwca 2008 r. do Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A wpłynęło
pismo Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego z żądaniem przyjęcia do
dnia 30 czerwca 2008 r. przez Zarząd wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok obrotowy
2008/2009 gwarantującego: wdrożenie taryfikatora kwalifikacyjnego stanowisk pracy,
uruchomienia od 1 lipca 2008 r. 15% podwyżki motywacyjnej, uruchomienia opłacanego
przez pracodawcę programu budującego bezpieczeństwo kapitałowe dla pracowników.
Zarząd uznał żądania Związku za nieuzasadnione i przekazał 1 lipca 2008 r.
zawiadomienie do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie o wejściu w spór
zbiorowy. Spółka przystąpiła do rozmów ze Związkiem dla rozwiązania sporu na drodze
porozumienia.
Działalność socjalna finansowana jest z funduszu świadczeń socjalnych, z którego
na rzecz pracowników wypłacono w roku obrotowym 2007/2008 świadczenia w
wysokości 12 289 tys. zł.
W roku obrotowym 2007/2008 zorganizowano szkolenie dla 4057 pracowników, a
łączny koszt tych szkoleń wyniósł 1 594 tys.zł.

OCHRONA
ŚRODOWISKA

3.3. Ochrona środowiska
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. skupiają instalacje, których funkcjonowanie ze
względu na rodzaj i skalę prowadzonych w nich działalności, mogą powodować
oddziaływanie na środowisko.
Spółka posiada następujące certyfikaty:
• ważne do 8 marca 2010 roku:
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem wg Normy ISO 14001:2004
Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wg Normy PN-N 18001:2004
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2000
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i
Bezpieczeństwem wg norm: ISO9001:2000,ISO14001:1996, PN-N 18001:2004
• ważny do 24 maja 2011 roku
Certyfikat programu „Opieka nad produktem dla nawozów”.
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.
Dzięki konsekwentnie realizowanej przez Spółkę polityce proekologicznej,
intensyfikacja produkcji nie pociąga za sobą wzrostu negatywnego oddziaływania na
środowisko.
W roku obrotowym 2007/2008 Spółka poniosła następujące opłaty za gospodarcze
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korzystanie ze środowiska:
w tys. zł
Emisje zanieczyszczeń do
powietrza
Ścieki
Pobór wód
Odpady
Razem

r.o. 2007/2008

r.o. 2006/2007

Dynamika
%

7 514

7 875

95,4

787
6 282
125

924
5 419
163

85,2
115,9
76,7

14 708

14 381

102,3

Wzrost opłat za pobór wód spowodowany był:
• wzrostem stawek opłat o około 2%;
• zwiększeniem zużycia wody powierzchniowej z Wisły w związku z postojem
turbiny kondensacyjnej w Zakładzie Energetycznym, co uniemożliwiło zawracanie wód
pochłodniczych w celu ponownego ich wykorzystania.
Ukończone w roku obrotowym 2007/2008 proekologiczne zadania inwestycyjne
przyczyniły się do umorzenia kar nałożonych warunkowo na Spółkę, przyniosą również
wymierne korzyści w przyszłości:
• Modernizacja elektrofiltrów dla kotłów w Elektrociepłowni Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. pozwoliła na spełnienie norm w zakresie emisji pyłów z
Elektrociepłowni, w wyniku czego uzyskano umorzenie kary wymierzonej Decyzją
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 19.03.2007 r..
Zadanie ukończono w styczniu 2008 roku. Pomiary skuteczności odpylania
elektrofiltrów dla poszczególnych kotłów wykazały średnią skuteczność na poziomie
99,93%.
• Wykorzystanie kondensatu z Melaminy I do produkcji kondensatu odgazowanego w
Zakładzie Energetycznym oraz modernizacja wymiennika jonitowego w Zakładzie
Energetycznym pozwoliła na ograniczenie ilości pobieranej wody powierzchniowej, w
wyniku czego uzyskano umorzenie kary wymierzonej Decyzją Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 29.05.2006 r..
Uruchomione w sierpniu 2007 roku zadanie „Wykorzystanie kondensatu z Melaminy I
do produkcji kondensatu odgazowanego w Zakładzie Energetycznym” przyniesie efekt
w postaci ograniczania ilości pobieranej wody o 25m3/h.
• Prewencyjnie przeprowadzono renowację części kanalizacji przemysłowej.
Inne działania proekologiczne
• W obszarze gospodarki odpadami przemysłowymi:
Zagospodarowano 81 231 ton mieszanek popiołowo - żużlowych z mokrego
odprowadzania odpadów paleniskowych do zamykania wyrobisk oraz budowy
obwodnicy Puław; zagospodarowano 101 970 ton popiołów lotnych do produkcji
materiałów budowlanych.
• W obszarze rewitalizacji terenów zniszczonych działalnością Zakładów prowadzi się
rekultywację rolniczo-leśną.
3.4. Badania i rozwój
BADANIA I
ROZWÓJ

