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Wybrane dane finansowe
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Przychody ze sprzedaży
Zysk na działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto
Całkowite dochody ogółem
Ilość akcji (w szt.)
Zysk netto na jedną
akcję zwykłą (zł)
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto,
razem
Środki pieniężne na początek
okresu
Środki pieniężne na koniec
okresu

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał udziałowców nie
sprawujących kontroli

PLN (tys.)
EUR (tys.)
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2014
za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2015 do 30.06.2014* od 01.01.2015 do 30.06.2014*
do 30.06.2015 przekształcone do 30.06.2015 przekształcone
5 119 657
5 073 146
1 238 397
1 214 136
535 118
292 404
129 440
69 980
532 745
291 165
128 866
69 683
457 635
241 035
110 698
57 686
449 869
229 047
108 819
54 817
99 195 484
99 195 484
99 195 484
99 195 484
4,06

2,14

0,98

0,51

702 276

413 563

169 874

98 976

(415 348)

(168 018)

(100 469)

(40 211)

(66 526)

(351 649)

(16 092)

(84 159)

220 402

(106 104)

53 313

(25 393)

558 603

713 024

135 121

170 645

780 418

188 776

na dzień
30.06.2015
6 788 666
3 411 214
1 583 201
1 704 250
6 912 429
495 977

606 853
na dzień
31.12.2014*
przekształcone
6 719 453
3 228 879
1 195 845
2 264 351
6 488 136
495 977

na dzień
30.06.2015
1 618 507
813 278
377 456
406 316
1 648 014
118 247

145 236
na dzień
31.12.2014*
przekształcone
1 576 485
757 544
280 563
531 251
1 522 215
116 364

752 037

729 097

179 295

171 057

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacjami przedstawionymi w punktach 3.2.a oraz
3.2.b w Informacji dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
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Wybrane dane finansowe
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Jednostkowe wybrane dane finansowe

Przychody ze sprzedaży
Zysk na działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto
Całkowite dochody ogółem
Ilość akcji (w szt.)
Zysk netto na jedną
akcję zwykłą (zł)
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto,
razem
Środki pieniężne na początek
okresu
Środki pieniężne na koniec
okresu

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy

PLN (tys.)
EUR (tys.)
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2014
za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2015 do 30.06.2014* od 01.01.2015 do 30.06.2014*
do 30.06.2015 przekształcone do 30.06.2015 przekształcone
870 825
912 886
210 644
218 477
25 048
4 202
6 059
1 006
240 598
256 803
58 198
61 460
236 376
255 730
57 177
61 203
235 925
254 538
57 068
60 918
99 195 484
99 195 484
99 195 484
99 195 484
2,38

2,58

0,58

0,62

33 409

(4 975)

8 081

(1 191)

71 261

223 761

17 237

53 552

(40 305)

(201 322)

(9 749)

(48 182)

64 365

17 464

15 569

4 180

27 431

6 349

6 635

1 519

91 796

23 813
na dzień
31.12.2014*
przekształcone
4 865 264
535 298
448 168
778 053
4 174 341
495 977

22 205

5 699
na dzień
31.12.2014*
przekształcone
1 141 464
125 589
105 147
182 543
979 363
116 364

na dzień
30.06.2015
4 938 572
650 929
818 924
360 311
4 410 266
495 977

na dzień
30.06.2015
1 177 420
155 190
195 242
85 903
1 051 465
118 247

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.a w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania
z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze
wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
 poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:
kurs na 31.12.2014 roku wynosił 1 EUR - 4,2623 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2014),
kurs na 30.06.2015 roku wynosił 1 EUR - 4,1944 PLN (tabela nr 124/A/NBP/2015),
 poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.01.2014 – 30.06.2014 roku wynosił 1 EUR - 4,1784 PLN,
kurs średni w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 roku wynosił 1 EUR - 4,1341 PLN.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie
wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
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Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za okres 6 i 3 miesięcy
kończących się 30 czerwca 2015 roku
przygotowane zgodnie z MSR 34, „Śródroczna
sprawozdawczość finansowa”,
który został zatwierdzony przez Unię Europejską

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A. przedstawia skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku, na które składają się:
 Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres
01.01.-30.06.2015 roku oraz za okres 01.04.-30.06.2015 roku,
 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2015 roku,
 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.-30.06.2015 roku,
 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.06.2015 roku,
 Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
z wymogami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez
Unię Europejską i przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej
Grupa Azoty oraz jej wynik finansowy.
Podpisy członków Zarządu

………………………………
Paweł Jarczewski
Prezes Zarządu

………………………………
Andrzej Skolmowski
Wiceprezes Zarządu

………………………………
Witold Szczypiński
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Generalny

………………………………
Marek Kapłucha
Wiceprezes Zarządu

………………………………
Marian Rybak
Wiceprezes Zarządu

………………………………
Krzysztof Jałosiński
Wiceprezes Zarządu

………………………………
Artur Kopeć
Członek Zarządu

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

………………………………
Ewa Gładysz
Dyrektor Departamentu
Korporacyjnego Finansów
Tarnów, dnia 25 sierpnia 2015 roku
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Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne
całkowite dochody
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2014 od 01.04.2014
od 01.01.2015 od 01.04.2015 do 30.06.2014* do 30.06.2014*
Nota do 30.06.2015 do 30.06.2015 przekształcone przekształcone
niebadane

niebadane

niebadane

niebadane

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

1

5 119 657

2 280 711

5 073 146

2 370 357

Koszt własny sprzedaży

2

(3 915 371)

(1 763 855)

(4 158 514)

(1 937 856)

1 204 286

516 856

914 632

432 501

Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży

2

(315 064)

(150 871)

(273 389)

(136 386)

Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody
operacyjne

2

(355 531)

(187 074)

(354 535)

(189 362)

3

24 009

5 652

25 341

12 988

4

(22 582)

(12 308)

(19 645)

(10 806)

535 118

172 255

292 404

108 935

Pozostałe koszty operacyjne
Zysk na działalności
operacyjnej
Przychody finansowe

5

17 586

21 668

26 568

16 727

Koszty finansowe

6

(27 437)

(22 671)

(32 897)

(18 983)

Koszty finansowe netto
Zysk z udziałów w jednostkach
stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności

(9 851)

(1 003)

(6 329)

(2 256)

7 478

4 378

5 090

2 319

Zysk przed opodatkowaniem

532 745

175 630

291 165

108 998

(75 110)

(23 832)

(49 765)

(18 404)

457 635

151 798

241 400

90 594

-

-

(365)

(177)

457 635

151 798

241 035

90 417

(2 320)

(2 320)

(12 282)

(12 282)

441

441

2 213

2 213

(1 879)

(1 879)

(10 069)

(10 069)

Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności
kontynuowanej
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności
zaniechanej
Zysk netto
Inne całkowite dochody
Pozycje, które nie będą
reklasyfikowane do rachunku
zysków i strat
Przeszacowanie
zobowiązania z tytułu
programu określonych
świadczeń
Podatek dochodowy
odnoszący się do pozycji,
które nie będą
reklasyfikowane do
rachunku zysków i strat

7

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne
całkowite dochody (kontynuacja)
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2014 od 01.04.2014
od 01.01.2015 od 01.04.2015 do 30.06.2014* do 30.06.2014*
Nota do 30.06.2015 do 30.06.2015 przekształcone przekształcone
niebadane
Pozycje, które są lub będą
reklasyfikowane do rachunku
zysków i strat
Zmiana wartości godziwej
inwestycji dostępnych do
sprzedaży
Zmiana wartości godziwej
inwestycji dostępnych do
sprzedaży
przeklasyfikowana do
rachunku zysków i strat
Różnice kursowe z
przeliczenia sprawozdań
finansowych jednostek
podporządkowanych
Podatek dochodowy
odnoszący się do pozycji,
które są lub będą
reklasyfikowane do
rachunku zysków i strat

niebadane

niebadane

niebadane

-

-

7

(504)

-

-

(2 912)

(2 912)

(5 887)

4 782

427

(2 580)

-

-

559

656

(5 887)

4 782

(1 919)

(5 340)

(7 766)

2 903

(11 988)

(15 409)

449 869

154 701

229 047

75 008

402 758

126 623

212 057

75 565

54 877

25 175

28 978

14 852

398 223

127 647

201 499

63 036

51 646

27 054

27 548

11 972

Podstawowy (zł)

4,06

1,28

2,14

0,76

Rozwodniony (zł)

4,06

1,28

2,14

0,76

Suma innych całkowitych
dochodów
Zyski i straty oraz inne
całkowite dochody ogółem
Zysk netto przypadający dla:
Akcjonariuszy jednostki
dominującej
Udziałowców
niesprawujących kontroli
Zyski i straty oraz inne
całkowite dochody ogółem
przypadające dla:
Akcjonariuszy jednostki
dominującej
Udziałowców
niesprawujących kontroli
Zysk netto na jedną akcję:

8

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Nota

na dzień
30.06.2015

na dzień
31.12.2014*
przekształcone

niebadane
Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

9

6 019 624
52 486

54 968

10

498 641

509 964

12 550

12 600

105 959

110 842

Inwestycje dostępne do sprzedaży

12 267

12 371

Pozostałe aktywa finansowe

12 518

19 054

1 830

2 932

66 859

86 941

5 932

4 675

6 788 666

6 719 453

1 244 478

1 343 513

131 346

68 484

1 535

6 720

1 214 991

1 227 334

780 418

558 603

38 339

24 118

107

107

3 411 214

3 228 879

10 199 880

9 948 332

Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne
Wartość firmy
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych

Należności długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

7.4

Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem

5 905 106

Aktywa obrotowe
Zapasy
Pozostałe aktywa finansowe
Należności z tytułu podatku dochodowego
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem
Aktywa razem

11

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.a w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
(kontynuacja)
Nota

na dzień
30.06.2015

na dzień
31.12.2014

niebadane
Pasywa
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań
finansowych jednostek podporządkowanych

495 977

495 977

2 418 270

2 418 270

(1 228)

1 403

Zyski zatrzymane w tym:

3 247 373

2 843 389

402 758

231 350

6 160 392

5 759 039

752 037

729 097

6 912 429

6 488 136

zysk netto bieżącego okresu
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli
Kapitał własny razem
Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek

12

854 196

476 932

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

13

319 392

312 419

1 736

1 498

113 687

113 106

40 273

39 993

236 293

231 692

17 624

20 205

1 583 201

1 195 845

Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Rezerwy
Dotacje
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

14

7.4

Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek

12

108 656

509 259

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe

13

36 760

30 494

16 964

2 934

1 223 367

1 425 553

Rezerwy

14

156 927

211 432

75 705

2 982

Dotacje
Przychody przyszłych okresów

1 828

2 322

84 043

79 375

Zobowiązania krótkoterminowe razem

1 704 250

2 264 351

Zobowiązania razem

3 287 451

3 460 196

10 199 880

9 948 332

Pozostałe zobowiązania finansowe

Pasywa razem

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za okres zakończony 30 czerwca 2015 roku

Kapitał
zakładowy
Stan na 1 stycznia 2015 roku
Zyski i straty oraz inne całkowite
dochody

Różnice kursowe
z przeliczenia
sprawozdań
finansowych
jednostek
podporządkowanych

Kapitał z
emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

2 843 389

5 759 039

-

-

402 758

-

(2 631)

(1 904)

-

-

(2 631)

-

-

Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem
Zmiany w strukturze własnościowej
jednostek podporządkowanych
Nabycie udziałów niekontrolujących, które
nie skutkują zmianą w kontroli

-

Transakcje z właścicielami ogółem
Stan na 30 czerwca 2015 roku
(niebadane)

Inne całkowite dochody
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody
ogółem
Transakcje z właścicielami Spółki, ujęte
bezpośrednio w kapitale własnym
Dywidendy

2 418 270

-

Zyski
zatrzymane

1 403

Zysk netto

495 977

Kapitał własny
akcjonariuszy
jednostki
dominującej

Kapitał
udziałowców
niesprawujących
kontroli

Kapitał
własny
razem

729 097

6 488 136

402 758

54 877

457 635

(4 535)

(3 231)

(7 766)

400 854

398 223

51 646

449 869

-

-

-

(25 576)

(25 576)

-

-

-

-

(25 576)

(25 576)

-

-

-

3 130

3 130

(3 130)

-

-

-

-

3 130

3 130

(28 706)

(25 576)

495 977

2 418 270

(1 228)

3 247 373

6 160 392

752 037

6 912 429

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupa Azoty
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (kontynuacja)
za okres zakończony 30 czerwca 2014 roku*, przekształcone
Kapitał z
emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał
zakładowy
Stan na 1 stycznia 2014 roku

Różnice kursowe
z przeliczenia
sprawozdań
finansowych jednostek
podporządkowanych

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

Zyski
zatrzymane

Kapitał własny
akcjonariuszy
jednostki
dominującej

Kapitał
udziałowców
niesprawujących
kontroli

Kapitał własny
razem

495 977

2 418 270

2 346

(3 681)

2 649 822

5 562 734

707 820

6 270 554

-

-

-

-

212 057

212 057

28 978

241 035

-

-

(2 346)

392

(8 604)

(10 558)

(1 430)

(11 988)

-

-

(2 346)

392

203 453

201 499

27 548

229 047

-

-

-

-

(19 839)

(19 839)

(13 941)

(33 780)

-

-

-

-

(19 839)

(19 839)

(13 941)

(33 780)

495 977

2 418 270

-

(3 289)

2 833 436

5 744 394

721 427

6 465 821

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody
Zysk netto
Inne całkowite dochody
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody
ogółem
Transakcje z właścicielami Spółki, ujęte
bezpośrednio w kapitale własnym
Dywidendy
Transakcje z właścicielami ogółem
Stan na 30 czerwca 2014 roku (niebadane)

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji dodatkowej do skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (kontynuacja)
za okres zakończony 31 grudnia 2014 roku
Kapitał z
emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał
zakładowy
Stan na 1 stycznia 2014 roku

Różnice kursowe
z przeliczenia
sprawozdań
finansowych jednostek
podporządkowanych

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

Zyski
zatrzymane

Kapitał własny
akcjonariuszy
jednostki
dominującej

Kapitał
udziałowców
niesprawujących
kontroli

Kapitał własny
razem

495 977

2 418 270

2 346

(3 681)

2 649 822

5 562 734

707 820

6 270 554

-

-

-

-

231 350

231 350

33 705

265 055

-

-

(2 346)

5 084

(17 944)

(15 206)

1 514

(13 692)

-

-

(2 346)

5 084

213 406

216 144

35 219

251 363

-

-

-

-

(19 839)

(19 839)

(13 942)

(33 781)

-

-

-

-

(19 839)

(19 839)

(13 942)

(33 781)

495 977

2 418 270

-

1 403

2 843 389

5 759 039

729 097

6 488 136

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody
Zysk netto
Inne całkowite dochody
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody
ogółem
Transakcje z właścicielami Spółki, ujęte
bezpośrednio w kapitale własnym
Dywidendy
Transakcje z właścicielami ogółem
Stan na 31 grudnia 2014 roku

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupa Azoty
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za okres
od 01.01.2015
do 30.06.2015

za okres
od 01.01.2014
do 30.06.2014*
przekształcone

niebadane

niebadane

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty
Amortyzacja
Utworzenie odpisów aktualizujących
Strata z tytułu działalności inwestycyjnej

532 745

291 165

256 174

281 428

242 446

274 205

906

880

6 277

395

Zysk ze zbycia aktywów finansowych
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności

-

(2 912)

(7 478)

(5 090)

Odsetki, różnice kursowe

16 288

19 815

(1 135)

(1 151)

(1 130)

(4 714)

788 919

572 593

22 125

153 590

82 847

(82 271)

(170 686)

(158 619)

12 055

(33 068)

324

(4 237)

735 584

447 988

(33 308)

(34 425)

702 276

413 563

Dywidendy
Zysk z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów
finansowych wykazywanych wg wartości godziwej
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami
w kapitale obrotowym
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałych
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałych
Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych
i dotacji
Inne korekty
Środki pieniężne wygenerowane na działalności
operacyjnej
Podatek zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacjami przedstawionymi w punktach 3.2.a oraz
3.2.b w Informacji dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
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skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
(kontynuacja)

Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
Otrzymane dywidendy
Wydatki na nabycie aktywów finansowych
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
Odsetki otrzymane
Dotacje

za okres
od 01.01.2015
do 30.06.2015

za okres
od 01.01.2014
do 30.06.2014*
przekształcone

niebadane

niebadane

8 598

2 692

(383 471)

(260 025)

11 626

11 366

(184 690)

(37 522)

135 854

116 906

1 886

1 993

1 522

-

Pożyczki

(3 000)

(645)

Pozostałe wydatki inwestycyjne

(3 673)

(2 783)

(415 348)

(168 018)

(23 933)

(21 897)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Dywidendy wypłacone
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
Odsetki zapłacone
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Pozostałe wpływy/(wydatki) finansowe

833 856

103 242

(856 054)

(397 588)

(19 996)

(25 046)

(6 265)

(6 468)

5 866

(3 892)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(66 526)

(351 649)

Przepływy pieniężne netto, razem

220 402

(106 104)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

558 603

713 024

1 413

(67)

780 418

606 853

Wpływ zmian kursów walut
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacjami przedstawionymi w punktach 3.2.a oraz
3.2.b w Informacji dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
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skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupa Azoty

Strona 17 z 111

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
1. Informacje o Grupie Azoty
1.1. Opis organizacji Grupy Azoty
Na dzień 30 czerwca 2015 roku Grupę Kapitałową Grupy Azoty S.A. (dalej: Grupa Azoty, Grupa)
tworzyły: Grupa Azoty S.A. – Jednostka Dominująca oraz 10 spółek zależnych (9 spółek z udziałem
w kapitale powyżej 50% oraz 1 spółka kontrolowana pośrednio), w tym:
 spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej Grupa Azoty PUŁAWY),
 spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (dalej Grupa Azoty ZAK),
 spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej Grupa Azoty POLICE),
 spółka zależna Grupa Azoty ATT Polymers GmbH,
 spółka zależna Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (dalej Grupa Azoty
PKCh Sp. z o.o.),
 spółka zależna Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o. (dalej Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o.),
 spółka zależna Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (dalej
Grupa Azoty SIARKOPOL),
 spółka zależna Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o.,
 spółka zależna Grupa Azoty „Compounding” Sp. z o.o.,
 spółka kontrolowana pośrednio Navitrans Sp. z o.o.,
jednocześnie:
 spółka Grupa Azoty PUŁAWY jest jednostką dominującą wobec 10 podmiotów zależnych,
posiada udziały w 4 podmiotach stowarzyszonych,
 spółka Grupa Azoty ZAK jest jednostką dominującą wobec 1 podmiotu zależnego oraz
posiada udziały w 2 podmiotach stowarzyszonych,
 spółka Grupa Azoty POLICE jest jednostką dominującą wobec 8 podmiotów zależnych oraz
posiada udziały w 2 podmiotach stowarzyszonych,
 spółka Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. jest jednostką dominującą wobec 3 podmiotów
zależnych.

Grupa Azoty
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Schemat graficzny Grupy Azoty na dzień 30 czerwca 2015 roku
Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty
ATT Polymers GmbH
(100%)

Grupa Azoty
„Compounding” Sp. z o.o.
(100%)

Grupa Azoty
„Folie” Sp. z o.o.
(100%)

Unibaltic Agro Sp. z o.o.
(100%)

NAVITRANS Sp. z o.o.
(26,45%)2)

Legenda:

Grupa Azoty
„Koltar” Sp. z o.o.
(100%)

Grupa Azoty Zakłady
Azotowe Kędzierzyn S.A.
(93,48%)

Grupa Azoty KiZCh
„Siarkopol” S.A.
(85%)

Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” S.A.
(66%)

Grupa Azoty Polskie
Konsorcjum Chemiczne
Sp. z o.o. (63,27%)1)

NAVITRANS Sp. z o.o.
(26,45%)2)

„Agrochem Puławy” Sp. z o.o.
(100%)

Agrochem Sp. z o.o.
(100%)

ZAKSA S.A.
(91,67%)3

Grupa Azoty Police Serwis
Sp. z o.o.
(100%)6)

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
(100%)

SCF Natural Sp. z o.o.
(99,99%)

CTL CHEMKOL Sp. z o.o.
(49%)

„KONCEPT” Sp. z o.o.
(100%)

Konsorcjum EKO
TECHNOLOGIES
(60%)

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
(98,43%)

STO-ZAP Sp. z o.o.
(96,15%)

Grupa Azoty Polskie
Konsorcjum Chemiczne
Sp. z o.o. (36,73%)1)

„TRANSTECH” Usługi
Sprzętowe i Transportowe
Sp. z o.o. (100%)

EKOTAR Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej
(12%)4)

Zakład Opieki Zdrowotnej
Medical Sp. z o.o.
(95,19%)5)

REMZAP Sp. z o.o.
(94,61%)

„Supra” Agrochemia
Sp. z o.o.
(100%)

Zakłady Azotowe
Chorzów S.A.
(92,33%)

PROZAP Sp. z o.o.
(84,69%)

Grupa Azoty AFRICA S.A.
(100%)

Bałtycka Baza Masowa
Sp. z o.o.
(50%)

CTL KOLZAP Sp. z o.o.
(49%)

Zarząd Morskiego
Portu Police Sp. z o.o.
(99,98%)

NAVITRANS Sp. z o.o.
(26,45%)2)

African Investment
Group S.A.
(54,90%)6)

TECHNOCHIMSERWIS SA
typu zamkniętego
(25%)

INFRAPARK Police S.A.
w likwidacji
(54,43%)

- Jednostka Dominująca
- Spółki/Grupy Kapitałowe objęte konsolidacją przez
Jednostkę Dominującą
- Spółki konsolidowane pośrednio
- Spółki nieobjęte konsolidacją
1) Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. - udziały posiada Jednostka Dominująca
oraz Grupa Azoty ZAK S.A.
2) NAVITRANS Sp. z o.o. – udziały posiada Jednostka Dominująca, Grupa Azoty PUŁAWY
oraz Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.
3) ZAKSA S.A. - akcje posiada Grupa Azoty ZAK S.A. (91,67%) oraz CTL Chemkol Sp. z o.o. (0,783%).
4) EKOTAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - udziały posiada Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o.
oraz Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o.
5) Grupa Azoty PUŁAWY posiada dodatkowo (pośrednio) 0,83% głosów na Zgromadzeniu Wspólników
i 0,82% udziałów w kapitale zakładowym MEDICAL Sp. z o.o.
6) Grupa Azoty Police Serwis sp. o.o. posiada 0,1% w kapitale zakładowym African Investment
Group S.A.

Grupa Azoty

Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A.
(95,98%)

Grupa Azoty Jednostka
Ratownictwa Chemicznego
Sp. z o.o. (100%)

Grupa Azoty
PROREM Sp. z o.o.
(100%)
EKOTAR Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej
(12%)4)
Grupa Azoty
Automatyka Sp. z o.o.
(79,69%)

AFRIG Trade S.à r.l.
(100%)

„Budchem” Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej
(48,96%)

„KEMIPOL” Sp. z o.o.
(33,99%)
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Z uwagi na nieistotność skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie zostały objęte spółki:

Grupa Azoty „Compounding” Sp. z o.o.,

STO-ZAP Sp. z o.o. (spółka zależna spółki Grupa Azoty PUŁAWY),

Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o. (spółka zależna spółki Grupa Azoty PUŁAWY),

Technochimserwis S.A. typu zamkniętego (spółka zależna spółki Grupa Azoty PUŁAWY),

„Supra” Agrochemia Sp. z o.o. (spółka zależna spółki Grupa Azoty POLICE),

Konsorcjum EKO TECHNOLOGIES (spółka zależna spółki Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o.),

EKOTAR Sp. z o.o. (spółka zależna spółki Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o.).

1.2. Zmiany w strukturze jednostek gospodarczych
Poniżej zaprezentowane zostały zmiany w strukturze jednostek gospodarczych, w tym w wyniku
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy, spółki, inwestycji
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności w okresie sprawozdawczym.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Agrochem Sp. z o.o.
W dniu 22 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Agrochem
Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału
zakładowego o kwotę 19 500 tys. zł, to jest do kwoty 20 000 tys. zł, w drodze ustanowienia
39 000 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy. Nowoutworzone udziały zostały objęte w całości
przez dotychczasowego wspólnika, Grupę Azoty PUŁAWY. Podwyższenie kapitału zostało
zarejestrowane w KRS w dniu 29 czerwca 2015 roku.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Medical” Sp. z o.o.
W dniu 30 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Medical”
Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego
o kwotę 844 tys. zł, to jest do kwoty 1 917,7 tys. zł. Nowoutworzone udziały zostały objęte
w całości przez dotychczasowego wspólnika, Grupę Azoty Puławy. W związku z tym bezpośredni
udział Grupy Azoty PUŁAWY w kapitale zakładowym spółki „Medical” Sp. z o.o. wzrósł z 91,41% do
95,19%. Wpis w KRS powyższych postanowień nastąpił w dniu 13 kwietnia 2015 roku.
Połączenie spółek w ramach Grupy Azoty POLICE
W dniu 1 czerwca 2015 roku zarejestrowano połączenie spółek: REMECH Sp. z o.o. (spółka
przejmująca) i „Automatika” Sp. z o.o. (spółka przejmowana), polegające na przeniesieniu całego
majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego.
Podmiot powstały w wyniku połączenia zmienił nazwę na Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
W dniu 23 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 30 000 tys. zł do kwoty 58 700 tys. zł
tj. o kwotę 28 700 tys. zł. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w dniu 19 czerwca
2015 roku. Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale objęła Grupa Azoty PUŁAWY, tym samym jej
udział w kapitale zakładowym wzrósł z 85% do 92,33%.
Ogłoszenie upadłości spółki Ekotar Sp. z o.o. (spółki zależnej Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o.
i Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o.
W dniu 24 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie ogłosił upadłość obejmującą likwidację
majątku spółki EKOTAR Sp. z o.o.
Plan połączenia spółek w ramach Grupy Azoty PUŁAWY
W dniu 23 czerwca 2015 roku został podpisany plan połączenia spółek „Agrochem Puławy” Sp. z o.o.
i Unibaltic Agro Sp. z o.o. Połączenie nastąpi w trybie uproszczonego połączenia, poprzez
przeniesienie całego majątku spółki Unibaltic Agro Sp. z o.o. na spółkę „Agrochem Puławy”
Sp. z o.o. Połączenie spółek nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.
Likwidacja Hotelu Centralnego w Grupie Azoty ZAK
W związku z zakończeniem procesu likwidacji, w dniu 24 czerwca 2015 roku spółka została
wykreślona z KRS.
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Po dacie bilansowej
Wdrożenie procedury likwidacji spółki Navitrans Sp. z o.o.
W dniu 18 sierpnia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Navitrans
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na którym podjęto uchwałę o postawieniu z dniem 1 września
2015 roku spółki w stan likwidacji.

2. Informacja o istotnych zdarzeniach w okresie 6 miesięcy
kończących się 30 czerwca 2015 roku
Inwestycje strategiczne Grupy Azoty
Wdrażając przyjętą na lata 2015-2020 operacjonalizację Strategii Grupy Azoty, rozpoczęto
realizację programu inwestycyjnego, na który do końca 2020 roku planuje się przeznaczyć około
7 mld zł. Grupa Azoty realizuje następujące kluczowe inwestycje:


Instalacja do produkcji propylenu w Grupie Azoty POLICE
Do 2019 roku w Policach zostanie wybudowana najnowocześniejsza i największa w Europie
instalacja do produkcji propylenu metodą PDH. Projekt o wartości 1,7 mld zł zakłada budowę
instalacji do produkcji propylenu, bloku energetycznego oraz rozbudowę polickiego portu
o terminal chemikaliów płynnych.



Budowa elektrociepłowni oraz instalacji do produkcji płynnych nawozów saletrzano –
mocznikowych RSM w Grupie Azoty ZAK
Odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod elektrociepłownię oraz symboliczne
rozpoczęcie budowy nowej instalacji do produkcji płynnych nawozów saletrzano –
mocznikowych RSM.
Budowa elektrociepłowni ma na celu odtworzenie mocy wytwórczych energii cieplnej i energii
elektrycznej. Jest to zadanie proekologiczne, realizowane zgodnie z wymaganiami dyrektywy w
sprawie emisji przemysłowych (IED).



Instalacja do produkcji płynnych nawozów saletrzano – mocznikowych RSM jest odpowiedzią na
coraz większe znaczenie tychże nawozów w polskim rolnictwie. Zadanie to realizowane jest
w powiązaniu z budową bazy logistycznej dla nawozów płynnych. Zakończenie wymienionych
inwestycji planowane jest w 2015 roku.
Nowoczesna elektrownia klasy 400 MWe w Grupie Azoty PUŁAWY
Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej, inwestycja będzie niskoemisyjna,
bezodpadowa bo zasilana gazem ziemnym, ekologiczna, ograniczająca o połowę emisję
dwutlenku węgla. Nowy blok gazowy, o wartości 1,125 mld zł, zapewni całkowitą
samowystarczalność zakładów od zewnętrznych dostawców prądu i pary technologicznej.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 2019 rok.



Inwestycja dotycząca kwasu azotowego w Grupie Azoty PUŁAWY
Inwestycja o wartości 695 mln zł zakłada budowę nowej linii i modernizację dotychczas
istniejących linii kwasu azotowego. Nadwyżka kwasu azotowego będzie przetwarzana na nowej
linii do produkcji specjalistycznych nawozów (saletry magnezowej, wapniowej i potasowej).
Planowany termin zakończenia inwestycji: 2019 rok.



Instalacja do granulacji mechanicznej w Grupie Azoty PUŁAWY
Inwestycja o wartości 385 mln zł uelastyczni produkcję saletry amonowej oraz umożliwi
produkcje innych nawozów: saletrzaku (CAN) i saletry amonowej granulowanej. Budowa potrwa
do 2019 roku a jej koszt to około 385 mln zł.

Ponadto zakończono realizację inwestycji:


Instalacja plastyfikatorów nieftalanowych w Grupie Azoty ZAK
W Grupie Azoty ZAK oddano do użytku nową instalację plastyfikatorów nieftalanowych. Dzięki
najnowocześniejszej w tej części Europy instalacji do produkcji plastyfikatorów, kędzierzyńska
spółka będzie mogła produkować 50 tys. ton plastyfikatora o nazwie handlowej Oxoviflex
rocznie. Koszt inwestycji wyniósł około 42 mln złotych.
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Po dacie bilansowej


Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej II w Jednostce Dominującej
W dniu 1 lipca 2015 roku dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Instalacji
Granulacji Mechanicznej II. W instalacji wykorzystane będą najbardziej innowacyjne
rozwiązania formulacji produktu. Wykorzystanie istniejącej bazy surowcowej przyczyni się do
poprawy rentowności sprzedaży nawozów oraz wzmocni pozycję konkurencyjną Jednostki
Dominującej na rynku nawozowym. Instalacja ta ma charakter uniwersalny, co oznacza, że
daje możliwość produkcji szerokiej palety nawozów zawierających również potas, sód i fosfor.
Wartość inwestycji to około 140 mln zł.



Nowoczesna elektrownia klasy 400 MWe w Grupie Azoty PUŁAWY
Elektrownia Puławy Sp. z o. o. uzyskała prawomocną decyzję środowiskową, która otwiera
inwestorowi drogę do rozpoczęcia starań o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Finansowanie strategicznych inwestycji Grupy Azoty
Finansowanie pierwszej fazy inwestycji zabezpiecza pakiet długoterminowych umów kredytowych
o łącznej wartości 2,2 mld zł, który ma na celu finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych
wynikających ze Strategii i Programu Inwestycyjnego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty do roku 2020,
w tym planu rozwoju na nowe rynki w regionie.
Limit kredytowy w wysokości 1,5 mld zł został zapewniony przez konsorcjum banków: PKO BP S.A.,
BGK, BZ WBK S.A. oraz ING BSK S.A., zgodnie z umową podpisaną w dniu 23 kwietnia 2015 roku
(„umowa konsorcjalna”). Ostateczny termin spłaty tego kredytu przypada na kwiecień 2020 roku.
Pozostałą część sfinansują Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju (EBOiR) na mocy podpisanego w dniu 28 maja 2015 roku w siedzibie EBOR w Londynie
porozumienia gwarantującego długoterminowe finansowanie na kwotę 700 mln zł. Obejmuje ono
umowy kredytowe na okres 10 lat (termin spłaty zobowiązań przypada na czerwiec 2025 roku)
w wysokości odpowiednio 550 mln zł od Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 150 mln zł od
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na składnikach aktywów Grupy Azoty
W dniach 30 kwietnia 2015 roku, a następnie 30 czerwca 2015 roku Jednostka Dominująca
zaciągnęła kredyt udostępniony w ramach umowy konsorcjalnej w celu refinansowania dotychczas
obowiązujących długoterminowych umów o finansowanie, na rzecz których ustanowione były
zabezpieczenia na składnikach aktywów Jednostki Dominującej oraz spółek zależnych, w tym:

zastawy finansowe i rejestrowe na 495 000 000 akcjach Grupy Azoty POLICE o wartości
bilansowej wynoszącej 569 250 tys. zł,

zastawy finansowe i rejestrowe na 18 345 735 akcjach Grupy Azoty PUŁAWY o wartości
bilansowej wynoszącej 2 496 673 tys. zł.
W związku z powyższym zostały zwolnione zabezpieczenia na tych udziałach.
Ponadto w następstwie spłaty wybranych umów o finansowanie oraz zawarcia aneksów do
pozostałych umów o finansowanie krótkoterminowe (o charakterze kredytów w rachunku bieżącym
lub limitów wielocelowych), Jednostka Dominująca oraz spółki zależne dokonały zwolnienia
większości pozostałych istniejących zabezpieczeń ustanowionych w formie zastawów, hipotek oraz
cesji wierzytelności.
Nastąpiło zwolnienie przez banki zabezpieczeń ustanowionych na rzeczowych aktywach trwałych
o wartości bilansowej wynoszącej na dzień 31 grudnia 2014 roku 527 694 tys. zł Łączna wartość
bilansowa rzeczowych aktywów trwałych stanowiących zabezpieczenie kredytów bankowych na
dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 555 860 tys. zł. Ponadto nastąpiło zwolnienie całości
zabezpieczeń kredytów w formie cesji wierzytelności. Łączna wartość bilansowa należności
stanowiących zabezpieczenie kredytów bankowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła
13 776 tys. zł. Dodatkowo nastąpiło zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na zapasach o wartości
bilansowej wynoszącej na dzień 31 grudnia 2014 roku 109 141 zł. Łączna wartość bilansowa zapasów
stanowiących zabezpieczenie kredytów bankowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła
109 141 tys. zł.
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Strategiczna współpraca Grupy Azoty i PKO BP S.A.
W dniu 6 lutego 2015 roku podpisano porozumienie o strategicznej współpracy, którego efektem
będzie finansowanie przez PKO BP S.A., partnerów Grupy Azoty działających w branży rolniczej
i przetwórstwa rolno – spożywczego, wykorzystanie sieci dystrybucji producenta nawozów do
sprzedaży produktów bankowych, a także wspólne działania marketingowe skierowane do
producentów rolnych.
Stabilne finansowanie w postaci kredytów czy factoringu to dla przedsiębiorców rolnych będących
kontrahentami Grupy Azoty droga do poprawy płynności oraz większe możliwości rozwoju biznesu.
Grupa Azoty w indeksie FTSE Emerging Markets
W dniu 4 marca 2015 roku Jednostka Dominująca została zakwalifikowana do prestiżowego indeksu
FTSE Emerging Markets. Walory Grupy Azoty są notowane w tym indeksie począwszy od dnia 23
marca 2015 roku.
FTSE Emerging Index jest częścią FTSE Global Equity Index Series (GEIS), który zrzesza duże
i średniej kapitalizacji spółki z zaawansowanych i wschodzących rynków. Indeks FTSE Emerging
Markets daje inwestorom kompleksową pomoc w pomiarze wydajności najbardziej płynnych spółek
na rynkach wschodzących, dysponuje 911 firmami z całego świata, w tym 30 z Europy ŚrodkowoWschodniej. Łączna kapitalizacja rynkowa netto indeksu wynosi około 3 400 mld USD.
Indeksy FTSE notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie.
Centrum Edukacji Ratowniczej
Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty – CERGA, to nowoczesna jednostka odpowiedzialna za
okresowe i specjalistyczne szkolenie strażaków i ratowników chemicznych pracujących w Grupie
Azoty. CERGA rozpoczęła działalność w dniu 12 marca 2015 roku i swoją działalnością obejmować
będzie Grupę Azoty S.A., Grupę Azoty PUŁAWY, Grupę Azoty POLICE, Grupę Azoty ZAK oraz Grupę
Azoty SIARKOPOL, a także inne podmioty zainteresowane korzystaniem z oferty szkoleniowej.
Utworzenie jednostki CERGA ma pomóc w wypracowywaniu wspólnych standardów w ramach
ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, wymianie doświadczeń i wykorzystywaniu synergii
pomiędzy spółkami Grupy Azoty. Umożliwi to jeszcze skuteczniejszą ochronę życia i zdrowia jej
pracowników, zapewnienie bezpieczeństwa społeczności lokalnych w otoczeniu zakładów oraz
środowiska naturalnego.