Spółka prowadziła działania rozwojowe w kierunku realizacji strategii Spółki na lata
2007 – 2017. Realizowano zadania w obszarach:
• Rozwój portfela produktowego
• Dywersyfikacja surowcowa
• Zwiększenie skali działania poprzez budowę organiczną i nieorganiczną Spółki.
Prowadzone przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe w roku 2007/2008 związane były
przede wszystkim z rozwojem i udoskonalaniem istniejących oraz poszukiwaniem i
implementacją nowych produktów i technologii. Do najważniejszych projektów i prac
należą:
• Zabezpieczenie Spółki w tlen i azot. Nowa tlenownia budowana w formule „over the
fence” zapewni wymagane ilości tlenu i azotu dla projektu zwiększenia zdolności
produkcyjnych instalacji w łańcuchu produktowym tlen – amoniak – mocznik;
• Realizacja projektu „zgazowanie węgla” umożliwiająca pozyskanie alternatywnego
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(w stosunku do gazu ziemnego) źródła wodoru do dalszych syntez chemicznych;
uruchomiono prace w zakresie opracowania technicznej koncepcji realizacji projektu i
ekonomicznej oceny jego opłacalności;
• Prace realizowane we współpracy z partnerem zewnętrznym nad realizacją projektu
wykorzystania gazu koksowniczego jako surowca do produkcji chemicznej;
• Projekty rozwoju łańcuchów produktowych w kierunku produktów chemii wysokich
marż - prace nad koncepcją „Science Materials”, innowacyjnego rozwoju produktowego
Spółki;
• Realizacja projektu redukcji tlenków azotu na instalacji kwasu azotowego;
• Realizacja projektu dot. zwiększenia zdolności produkcyjnych AdBlue;
• Projekty inwestycyjne i rozwojowe zmierzające do intensyfikacji, poprawy
efektywności produkcji i wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań techniczno –
technologicznych na istniejących instalacjach produkcyjnych (instalacja kaprolaktamu,
instalacja Melaminy I, instalacje amoniaku i mocznika);
• Uruchomienie 5 – letniego międzynarodowego projektu badawczego na
doświadczalnych poletkach zlokalizowanych na obszarze Polski, Niemiec i Czech w
zakresie możliwości wykorzystania istniejących nawozów azotowych, oceny ich
efektywności oraz wypracowania nowych, optymalnych formuł nawozowych;
• Prace nad koncepcją projektu produkcji w Spółce nawozów wieloskładnikowych
oraz małotonażowych;
• Prace nad koncepcją zwiększenia zdolności produkcyjnych nadtlenku wodoru;
• Prace nad koncepcją rozbudowy bazy magazynowej Spółki w zakresie produktów
stałych i płynnych;
• Prace nad projektem odsiarczania spalin z elektrociepłowni;
• Prace studialne nad projektem współspalania biomasy z węglem - wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii (biomasy) do produkcji energii elektrycznej w istniejących
układach technologicznych;
• Prace studialne nad koncepcją rozbudowy i modernizacji instalacji elektrociepłowni
w aspekcie prognozowanego zwiększenia zapotrzebowania na media energetyczne w
Spółce.
3.5. Pozycja Spółki w rankingach
RANKINGI
Rankingi publikowane w okresie 1.07.2007 r. – 30.06.2008 r.
500 Największych Firm Europy Środkowo-Wschodniej
Pozycja 303 w kategorii Firmy Europy Środkowo-Wschodniej wg przychodów ze
sprzedaży w 2006 r., lub w roku obrotowym kończącym się w 2006 r. - Rzeczpospolita nr
208 (7805) z 6 września 2007 r.
Lista 2000 polskie przedsiębiorstwa
Pozycja 101 w kategorii Firmy wg przychodów ze sprzedaży w 2006 r. – Rzeczpospolita
nr 255 (7852) z 31 października 2007 r.
Lista 500 Największe Firmy w Polsce
Pozycja 100 w kategorii Największe Firmy w Polsce wg przychodów ze sprzedaży
osiągniętych w roku obrotowym kończącym się w 2007 r. - Rzeczpospolita nr 101 (8002)
z 29 kwietnia 2008 r.
Najcenniejsze Polskie przedsiębiorstwa
Pozycja 104 w kategorii Najbardziej wartościowe firmy liczone na podstawie
przychodów ze sprzedaży, wartości księgowej i EBITDA - Rzeczpospolita nr 101 (8002)
z 29 kwietnia 2008 r.
Ranking firm o największym wzroście ekonomicznej wartości dodanej
Pozycja 9 w kategorii Zmiana EVA w stosunku do 2006 r. - Rzeczpospolita nr 101
(8002) z 29 kwietnia 2008 r.
Pięćsetka Polityki
Pozycja 77 w kategorii Ranking największych firm w Polsce w 2007 r. wg przychodów
ogółem – Polityka nr 18 (2652) z 3 maja 2008 r.
50 najbardziej zyskownych firm
Pozycja 33 w kategorii Lista firm z Pięćsetki wg największego zysku brutto w 2007 r. Polityka nr 18 (2652) z 3 maja 2008 r.
100 największych eksporterów
Pozycja 36 w kategorii Lista firm z Pięćsetki wg przychodów z eksportu w tys. zł Polityka nr 18 (2652) z 3 maja 2008 r.
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50 największych spółek giełdowych
Pozycja 19 w kategorii Lista spółek giełdowych wg przychodów ogółem - Polityka nr 18
(2652) z 3 maja 2008 r.
Perły Polskiej Gospodarki
Pozycja 29 w kategorii Najbardziej wartościowe spółki giełdowe na podstawie
przychodów, zysku operacyjnego, rentowności kapitału własnego i wartości rynkowej –
Parkiet nr 101 (3624) z 30 kwietnia 2008 r.
Złota Setka
Pozycja 2 w kategorii Ranking największych firm Lubelszczyzny na podstawie
przychodów za 2007 r. Dziennik Wschodni nr 127 (3789) z 19 czerwca 2008 r.
Złota Setka (podrankingi)
Pozycja 1 w kategorii Ranking największych eksporterów oraz najbardziej zyskownych
firm netto i brutto Lubelszczyzny - Dziennik Wschodni nr 127 (3789) z 19 czerwca 2008
r.
Bilans
Pozycja 3 w kategorii Ranking firm Lubelszczyzny wg przychodów za 2007 r. Kurier
Lubelski nr 147 (13577) z 25 czerwca 2008 r.
Bilans (podrankingi)
Pozycja 1 w kategorii Rankingi najbardziej zyskownych firm netto i brutto Lubelszczyzny
- Kurier Lubelski nr 147 (13577) z 25 czerwca 2008 r..
3.6. Działania na rzecz otoczenia Spółki
W roku obrotowym 2007/2008 Spółka kontynuowała współpracę sponsorską z
dotychczasowymi partnerami lokalnymi. Tradycyjnie największe zaangażowanie
wykazała w zakresie wspierania lokalnych klubów sportowych: męskiej drużyny
ekstraklasy piłki ręcznej „Azoty-Puławy”, wielosekcyjnego KS „Wisła” Puławy,
żeńskiej drużyny ekstraklasy piłki ręcznej SPR Safo Lublin.
Spółka wspierała też tradycyjnie działalność organizacji społecznych działających
przy Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. propagujących aktywność turystycznosportową. 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 kulturowym. sponsorując, po
raz kolejny 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 Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Sponsoring objął tradycyjnie miejscowe organizacje
działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Spółka była 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.
W ramach uczestnictwa w międzynarodowym programie przemysłu chemicznego
„Odpowiedzialność i troska” Spółka brała aktywny udział w ogólnopolskich akcjach
edukacyjnych oraz konkursach ekologicznych.
Swoistym wyrazem uznania dla roli Spółki w lokalnym otoczeniu biznesowym,
społecznym i medialnym było zdobycie po raz trzeci z rzędu nagrody „Filar Polskiej
Gospodarki” w ogólnopolskim konkursie prowadzonym przez gazetę „Puls Biznesu”.
Budżet na realizację tych zadań nie przekroczył w roku obrotowym 2007/2008
wysokości 1% przychodów Spółki.
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4. Szanse, zagrożenia, ryzyka
SZANSE