3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
3.1. Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
z wymogami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz. U. 2014 poz. 133 j.t.) w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim i przedstawia sytuację finansową Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na dzień 30 czerwca
2015 roku, wyniki jej działalności za okres 6 i 3 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku
oraz przepływy pieniężne za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku.
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze
zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Grupa Azoty,
przygotowanym zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską („MSSF UE”) i innymi obowiązującymi przepisami,
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało
w tysiącach złotych.
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3.2. Zasady rachunkowości i metod obliczeniowych
a) Zastosowane zasady rachunkowości
Do sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zastosowano zasady rachunkowości w zakresie niezmienionym w odniesieniu do zasad
zastosowanych przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
2014 rok, za wyjątkiem zmiany w sposobie prezentacji udzielonych zaliczek. Dotychczas „Zaliczki na
rzeczowe aktywa trwałe w budowie”, „Zaliczki na wartości niematerialne” oraz „Zaliczki na
dostawy” prezentowane były w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako elementy odpowiednio
„Rzeczowych aktywów trwałych”, „Wartości niematerialnych” i „Zapasów”. Obecnie wykazywane są
one jako zaliczki w pozycji „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe”. Dane porównawcze
na dzień 31 grudnia 2014 roku zostały odpowiednio przekształcone. Dokonano również odpowiedniej
korekty prezentacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.
Poniższa tabela przedstawia wpływ zmian, w związku ze zmianą sposobu prezentacji zaliczek,
na sprawozdanie z sytuacji finansowej.

Aktywa
Aktywa trwałe, w tym:
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Aktywa obrotowe, w tym:
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe
Aktywa razem

Grupa Azoty

Zatwierdzone

Przekształcone

Na dzień
31.12.2014

Na dzień
31.12.2014

Wpływ
zmiany

6 781 085
5 966 287
510 415
3 167 247
1 347 826

6 719 453
5 905 106
509 964
3 228 879
1 343 513

(61 632)
(61 181)
(451)
61 632
(4 313)

1 161 389
9 948 332

1 227 334
9 948 332

65 945
-
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b) Zmiany w prezentacji sprawozdań
W 2014 roku dokonano ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji spółki
African Investment Group S.A. ostateczne rozliczenie zostało zaprezentowane w Skonsolidowanym
rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia
2014 roku.
Poniższa tabela przedstawia wpływ zmian, w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji
spółki African Investment Group S.A., na rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za
okres kończący się 30 czerwca 2014 roku.

Zyski i straty
Koszt własny sprzedaży
Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk na działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

Przed
przekształceniem

Po
przekształceniu

Za okres
od 01.01.2014
do 30.06.2014

Za okres
od 01.01.2014
do 30.06.2014

(4 165 084)

(4 158 514)

6 570

908 062
(274 960)
(353 371)

914 632
(273 389)
(354 535)

6 570
1 571
(1 164)

285 427
284 188

292 404
291 165

6 977
6 977

Wpływ
zmiany

(49 137)

(49 765)

(628)

234 686
(8 649)

241 035
(11 988)

6 349
(3 339)

3 766

427

(3 339)

226 037

229 047

3 010

Zysk netto przypadający dla:
Akcjonariuszy jednostki dominującej
Udziałowców niesprawujących kontroli

208 833
25 853

212 057
28 978

3 224
3 125

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody
ogółem przypadające dla:
Akcjonariuszy jednostki dominującej
Udziałowców niesprawujących kontroli

202 172
23 865

201 499
27 548

(673)
3 683

2,11
2,11

2,14
2,14

(0,03)
(0,03)

Zysk netto
Suma innych całkowitych dochodów, w tym:
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań
finansowych jednostek podporządkowanych
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody
ogółem

Zysk na jedną akcję:
Podstawowy (zł)
Rozwodniony (zł)
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Poniższa tabela przedstawia wpływ zmian, w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji
spółki African Investment Group S.A. (zmiana I) oraz ze zmianą sposobu prezentacji zaliczek
(zmiana II), na sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
Przed
przekształceniem

Po
przekształceniu

Za okres
od 01.01.2014
do 30.06.2014

Za okres
od 01.01.2014
do 30.06.2014

Wpływ
zmiany I

Wpływ
zmiany II

284 188
286 059
278 836

291 165
281 428
274 205

6 977
(4 631)
(4 631)

-

570 247

572 593

2 346

-

173 459
(100 178)

153 590
(82 271)

(2 073)
111

(17 796)
17 796

(155 683)

(158 619)

(2 936)

-

Środki pieniężne wygenerowane
na działalności operacyjnej

450 540

447 988

(2 552)

-

Środki pieniężne netto z
działalności operacyjnej

416 115

413 563

(2 552)

-

(262 577)

(260 025)

2 552

-

(170 570)

(168 018)

2 552

-

Przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty
Amortyzacja
Zysk z działalności operacyjnej
przed zmianami w kapitale
obrotowym
Zmiana stanu należności z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałych
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałych

Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Nabycie wartości niematerialnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych,
nieruchomości inwestycyjnych
Środki pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej

c) Zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Finansowej
Grupa Azoty zamierza przyjąć opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego
skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany MSSF UE, zgodnie
z datą ich wejścia w życie.
d) Dokonane osądy i oszacowania
Sporządzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga od
Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane
wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia
opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za
racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości księgowej
netto aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość
może różnić się od wartości szacowanej.
Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych
jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych,
jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.
Kluczowe osądy oraz szacunki dokonywane przez Zarząd przy sporządzaniu skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego pozostały niezmienione w stosunku do osądów
i szacunków przyjętych przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.
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4. Wybrane dodatkowe noty i informacje objaśniające
4.1. Noty objaśniające
Sprawozdawczość segmentów działalności
Segmenty operacyjne
Grupa Azoty realizuje cele biznesowe w obszarze czterech podstawowych segmentów
sprawozdawczych wydzielonych ze względu na odmienne strategie zarządzania (produkcyjna,
sprzedażowa, marketingowa) przyjęte w ramach każdego segmentu.
Raz na miesiąc Zarząd Grupy Azoty dokonuje przeglądu wewnętrznych raportów każdego
wyodrębnionego segmentu.
Działalność operacyjna poszczególnych segmentów sprawozdawczych Grupy jest następująca:
 Segment Nawozy-Agro obejmujący wytwarzanie lub sprzedaż następujących produktów: nawozy
azotowe (mieszaniny azotanu amonu, azotan amonu z wypełniaczem, dwuamid kwasu
węglowego, wodny roztwór azotanu amonu i dwuamidu kwasu węglowego, saletra amonowa,
mocznik, wodny roztwór saletrzano-mocznikowy), nawozy azotowe z siarką (mieszanina saletry
amonowej i siarczanu amonu, mieszanina azotanu amonu i siarczanu wapnia, siarczan amonu),
nawozy wieloskładnikowe, nawozy fosforowe, amoniak, saletra amonowa, gaz syntezowy, kwas
azotowy, gazy techniczne;
 Segment Tworzywa obejmujący wytwarzanie i sprzedaż produktów: poliamid 6/PA6, kopolimer
acetalowy, polipropylen, politereftalan butylenu, poliamid 66/PA66, kaprolaktam;
 Segment Chemia obejmujący wytwarzanie i sprzedaż produktów: alkohole oxo (2-etyloheksanol,
N-butanol, Izobutanol, Oktanol F), plastyfikatory (DEHP, DIBP, DPHP, DEHT), biel tytanowa,
Tytanpol®, melamina, bezwodnik maleinowy, AdBlue®, Fespol®;
 Segment Energetyka obejmujący działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej
i ciepła na potrzeby instalacji chemicznych jak również sprzedażą energii dla odbiorców
przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, z którymi podpisano umowy;
 Segment Pozostałe obejmujący pozostałą działalność, w tym usługi laboratoryjne, katalizatory,
wynajem nieruchomości oraz inną działalność niemożliwą do przypisania do poszczególnych
segmentów.
Informacje odnośnie wyników każdego segmentu sprawozdawczego przedstawiono poniżej.
Podstawową miarą efektywności każdego segmentu sprawozdawczego są przychody ze sprzedaży,
EBIT i EBITDA.

Obszary geograficzne
W przypadku prezentowania informacji w podziale na obszary geograficzne, przychód jest ustalany
według kryterium geograficznej lokalizacji klientów. Aktywa przypisane do obszaru są natomiast
ustalane według ich geograficznego rozmieszczenia.
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Segmenty operacyjne
Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 roku
Działalność kontynuowana

Nawozy-Agro

Tworzywa

Chemia

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

Przychody ze sprzedaży zewnętrzne

3 054 362

675 389

1 210 211

101 323

78 372

5 119 657

Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami

1 174 220

156 515

541 372

1 461 807

371 520

3 705 434

4 228 582

831 904

1 751 583

1 563 130

449 892

8 825 091

(3 746 139)

(839 846)

(1 701 828)

(1 560 842)

(442 745)

(8 291 400)

koszty sprzedaży(-)

(214 384)

(28 294)

(71 465)

(50)

(871)

(315 064)

koszty zarządu(-)

(181 520)

(57 892)

(87 290)

(6 865)

(21 964)

(355 531)

7 198

580

515

4 729

10 987

24 009

(7 530)

(1 856)

(2 892)

(1 459)

(8 845)

(22 582)

482 111

(9 218)

47 378

5 558

9 289

535 118

Przychody finansowe

-

-

-

-

-

17 586

Koszty finansowe(-)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności

-

-

-

-

-

(27 437)

-

-

-

-

-

7 478

-

-

-

-

-

532 745

-

-

-

-

-

(75 110)

-

-

-

-

-

457 635

482 111

(9 218)

47 378

5 558

9 289

535 118

73 917

23 926

45 772

36 518

39 343

219 476

-

-

-

-

-

22 970

556 028

14 708

93 150

42 076

48 632

777 564

Przychody ze sprzedaży razem
Koszty operacyjne, w tym:(-)

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne(-)
Wynik segmentu na działalności operacyjnej (EBIT*)

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto
EBIT*
Amortyzacja
Amortyzacja nieprzypisana
EBITDA**

* Wynik EBIT liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej, prezentowany (prezentowana) w rachunku zysków i strat.
** Wynik EBITDA liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.
.
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Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za okres 3 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 roku
Nawozy-Agro
Przychody ze sprzedaży zewnętrzne

Tworzywa

Chemia

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

1 256 578

335 306

601 706

43 016

44 105

2 280 711

580 580

79 247

248 002

697 023

205 421

1 810 273

1 837 158

414 553

849 708

740 039

249 526

4 090 984

(1 689 186)

(409 047)

(832 720)

(741 630)

(239 490)

(3 912 073)

koszty sprzedaży(-)

(99 985)

(14 050)

(36 189)

(22)

(625)

(150 871)

koszty zarządu(-)

(91 696)

(32 886)

(47 941)

(3 667)

(10 884)

(187 074)

Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami
Przychody ze sprzedaży razem
Koszty operacyjne, w tym:(-)

Pozostałe przychody operacyjne

2 508

241

(543)

976

2 470

5 652

(5 015)

(1 126)

(658)

(1 153)

(4 356)

(12 308)

145 465

4 621

15 787

(1 768)

8 150

172 255

Przychody finansowe

-

-

-

-

-

5 880

Koszty finansowe(-)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności

-

-

-

-

-

(6 883)

-

-

-

-

-

4 378

-

-

-

-

-

175 630

-

-

-

-

-

(23 832)

-

-

-

-

-

151 798

145 465

4 621

15 787

(1 768)

8 150

172 255

35 635

12 022

23 178

18 311

19 706

108 852

-

-

-

-

-

11 901

181 100

16 643

38 965

16 543

27 856

293 008

Pozostałe koszty operacyjne(-)
Wynik segmentu na działalności operacyjnej (EBIT*)

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto
EBIT*
Amortyzacja
Amortyzacja nieprzypisana
EBITDA**

* Wynik EBIT liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej, prezentowany (prezentowana) w rachunku zysków i strat.
** Wynik EBITDA liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.
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Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2014 roku, przekształcone*
Nawozy-Agro

Tworzywa

Chemia

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

Przychody ze sprzedaży zewnętrzne

2 856 429

731 552

1 312 412

94 387

78 366

5 073 146

Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami

1 184 565

172 676

527 572

1 494 262

350 634

3 729 709

4 040 994

904 228

1 839 984

1 588 649

429 000

8 802 855

(3 739 953)

(942 782)

(1 803 961)

(1 585 734)

(443 717)

(8 516 147)

koszty sprzedaży(-)

(183 179)

(25 528)

(63 700)

(41)

(941)

(273 389)

koszty zarządu(-)

(173 533)

(58 138)

(87 254)

(5 943)

(29 667)

(354 535)

Przychody ze sprzedaży razem
Koszty operacyjne, w tym:(-)

Pozostałe przychody operacyjne

7 636

4 414

2 372

3 149

7 770

25 341

(5 013)

(611)

(2 350)

(2 322)

(9 349)

(19 645)

303 664

(34 751)

36 045

3 742

(16 296)

292 404

Przychody finansowe

-

-

-

-

-

26 568

Koszty finansowe(-)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności

-

-

-

-

-

(32 897)

-

-

-

-

-

5 090

Zysk przed opodatkowaniem

-

-

-

-

-

291 165

Wynik na działalności zaniechanej

-

-

-

-

-

(365)

-

-

-

-

-

(49 765)

-

-

-

-

-

241 035

303 664

(34 751)

36 045

3 742

(16 296)

292 404

82 110

23 919

54 527

37 248

39 991

237 795

Pozostałe koszty operacyjne(-)
Wynik segmentu na działalności operacyjnej (EBIT**)

Podatek dochodowy
Zysk netto
EBIT**
Amortyzacja
Amortyzacja nieprzypisana
EBITDA***

-

-

-

-

-

36 410

385 774

(10 832)

90 572

40 990

23 695

566 609

*

Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji dodatkowej do skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
** Wynik EBIT liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej, prezentowany (prezentowana) w rachunku zysków i strat.
*** Wynik EBITDA liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.
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Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za okres 3 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2014 roku, przekształcone*
Nawozy-Agro
Przychody ze sprzedaży zewnętrzne

Tworzywa

Chemia

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

1 263 871

356 597

661 646

43 241

45 002

2 370 357

635 893

83 699

260 364

700 619

189 992

1 870 567

1 899 764

440 296

922 010

743 860

234 994

4 240 924

(1 773 778)

(465 297)

(922 504)

(737 906)

(234 686)

(4 134 171)

koszty sprzedaży(-)

(92 841)

(12 731)

(30 486)

(19)

(309)

(136 386)

koszty zarządu(-)

(86 108)

(32 385)

(53 258)

(2 783)

(14 828)

(189 362)

Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami
Przychody ze sprzedaży razem
Koszty operacyjne, w tym:(-)

Pozostałe przychody operacyjne

6 399

3 678

(1 949)

2 225

2 635

12 988

(4 230)

(537)

(789)

(1 876)

(3 374)

(10 806)

128 155

(21 860)

(3 232)

6 303

(431)

108 935

Przychody finansowe

-

-

-

-

-

16 727

Koszty finansowe(-)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności

-

-

-

-

-

(18 983)

-

-

-

-

-

2 319

Zysk przed opodatkowaniem

-

-

-

-

-

108 998

Wynik na działalności zaniechanej

-

-

-

-

-

(177)

-

-

-

-

-

(18 404)

-

-

-

-

-

90 417

128 155

(21 860)

(3 232)

6 303

(431)

108 935

39 019

12 117

26 808

18 736

20 353

117 033

Pozostałe koszty operacyjne(-)
Wynik segmentu na działalności operacyjnej (EBIT**)

Podatek dochodowy
Zysk netto
EBIT**
Amortyzacja
Amortyzacja nieprzypisana
EBITDA***

-

-

-

-

-

18 293

167 174

(9 743)

23 576

25 039

19 922

244 261

*

Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji dodatkowej do skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
** Wynik EBIT liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej, prezentowany (prezentowana) w rachunku zysków i strat.
*** Wynik EBITDA liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.
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Aktywa i zobowiązania segmentów
Nawozy-Agro

Tworzywa

Chemia

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

Na dzień 30 czerwca 2015 roku
Aktywa segmentu
Zobowiązania segmentu
Na dzień 30 czerwca 2014 roku*,
przekształcone
Aktywa segmentu
Zobowiązania segmentu

3 184 969

1 071 916

1 869 804

1 228 591

858 107

8 213 387

771 392

267 561

235 990

385 857

51 097

1 711 897

3 029 862

1 063 881

1 659 999

1 109 700

661 653

7 525 095

655 475

315 821

216 470

277 504

8 814

1 474 084

3 158 258

1 014 418

1 676 461

1 263 242

796 477

7 908 856

852 180

212 372

248 900

363 119

77 045

1 753 616

Na dzień 31 grudnia 2014 roku
Aktywa segmentu
Zobowiązania segmentu
*

Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji dodatkowej do skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Obszary geograficzne
Przychody
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2015 od 01.04.2015 od 01.01.2014 od 01.04.2014
do 30.06.2015 do 30.06.2015 do 30.06.2014 do 30.06.2014
Polska
Niemcy
Pozostałe kraje Unii
Europejskiej