ZAGROŻENIA

RYZYKA

Szanse
• Unijne mechanizmy wspomagające rozwój przedsiębiorstw;
• Wzrost zużycia nawozów azotowych w wyniku: wzrost populacji, wzrost
konsumpcji żywności, spadek zasobów zbóż, spadek areału pod uprawy / mieszkańca,
konieczność wzrostu efektywności produkcji rolnej;
• Zmiana struktury upraw - zwiększenie wykorzystania nawozów azotowych;
• Dopłaty bezpośrednie – wzrost siły nabywczej rolnictwa, modernizacja rolnictwa;
• Produkcja biopaliw w USA i Europie;
• Wzrost cen skupu płodów rolnych;
• Wzrastająca popularność i świadomość o efektywności stosowania nawozów
płynnych;
• Dynamicznie rozwijający się rynek zastosowań roztworu mocznika (AdBlue) w
przemyśle motoryzacyjnym i energetyce;
• Opóźnienia w uruchamianiu nowych zdolności produkcyjnych melaminy oraz brak
potwierdzonych informacji o innych nowych projektach (Rosja);
• Brak potwierdzonych nowych projektów inwestycyjnych w zakresie produkcji
kaprolaktamu przy wzroście popytu;
• Powstanie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” na
wydzielonych terenach Puławskiego Parku Przemysłowego;
Zagrożenia
• Rosnące ceny surowców;
• Restrykcyjne regulacje prawne (m.in. REACH, limity emisji dwutlenku węgla i
dwutlenku siarki);
• Możliwość wprowadzenia przez Parlament Europejski i Radę Europy utrudnień w
obrocie saletrą amonową na terytorium UE;
• Sytuacja finansowa europejskich producentów poliamidów (PA-6);
• Znaczne pogorszenie koniunktury gospodarczej na rynkach światowych;
• Sytuacja polityczna na świecie.
Ryzyka
• Ryzyko wahań cen podstawowych surowców;
Wyniki finansowe Spółki wykazują dużą wrażliwość na kształtowanie się cen
podstawowych surowców zużywanych do produkcji, którymi są: gaz ziemny, energia
elektryczna, węgiel, benzen; w szczególności na wyniki Spółki oddziałuje koszt gazu
ziemnego, który w roku obrotowym 2007/2008 r. w kosztach zużycia materiałów i
energii stanowił 54 %; Spółka jest największym indywidualnym odbiorcą
przemysłowym gazu ziemnego w Polsce; Spółka prowadzi analizy możliwości
dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia surowcowego;
• Zmiany kursów walut i umacnianie się złotego; w roku obrotowym 2007/2008 47 %
przychodów ze sprzedaży generowane było z eksportu; Spółka posiada nadwyżkę
wpływów walutowych nad wydatkami; Spółka minimalizuje ryzyko wpływu wahań
kursu walut, poprzez operacje zabezpieczające;
• Rosnąca inflacja oraz podwyżki stóp procentowych przez NBP (wzrost kosztów
finansowania bieżącego Spółki, wpływ na sytuację konsumentów – odbiorców nawozów
w kraju).
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5. Przewidywana sytuacja finansowa i strategia Spółki
5.1. Przewidywana sytuacja finansowa
Przewidywana sytuacja finansowa Spółki w horyzoncie krótko i średnioterminowym
będzie stabilna i nie powinna pogorszyć się w stosunku do sytuacji bieżącej. Ocenia się,
że czynnikami negatywnie wpływającymi na kondycję finansową Spółki w następnych
okresach będą czynniki zarówno makro, jaki i mikroekonomiczne tj. spowolnienie
dynamiki wzrostu światowego i krajowego PKB, wzrost inflacji i stóp procentowych a
także presja na wzrost wynagrodzeń. Zakłada się, że ich wpływ zostanie co najmniej
zrównoważony dalszym
trzymywaniem się
strukturalnej
nierównowaggi na podstawowym rynku dla Spółki, jakim jest rynek nawozowy. Dodatkowym
czynnikiem ograniczającym wpływ ww. negatywnych czynników są przedsiębrane przez
Zarząd Spółki działania modernizacyjne, jaki i prorozwojowe. W efekcie realizowanych
projektów modernizacynych Spółka ograniczy koszty funkcjonowania poszczególnych
instalacji a także zoptymalizuje wykorzystanie posiadanych zasobów (projekt tlenowniaamoniak-mocznik). Działania prorozwojowe powinny zdywersyfikować źródła
pozyskania gazu (projekt zgazowania węgla) oraz zdywersyfikować przychody (projekt
Adblue). Uzyskiwaniu ponadprzeciętnej efektywności realizowanych projektów będzie
sprzyjać wykorzystanie funduszy strukturalnych UE oraz lokowanie ich w Specjalnej
Strefie Ekonomicznej funkcjonującej na terenie Spółki.
Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji
kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem
możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności
Strategia Spółki na lata 2007 – 2017 określając główne obszary i kierunki rozwoju
Spółki determinuje zakresy projektów rozwojowych i zamierzeń inwestycyjnych.
Zamierzenia inwestycyjne realizowane są w oparciu o prognozowany harmonogram
czasowy i finansowy zadań. Obecnie Spółka posiada własne środki finansowe na
poziomie pozwalającym na realizację przyjętych w planie i publikowanych w Prospekcie
Emisyjnym zamierzeń inwestycyjnych. Każdorazowo dla zadań inwestycyjnych
przygotowywana jest optymalna struktura finansowania z wykorzystaniem różnych
źródeł pozyskania kapitału. W chwili obecnej Spółka nie widzi ryzyk i zagrożeń
związanych z zabezpieczeniem środków na realizację planowanych zamierzeń
inwestycyjnych.
5.2. Strategia Spółki
STRATEGIA

Realizowana w ramach strategii Spółki na lata 2007 – 2017 „Strategia podwójnego
ZAP”, której celem jest Zaufanie i Zadowolenie akcjonariuszy (ZZ), poprzez
Aktywizację Aktywów (AA) oraz Przyrost Potencjału (PP) zakłada przeprowadzenie
następujących zamierzeń:
• Zwiększenie skali poprzez wykorzystanie fuzji i przejęć w kraju i zagranicą;
• Rozwój portfela produktowego;
• Dywersyfikacja surowcowa wiążąca się z inwestycjami w kraju i poza jego
granicami;
• Optymalizacja wykorzystywanych zasobów odnosząca się do zmian i usprawnień
wewnątrz organizacji.
Działania przewidziane do realizacji w najbliższym roku obrotowym w ramach
powyższych zamierzeń dotyczą:
• Kontynuacji zadań inwestycyjnych wymienionych w Prospekcie Emisyjnym Spółki;
• Realizacji projektów zmierzających do wytwarzania w Spółce nowych nawozów
oraz produktów chemicznych (projekt Science Materials) pozwalających na realizację
wysokich marż;
• Wzmocnienia synergii płynących ze zintegrowanego systemu produkcyjnego Spółki
poprzez jego rozwój i modernizację zmierzającą do zwiększenia zdolności
produkcyjnych oraz oszczędności zużycia surowców i mediów energetycznych;
• Poszukiwania nowych relatywnie tanich źródeł surowców poprzez realizację
następujących projektów: zgazowanie węgla, zagospodarowanie gazu koksowniczego w
kierunku produkcji chemicznej, uzyskanie dostępu i wykorzystanie krajowych źródeł
gazu ziemnego, inwestycje kapitałowe w regionach z tanim gazem, zakup amoniaku,
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budowa zbiorników stokażowych amoniaku;
• Zwiększenia zdolności produkcyjnych poprzez opracowanie koncepcji w zakresie
organicznego i nieorganicznego rozwoju Spółki; wykorzystanie możliwości i profitów
związanych z realizacją inwestycji na terenach Puławskiego Parku Przemysłowego i
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozwój i rozszerzenie działalności Spółki w oparciu o
partnerstwo strategiczne poprzez koncentrację działań na generowaniu dodatkowych
efektów synergii możliwych do uzyskania bez znacznych nakładów kapitałowych;
• Optymalizacji wykorzystania zasobów w obszarach organizacyjnych i kosztowych
Spółki poprzez: implementację nowego systemu ERP, przygotowanie i wprowadzenie
VBM (Zarządzanie Wartością Firmy) i BSC (Strategiczna Karta Wyników),
uruchomienie realizacji programu redukcji kosztów „-10%, -15%, -20%”.
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6. Inne ważne informacje
6.1. Władze Spółki
RADA NADZORCZA

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 1 lipca 2007 r.:

Janusz Radomski

Przewodniczący Rady

Marzenna Weresa

Członek Rady

Zbigniew Tkaczyk

Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki

Jacek Wójtowicz

Radosław Barszcz
Wojciech Kozak
Marta Kulik –
Zawadzka
Andrzej Pryzowicz
Jacek Wójtowicz

Radosław Barszcz

Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki
W okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w składzie osobowym Rady
Nadzorczej nastąpiły zmiany:
• w dniu 9 lipca 2007 r. NWZA Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. powołało do
Rady Nadzorczej Pana Radosława Barszcza;
• w dniu 23 lipca 2007 r. Pan Zbigniew Tkaczyk złożył rezygnację z członkostwa w
Radzie Nadzorczej;
• w dniu 24 lipca 2007 r. NWZA Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. powołało do
Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Pryzowicza jako niezależnego członka Rady
Nadzorczej;
• z dniem odbycia ZWZA Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. wygasły mandaty
członków Rady Nadzorczej: Pani Marzenny Weresa, Pana Janusza Radomskiego i Pana
Jacka Wójtowicza;
• W dniu 22 listopada 2007 r. ZWZA Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. powołało
do Rady Nadzorczej Panią Martę Kulik – Zawadzką oraz dwóch członków Rady
wybranych przez pracowników Spółki, Panów: Wojciecha Kozaka i Jacka Wójtowicza.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2007 r.:
Przewodniczący Rady
Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki
Członek Rady
Członek niezależny Rady
Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki
W dniu 3 marca 2008 r. NWZA Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. odwołało ze
składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Pryzowicza i powołało dwóch nowych
członków: Panią Ireną Ożóg i Pana Cezarego Możeńskiego.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2008 r.:
Przewodniczący Rady do dnia 21 kwietnia 2008 r. (rezygnacja z funkcji)

Wojciech Kozak

Wiceprzewodniczący Rady (Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki)

Cezary Możeński

Członek Rady, od dnia 28 kwietnia 2008 r. Przewodniczący Rady

Marta Kulik –
Zawadzka
Jacek Wójtowicz
Irena Ożóg

Członek Rady
Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki
Członek niezależny Rady
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2008 r.:

Cezary Możeński

Przewodniczący Rady

Wojciech Kozak

Wiceprzewodniczący Rady (Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki)