2 706 990

1 083 236

2 660 783

1 101 893

590 060

282 383

557 128

284 539

1 195 792

579 521

1 198 358

564 667

Kraje Azji

268 416

127 146

263 390

112 080

Kraje Ameryki Południowej

169 302

117 457

211 333

175 987

Pozostałe kraje

189 097

90 968

182 154

131 191

5 119 657

2 280 711

5 073 146

2 370 357

Razem

Nota 1 Przychody ze sprzedaży
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2015 od 01.04.2015 od 01.01.2014 od 01.04.2014
do 30.06.2015 do 30.06.2015 do 30.06.2014 do 30.06.2014
Przychody ze sprzedaży
produktów i usług
Przychody ze sprzedaży
umów o usługę budowlaną
Przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży
jednostek emisji
Przychody ze sprzedaży
licencji
Przychody ze sprzedaży
świadectw pochodzenia
energii
Przychody ze sprzedaży
pozostałe

Grupa Azoty

5 003 082

2 232 684

4 953 386

2 293 690

12 326

7 699

15 776

13 326

103 150

39 898

103 815

63 166

-

(645)

-

6

-

(24)

24

24

1 075

1 075

145

145

24

24

-

-

5 119 657

2 280 711

5 073 146

2 370 357

Strona 33 z 111

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Nota 2 Koszty działalności operacyjnej
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2014 od 01.04.2014
od 01.01.2015 od 01.04.2015 do 30.06.2014* do 30.06.2014*
do 30.06.2015 do 30.06.2015 przekształcone przekształcone
Amortyzacja

242 446

120 753

274 205

135 326

2 985 527

1 429 512

3 167 951

1 517 239

Usługi obce

500 049

257 861

478 415

261 547

Podatki i opłaty

220 745

106 790

189 804

98 352

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia

489 197

261 347

454 576

240 411

127 375

66 723

117 877

56 619

Pozostałe koszty rodzajowe

74 313

39 197

64 278

25 380

4 639 652

2 282 183

4 747 106

2 334 874

(35 740)

(170 218)

37 672

(62 637)

Zużycie materiałów i energii

Koszty według rodzaju
Zmiana stanu produktów(+/-)
Koszt wytworzenia
świadczeń na własne
potrzeby jednostki(-)

(115 308)

(61 070)

(83 519)

(56 874)

Koszty sprzedaży(-)

(315 064)

(150 871)

(273 389)

(136 386)

Koszty ogólnego zarządu(-)
Wartość sprzedanych
towarów i materiałów

(355 531)

(187 074)

(354 535)

(189 362)

97 362

50 905

85 179

48 241

3 915 371

1 763 855

4 158 514

1 937 856

15 951

7 969

16 151

10 367

Koszt własny sprzedaży
w tym podatek akcyzowy

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Nota 3 Pozostałe przychody operacyjne
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2015 od 01.04.2015 od 01.01.2014 od 01.04.2014
do 30.06.2015 do 30.06.2015 do 30.06.2014 do 30.06.2014
Zyski ze zbycia aktywów:
Zysk ze sprzedaży
rzeczowych aktywów
trwałych
Zysk ze sprzedaży wartości
niematerialnych

2 444

218

1 360

1 360

-

-

-

(48)

2 444

218

1 360

1 312

Rzeczowe aktywa trwałe

-

-

243

(330)

Nieruchomości inwestycyjne
Należności z tytułu dostaw i
usług

-

-

60

60

5 677

203

686

(310)

342

327

347

193

6 019

530

1 336

(387)

7 153

1 326

5 232

4 529

13

13

9

9

Rozwiązanie rezerw

1 476

1 197

1 512

693

Dotacje
Przywrócenie rzeczowych
aktywów trwałych do
użytkowania

2 317

433

3 393

1 614

71

71

1

(731)

1

(1)

-

-

4 515

1 865

12 498

5 949

268

172

83

39

4 247

1 693

12 415

5 910

15 546

4 904

22 645

12 063

24 009

5 652

25 341

12 988

Rozwiązane odpisy
aktualizujące:

Pozostałe
Pozostałe przychody
operacyjne:
Otrzymane odszkodowania
Sprzedaż usług socjalnych

Nadwyżki inwentaryzacyjne
Pozostałe (zagregowane
pozycje nieistotne), w tym:
zwrot kosztów sądowych
pozostałe
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Nota 4 Pozostałe koszty operacyjne
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2015 od 01.04.2015 od 01.01.2014 od 01.04.2014
do 30.06.2015 do 30.06.2015 do 30.06.2014 do 30.06.2014
Strata ze zbycia aktywów:
Strata ze sprzedaży
rzeczowych aktywów
trwałych
Strata ze sprzedaży wartości
niematerialnych

7 818

5 501

1 931

29

-

-

7

7

7 818

5 501

1 938

36

207

183

1 054

448

486

330

1 315

1 130

-

(6)

327

(507)

693

507

2 696

1 071

-

(6)

-

-

Kary i odszkodowania

1 201

440

847

268

Przestoje instalacji
Koszty sprzedaży usług
socjalnych
Koszty likwidacji majątku
trwałego i obrotowego
Koszty usuwania skutków
awarii

2 438

463

2 506

1 895

145

103

154

108

1 020

390

847

383

6 827

4 735

3 903

3 246

Utworzone rezerwy

1 120

778

4 059

3 630

-

(4)

-

-

1 320

(599)

2 695

169

590

474

737

348

Utworzone odpisy
aktualizujące:
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności z tytułu dostaw i
usług
Pozostałe
Pozostałe koszty operacyjne:
Straty netto z tytułu zmiany
wartości nieruchomości
inwestycyjnych

Niedobory inwentaryzacyjne
Pozostałe (zagregowane
pozycje nieistotne), w tym:
koszty i opłaty sądowe
nieodpłatne przekazania
(darowizny)

978

427

894

394

spisanie należności

1

1

-

(3)

koszty utylizacji
nieodliczony podatek
dochodowy

3

-

7

7

-

-

17

17

(252)

(1 501)

1 040

(594)

14 071

6 300

15 011

9 699

22 582

12 308

19 645

10 806

pozostałe
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Nota 5 Przychody finansowe
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2015 od 01.04.2015 od 01.01.2014 od 01.04.2014
do 30.06.2015 do 30.06.2015 do 30.06.2014 do 30.06.2014
Przychody odsetkowe:
Odsetki od lokat bankowych

4 611

2 752

3 226

1 442

Odsetki od cash poolingu

1 233

522

1 488

1 488

109

56

302

272

1 459

729

2 519

2 320

Odsetki od pożyczek
Odsetki od należności z
tytułu dostaw i usług
Pozostałe przychody
odsetkowe
Zyski ze sprzedaży inwestycji
finansowych:
Zyski ze sprzedaży
inwestycji finansowych
Zyski z wyceny aktywów i
zobowiązań finansowych:
Zyski z wyceny aktywów
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat
Zyski z wyceny zobowiązań
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat

628

581

311

(512)

8 040

4 640

7 846

5 010

-

(2)

2 912

2 912

-

(2)

2 912

2 912

2 748

1 495

5 214

3 821

-

-

-

(325)

2 748

1 495

5 214

3 496

4 204

13 219

7 036

2 417

35

35

1 151

1 151

-

-

433

3

2 559

2 281

1 976

1 738

6 798

15 535

10 596

5 309

17 586

21 668

26 568

16 727

Pozostałe przychody
finansowe:
Zysk na różnicach kursowych
Dywidendy otrzymane
Dyskonto rezerw, kredytów
Pozostałe przychody
finansowe
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Nota 6 Koszty finansowe
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2015 od 01.04.2015 od 01.01.2014 od 01.04.2014
do 30.06.2015 do 30.06.2015 do 30.06.2014 do 30.06.2014
Koszty odsetkowe:
Odsetki od kredytów i
kredytów w rachunku
bieżącym

15 517

8 873

17 068

8 292

1 176

472

1 482

1 482

Odsetki od pożyczek
Odsetki od zobowiązań z
tytułu leasingu finansowego

199

103

1 819

823

811

404

973

480

Odsetki od faktoringu
Odsetki od dyskonta
wierzytelności
Odsetki od zobowiązań z
tytułu dostaw i usług
Odsetki od zobowiązań do
budżetu

120

86

327

167

705

335

694

582

8

5

93

57

285

44

759

531

2 662

2 656

4 521

3 373

21 483

12 978

27 736

15 787

4

4

-

-

902

902

-

-

906

906

-

-

Odsetki od cash poolingu

Pozostałe koszty odsetkowe
Straty ze sprzedaży inwestycji
finansowych:
Straty ze sprzedaży
inwestycji finansowych
Pozostałe
Straty z wyceny aktywów i
zobowiązań finansowych:
Straty z wyceny aktywów
finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat
Pozostałe koszty finansowe:
Strata na różnicach
kursowych
Odwrócenie dyskonta
rezerw, kredytów
Pozostałe koszty finansowe,
w tym:
umorzona pożyczka
pozostałe
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834

5 278

500

-

834

5 278

500

-

-

-

1 610

1 080

1 588

1 566

2 453

1 759

2 626

1 943

598

357

1

1

-

-

2 625

1 942

598

357

4 214

3 509

4 661

3 196

27 437

22 671

32 897

18 983
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Nota 7 Podatek dochodowy
Nota 7.1 Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2014 od 01.04.2014
od 01.01.2015 od 01.04.2015 do 30.06.2014* do 30.06.2014*
do 30.06.2015 do 30.06.2015 przekształcone przekształcone
Bieżący podatek dochodowy:
Bieżące obciążenie z tytułu
podatku dochodowego
Korekty dotyczące podatku
bieżącego z lat ubiegłych
Odroczony podatek
dochodowy:
Odroczony podatek
dochodowy związany z
powstaniem i odwróceniem
różnic przejściowych
Podatek dochodowy
wykazany w rachunku
zysków i strat

64 074

24 780

52 074

21 860

(15 574)

1

(1 757)

(638)

48 500

24 781

50 317

21 222

26 610

(949)

(552)

(2 818)

26 610

(949)

(552)

(2 818)

75 110

23 832

49 765

18 404

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Nota 7.2 Efektywna stopa podatkowa
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2014 od 01.04.2014
od 01.01.2015 od 01.04.2015 do 30.06.2014* do 30.06.2014*
do 30.06.2015 do 30.06.2015 przekształcone przekształcone
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek obliczony według
obowiązującej stawki
podatkowej
Różnice wynikające z
zastosowania stawek
podatkowych
obowiązujących w innych
krajach
Efekt podatkowy
przychodów niebędących
przychodami według
przepisów podatkowych(+/-)
Efekt podatkowy kosztów
niestanowiących kosztów
uzyskania według przepisów
podatkowych(+/-)
Efekt podatkowy strat
podatkowych odliczonych
w okresie(+/-)
Rozpoznanie pomocy
publicznej podlegającej
odliczeniu w przyszłych
okresach(+/-)

532 745

175 630

291 165

108 998

101 222

33 370

55 321

20 709

11

358

(685)

(326)

634

(1 063)

(5 814)

(8 304)

6 185

4 384

9 376

8 412

(1 465)

(630)

2 656

(18)

(18 123)

(11 005)

(13 635)

(4 544)

Pozostałe(+/-)
Podatek dochodowy
wykazany w rachunku
zysków i strat

(13 354)

(1 582)

2 546

2 475

75 110

23 832

49 765

18 404

14,1 %

13,6 %

17,1 %

16,9 %

Efektywna stopa podatkowa

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Efektywna stopa podatkowa w wysokości 14,1% za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku
wynika głównie z rozpoznania aktywa z tytułu podatku odroczonego, dotyczącego pomocy
publicznej z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej spółki Grupa Azoty PUŁAWY oraz
z korekty podatku dochodowego z lat ubiegłych w spółce Grupa Azoty PUŁAWY.
Efektywna stopa podatkowa w wysokości 17,1% za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku
wynika głównie z rozpoznania aktywa z tytułu podatku odroczonego, dotyczącego pomocy
publicznej z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej spółki Grupa Azoty PUŁAWY.
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Nota 7.3 Podatek dochodowy wykazany w innych całkowitych dochodach
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2015 od 01.04.2015 od 01.01.2014 od 01.04.2014
do 30.06.2015 do 30.06.2015 do 30.06.2014 do 30.06.2014
Podatek dochodowy
odnoszący się do pozycji,
które nie będą
reklasyfikowane do rachunku
zysków i strat(+/-)
Przeszacowanie
zobowiązania/aktywa netto
z tytułu programu
określonych świadczeń
Podatek dochodowy
odnoszący się do pozycji,
które są lub będą
reklasyfikowane do rachunku
zysków i strat(+/-)
Zmiana wartości godziwej
inwestycji dostępnych do
sprzedaży
Podatek dochodowy
wykazany w innych
całkowitych dochodach

Grupa Azoty

(441)

(441)

(2 213)

(2 213)

(441)

(441)

(2 213)

(2 213)

-

-

(559)

(656)

-

-

(559)

(656)

(441)

(441)

(2 772)

(2 869)
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Nota 7.4 Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa(-)
30.06.2015
Rzeczowe aktywa trwałe

Rezerwa(+)

31.12.2014

30.06.2015

31.12.2014

(81 626)

(87 814)

442 248

436 104

-

-

5 553

6 108

(7 110)

(7 637)

81 743

84 201

Aktywa finansowe

(13 227)

(13 852)

20 569

21 101

Zapasy

(11 548)

(24 310)

19 608

24 872

(2 088)

(3 153)

1 167

1 430

(30 664)

(36 377)

218

203

(5 974)

(1 552)

635

329

Świadczenia pracownicze

(70 773)

(74 668)

3

-

Rezerwy

(53 305)

(57 007)

6

-

(1 275)

(709)

572

-

Pomoc publiczna podlegająca odliczeniu w przyszłych okresach

(94 139)

(91 059)

-

-

Straty podatkowe

(27 090)

(30 428)

-

-

Pozostałe

(11 866)

(10 408)

7 797

9 377

(410 685)

(438 974)

580 119

583 725

343 826

352 033

(343 826)

(352 033)

(66 859)

(86 941)

236 293

231 692

Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Pozostałe aktywa

Pozostałe zobowiązania finansowe

Aktywa(-)/Rezerwa(+) z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Kompensata
Aktywa(-)/Rezerwa(+) z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujęte/a
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
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Nota 8 Zysk na jedną akcję
Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję dokonana została w oparciu o zysk
netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej oraz o średnią ważoną liczbę akcji na dzień sporządzenia
sprawozdania finansowego. Wielkości te zostały ustalone w sposób przedstawiony poniżej:
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2014 od 01.04.2014
od 01.01.2015 od 01.04.2015 do 30.06.2014* do 30.06.2014*
do 30.06.2015 do 30.06.2015 przekształcone przekształcone
Zysk netto
Liczba akcji na początek
okresu
Liczba akcji na koniec
okresu
Średnia ważona liczba akcji
w okresie

402 758

126 623

212 057

75 565

99 195 484

99 195 484

99 195 484

99 195 484

99 195 484

99 195 484

99 195 484

99 195 484

99 195 484

99 195 484

99 195 484

99 195 484

Podstawowy (zł)

4,06

1,28

2,14

0,76

Rozwodniony (zł)

4,06

1,28

2,14

0,76

Zysk na jedną akcję:

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję
Nie występują czynniki powodujące rozwodnienie zysku przypadającego na jedną akcję.

Nota 9 Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość bilansowa
na dzień
30.06.2015

na dzień
31.12.2014*
przekształcone

Grunty

517 913

520 207

Złoża mineralne

325 370

332 848

Budynki i budowle

1 870 599

1 815 832

Maszyny i urządzenia

2 487 949

2 444 008

134 543

133 164

Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie

105 319

105 316

5 441 693

5 351 375

577 931

553 731

6 019 624

5 905 106

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.a w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

Grunty

Złoża
mineralne

Budynki
i budowle

Maszyny i
Środki
urządzenia transportu

Pozostałe
środki
trwałe

Rzeczowe
aktywa
trwałe
w budowie

Razem

Na dzień 30.06.2015 roku
Wartość bilansowa brutto

538 768

340 326

2 636 552

4 285 150

247 628

202 794

629 758

8 878 379

Skumulowane umorzenie(-)

(19 575)

(14 956)

(733 120)

(1 717 659)

(76 421)

(97 159)

-

(2 656 293)

(1 280)

-

(32 833)

(79 542)

(36 664)

(316)

(51 827)

(202 462)

517 913

325 370

1 870 599

2 487 949

134 543

105 319

577 931

6 019 624

Wartość bilansowa brutto

537 957

346 939

2 523 629

4 100 255

240 582

193 582

605 616

8 548 560

Skumulowane umorzenie(-)

(16 470)

(14 091)

(674 932)

(1 575 546)

(70 754)

(87 947)

-

(2 439 740)

(1 280)

-

(32 865)

(80 701)

(36 664)

(319)

(51 885)

(203 714)

520 207

332 848

1 815 832

2 444 008

133 164

105 316

553 731

5 905 106

Odpisy z tytułu utraty wartości(-)
Wartość bilansowa netto
na dzień 30.06.2015 roku
Na dzień 31.12.2014 roku