Marta Kulik –
Zawadzka

Członek Rady

Radosław Barszcz

Członek Rady

Jacek Wójtowicz

Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki

Irena Ożóg

Członek niezależny Rady
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ZARZĄD
Członkowie Zarządu Spółki
Skład osobowy Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na dzień 1 lipca 2007 r.:
Krzysztof Lewicki
Lech Kliza
Lech
Schimmelpfennig
Mieczysław Wiejak

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
W dniu 27 lipca 2007 r. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 251/V/2007 odwołała z funkcji
Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Lewickiego. Rada Nadzorcza powierzyła
koordynowanie prac Zarządu Panu Lechowi Klizie. W I półroczu roku obrotowego
2007/2008 skład Zarządu nie został uzupełniony. Dnia 10 grudnia 2007 r. Rada
Nadzorcza rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A.. W wyniku przeprowadzonego postępowania
kwalifikacyjnego w dniu 10 marca 2008 r. Uchwałą Nr 37/VI/2008 na Prezesa Zarządu
Spółki, Rada Nadzorcza powołała Pana Pawła Jarczewskiego, który przejął obowiązki
Prezesa od 1.04.2008 r,. na okres wspólnej kadencji kończącej się dnia 16 listopada
2009r..

Paweł Jarczewski

Skład osobowy Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na dzień 30 czerwca
2008r.:
Prezes Zarządu

Lech Kliza

Członek Zarządu

Lech
Schimmelpfennig

Członek Zarządu

Mieczysław Wiejak

Członek Zarządu
Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących Spółkę w
roku obrotowym 2007/2008 została przedstawiona w Sprawozdaniu finansowym za rok
2007/2008, Dodatkowe noty objaśniające, Punkt 10.
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 pracę z innych
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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

Członek Rady Nadzorczej
Osoba zarządzająca
Osoba zarządzająca
Osoba zarządzająca
Osoba zarządzająca
Osoba zarządzająca

547
642
447
244
195
303

6.2. Umowy znaczące
UMOWY
ZNACZĄCE

Zawarcie umowy z firmą Air Liquide Polska Sp. z o.o
W dniu 17 czerwca 2008 r. Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. zawarł
umowę znaczącą z firmą Air Liquide Polska Sp. z o.o ("Air Liquide"). Przedmiotem
umowy są dostawy gazowego tlenu i azotu produkowanego w instalacjach do separacji
powietrza, które zostaną wybudowane i będą użytkowane przez "Air Liquide". Umowa
jest zawarta na okres 15 lat od momentu rozpoczęcia dostaw tlenu i azotu, który jest
przewidziany na dzień 1 stycznia 2010 r.. Szacunkowa wartość umowy wynosi
680 000 000 zł przy zakładanych średniorocznych ilościach zakupu tlenu 254 000 000
Nm3/rok, azotu 35 000 000 Nm3/rok.
Tlenownia powstanie wg formuły "over the fence". Główne założenie tego
rozwiązania sprecyzowane w w/w umowie to: "Puławy" odpowiedzialne są za budowę
fundamentów i innych elementów na trwałe związanych z gruntem. Z kolei "Air
Liquide" wybuduje pozostałą część instalacji do separacji powietrza. Zaopatrzenie
instalacji w energię elektryczną, parę wodną i wodę, konieczne do pracy instalacji,
będzie regulowane odrębnymi umowami.
Rozwiązanie umowy z firmą Agro Baltic GmbH
W dniu 9 maja 2008 r. wpłynął do Spółki dokument potwierdzający rozwiązanie za
porozumieniem stron umowy z firmą Agro Baltic GmbH Niemcy z dniem 30 kwietnia
2008 r.. Umowa została zawarta 1 marca 2006 roku. Przedmiotem umowy była
współpraca pomiędzy firmami w zakresie marketingu i dystrybucji wodnego roztworu
mocznika na rynkach Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii. Produkt sprzedawany
pod nazwą AdBlue wytwarzany jest przez Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. od II połowy
2006 roku. Umowa miała charakter umowy znaczącej w momencie zawarcia, przy czym
główne dostawy miały rozpocząć się w 2008 roku. Zgodnie z zapisami umowy, Spółka
dokonała oceny realizacji od strony sprzedaży i dystrybucji i zdecydowała o weryfikacji
polityki w tym zakresie.
Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży energii elektrycznej
W dniu 19 lutego 2008 r. został podpisany Aneks do znaczącej umowy o sprzedaż
energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych z dnia 20.12.1999 r. zawartej z
Lubelskimi Zakładami Energetycznymi "Lubzel" S.A.. Aneks wprowadza zmiany cen
energii elektrycznej na 2008 r. oraz uzupełnia zasady kalkulacji i rozliczeń należności.
Wartość umowy w 2008 r. została oszacowana na ok. 185 mln zł.
Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży gazu
W dniu 23 stycznia 2008 r. został podpisany aneks Nr 83/2008 do Umowy
sprzedaży gazu wysokometanowego zawartej z PGNiG w dniu 14.01.1999 r (umowa

35

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2007 r. – 30.06.2008 r .
_____________________________________________________________________________________________
znacząca), określający wielkość maksymalnej Mocy Umownej na bieżący rok
kalendarzowy. Moc umowna na rok 2008 została ustalona na poziomie 105 000 Nm3/h.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.
Zawarcie umowy ubezpieczenia
W dniu 3 lipca 2007 r. została podpisana umowa ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk na okres od dnia 01.07.2007 r. do dnia 30.06.2008 r. Stronami umowy
są: Spółka jako Ubezpieczony, Broker AON Polska Sp. z o.o. jako Pośrednik
ubezpieczeniowy Spółki oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (Koasekurator
Wiodący), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (Koasekurator) i
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. (Koasekurator) jako
Ubezpieczyciele. Łączna składka ubezpieczeniowa wynosi 2.117.167,12 zł i płatna jest
w 6 ratach.
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 projektowe i inżynierskie (w zakresie opracowania
dokumentacji technicznej, technologicznej i wykonawczej), a także usługi
architektoniczne, poligraficzne, sprzedaży sprzętu i doradztwa w zakresie
oprogramowania komputerowego; Spółka jest odbiorcą mediów energetycznych
(energia elektryczna, ciepło);
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.
W roku obrotowym 2007/2008 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dokonały z nw.
podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi transakcje, których wartość (łączna)
przekracza wyrażoną w zł równowartość kwoty 500.000 EUR.
Wartość transakcji w tys. zł