Odpisy z tytułu utraty wartości(-)
Wartość bilansowa netto
na dzień 31.12.2014 roku
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Nota 10 Wartości niematerialne
Wartość bilansowa
na dzień
30.06.2015
Znaki towarowe

na dzień
31.12.2014*
przekształcone

88 788

88 788

130 545

130 545

Portfel klientów

89 901

105 020

Patenty i licencje

98 958

98 724

Oprogramowanie komputerowe

33 438

31 945

Koszty prac rozwojowych

2 267

2 209

Pozostałe wartości niematerialne

6 437

6 269

Znak korporacyjny

450 334

463 500

Wartości niematerialne w budowie

12 218

17 728

Poszukiwanie i ocena złóż mineralnych

36 089

28 736

498 641

509 964

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.a w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nota 11 Środki pieniężne
na dzień
30.06.2015
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (PLN)
Środki pieniężne na rachunkach walutowych (po
przeliczeniu na PLN)
Lokaty bankowe terminowe do 3 miesięcy
Lokaty bankowe pozostałe
Środki pieniężne, wartości wykazywane w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej
Środki pieniężne, wartości wykazywane w sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych

na dzień
31.12.2014

494
98 921

628
155 909

190 936
487 185
2 882

105 076
296 346
644

780 418

558 603

780 418

558 603

780 418

558 603

Grupa na dzień 30 czerwca 2015 roku posiadała saldo środków o ograniczonej możliwości
dysponowania w kwocie 10 963 tys. zł (31 grudnia 2014 roku 10 213 tys. zł).
Na środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania składają się w szczególności środki
zdeponowane w banku w formie oprocentowanej kaucji na zabezpieczenie realizacji otwartych
akredytyw oraz blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym.
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Nota 12 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
na dzień
30.06.2015
Kredyty
Pożyczki
Przypadające na:
Długoterminowe
Krótkoterminowe

na dzień
31.12.2014

853 802
109 050

655 911
330 280

962 852

986 191

854 196
108 656
962 852

476 932
509 259
986 191

W dniach 30 kwietnia 2015 roku, a następnie 30 czerwca 2015 roku Jednostka Dominująca
zaciągnęła kredyt w ramach umowy konsorcjalnej w łącznej kwocie 712 237 tys. zł oraz
1 104 tys. EUR, w celu refinansowania dotychczas obowiązujących długoterminowych umów
o finansowanie. W ramach w/w refinansowania Jednostka Dominująca dokonała m.in. spłaty kredytu
i pożyczki wynikających z umowy o wspólne finansowanie z PKO BP S.A. i PZU S.A. w łącznej kwocie
426 552 tys. zł. Dodatkowo, Jednostka Dominująca dokonała przedterminowej spłaty umów o kredyt
inwestycyjny zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A. w kwotach 4 157 tys. USD i 1 099 tys. EUR,
wraz z należnymi odsetkami oraz umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z BGŻ S.A. w kwocie
32 762 tys. zł, wraz z należnymi odsetkami. Ponadto Jednostka Dominująca dokonała częściowej
spłaty kapitału umów kredytowych, które mogą podlegać ponownemu wykorzystaniu w łącznej
kwocie 99 171 tys. zł.
Na dzień 30 czerwca 2015 r. Jednostka Dominująca nie korzystała z limitów kredytowych
przyznanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
(EBOiR).
Dodatkowo Grupa Azoty ZAK dokonała dobrowolnej przedterminowej spłaty całości zobowiązań
wynikających z umów kredytów, w tym:

umowy kredytu terminowego na realizację zadania pn. „Nowa Elektrociepłownia w Grupie
Azoty ZAK S.A.” w kwocie wykorzystanych transz, tj. 46 080 tys. zł,

umowy kredytu terminowego na realizację zadania pn. „Uruchomienie ciągłej produkcji
OXOPLAST OT” w kwocie wykorzystanych transz, tj. 16 853 tys. zł.
Ponadto Grupa Azoty ZAK zmniejszyła zadłużenie z tytułu kredytu obrotowego o kwotę 50 000 tys.
zł.
Grupa Azoty POLICE dokonała w bieżącym okresie spłaty zobowiązania z tytułu pożyczki w kwocie
6 000 tys. zł oraz zmniejszyła zadłużenie z tytułu kredytu obrotowego o kwotę 52 000 tys. zł.
Zapadalność kredytów i pożyczek oraz struktura walutowa
Na dzień 30 czerwca 2015 roku
Waluta
Stopa
Wartość kredytu na
kredytu referencyjna
dzień bilansowy
w walucie

do roku

1-2 lat

2-5 lat

>5 lat

w PLN

PLN

zmienna

912 454

912 454

108 635

17 237

758 131

28 451

EUR

zmienna

12 112

50 398

21

45 745

4 632

-

962 852

108 656

62 982

762 763

28 451
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Na dzień 31 grudnia 2014 roku
Waluta
Stopa
Wartość kredytu na
kredytu referencyjna
dzień bilansowy
w walucie

do roku

1-2 lat

2-5 lat

>5 lat

w PLN

PLN

zmienna

931 374

931 374

502 283

177 484

217 603

34 004

EUR

zmienna

9 122

38 882

1 550

35 629

1 703

-

USD

zmienna

4 543

15 935

5 426

5 426

5 083

-

986 191

509 259

218 539

224 389

34 004

Grupa opiera swoje finansowanie o zmienne stopy procentowe. W zależności od waluty finansowania
są to stopy WIBOR, EURIBOR, LIBOR.
Informacje dotyczące kredytów zostały przedstawione w punkcie 2 w Informacji dodatkowej
do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nota 13 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
na dzień
30.06.2015

na dzień
31.12.2014

Zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych

105 036

104 056

Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych

205 742

199 328

Zobowiązania z tytułu odpisów na ZFŚS dla emerytów

14 243

14 290

Pozostałe zobowiązania

31 131

25 239

356 152

342 913

319 392

312 419

Przypadające na:
Długoterminowe
Krótkoterminowe

36 760

30 494

356 152

342 913

Podstawowe założenia aktuarialne dotyczące rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy
emerytalne i rentowe wynoszą:
 stopa dyskontowa 3,0% (31 grudnia 2014 roku: 3,0%),
 stopa wzrostu średniego wynagrodzenia na poziomie 3,0% (31 grudnia 2014 roku: 3,0%),
 stopa wzrostu minimalnego wynagrodzenia na poziomie 4,0% (31 grudnia 2014 roku: 4,0%).
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Nota 14 Rezerwy
na dzień
30.06.2015
Rezerwa na sprawy sądowe
Rezerwa na ochronę środowiska, w tym: rekultywacja

na dzień
31.12.2014

4 073

4 192

109 783

109 866

Rezerwa na wyburzenia elektrolizy rtęciowej

7 698

7 613

Rezerwy na gwarancje, poręczenia

1 860

1 886

Rezerwa na bonusy, upusty

4 574

3 373

111 822

171 370

30 804

26 238

13 740

13 325

525

525

16 539

12 388

270 614

324 538

Długoterminowe

113 687

113 106

Krótkoterminowe

156 927

211 432

270 614

324 538

Rezerwa na prawa do emisji CO2
Pozostałe rezerwy, w tym:
rezerwa na porządkowanie nieruchomości
rezerwa na wyburzenia
pozostałe
Przypadające na:

Nota 15 Instrumenty finansowe
Kategorie instrumentów finansowych
Aktywa finansowe
na dzień
30.06.2015
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Pożyczki i należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe aktywa finansowe

na dzień
31.12.2014

5 167
1 013 409
780 418
12 267
1 488

3 873
932 007
558 603
13 205
-

1 812 749

1 507 688

12 267

12 371

876 200
780 418
143 864
1 812 749

849 176
558 603
87 538
1 507 688

Wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako:
Inwestycje dostępne do sprzedaży
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa finansowe
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Zobowiązania finansowe
na dzień
30.06.2015
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

na dzień
31.12.2014

1 327

Wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu

1 163

1 970 254

2 141 747

1 971 581

2 142 910

854 196

476 932

108 656

509 259

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

907 062

1 057 139

Pozostałe zobowiązania finansowe

101 667

99 580

1 971 581

2 142 910

Wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako:
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów
i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów
i pożyczek

Zyski/straty dotyczące poszczególnych kategorii(+/-)
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2015 od 01.04.2015 od 01.01.2014 od 01.04.2014
do 30.06.2015 do 30.06.2015 do 30.06.2014 do 30.06.2014
Aktywa finansowe
Wyceniane w wartości
godziwej przez wynik
finansowy
Pożyczki i należności
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
Aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży
Zobowiązania finansowe
Wyceniane w wartości
godziwej przez wynik
finansowy
Wyceniane metodą
zamortyzowanego kosztu

5 773

(5 400)

4 588

2 479

401

384

25

(79)

59

26

-

(53)

-

-

2 912

2 912

(1 763)

833

(27)

1 017

(1 109)

(1 094)

-

692

3 361

(5 251)

7 498

6 968

Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez Grupę Azoty strat finansowych na skutek
niewypełnienia przez klienta lub kontrahenta będącego stroną instrumentu finansowego swoich
kontraktowych zobowiązań. Ryzyko kredytowe w Grupie dotyczy głównie należności z tytułu dostaw
i usług, krótkoterminowych lokat bankowych oraz środków na rachunku objętym cash-poolingiem.
Uwzględniając obowiązujące w Grupie Azoty procedury oraz zdywersyfikowany portfel klientów
ocenia się, że koncentracja ryzyka kredytowego nie jest znacząca. Część posiadanych nadwyżek
środków pieniężnych spółek z Grupy Azoty (wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku: 28 182 tys. zł,
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku: 122 363 tys. zł) była objęta usługą cash-poolingu
wirtualnego powiązaną z kredytem w rachunku bieżącym udzielonym Grupie przez PKO BP S.A., co
pozwala na jednoczesne optymalizowanie kosztów i przychodów odsetkowych Grupy, przy
jednoczesnym ograniczeniu jej ryzyka kredytowego. Ponadto na dzień 30 czerwca 2015 roku spółki
Grupy utrzymywały pozostałe nadwyżki środków pieniężnych na krótkoterminowych lokatach
zdywersyfikowanych w bankach o bezpiecznych współczynnikach wypłacalności.
Grupa Azoty prowadzi jednolitą politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, dokonując bieżącej
oceny i kontroli zdolności kredytowej odbiorców wraz z ich stałym monitoringiem, wykorzystując do
tego raporty wywiadowni gospodarczych, rejestry dłużników oraz historię kredytową
a w uzasadnionych przypadkach wymaga stosownych zabezpieczeń.
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Poniższa tabela przedstawia maksymalną ekspozycję Grupy Azoty na ryzyko kredytowe:
na dzień
30.06.2015
Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy
Pożyczki i należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa finansowe

na dzień
31.12.2014

5 167

3 873

1 013 409

932 007

780 418

558 603

1 488

-

1 800 482

1 494 483

Należności z tytułu dostaw i usług
Struktura ryzyka kredytowego należności z tytułu dostaw i usług według grup produktów w Grupie
jest przedstawiona w poniższej tabeli.
na dzień
30.06.2015

na dzień
31.12.2014

Segment Nawozy-Agro

249 068

296 395

Segment Tworzywa

213 119

226 554

Segment Chemia

303 813

222 155

Segment Energetyka

12 123

18 212

Segment Pozostałe

77 632

67 828

855 755

831 144

Przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług, które nie utraciły wartości
na dzień
30.06.2015
Przeterminowane do 60 dni

na dzień
31.12.2014

43 317

99 008

Przeterminowane od 60-180 dni

7 385

19 953

Przeterminowane od 180-360 dni

1 055

397

506

819

52 263

120 177

Przeterminowane powyżej 360 dni

Należności z tytułu dostaw i usług Grupy Azoty są w pierwszej kolejności objęte ochroną w ramach
polis ubezpieczenia kredytu kupieckiego, które ograniczają ryzyko kredytowe Grupy do poziomu
udziału własnego w szkodzie (tj. 5 % do 10 % wartości ubezpieczonych należności). Polisy te
zapewniają bieżący monitoring sytuacji finansowej kontrahentów oraz ich windykację
w uzasadnionych przypadkach, natomiast z chwilą faktycznej lub prawnej niewypłacalności
kontrahenta, wypłatę odszkodowania w wysokości od 90 % do 95 % kwoty należności objętych
ubezpieczeniem.
Większość pozostałych należności z tytułu dostaw i usług Grupy Azoty od jednostek niepowiązanych
jest zabezpieczone akredytywami i gwarancjami lub zabezpieczeniami o charakterze majątkowym.
Limit kredytu kupieckiego jest przyznawany kontrahentom w pierwszej kolejności na podstawie
decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego oraz uzupełniająco w oparciu o pozytywną historię
współpracy i zdolność kredytową, określaną na podstawie raportów wywiadowni gospodarczych,
sprawozdań finansowych oraz historii płatniczej klienta.
Kontrahenci, w stosunku do których Grupa Azoty nie posiada pozytywnej historii współpracy lub
sprzedaż następuje sporadycznie, a nie jest możliwe uzyskanie dla nich ubezpieczonego limitu
kredytowego, dokonują zakupów w formie przedpłaty lub po wcześniejszym ustanowieniu
zabezpieczenia majątkowego.
Ekspozycja na ryzyko kredytowe zdefiniowana jest jako całość nierozliczonych należności, które są
na bieżąco monitorowane przez wewnętrzne służby finansowe Grupy Azoty (indywidualnie
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w stosunku do każdego klienta), a w przypadku należności objętych ubezpieczeniem, równocześnie
przez analityków ryzyka kredytowego towarzystw ubezpieczeniowych.
Wartość godziwa instrumentów finansowych
Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące wartości godziwych instrumentów finansowych, dla
których jest możliwe ich oszacowanie:






środki pieniężne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe depozyty bankowe oraz krótkoterminowe
kredyty bankowe. Wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich
wartości godziwej z uwagi na szybką zapadalność tych instrumentów,
należności handlowe, pozostałe należności, zobowiązania handlowe. Wartość bilansowa wyżej
wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na ich
krótkoterminowy charakter,
długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe. Wartość bilansowa wyżej wymienionych
instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na ich zmienny charakter
oprocentowania,
instrumenty pochodne walutowe oraz uprawnienia do emisji. Wartość bilansowa wyżej
wymienionych instrumentów jest równa ich wartości godziwej,
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Wartość bilansowa wyżej wymienionych
instrumentów jest równa ich wartości godziwej.

Wartość godziwa instrumentów finansowych Grupy Azoty wycenianych w wartości godziwej
w podziale na poziomy klasyfikacji kształtowała się na dzień 30 czerwca 2015 roku następująco:
Poziomy klasyfikacji

Poziom I

Aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej, w tym:
akcje/udziały sklasyfikowane jako
dostępne do sprzedaży
kontrakty walutowe forward
kontrakty futures na prawa do emisji
Zobowiązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej, w tym:
kontrakty walutowe forward

Poziom II

Poziom III

-

1 538
3 629

12 134
-

-

5 167

12 134

-

(1 327)

-

-

(1 327)

-

Wartość godziwa instrumentów finansowych Grupy Azoty wycenianych w wartości godziwej
w podziale na poziomy klasyfikacji kształtowała się na dzień 31 grudnia 2014 roku następująco:
Poziomy klasyfikacji
Aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej, w tym:
akcje/udziały sklasyfikowane jako
dostępne do sprzedaży
kontrakty walutowe forward
kontrakty futures na prawa do emisji
Zobowiązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej, w tym:
kontrakty walutowe forward

Grupa Azoty

Poziom I

Poziom II

Poziom III

-

29
3 844

13 205
-

-

3 873

13 205

-

1 163
1 163

-
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Przyjęta w tabelach hierarchia wartości godziwej jest następująca:
Poziom 1 – cena notowana na aktywnym rynku dla tych samych składników aktywów lub zobowiązań,
Poziom 2 – wartości ustalone w oparciu o dane wejściowe inne niż notowane ceny poziomu 1, które
są pośrednio lub bezpośrednio możliwe do zaobserwowania lub ustalenia na podstawie danych
rynkowych,
Poziom 3 – wartości ustalone w oparciu o dane wejściowe, które nie opierają się na danych
rynkowych możliwych do zaobserwowania.
Wartość godziwa kontraktów walutowych forward oraz uprawnienia do emisji zaprezentowanych
w poziomie II jest ustalana na podstawie wyceny przeprowadzonej przez banki i instytucje
finansowe, z którymi zawarto odpowiednie kontrakty. Wyceny te są sprawdzane poprzez
dyskontowanie spodziewanych przepływów pieniężnych z kontraktów za pomocą rynkowych stóp
procentowych obowiązujących na dzień bilansowy.
Grupa posiada inwestycję o wartości 12 134 tys. zł (31 grudnia 2014 roku: 13 205 tys. zł) w udziały
spółek, które zostały zakwalifikowane do poziomu III, ponieważ udziały te nie są notowane na
aktywnym rynku oraz nie wystąpiły transakcje dotyczące tych udziałów. Wartość godziwa udziałów
została oszacowana przez rzeczoznawcę za pomocą technik wyceny zawierających istotne
nieobserwowane dane wsadowe, tj. prognozy przepływów pieniężnych oraz stopy dyskonta.

Instrumenty pochodne i rachunkowość zabezpieczeń
Walutowe instrumenty pochodne
Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wartość nominalna niezrealizowanych walutowych
instrumentów pochodnych (forwardów) Grupy Azoty wynosiła łącznie 66,3 mln EUR (z terminami
zapadalności na 2015 rok: lipiec – 8,5 mln EUR, sierpień – 13,9 mln EUR, wrzesień – 12,1 mln EUR,
październik – 11,6 mln EUR, listopad – 10,2 mln EUR oraz grudzień – 6 mln EUR, na 2016 rok: styczeń
– 2 mln EUR, luty – 1 mln EUR, marzec – 1 mln EUR) oraz 15,5 mln USD (z terminami zapadalności:
na 2015 rok: lipiec – 6,6 mln USD, sierpień – 4,5 mln USD, wrzesień – 2,7 mln USD, październik –
0,2 mln USD, listopad – 0,6 mln USD oraz grudzień – 0,9 mln USD). Na dzień 31 grudnia 2014 roku
wartość nominalna niezrealizowanych walutowych instrumentów pochodnych (forwardów) Grupy
Azoty wynosiła 28,8 mln EUR oraz 6,8 mln USD.
Transakcje są zawierane wyłącznie z wiarygodnymi bankami w ramach umów ramowych. Wszystkie
zawarte transakcje mają odzwierciedlenie w transakcjach fizycznych wynikających z walutowych
przepływów pieniężnych. Walutowe transakcje terminowe i pochodne zawierane są zgodnie
z walutową ekspozycją Grupy Azoty i mają na celu ograniczenie wpływu zmienności kursu
walutowego na wynik finansowy.
Rachunkowość zabezpieczeń
Grupa w I półroczu 2015 roku nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń.

Nota 16 Zobowiązania, aktywa warunkowe oraz poręczenia i gwarancje
Aktywa warunkowe
na dzień
30.06.2015
Należności warunkowe

22 116

na dzień
31.12.2014
32 414

Zobowiązania warunkowe oraz poręczenia i gwarancje
na dzień
30.06.2015

na dzień
31.12.2014

Poręczenia

10 943

6 278

Gwarancje

924

1 727

27 061

31 327

38 928

39 332

Inne zobowiązania warunkowe
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Należności warunkowe na dzień 30 czerwca 2015 roku dotyczą przede wszystkim zgłoszonego do
Ciech S.A. roszczenia o zapłatę kwoty 18 864 tys. zł z tytułu naruszenia przez Ciech S.A. zapewnień
wynikających z umowy sprzedaży udziałów w GZNF „Fosfory” S.A. (spółka zależna Grupy Azoty
PUŁAWY). W dniu 30 października 2012 roku Grupa Azoty PUŁAWY złożyła w tej sprawie pozew do
Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawa jest w toku.
Inne zobowiązania warunkowe na dzień 30 czerwca 2015 roku dotyczą głównie złożonego w dniu
12 lutego 2013 roku do Sądu Okręgowego w Gdańsku pozwu Ciech S.A. o zasądzenie od GZNF
„Fosfory” Sp. z o.o. kwoty 18 864 tys. zł tytułem naprawienia wyrządzonej Ciech S.A. szkody
z tytułu złożenia przez pozwanego nieprawdziwych oświadczeń co do stanu prawnego i finansowego
pozwanego i jego spółek zależnych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia
zapłaty oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Nota 17 Szacunki księgowe i założenia
Zmiany stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych (bez rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego)
za okres
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2015 od 01.04.2015 od 01.01.2014 od 01.01.2014 od 01.04.2014
do 30.06.2015 do 30.06.2015 do 31.12.2014 do 30.06.2014 do 30.06.2014
Stan na początek okresu
667 451
648 062
621 803
621 803
658 850
Utworzenie
150 299
87 899
278 795
134 165
63 857
Rozwiązanie(-)
(3 557)
(2 799)
(32 802)
(3 770)
18 815
Wykorzystanie(-)
(187 427)
(106 396)
(200 345)
(185 288)
(174 612)
Stan na koniec okresu

626 766

626 766

667 451

566 910

566 910

Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartości rzeczowego majątku trwałego
za okres
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2015 od 01.04.2015 od 01.01.2014 od 01.01.2014 od 01.04.2014
do 30.06.2015 do 30.06.2015 do 31.12.2014 do 30.06.2014 do 30.06.2014
Stan na początek okresu
203 714
202 862
171 844
171 844
170 455
Utworzenie
206
182
43 412
1 062
1 009
Rozwiązanie(-)
(38)
(38)
(874)
(373)
(55)
Wykorzystanie(-)
(1 420)
(544)
(10 668)
(1 521)
(397)
Stan na koniec okresu

202 462

202 462

203 714

171 012

171 012

Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów
za okres
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2015 od 01.04.2015 od 01.01.2014 od 01.01.2014 od 01.04.2014
do 30.06.2015 do 30.06.2015 do 31.12.2014 do 30.06.2014 do 30.06.2014
Stan na początek okresu
45 163
46 232
41 400
41 400
55 267
Utworzenie
22 951
12 477
72 654
46 701
18 795
Rozwiązanie(-)
(12 992)
(6 082)
(39 553)
(24 166)
(12 582)
Wykorzystanie(-)
(6 648)
(4 153)
(29 338)
(12 448)
(9 993)
Stan na koniec okresu
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Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności
za okres
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2015 od 01.04.2015 od 01.01.2014 od 01.01.2014 od 01.04.2014
do 30.06.2015 do 30.06.2015 do 31.12.2014 do 30.06.2014 do 30.06.2014
Stan na początek okresu
74 324
62 461
78 665
78 665
78 752
Wpływ nabycia spółek
21
21
21
Utworzenie
3 117
1 104
11 760
4 273
2 728
Rozwiązanie(-)
(8 597)
(1 224)
(5 341)
(2 288)
(1 240)
Wykorzystanie(-)
(7 168)
(665)
(10 781)
(919)
(509)
Stan na koniec okresu

61 676

61 676

74 324

79 752

79 752

Nota 18 Zobowiązania inwestycyjne
W okresie kończącym się 30 czerwca 2015 roku Grupa Azoty podpisała umowy dotyczące nowych
oraz kontynuacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych. Umowy zawarte na realizację tych zadań
obejmują głównie usługi branży chemicznej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej, projektowej
oraz nadzoru inwestorskiego.
Do największych zakontraktowanych zobowiązań inwestycyjnych zaliczają się:
 Budowa nowej Elektrociepłowni w Grupie Azoty ZAK - wartość zobowiązania 243 200 tys. zł (31
grudnia 2014 roku: 262 400 tys. zł),
 Budowa Wytwórni Poliamidów II – wartość zobowiązań z tytułu podpisanych umów wyniosła
102 938 tys. zł (31 grudnia 2014 roku: 83 722 zł),
 Modernizacja procesu syntezy amoniaku - wartość zobowiązania 44 529 tys. zł (31 grudnia
2014 roku: 0 zł),
 Budowa instalacji granulacji mechanicznej II – wartość zobowiązań z tytułu podpisanych umów
wyniosła 45 729 tys. zł (31 grudnia 2014 roku: 16 538 zł)
 Budowa turbozespołu upustowo kondensacyjnego – wartość zobowiązań z tytułu podpisanych
umów wyniosła 38 994 tys. zł (31 grudnia 2014 roku: 44 105 zł),
 Instalacja odazotowania spalin - wartość zobowiązania 36 666 tys. zł (31 grudnia 2014 roku:
0 zł).
Łączna wartość zobowiązań z tytułu podpisanych umów wynosi 776 374 tys. zł (31 grudnia
2014 roku: 526 986 tys. zł).

4.2. Informacje o podmiotach powiązanych
Informacje dotyczące znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi:
a) Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez Grupę Kapitałową Grupa Azoty
z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2015 roku w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty nie
wystąpiły transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
b) Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej, ich małżonkami,
rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami.
W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2015 roku osobom zarządzającym
i nadzorującym oraz ich bliskim Grupa Kapitałowa Grupa Azoty nie udzieliła zaliczek, pożyczek,
kredytów, gwarancji i poręczeń oraz nie zawarto z nimi innych umów zobowiązujących do
świadczenia na rzecz Grupy.
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

4.3. Dywidenda
W I półroczu 2015 roku Jednostka Dominująca nie wypłacała dywidendy. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Jednostki Dominującej podjęło w dniu 18 czerwca 2015 roku uchwałę, na mocy której
zysk netto za rok 2014 w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy.
W 2014 roku przeznaczono na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 44 117 tys. zł, tj. 0,20 zł na jedną
akcję.

4.4. Sezonowość
Nawozy mineralne
I półrocze każdego roku to okres wzmożonej aktywności sektora rolnego w zakresie prowadzonych
prac polowych, poprzedzonej zapotrzebowaniem na środki do produkcji rolnej (w tym nawozy
mineralne). Wpływ sezonowości na wynik jest łagodzony w Grupie Azoty poprzez optymalną
alokację wolumenu:
 w ramach całorocznych dostaw do sieci dystrybucyjnej,
 poprzez częściowe lokowanie produktów na rynkach geograficznych o odmiennych cyklach
sezonowości.
Rynek bieli tytanowej
Okres zimowy, czyli IV i I kwartał roku, są zwykle okresem spadku sprzedaży bieli. Popyt na biel
rośnie w okresie wiosenno-letnim (II i III kwartał) i związany jest ze wzrostem zapotrzebowania na
farby i lakiery głównie w budownictwie. Biel tytanowa pozostaje produktem sezonowym, a z uwagi
na swoje główne docelowe zastosowanie, zależnym w dużej mierze od koniunktury rynkowej.
W przypadku produktów chemicznych cykliczność nie ma istotnego przełożenia na wyniki.
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Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie
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kończących się 30 czerwca 2015 roku
przygotowane zgodnie z MSR 34, „Śródroczna
sprawozdawczość finansowa”,
który został zatwierdzony przez Unię Europejską

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A. przedstawia skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku, na które składają się:
 Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres
01.01.-30.06.2015 roku oraz za okres 01.04.-30.06.2015 roku,
 Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2015 roku,
 Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.-30.06.2015 roku,
 Skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.06.2015 roku,
 Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.
Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
z wymogami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez
Unię Europejską i przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową spółki Grupa
Azoty S.A. oraz jej wynik finansowy.
Podpisy członków Zarządu

………………………………
Paweł Jarczewski
Prezes Zarządu

………………………………
Andrzej Skolmowski
Wiceprezes Zarządu

………………………………
Witold Szczypiński
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Generalny

………………………………
Marek Kapłucha
Wiceprezes Zarządu

………………………………
Marian Rybak
Wiceprezes Zarządu

………………………………
Krzysztof Jałosiński
Wiceprezes Zarządu

………………………………
Artur Kopeć
Członek Zarządu

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

………………………………
Ewa Gładysz
Dyrektor Departamentu
Korporacyjnego Finansów
Tarnów, dnia 25 sierpnia 2015 roku
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite
dochody
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2015 od 01.04.2015 od 01.01.2014 od 01.04.2014
do 30.06.2015 do 30.06.2015 do 30.06.2014 do 30.06.2014
niebadane

niebadane

niebadane

niebadane

Zyski i straty
Przychody ze sprzedaży

870 825

370 410

912 886

409 767

Koszt własny sprzedaży

(718 615)

(309 563)

(798 410)

(366 013)

152 210

60 847

114 476

43 754

Koszty sprzedaży

(45 798)

(20 664)

(38 410)

(20 132)

Koszty ogólnego zarządu

(72 460)

(39 352)

(67 432)

(34 948)

1 005

341

2 777

2 496

Pozostałe koszty operacyjne

(9 909)

(6 412)

(7 209)

(5 311)

Zysk na działalności operacyjnej

25 048

(5 240)

4 202

(14 141)

Przychody finansowe

233 625

229 572

271 752

80 677

Koszty finansowe

(18 075)

(8 785)

(19 151)

(9 803)

Przychody finansowe netto

215 550

220 787

252 601

70 874

Zysk przed opodatkowaniem

240 598

215 547

256 803

56 733

(4 222)

2 899

(1 073)

2 714

236 376

218 446

255 730

59 447

(557)

(557)

(1 471)

(1 471)

106

106

279

279

(451)

(451)

(1 192)

(1 192)

235 925

217 995

254 538

58 255

Podstawowy (zł)

2,38

2,20

2,58

0,60

Rozwodniony (zł)

2,38

2,20

2,58

0,60

Zysk brutto ze sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne

Podatek dochodowy
Zysk netto
Inne całkowite dochody
Pozycje, które nie będą
reklasyfikowane do rachunku
zysków i strat
Przeszacowanie zobowiązania z
tytułu programu określonych
świadczeń
Podatek dochodowy odnoszący
się do pozycji, które nie będą
reklasyfikowane do rachunku
zysków i strat
Suma innych całkowitych
dochodów
Zyski i straty oraz inne całkowite
dochody ogółem
Zysk na jedną akcję:

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
na dzień
30.06.2015

na dzień
31.12.2014*
przekształcone

niebadane
Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

997 293

981 306

Nieruchomości inwestycyjne

12 915

13 407

Wartości niematerialne

43 280

43 214

3 814 993

3 814 993

Inwestycje dostępne do sprzedaży

12 134

12 134

Pozostałe aktywa finansowe

57 747

-

210

210

4 938 572

4 865 264

253 286

237 672

6 035

829

922

2 133

288 578

258 824

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

91 796

27 431

Pozostałe aktywa

10 205

8 302

107

107

650 929

535 298

5 589 501

5 400 562

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych

Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Pozostałe aktywa finansowe
Należności z tytułu podatku dochodowego
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem
Aktywa razem

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w Informacji dodatkowej do
skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego

Grupa Azoty

Strona 59 z 111

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
(kontynuacja)
na dzień
30.06.2015

na dzień
31.12.2014

niebadane
Pasywa
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej

495 977

495 977

2 418 270

2 418 270

Zyski zatrzymane w tym:

1 496 019

1 260 094

236 376

214 633

4 410 266

4 174 341

712 415

347 263

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

51 809

49 741

Rezerwy

24 648

24 374

Dotacje

3 238

3 313

26 480

22 363

334

1 114

818 924

448 168

49 075

442 976

2 804

2 683

200 204

225 052

Rezerwy

23 714

36 203

Dotacje

10 602

791

7

20

73 905

70 328

360 311

778 053

Zobowiązania razem

1 179 235

1 226 221

Pasywa razem

5 589 501

5 400 562

Zysk netto bieżącego okresu
Kapitał własny razem
Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania krótkoterminowe razem

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za okres zakończony 30 czerwca 2015 roku
Kapitał z emisji akcji
powyżej ich wartości
nominalnej

Kapitał zakładowy
Stan na 1 stycznia 2015 roku

Zyski zatrzymane

Kapitał własny razem

495 977

2 418 270

1 260 094

4 174 341

Zysk netto

-

-

236 376

236 376

Inne całkowite dochody

-

-

(451)

(451)

-

-

235 925

235 925

495 977

2 418 270

1 496 019

4 410 266

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem
Stan na 30 czerwca 2015 roku (niebadane)

za okres zakończony 30 czerwca 2014 roku
Kapitał z emisji akcji
powyżej ich wartości
nominalnej

Kapitał zakładowy
Stan na 1 stycznia 2014 roku

Zyski zatrzymane

Kapitał własny razem

495 977

2 418 270

1 069 634

3 983 881

Zysk netto

-

-

255 730

255 730

Inne całkowite dochody

-

-

(1 192)

(1 192)

-

-

254 538

254 538

-

-

(19 839)

(19 839)

-

-

(19 839)

(19 839)

495 977

2 418 270

1 304 333

4 218 580

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem
Transakcje z właścicielami Spółki, ujęte
bezpośrednio w kapitale własnym
Dywidendy
Transakcje z właścicielami ogółem
Stan na 30 czerwca 2014 roku (niebadane)
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za okres zakończony 31 grudnia 2014 roku

Kapitał zakładowy
495 977

Kapitał z emisji akcji
powyżej ich wartości
nominalnej
2 418 270

Zyski zatrzymane
1 069 634

Kapitał własny razem
3 983 881

-

-

214 633
(4 334)

214 633
(4 334)

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem
Transakcje z właścicielami Spółki, ujęte
bezpośrednio w kapitale własnym
Dywidendy

-

-

210 299

210 299

-

-

(19 839)

(19 839)

Transakcje z właścicielami ogółem

-

-

(19 839)

(19 839)

495 977

2 418 270

1 260 094

4 174 341

Stan na 1 stycznia 2014 roku
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody
Zysk netto
Inne całkowite dochody

Stan na 31 grudnia 2014 roku

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
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Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za okres
od 01.01.2015
do 30.06.2015

za okres
od 01.01.2014
do 30.06.2014*
przekształcone

niebadane

niebadane

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty
Amortyzacja
Utworzenie odpisów aktualizujących
Strata z tytułu działalności inwestycyjnej
Odsetki, różnice kursowe
Dywidendy
Zysk z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów
finansowych wykazywanych wg wartości godziwej
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami
w kapitale obrotowym
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałych
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałych
Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych
i dotacji
Środki pieniężne wygenerowane na działalności
operacyjnej
Podatek dochodowy zwrócony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

240 598

256 803

(166 970)

(205 995)

45 271

44 595

72

349

3 537

1 612

15 589

17 636

(230 680)

(269 938)

(759)

(249)

73 628

50 808

7 633

(26 986)

(15 614)

26 157

(32 518)

(50 889)

(932)

(12 986)

32 197

(13 896)

1 212

8 921

33 409

(4 975)

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w Informacji dodatkowej do
skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.
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Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
(kontynuacja)

Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych
środków trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
Otrzymane dywidendy

za okres
od 01.01.2015
do 30.06.2015

za okres
od 01.01.2014
do 30.06.2014*
przekształcone

niebadane

niebadane

1 898

1 199

(85 957)

(47 262)

221 288

269 938

Wydatki na nabycie aktywów finansowych

-

(10)

Odsetki otrzymane

5

101

(62 933)

2 566

(3 040)

(2 771)

71 261

223 761

-

(1)

716 661

50 976

(744 979)

(230 060)

Pożyczki
Pozostałe wydatki inwestycyjne
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Dywidendy wypłacone
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
Odsetki zapłacone

(16 024)

(16 927)

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

(476)

(934)

Pozostałe wpływy/(wydatki) finansowe

4 513

(4 376)

(40 305)

(201 322)

Przepływy pieniężne netto, razem

64 365

17 464

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

27 431

6 349

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

91 796

23 813

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w Informacji dodatkowej do
skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.
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Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2015 roku
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego
Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie
ze skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spółki Grupa Azoty S.A.
za okres 6 i 3 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 roku oraz ze zbadanym jednostkowym
sprawozdaniem finansowym spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2014 roku.
Do sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
zastosowano zasady rachunkowości w zakresie niezmienionym w odniesieniu do zasad
zastosowanych przy sporządzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok,
z wyjątkiem zmiany w sposobie prezentacji zaliczek.
Dotychczas „Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie”, „Zaliczki na wartości niematerialne”
oraz „Zaliczki na dostawy” prezentowane były w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako pozycje
będące odpowiednio elementami składowymi „Rzeczowych aktywów trwałych”, „Wartości
niematerialnych” i „Zapasów”. Obecnie wykazywane są one jako zaliczki w pozycji „Należności
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe”. Dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2014 roku zostały
zaprezentowane po uwzględnieniu tych zmian. Dokonano również odpowiedniej korekty
prezentacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.
Poniższa tabela przedstawia wpływ zmian, w związku ze zmianą sposobu prezentacji zaliczek,
na sprawozdanie z sytuacji finansowej.