ELZAP
PROZAP
REMZAP
STOZAP
BBM
NAVITRANS
CTL KOLZAP

5 415
4 426
26 977
3 191
6 074
6 668
88 009

Podstawowe parametry finansowe w jednostkach powiązanych Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. za okres 01.07.2007 r. – 30.06.2008 r. (rok obrotowy w spółkach
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powiązanych odpowiada kalendarzowemu):

Nazwa podmiotu

Przychody
ze sprzedaży

tys. zł
Aktywa
Kapitał własny
(na 30.06.08) (na 30.06.08)

Wynik
netto

Spółki zależne
ELZAP

8 123,5

13,6

3 063,1

1 398,2

DW "JAWOR"

1 955,4

79,5

4 000,3

3 946,2

0,0

-0,6

46,1

46,1

3 817,3

-107,7

1 718,4

1 441,1

PROZAP

20 983,2

1 193,5

8 062,3

4 306,2

REMZAP

35 727,1

2 276,9

19 924,1

8 287,9

STO-ZAP

7 353,4

184,1

2 742,6

1 955,5

MELAMINA III
MEDICAL

Spółki stowarzyszone
BAŁTYCKA BAZA
MASOWA
NAVITRANS
CTL "KOLZAP"

10 740,7

6 003,9

47 938,7

24 758,2

9 971,8

325,0

1 842,1

547,1

87 685,3

1 912,6

17 013,6

6 491,2

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

Zyskowność
sprzedaży %

Rentowność
majątku %

Rentowność
kapitału
własnego %

Płynność
szybka

Spółki zależne
ELZAP

0,2

0,4

1,0

1,1

DW "JAWOR"

4,1
0,0

2,0

2,0

20,0

-1,3

-1,3

-

MELAMINA III
MEDICAL

-2,8

-6,3

-7,5

2,8

PROZAP

5,7

14,8

27,7

1,7

REMZAP

6,4

11,4

27,5

1,1

2,5
6,7
Spółki stowarzyszone

9,4

3,3

STO-ZAP
BAŁTYCKA BAZA
MASOWA

55,9

12,5

24,3

0,7

NAVITRANS

3,3

17,6

59,4

1,5

CTL "KOLZAP"