Aktywa
Aktywa trwałe, w tym:
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa obrotowe, w tym:
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe
Aktywa razem

Zatwierdzone

Przekształcone

Na dzień
31.12.2014

Na dzień
31.12.2014

Wpływ
zmiany

4 881 906
997 948
518 656
238 378

4 865 264
981 306
535 298
237 672

(16 642)
(16 642)
16 642
(706)

241 476

258 824

17 348

5 400 562

5 400 562

-

Poniższa tabela przedstawia wpływ zmian, w związku ze zmianą sposobu prezentacji zaliczek, na
sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
Przed
przekształceniem

Po
przekształceniu

Za okres
od 01.01.2014
do 30.06.2014

Za okres
od 01.01.2014
do 30.06.2014

(13 675)
12 846

(26 986)
26 157

(13 311)
13 311

(13 896)

(13 896)

-

Wpływ
zmiany

Przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałych
Zmiana stanu zapasów
Środki pieniężne wygenerowane na
działalności operacyjnej

Zdaniem Zarządu spółki Grupa Azoty S.A. w danych objaśniających do skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Azoty zostały zawarte wszystkie istotne
informacje potrzebne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki
w prezentowanym okresie.
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1. Omówienie śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
1.1. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających znaczący wpływ na
działalność oraz wyniki finansowe Grupy Azoty
1.1.1. Zmienność kursów walut
Na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Azoty w I półroczu 2015 roku, wpływ miały: stabilny wzrost
PKB w Polsce oraz powolny proces poprawy koniunktury w Strefie Euro, który osłabiany był przez
wzrost ryzyka niewypłacalności Grecji. Także kontynuacja wzrostu gospodarki amerykańskiej, przy
jednoczesnych symptomach osłabienia koniunktury w Chinach oraz spadku cen ropy naftowej
wskutek jej nadpodaży kształtowały wynik finansowy Grupy. Czynniki te przełożyły się najpierw na
silny trend umocnienia się dolara do euro w I kwartale 2015 roku, a następnie jego częściową
korektę w II kwartale oraz równoległe osłabienie złotego do dolara i niewielkie umocnienie do euro.
Łącznie w skali I półrocza 2015 roku złoty umocnił o około 1,6% do euro oraz osłabił się o około 7,3%
do dolara, w odniesieniu do poziomów notowanych na dzień 31 grudnia 2014 roku. Jednocześnie
kurs średni złotego do euro był w I półroczu 2015 roku mocniejszy o około 1,25 w stosunku do
średniej z poprzedniego półrocza, a kurs średni złotego w odniesieniu do dolara (porównując
półrocze do półrocza) był słabszy, tj. o około 14,0%.
Średnie osłabienie złotówki w stosunku do kursów dolara miało większą skalę od średniego
umocnienia do euro, w odniesieniu do poprzedniego półrocza, a więc łącznie pozytywnie wpłynęło
na wyniki osiągane przez Grupę w okresie I półrocza 2015 roku (w sytuacji dodatniej ekspozycji
walutowej netto w obu tych walutach).
Grupa ogranicza istniejące ryzyko wynikające z ekspozycji walutowej netto poprzez stosowanie
wybranych instrumentów i działań związanych z zabezpieczeniem przed ryzykiem kursowym
w oparciu o bieżącą i planowaną ekspozycję walutową. Grupa wykorzystywała do zabezpieczenia
ekspozycji walutowej w okresie sprawozdawczym w pierwszej kolejności hedging naturalny,
transakcje dyskonta wierzytelności walutowych oraz transakcje terminowe forward zawierane
krocząco do poziomu 50% pozostałej ekspozycji walutowej, przy dopuszczalnym maksymalnym
poziomie zabezpieczeń wynoszącym 80% planowanej ekspozycji.
Zgodnie z „Polityką Zarządzania Ryzykiem Finansowym (Walutowym i Stopy Procentowej)”, Grupa
Azoty może zawierać transakcje zabezpieczające w horyzoncie do 24 miesięcy (jeżeli skutkuje to
ograniczeniem niekorzystnego wpływu zmian kursów walutowych na przepływy pieniężne), dążąc do
zabezpieczenia kursu wymiany euro lub dolara na złote powyżej planowanego kursu budżetowego
oraz w horyzoncie do 3 miesięcy (jeżeli możliwe będzie zabezpieczenie kursu po jakim zrealizowano
sprzedaż w walucie).
Zawarcie walutowych transakcji zabezpieczających w horyzoncie czasowym powyżej 24 miesięcy
lub wykraczających poza zasady określone w Polityce Zarządzania Ryzykiem Finansowym wymaga
akceptacji Zarządu na podstawie rekomendacji Komitetu Finansów.
Grupa zawierała w I półroczu 2015 roku zabezpieczenia w formie transakcji forwardowych wymiany
euro i dolara na złote, adekwatnie do poziomu planowanej ekspozycji w obu tych walutach.
Wynik na zrealizowanych transakcjach zabezpieczających Grupy wyniósł za 6 miesięcy 2015 roku
3 044 tys. zł, przy jednoczesnym wyniku 1 232 tys. zł z tytułu aktualizacji wyceny
zabezpieczających instrumentów finansowych.
Na pozostałej części niezabezpieczonej ekspozycji walutowej Grupa odnotowała w tym okresie
ujemny wynik z tytułu zrealizowanych różnic kursowych w kwocie (1 938) tys. zł oraz dodatnie saldo
wyceny rozrachunków walutowych w kwocie 404 tys. zł.
Łącznie za 6 miesięcy 2015 wynik Grupy z tytułu różnic kursowych i walutowych transakcji
pochodnych (z uwzględnieniem aktualizacji wycen na dzień bilansowy) wyniósł 2 742 tys. zł (przy
czym na zrealizowanych różnicach kursowych i walutowych transakcjach zabezpieczających
1 106 tys. zł, a na wycenie pozycji niezrealizowanych 1 636 tys. zł).
Grupa nie posiadała na dzień 30 czerwca 2015 roku niezrealizowanych transakcji zabezpieczających
stopę procentową.
Grupa Azoty odnotowała za 6 miesięcy 2015 roku ujemny wynik z tytułu wyceny kontraktów futures
na zakup uprawnień do emisji CO2 w kwocie (220) tys. zł.
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1.1.2. Weryfikacja ilości emisji CO2
W I półroczu 2015 roku we wszystkich kluczowych spółkach Grupy Azoty roku odbyły się audyty
weryfikujące wielkość emisji CO2 za 2014 rok, co pozwoliło w terminie ustawowym do dnia
31 marca 2015 roku przesłać zweryfikowane raporty do Krajowego Administratora Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) oraz do dnia 30 kwietnia 2015 roku dokonać umorzenia ilości
uprawnień zgodnie z tymi raportami. Jednocześnie, jako spółki uczestniczące w systemie EU ETS,
w dniu 24 kwietnia 2015 roku otrzymały przydziały nieodpłatnych praw do emisji CO 2 na 2015 rok
dla swoich instalacji chemicznych i elektrociepłowni.
W celu zabezpieczenia ilości jednostek emisji potrzebnych do rozliczenia za 2015 rok spółki
nabywają je zgodnie z zatwierdzoną strategią.

1.1.3. Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej
W I kwartale 2015 roku Jednostka Dominująca otrzymała 119,6 mln praw majątkowych PMEC za
2014 rok. Przyznane prawa wykorzystano do umorzenia na własne potrzeby za 2014 rok, a znaczną
część sprzedano. W I półroczu 2015 roku Jednostka Dominująca przyjęła rezerwę na przydział
w/w praw majątkowych za 2015 rok.
Zarówno Grupa Azoty PUŁAWY i Grupa Azoty POLICE, z uwagi na układ pracujących urządzeń
i optymalizację produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowniach, nie uzyskały wymaganego
poziomu PES, będącego warunkiem koniecznym, aby uzyskać prawo ubiegania się o przydział praw
majątkowych za 2014 rok.
Spółki te w I półroczu br. również nie szacowały przydziału praw majątkowych PMEC za 2015 rok.

1.1.4. Otoczenie rynkowe
Segment Nawozy-Agro
Rynek rolny
Koniunktura w rolnictwie w I półroczu 2015 roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego pozostawała się na nieco niższym poziomie. Poziom cen płodów rolnych na rynku
krajowym był niższy o około 60-110 PLN/t od tych z roku ubiegłego (dla produktów przedstawionych
na wykresie). Utrzymywały się także niskie ceny skupu warzyw, trzody chlewnej i mleka często nie
pokrywające kosztów produkcji. Szczególnie trudna pozostawała sytuacja na rynku wieprzowiny,
a rolnicy na skutek braku opłacalności zaczęli redukować pogłowie trzody chlewnej. Dodatkowo
aprecjacja dolara amerykańskiego względem euro działały na korzyść krajowych i unijnych
eksporterów.
Notowania cen rzepaku, pszenicy, żyta, kukurydzy
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600

PLN/t

Pszenica konsump.

Żyto konsum.

Kukurydza

cze-15

maj-15

kwi-15

mar-15

lut-15

sty-15

lis-14

gru-14

paź-14

wrz-14

lip-14

sie-14

cze-14

maj-14

kwi-14

mar-14

lut-14

sty-14

lis-13

gru-13

paź-13

wrz-13

lip-13

sie-13

cze-13

maj-13

kwi-13

mar-13

lut-13

sty-13

400

Rzepak

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Rynek nawozów azotowych
W I półroczu popyt na nawozy azotowe ze strony krajowego sektora rolnego pozostawał wysoki,
choć początkowe miesiące roku nie były obiecujące. Wpływ na taki stan miały niskie notowania cen
zbóż i obawy rolników o stan zasobów finansowych. Z czasem popyt uległ poprawie, a sprzyjały
temu korzystne warunki atmosferyczne umożliwiające przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych
związanych z nawożeniem przy jednoczesnym wysokim poziomie realizacji dopłat bezpośrednich
dokonywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Pod koniec
analizowanego okresu odnotowano zwyczajowy spadek popytu, związany z malejącym
zapotrzebowaniem na nawozy azotowe.
Czynnikami mającymi dodatkowy wpływ na spadek popytu, był niski poziom opadów
atmosferycznych ograniczający aplikację III dawki azotu, zachowania graczy rynkowych
wstrzymujących się z zakupem nawozów w oczekiwaniu na posezonowe obniżki cen, odnotowane
wahania relacji euro do dolara.
Notowania cen CAN, AN, AS
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Źródło: ICIS, FMB

Saletra amonowa/saletrzak
W I półroczu 2015 roku odnotowano nieznacznie wyższe ceny zarówno dla saletrzaku jak i saletry
amonowej w porównaniu z rokiem ubiegłym – średnie ceny saletrzaku w I półroczu 2015 roku
wynosiły 258 EUR/t, w 2014 osiągały poziom 254 EUR/t Germany, cif inland (bulk), natomiast dla
saletry amonowej I półrocze 2015 roku zamknęło się średnią ceną na poziomie 333 EUR/t,
a w 2014 roku wynosiła do 321 EUR/t France, delivered (bulk).
Nawozy z siarką
Siarczan amonu
W I półroczu 2015 roku odnotowano wyższe niż w roku ubiegłym ceny siarczanu amonu (white)
otrzymywanego w procesie produkcji kaprolaktamu. Średnie ceny za okres półroczny w 2015 roku
wynosiły 149 USD/t, a w 2014 roku ustabilizowały się na poziomie 149 USD/t (Black Sea FOB).
W związku z nasilonym procesem odzyskiwania siarki w formie siarczanu amonu oraz wzrostem
produkcji kaprolaktamu (będącego produktem ubocznym), głównie w Chinach, światowy rynek tego
produktu pozostaje w nadpodaży.
Fakt ten decydował wprawdzie o poziomie cen, ale w dużej mierze był uzależniony od rynków
geograficznych, czasu aplikacji i areału zasiewów roślin siarkolubnych. Wyższy poziom średnich cen
siarczanu amonu w porównaniu z rokiem ubiegłym zawdzięcza rynkowi brazylijskiemu, który nadal
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pozostaje chłonny. W Brazylii poziom cen siarczanu amonu pozostawał wyższy dla produktu
europejskiego. Ostatnie transakcje oscylowały wokół średniej ceny około 170 USD/t (CFR), gdy
tymczasem za chiński produkt płacono 165 USD/t. W samych Chinach cena AS capro utrzymywała się
na poziomie cenowym około 130 USD/t, a dla produktu hutniczego około 120 USD/t.
Notowania cen amoniaku i mocznika
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Mocznik
W I półroczu 2015 odnotowano niższe ceny mocznika niż w analogicznym okresie. Średnie ceny za
okres półroczny w 2015 roku wynosiły 282 USD/t, a w 2014 roku 312 USD/t (FOB Bałtyk).
W trakcie I półrocza 2015 odnotowano niską dostępność mocznika w porcie Yuzhny, która uległa
pogorszeniu za sprawą wstrzymania produkcji na instalacjach firmy Ostchem (Rivneazot, Cherkassy)
oraz z powodu ograniczeń dostaw gazu, postojów technologicznych u producentów – PhosAgro,
Uralchem. Kluczowe dla ceny było stanowisko producentów chińskich, którzy utrzymywali wysokie
ceny oraz ograniczyli produkcję mocznika o 30%. Ponadto ożywił się import na kilku dużych rynkach
takich jak Indie, Brazylia, Pakistan, Australia, Tajlandia i Meksyk.
Na rynek mocznika wpływ miały także wyłączenia produkcyjne w Europie Wschodniej i Afryce
Północnej.
Amoniak
Ceny amoniaku, podobnie jak ceny mocznika, w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego
charakteryzowały się trendem spadkowym. Średnie ceny amoniaku za okres półroczny w 2015 roku
wynosiły 401 USD/t, a w 2014 roku 461 USD/t FOB YUZHNY. Cena amoniaku wykazywała się
zmiennością z przewagą spadków. Od listopada 2014 roku do końca marca rynkowa cena amoniaku
spadła o 32%. Wśród przesłanek, które wpływały na niższy poziom ceny były:
 ograniczona sprzedaż w USA do aplikacji doglebowej -jeszcze w marcu niekorzystne warunki
atmosferyczne w wielu regionach USA uniemożliwiały stosowanie amoniaku w marcu do celów
rolniczych,
 mniejszy popyt z Indii (spowodowany mniejszą produkcją nawozów) i z Azji płd.-wsch. na
amoniak techniczny.
Niewielki wzrost ceny amoniaku o 10 USD/t odnotowano w lutym w notowaniach na Bałtyku i Morzu
Czarnym. Wpływ na ten fakt miały:
 większy popyt w USA wywołany awariami instalacji,
 ograniczona podaż z Egiptu, gdzie spośród czterech instalacji pracowała w lutym tylko jedna,
 przerwy w załadunkach na Morzu Czarnym w porcie Yuzhny.
Dodatkowo na transakcje popyt-podaż wpływały ograniczenia gazowe w Trynidadzie, Egipcie,
Ukrainie i Libii) oraz awarie w Zatoce Arabskiej i Algierii.
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RSM
W I półroczu 2015 roku na międzynarodowych rynkach nawozowych średnia cena RSM na bazie FOB
Bałtyk oscylowała w granicach 221 USD/t, co oznacza spadek o około 14% w relacji do ceny
I półrocza 2014 roku, jak również około 4% spadek w relacji do poprzedniego półrocza.
W związku z niską rentownością sprzedaży, problemami z dostawami gazu ziemnego oraz
technicznymi, odbierano sygnały o niższych poziomach produkcji oraz czasowym wstrzymywaniu
produkcji RSM w Rumunii.
Notowania cen NPK, DAP, soli potasowej, fosforytów
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Nawozy NPK
W I półroczu 2015 ceny nawozów NPK w porównaniu z ubiegłym rokiem nieznacznie spadły.
Średnie ceny za okres półroczny w 2015 roku wynosiły około 325 USD/t, a w 2014 roku 330 USD/t
(FOB Bałtyk).
Szczyt zakupów nawozów NPK wystąpił w marcu a przez większą część kwietnia rolnicy dokonywali
zakupów uzupełniających. Zaobserwowano ostrożność przy uzupełnianiu zapasów nawozów NPK
w punktach sprzedaży, aby nie pozostać z nadmiernymi zapasami po sezonie wiosennym. Podobny
trend odnotowano na rynkach europejskich. Niskie ceny produktów rolnych i mniejsze dochody,
zmuszały polskich rolników do szukania oszczędności i zakupu nawozów NPK z importu. Te były
dostępne w cenach niższych o 50-100 zł/t od ofert producentów krajowych i pochodziły
w większości z Białorusi.
Eksport nawozów NPK producentów rosyjskich do Europy utrudniało słabnące euro; producenci
rosyjscy kierowali swoje oferty i sprzedaż na rynki pozaeuropejskie.
Nawóz DAP
Średnie ceny za okres półroczny w 2014 i 2015 utrzymywały się praktycznie na tym samym poziomie
oscylując wokół ceny 466 USD/t (FOB Bałtyk).
Z początkiem roku 2015, zbliżający się sezon agrotechniczny na wybranych rynkach w Ameryce
i Turcji był przyczyną wzrostu zapotrzebowania na nawozy DAP.
Popyt ten kreowany był głównie przez importerów i dystrybutorów. Zwiększona ilość transakcji
spowodowała podwyżkę ceny nawozów DAP.
Niskie ceny produktów rolnych ograniczały zakup tych nawozów w USA i Brazylii, a słabe euro,
ograniczało zakupy w Europie. W USA, niekorzystne warunki atmosferyczne w wielu stanach,
znacznie opóźniły rozpoczęcie wiosennych zasiewów, przy wysokich ilościach zgromadzonych
wcześniej nawozów DAP. W Indiach, pomimo bardzo niskich zapasów, zakupy te były ograniczone
z uwagi na problemy finansowe.
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W maju odnotowano zwiększenie popytu (np. Indie zakupiły około 1,6 mln ton DAP-u), co nie
wpłynęło na ceny DAP-u na rynkach światowych. Zaspokojenie bieżących potrzeb Indii i Brazylii oraz
koniec sezonu wiosennego na rynkach w Europie, USA i Australii spowodowały, iż w czerwcu
pojawiły się sygnały o spadkach cen w kontraktach na lipiec.
Od czerwca znacznie wzrosła podaż DAP-u na rynkach światowych, z uwagi na uruchomienie nowej,
w 100% proeksportowej instalacji DAP-u przez firmę OCP z Maroka. Projektowe moce produkcyjne
nowej instalacji wynoszą 800 tys. ton rocznie.
Sól potasowa (KCl)
Poziom średnich cen soli potasowej za okres półroczny w 2015 roku wynosił 302 USD/t a w 2014 roku
osiągał poziom 286 USD/t (FOB Bałtyk spot).
Pod koniec marca uzgodniono ostatecznie ceny soli potasowej na dostawy do Chin. Najwięksi
czołowi dostawcy – Belaruscali , Canpotex, Uralkali i APC – ustalili wspólną cenę soli potasowej na
poziomie 315 USD/t CFR Chiny. W analizowanym okresie popyt w Europie Zachodniej był
ograniczony z uwagi na małe zapotrzebowanie na nawozy NPK, w których sól potasowa jest istotnym
składnikiem. Słabe euro, niskie ceny produktów rolnych i ogólnie mało optymistyczne warunki
makroekonomiczne nie zachęcały rolników do inwestycji w nawozy i do zakupów soli potasowej.
Rolnicy zainteresowani byli głównie nawozami azotowymi. W maju czołowi producenci soli
potasowej zawarli kontrakty na dostawy do Indii na 3,5 mln ton, które realizowane będą do marca
2016 roku. Podobnie jak w kontraktach do Chin, ceny do Indii wzrosły o 10 USD/t.
Fakty te spowodowały, że ceny w Europie wzrosły także np. na bazie (FOB Bałtyk).
Fosforyty
W 2015 średnie ceny za okres I półrocza wynosiły 127 USD/t i były wyższe niż w roku ubiegłym
kiedy utrzymywały się na poziomie 122 USD/t (FOB Afryka Północna).
W styczniu 2015 roku ceny pozostawały stałe a u największego światowego producenta i eksportera,
w firmie OCP Maroko, utrzymywały się na poziomie 120-130 USD/t FOB Maroko. W lutym
odnotowano wahania cen. Podwyżki cen 5-13 USD/t wprowadzili eksporterzy z Maroka i Rosji,
obniżki w wysokości 3-10 USD/t wprowadzili eksporterzy z Peru, Algierii i Egiptu, pozostali utrzymali
je na niezmienionym poziomie (Chiny, Tunezja, Jordania i Togo). Sytuacja w marcu ustabilizowała
się. Po zmianach cen fosforytów w I kwartale 2015 roku, ich cena w II kwartale 2015 roku
utrzymywała się na stałym poziomie.