2,2

11,2

29,5

0,9

Wykaz podmiotów, w których Spółka posiada pośrednio przynajmniej 10% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. poprzez Spółkę stowarzyszoną „BBM” (w której
posiadają 50 % udziałów w kapitale zakładowym), posiadają pośrednio 13,225 % głosów
na Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Navitrans” Sp. z o.o. (Spółka „BBM” posiada 32
udziały o łącznej wartości nominalnej 20.000 zł, co stanowi 26,45 % udział w kapitale
zakładowym Spółki „Navitrans”). 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 informacje
6.4.1. Stopień realizacji zleconych przez WZ zadań do wykonania
• Uchwałą Nr 3 z dnia 26.09.2007r. (Repertorium A nr 7256/2007) Nadzwyczajne
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Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na nabycie aktywów trwałych w ramach zadania
inwestycyjnego pt. ”Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik”,
o łącznej wartości 174.000.000 zł.
⋅ podpisano kontrakt z Urea Casale na udzielenie licencji, dostawę projektu
procesowego oraz podstawowego wyposażenia dla modernizacji wytwórni mocznika;
⋅ podpisano umowę z PROZAP Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji technicznej
niezbędnej do realizacji zadania;
⋅ wykonano koncepcje otoczenia wytwórni (zasilania w media energetyczne, układ
wody chłodzącej, zasilanie elektryczne);
⋅ rozpoczęto akcje ofertowe na zakup urządzeń i realizację robót;
⋅ wykonano projekt budowlany;
⋅ uzyskano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji;
złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
• Uchwałą Nr 4 z dnia 26.09.2007r. (Repertorium A nr 7256/2007) Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na nabycie aktywów trwałych w ramach zadania
inwestycyjnego pt.”Modernizacja elektrofiltrów kotłów nr 3,4,5 wraz z odbudową
kanałów spalin”, o łącznej wartości zwiększonej z kwoty 23 mln zł do 23,65 mln zł. zadanie zakończone.
• Uchwałą Nr 5 z dnia 26.09.2007r. (Repertorium A nr 7256/2007) Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na zbycie aktywów trwałych polegające na
przeniesieniu na rzecz BASF AG Ludwigshafen Niemcy, 11% Jednostek Redukcji
Emisji (ERU) wygenerowanych w ramach Projektu Wspólnych Wdrożeń realizowanego
z tą firmą, w zamian za świadczenia i usługi wykonywane przez BASF AG na rzecz
Zakładów Azotowych „Puławy”S.A. w ramach projektu.
⋅ Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał pozytywną
opinię dotyczącą projektu;
⋅ Ministerstwo Środowiska po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów
wydało List Popierający (Letter of Endorsement), w odniesieniu do rzeczonej
inwestycji;
⋅ przeprowadzono audyt weryfikujący poprawność pomiarów linii bazowej;
⋅ dokumentację projektu przedłożono do Ministerstwa Środowiska w celu uzyskania
akceptacji.
• Uchwałą Nr 6 z dnia 26.09.2007r. (Repertorium A nr 7256/2007) Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów
trwałych , w postaci uprawnień do emisji CO2 do powietrza, przyznanych Spółce
w okresie rozliczeniowym 2005-2007, na zasadach określonych w „Procedurze
zawierania transakcji uprawnieniami do emisji CO2 przyjętej przez Zarząd Spółki
Uchwałą Nr 346/2006/2007 z dnia 26.06.2007r.
⋅ W okresie rozliczeniowym 2005 – 2007 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. korzystały
z uprawnień do emisji CO2 w granicach przyznanego limitu;
⋅ Zakupiono 50 000 uprawnień do emisji CO2.
• Uchwałą Nr 7 z dnia 26.09.2007r. (Repertorium A nr 7256/2007) Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę, od Zarządu Morskiego
Portu Gdynia S.A., 9.750 udziałów Spółki Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdyni, o łącznej wartości 9.750.000 zł, za łączną cenę 9.750.000 zł.
⋅ wynegocjowano z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. zapisy do umowy o
współpracy gospodarczej, umowy sprzedaży udziałów oraz umowy dzierżawy;
⋅ uzyskano od BRE Bank S.A. warunki przejęcia od Zarządu Morskiego Portu Gdynia
S.A. poręczenia kredytu w przypadku nabycia udziałów.
Zakończenie procesu nabycia 50% udziałów Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o. od
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. nastąpi po uzyskaniu od Ministra Skarbu
Państwa zgody na dzierżawę terenu dla Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o. na okres 20
lat od daty podpisania nowej umowy dzierżawy, co jest warunkiem nabycia
przedmiotowych udziałów.
• Uchwałą Nr 5 z dnia 22.11.2007r. (Repertorium A nr 23175/2007) Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwaliło dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,70 zł/akcję
i ustaliło dzień wypłaty dywidendy na 21.12.2007r. – uchwalona dywidenda została
wypłacona w terminie.
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• Uchwałą Nr 6 z dnia 03.03.2008r. (Repertorium A nr 6496/2008) Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na nabycie aktywów trwałych w ramach zadania
inwestycyjnego pt. „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego ERP-SAP”, o łącznej
wartości do 15 mln zł netto. W dniu 27.05.2008r. (Uchwała Zarządu Nr 462/2007/2008)
została zawarta umowa z firmą ASSECO Poland S.A. na wdrożenie zintegrowanego
systemu informatycznego,
⋅ zrealizowano cykl szkoleń;
⋅ trwają prace nad określeniem celów i koncepcji biznesowych. Zakupiono licencje.
• Uchwałą Nr 7 z dnia 03.03.2008r. (Repertorium A nr 6496/2008) Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na nabycie aktywów trwałych w ramach zadania
inwestycyjnego pt. „Zakup i zabudowa turbosprężarki powietrza o wydajności
45 000m3/h, o łącznej wartości do 20 mln. zł. Trwa akcja ofertowa.
• Uchwałą Nr 8 z dnia 03.03.2008r. (Repertorium A nr 6496/2008) Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na nabycie aktywów trwałych w ramach zadania
inwestycyjnego pt. Modernizacja kwasu siarkowego i oleum”, o łącznej wartości
zwiększonej z kwoty 28 mln zł do kwoty 32,2 mln zł.
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano Etapy I i II, w ramach
których wymieniono aparaty w głównych węzłach technologicznych. W trakcie realizacji
jest etap III – wymiana wieży absorpcyjnej II (WAII). Przewidywane uruchomienie
wieży WAII nastąpi po postoju remontowym we wrześniu 2008r. Zakończenie
pozostałych prac przewidziano w roku 2009.
• Uchwałą Nr 9 z dnia 03.03.2008r. (Repertorium A nr 6496/2008) Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów
trwałych, w postaci uprawnień do emisji CO2 do powietrza, przyznanych Spółce
w okresie rozliczeniowym 2008-2012, na zasadach określonych w „Procedurze
zawierania transakcji uprawnieniami do emisji CO2 przyjętej przez Zarząd Spółki
Uchwałą Nr 346/2006/2007 z dnia 26.06.2007r.
Przyznany Spółce limit emisji w pierwszym projekcie KPRU II (projekt Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 20.12.2007) wynosił 1 591 700 ton CO2 - był o 14% niższy od
perspektywicznych potrzeb produkcyjnych wnioskowanych przez nas tj. średniorocznie
1 848 786 ton. Powyższe uwagi zostały przekazane pismem Zarządu z dnia 4.01.2008 do
Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.
Kolejny projekt KPRU II z dnia 12.02.2008 w dalszym ciągu ograniczył wielkość
przyznanych
uprawnień
do
poziomu
1
402
000
ton.
Było to ograniczenie o dalsze 12%, jednak do wielkości nieco większej (104%) od
limitów, które Spółka posiadała w KPRU I w latach 2005-2007.
Uwagi do projektu KPRU II przesłano do Ministerstwa Środowiska pod koniec lutego
2008.
W dniu 1 lipca 2008 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla
na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Projekt
ten czeka na podpis Prezesa Rady Ministrów.
6.4.2. Darowizny
W roku obrotowym 2007/2008 Zarząd Spółki udzielił ponad dwudziestu darowizn, z
czego tylko jedna przekroczyła równowartość kwoty 5 000 Euro (darowizna o wartości
120 000 zł na rzecz Szpitala Puławskiego na zakup 10 łóżek dla Oddziału Intensywnej
Terapii Kardiologicznej), co zgodnie z art. 19 b Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o
komercjalizacji i prywatyzacji wymagało zgody Rady Nadzorczej. Pozostałe darowizny
przeznaczone były na wsparcie leczenia obecnych i byłych pracowników Spółki, na
rzecz dzieci potrzebujących pomocy, dla szkół z regionu puławskiego, organizacji
społecznych, na nagrody dla zwycięzców ekologicznej akcji „Drzewko za butelkę”, na
rzecz dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, na renowację zabytkowego
cmentarza parafialnego w Puławach, na rzecz osób niepełnosprawnych. W czterech
przypadkach dokonano darowizny rzeczowej – w tym, w trzech w formie nawozów.
Łączna kwota wszystkich udzielonych darowizn wyniosła około 300 tys. zł.
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6.4.3. Postępowania sądowe
Na dzień 30 czerwca 2008 r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. prowadziły sprawy:
• z powództwa Zakładów - 3 sprawy o łącznej wartości przedmiotu sporu 350 111,92
zł;
• znajdujące się w toku postępowania egzekucyjnego - 61 spraw o łącznej wartości
17 557 278,67 zł, z czego:
6 660 726,54 zł to należność główna, 10 410 231,32 zł to odsetki, 486 320,81 zł to
koszty postępowania;
• znajdujące się w toku postępowania upadłościowego - 25 spraw, w których do
postępowania upadłościowego zgłoszona została kwota 7 983 512,41 zł i 29 126,25
EUR; w toku postępowania wpłacona została kwota 1 220 362,25 zł i 1 747,58 EUR.
• znajdujące się w toku postępowania układowego - 2 sprawy gdzie do postępowania
została zgłoszona kwota 9 303,48 zł, w toku postępowania wpłacona została kwota
2 862,84 zł;
• na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano ponownie 4 sprawy ( sprawy te
wcześniej zostały ujęte na koncie pozabilansowym);
• przed Sądem Pracy: 2 sprawy o uznanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy za
bezskuteczne; 1 sprawa o ustalenie prawa do akcji pracowniczych;
• przeciwko Zakładom - 1 sprawa o wypłatę dywidendy w wysokości 140,00 zł;
• w postępowaniu pojednawczym -1 sprawa o zapłatę kwoty 5 362 665,64 zł.
Łączna wartość spraw prowadzonych przez radców prawnych, po uwzględnieniu
dokonanych wpłat wynosi 30 039 647,03 zł i 27 378,67 EUR.
6.4.4. Kontrole zewnętrzne
W okresie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku, organy kontrolne
zewnętrzne przeprowadziły w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. 43 kontrole, z czego
22 kontrole to kontrole sanitarne przeprowadzone przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Puławach.
Organy kontrolujące to:
- Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Lublinie – 1 kontrola;
- Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie – 6 kontroli;
- Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie – 3 kontrole;
- Urząd Celny w Lublinie – 1 kontrola;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach – 5 kontroli;
- Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, Oddział Badań i Certyfikacji w
Pile – 1 kontrola;
- Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – 1 kontrola;
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 kontrola;
- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – 2 kontrole;
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach – 22 kontrole.
Tematy kontroli (w kolejności chronologicznej z wyłączeniem kontroli sanitarnych):
• Odbiór Instalacji Odzysku Melaminy (MRU) – Państwowa Inspekcja Pracy,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie,
• Czynności kontrolno-rozpoznawcze w odniesieniu do Instalacji Odzysku Melaminy
(MRU) - ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym –
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach,
• Kontrola prawidłowości stosowania procedury uproszczonej – Urząd Celny w
Lublinie,
• Czynności kontrolno-rozpoznawcze w odniesieniu do elektrofiltru na kotle OP-215
Nr 4 w Centrum Energetycznym w zakresie zgodności wykonania obiektu z projektem
budowlanym – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach,
• Prywatyzacja Zakładów Wielkiej Syntezy Chemicznej – Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie,
• Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ocena
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (przebudowa intensyfikacja i modernizacja procesu zestalania kaprolaktamu działka nr ew. gr. 261) –
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach,
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• Kontrola zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2007

roku - Lubelski Urząd Skarbowy,
• Kontrola w zakresie transakcji dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw do
firmy BOLDERAJA LTD z Rygi za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca
2006 roku – Lubelski Urząd Skarbowy,
• Kontrola nadzoru nad przestrzeganiem zasad stosowania certyfikatów
uprawniających do oznaczania znakiem jakości „Q” następujących nawozów: mocznik
nawozowy, roztwór saletrzano-mocznikowy, saletra amonowa magnezowa – Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, Oddział Badań i Certyfikacji w Pile,
• Kontrola przestrzegania prawa pracy i bhp - Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy
Inspektorat Pracy w Lublinie,
• Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ocena
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (przebudowa intensyfikacja i modernizacja procesu zestalania kaprolaktamu działka nr ew. gr. 261) –
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach (kontrola sprawdzająca)
• Kontrola z zakresu prawnej ochrony pracy, w szczególności w zakresie
pracowniczych i pozapracowniczych form zatrudniania w Zakładach Azotowych
„Puławy” S.A. - Państwowa Inspekcja Pracy - Inspektor Pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Lublinie,
• Prawna ochrona oraz przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. Techniczne
bezpieczeństwo pracy oraz spełnianie przez wyroby zasad lub innych wymagań Państwowa Inspekcja Pracy - Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Lublinie,
• Kontrola sprawdzająca, problemowa Zakładu Energetycznego w zakresie ochrony
powietrza dotycząca systemu ciągłych pomiarów emisji - Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Lublinie,
• Prawidłowość rozliczania z budżetem w zakresie VAT za okres od kwietnia 2006
roku do września 2007 roku - Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie,
• Pozapracownicze formy zatrudnienia w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. w
Puławach oraz wykonywanie przez pracodawcę wyroków sądowych - Państwowa
Inspekcja Pracy – Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie,
• Kontrola działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej - Komenda
Wojewódzka Policji w Lublinie,
• Kontrola na miejscu realizacji projektu – kontrola końcowa umowy o
dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
– Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw nr WKP_1/2.4.1/3/2005/46/93 pt.
„Modernizacja elektrofiltrów”- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
• Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, spełnianie wymogów
bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej oraz rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań
ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w Dziale Gospodarki
Magazynowej
oraz
w
Dziale
Surowców
Wtórnych
i
Przedmiotów
Niepełnowartościowych - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Puławach,
• Kontrola związana z ciężkim wypadkiem przy pracy na terenie Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A., w którym ucierpiał pracownik Zakładu Usług Technicznych
„AMPER-POL” - Państwowa Inspekcja Pracy - Inspektor Pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Lublinie,
• Przeciwdziałanie poważnym awariom w Zakładzie Dużego Ryzyka - Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
Kontrole sanitarne dotyczyły warunków pracy w zakresie wymagań higienicznych i
zdrowotnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A., oceny realizacji ogólnych wymogów sanitarnych oraz wcześniejszych
zaleceń w kontrolowanych zakładach i zabezpieczenia pracowników na stanowiskach
pracy.
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