Segment Tworzywa
Notowania cen kaprolaktamu, PA6, benzenu, fenolu
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Benzen
W I półroczu 2015 roku odnotowano znacznie niższe niż w roku ubiegłym ceny benzenu.
Średnie ceny notowane na rynku europejskim za okres półroczny w 2015 roku wynosiły 635 EUR/t,
podczas gdy w I półroczu 2014 roku ukształtowały się na poziomie 1 011 EUR/t (FOB NWE).
Takie zachowanie na rynku było spowodowane głównie zmianami cen ropy naftowej oraz popytem
na benzen, w tym także ze strony rynku amerykańskiego. Istotny wpływ miała również sytuacja na
rynku styrenu i fenolu, gdzie wystąpiły okresowe ograniczenia produkcji. Rynek transakcji spot
pozostawał niestabilny, gdyż główni konsumenci utrzymywali niskie poziomy zapasu tego surowca.
Ponadto istotny wpływ na rynek miał relatywnie wysoki kurs USD w stosunku do innych kluczowych
walut.
Fenol
Europejskie średnie ceny fenolu za okres I półrocza 2015 roku ukształtowały się na poziomie
1 212 EUR/t i były niższe niż w analogicznym okresie roku 2014, w którym wyniosły 1 587 EUR/t
(FD NWE). Główny wpływ na notowania cen miała sytuacja na rynku benzenu oraz prognozy cen tego
surowca, a także utrzymujące się niskie poziomy zapasów fenolu. Dodatkowym impulsem były
zmiany na rynku walutowym (głównie relacja euro/dolar).
W Europie utrzymywał się dobry popyt na surowiec, szczególnie w II kwartale, natomiast podaż była
ograniczona z uwagi na planowane i nieplanowane przerwy remontowe. Dwaj znaczący producenci
w związku z problemami produkcyjnymi na swoich instalacjach ogłosili stan siły wyższej. Istotna dla
sytuacji rynkowej była także sytuacja na rynku acetonu pod koniec II kwartału 2015 roku i jej wpływ
na stabilną podaż fenolu oraz poziom oferowanych cen.
Kaprolaktam
Średnia cena kaprolaktamu, notowana na rynku europejskim w I półroczu 2015 roku, pozostawała na
poziomie 1 634 EUR/t i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, obniżyła się o 14,8%
tj. 284 EUR/t. Za główne przyczyny odnotowanych spadków cen kaprolaktamu należy uznać sytuację
cenową na rynkach surowcowych, pochodnych ropy naftowej, a także zmian w bilansie popytowopodażowym, w tym sukcesywnie spadającym exportem kaprolaktamu na rynki azjatyckie
(dynamiczny rozwój mocy produkcyjnych w Chinach doprowadził do nadpodaży).
Ceny kaprolaktamu odzwierciedlają też rozczarowującą dynamikę wzrostu PKB w UE, co ilustrują
wskaźniki wyprzedzając koniunktury, pokazujące z wyprzedzeniem nastroje przetwórców, np. CLI
za I półrocze 2014 roku wyniósł 100,6, natomiast za I półrocze 2015 - 99,87.
Ceny kaprolaktamu na rynku azjatyckim w okresie pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku
utrzymywały się na poziomie 1 770 USD/t i również uległy obniżce o 23,5% w porównaniu do
I półrocza 2014 roku.
Popyt na kaprolaktam w analizowanym okresie czasu pozostawał silny i wynikał z dobrej sytuacji na
rynku motoryzacyjnym i tekstylnym oraz korzystnych kursów wymiany walut. Duże zużycie
kaprolaktamu na rynku europejskim przypisywane było także znacznemu ograniczeniu importu z Azji.
W Europie i Azji w dalszym ciągu występuje nadpodaż kaprolaktamu związana z dynamicznym
rozwojem produkcji w Chinach. Pomimo wymagającego otoczenia odnotowano stabilny popyt we
wszystkich segmentach i branżach generujących zapotrzebowanie na kaprolaktam.
Według analityków PCI znaczący wpływ na zaistniałą sytuację ma fakt coraz silniejszego
i pełniejszego zintegrowania producentów kaprolaktamu i poliamidów, które pozwala na rozłożenie
ciężaru pozycji kosztowych w obrębie całego łańcucha produkcji i dostaw.
Poliamid 6 (PA6)
Średnia cena poliamidu 6, notowana na rynku europejskim w I półroczu 2015 roku, była na poziomie
1 708 EUR/t i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, obniżyła się o 16,8%
(tj. o 346 EUR/t). Za główne przyczyny odnotowanych spadków notowań cen poliamidu należy uznać
występującą na nim nadpodaż oraz politykę największych producentów poliamidu, którzy w tej
sytuacji, chcąc utrzymać pozycje rynkowe i klientów, gotowi są redukować poziom generowanych
marż. Odnotować należy także wpływ notowań ropy na ceny surowców petrochemicznych, które

Grupa Azoty

Strona 73 z 111

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Komentarz Zarządu do wyników za I półrocze 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

spadały, wywierając presję na rynki produktów w dalszych łańcuchach przetwórstwa (cena ropy
w I półroczu 2014 roku wyniosła 108,68 USD/bbl, a w I półroczu 2015 roku wyniosła 59,28 USD/bbl).
Notowania cen wykazywały w pewnym stopniu okresową zmienność wynikającą tak ze zmian
w notowaniach surowców, jak i fluktuacji koniunktury (zapotrzebowania). Istotnym problemem dla
uczestników rynku była kwestia zmienności kursów walutowych euro/dolar wpływająca na
atrakcyjność importu (lub jej brak) oraz aspekty związane ze stabilnością cen surowców,
w mniejszym lub większym stopniu przekładające się na zmiany notowań PA6. Zarówno kupujący jak
i sprzedający generowali, w zależności od swoich interesów, własne oczekiwania dotyczące
spójności i korelacji cen w wyniku zmian notowań benzenu, kaprolaktamu oraz PA6.
Zintegrowani producenci poliamidu 6 obserwowali wzrosty i spadki miesięcznych cen kontraktowych
benzenu w zakresie 521-818 EUR/t w pierwszej połowie 2015 roku.
Popyt na poliamid 6 w I półroczu 2015 roku był znacznie silniejszy niż w analogicznym okresie roku
ubiegłego, jednak nie na takim poziomie jakiego spodziewali się uczestnicy rynku. Obserwowany
wzrost popytu był wynikiem dużego zapotrzebowania głównie z sektora motoryzacyjnego oraz
włókienniczego.

Segment Chemia
Notowania cen 2-EH, n-butanolu, DEHP, OT (DOTP), propylenu
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Propylen
Średnie ceny spotowe propylenu w I półroczu w 2015 roku wynosiły 917 EUR/t a w 2014 roku
osiągały poziom 1 132 EUR/t w notowaniach (FD NWE).
Zmiany poziomów cen wynikały z gwałtownych spadków cen ropy naftowej jakie miały miejsce
w drugiej połowie zeszłego roku. Od początku roku obserwuje się jednak wzrosty cen propylenu
w odpowiedzi na zachowania cen ropy naftowej oraz nafty, głównego surowca do produkcji
propylenu. Fakty rosnących cen spowodowane były także ograniczeniem produkcji propylenu ze
względu na planowane i nieplanowane postoje remontowe, co w połączeniu z wysokim
zapotrzebowaniem na ten surowiec prowadziło do niedoborów propylenu na rynku.
Alkohole OXO, plastyfikatory
W porównaniu z rokiem poprzednim w I półroczu 2015 roku odnotowano duże spadki cen alkoholi
OXO i plastyfikatorów z uwagi na zachowania cen surowców ropopochodnych odzwierciedlających
malejące trendy cenowe na rynku ropy naftowej.

Grupa Azoty

Strona 74 z 111

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Komentarz Zarządu do wyników za I półrocze 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Średnie notowania cenowe (EUR/t FD NWE)
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Źródło: ICIS
Zmieniająca się sytuacja surowcowa miała duży wpływ na poziom zakupów ze strony przetwórców
alkoholi OXO i plastyfikatorów. Nie mniejszy wpływ na poziom popytu na rynku europejskim miał
import konkurencyjnych cenowo produktów z krajów azjatyckich i Turcji (plastyfikatory) a także
Rosji (alkohole OXO). Na sytuację dodatkowo wpłynęły ograniczenia wśród producentów PCW czyli
w segmencie, w którym aplikowane są plastyfikatory.
W minionym półroczu deprecjacja euro umożliwiła wysyłki pozaeuropejskie w region m.in. Indii,
Pakistanu, Chin, Brazylii, Meksyku i Tunezji.
Notowania cen melaminy, nadtlenku wodoru (roztwór 100%)
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Melamina
W I półroczu 2015 roku ceny melaminy w porównaniu z ubiegłym rokiem praktycznie utrzymały się
na tym samym poziomie. Średnie ceny za okres półroczny w 2014 roku wynosiły 1 344 EUR/t,
a w 2015 roku osiągnęły poziom 1 343 EUR/t (FD NWE).
W raportowanym okresie na rynku melaminy sytuacja popytowo-podażowa oraz cenowa była
stabilna.
Europejscy producenci odnotowali wzmożony popyt ze strony odbiorców tureckich, którzy normalnie
zaopatrywani są przez spółkę z Kataru (przestój remontowy w I połowie lutego). Niski kurs euro
spowodował zwiększenie wysyłek europejskiego produktu do USA, co miało związek
z zatwierdzonym wszczęciem przez Międzynarodową Komisję Handlu Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej (ITC) postępowania antydumpingowego i wyrównawczego wobec importowanej
melaminy z Chin oraz Trynidadu i Tobago. W wyniku pozytywnych ustaleń Komisji, Departament
Handlu USA będzie kontynuował postępowanie antydumpingowe wszczęte w dniu 3 grudnia
w 2014 roku dotyczące przywozu melaminy na terytorium USA.
Natomiast problemy produkcyjne rosyjskiego Eurochemu w I półroczu 2015 roku spowodowały,
że część europejskich dostawców zaobserwowała zwiększony popyt z Rosji.
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Nadtlenek wodoru
W I półroczu 2014 roku ceny nadtlenku wodoru w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły. Średnie
ceny za okres półroczny w 2014 roku wynosiły około 920 EUR/t, a w 2015 roku osiągnęły poziom
945 EUR/t (FD Europe).
Rynek europejski w tym okresie był zbilansowany. Wielu producentów uzupełniało swoje zapasy po
zwiększonym odbiorze ze strony branży „non pulp” (inne zastosowanie, niż w przemyśle celulozowopapiernicznym). W związku z rosnącym popytem ze strony przemysłu farmaceutycznego czołowa
spółka chemiczna ogłosiła w lutym bieżącego roku plan zwiększenia zdolności produkcyjnych
instalacji nadtlenku wodoru w Holandii przeznaczonych do celów dezynfekcyjnych i odkażających.
Jedna z firm zamierza zwiększyć zdolności bielenia pulpy papierowej w dwóch lokalizacjach
w Hiszpanii, co może się przyczynić do wzrostu zapotrzebowania na nadtlenek wodoru w tym
regionie.
Notowania cen bieli tytanowej, ilmenitu
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Ilmenit, szlaka tytanowa
W porównaniu z ubiegłym rokiem w I półroczu 2015 ceny ilmenitu spadły. Średnie ceny półroczne
2015 roku wynosiły 89 USD/t, a w 2014 roku 122 USD/t (ex works Chiny).
Na początku I kwartału ceny surowców (ilmenitu i szlaki tytanowej) na reprezentatywnym rynku
chińskim uległy istotnym korektom w stosunku do IV kwartału. Korekta ceny ilmenitu wyniosła 10%,
natomiast szlaki tytanowej 5%. Ceny surowców ulegały niewielkim wahaniom. W II kwartale
2015 roku na rynkach światowych utrzymywał się słaby popyt na biel tytanową, co istotnie wpływało
na kształtowanie się popytu i cen na surowce do produkcji bieli tytanowej.
W kwietniu i maju 2015 roku ceny chińskich surowców tytanonośnych wzrosły, głównie z powodu
ograniczenia wydobycia surowców w wielu lokalnych kopalniach. W czerwcu nastąpiła korekta cen
surowców na rynku chińskim, przede wszystkim z powodu napływu tanich surowców z importu np.
z Afryki. Na innych rynkach (Afryka, Australia, Kanada), firmy wydobywające i przetwarzające
surowce do produkcji bieli ograniczały produkcję i notowały słabe wyniki finansowe.
Biel tytanowa
Średnia cena bieli tytanowej w Europie w I półroczu w 2014 roku wynosiła 2350 EUR/t,
a w I połowie 2015 roku spadła do poziomu 2235 EUR/t FD NWE. W czerwcu br. średnia cena
wynosiła 2205 EUR/t FD NWE. Spadek popytu i cen na biel tytanową wynikał przede wszystkim
z ogólnej dekoniunktury na rynkach światowych.
Popyt na biel tytanową w I półroczu 2015 roku pozostawał słaby, gdyż na rynkach o największym
zużyciu bieli tj. w USA i Europie, koniunktura gospodarcza była daleka od oczekiwań. Największe
znaczenie dla rynku bieli ma jednak słabnąca dynamika gospodarki chińskiej. Sytuacja w Chinach
jest istotna dla rynku bieli, gdyż znajduje się tam 35% światowych mocy produkcyjnych bieli
tytanowej i uruchomiane są nowe moce produkcyjne (140 tys. ton rocznie). Wzrost PKB w tym kraju
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w I połowie 2015 roku wyniósł 7%, a jeszcze kilka lat temu gospodarka chińska rosła w tempie 12%.
W obecnym roku w Chinach wzrost PKB obniżono kolejny raz z rzędu. Zmniejszony popyt
wewnętrzny na biel w Chinach przy istniejących nadmiernych mocach produkcyjnych powoduje
presję na cenę i oferowanie większej ilości taniej bieli na eksport.
W celu dostosowania wielkości produkcji do aktualnej koniunktury, producenci zaczęli ograniczać
bieżącą produkcję. Przewidywane są kolejne zamknięcia instalacji produkcji bieli tytanowej. Jeden
z czołowych producentów bieli, firma Huntsman podjęła decyzję o zamknięciu do końca 2015 roku,
instalacji produkcyjnej we Francji, o zdolnościach produkcyjnych 95 tys. ton bieli tytanowej
rocznie, co stanowi około 6% zainstalowanych mocy produkcyjnych w Europie. Największy producent
bieli, firma DuPont planuje wyłączenie dwóch instalacji w USA, ale jednocześnie planuje
uruchomienie w 2016 roku, nowej instalacji na 200 tys. ton bieli rocznie w Meksyku. Sygnalizowane
są też trwałe wyłączenia mało ekonomicznych instalacji bieli tytanowej w Chinach, ale skala
wyłączeń nie jest znana.
Globalna nadpodaż bieli tytanowej (około 0,5 mln ton) w stosunku do aktualnego zapotrzebowania,
będzie wywierać presję i obniżanie się ceny rynkowej bieli tytanowej.
Notowania cen siarki
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Siarka
W I półroczu 2015 roku średnia cena siarki rafineryjnej w Europie pozostawała na poziomie
165 USD/t, natomiast w roku ubiegłym 154 USD/t Delivered Benelux (refinery).
W trakcie I półrocza 2015, na rynkach światowych odnotowano zmienne trendy ceny siarki.
W styczniu wzrosła cena siarki z Zatoki Arabskiej do Indii i Chin o około 10 USD/t, a w USA cena
siarki wzrosła o 18 USD/t. Wzrost ceny siarki nastąpił także w Kanadzie oraz Brazylii. Z powodu
rosnącej nadpodaży (uruchomienie nowej instalacji w Zatoce Arabskiej), od lutego pojawił się
spadkowy trend ceny siarki i notowane były obniżki cen siarki na rynkach Kanady, Chin, Indii, Zatoce
Arabskiej i Afryki Płn. Dla przykładu cena siarki w Zatoce Arabskiej obniżyła się ze 180 USD/t
w lutym do 140 USD/t w końcu kwietnia. W maju i czerwcu, mniejsza podaż siarki z powodu
wyłączeń instalacji odsiarczania w rafineriach w Europie, powodowała stabilizację ceny siarki, ale
tylko w tym regionie.

Segment Energetyka
Gaz ziemny
Łagodna zima w Europie i duże zapasy gazu w magazynach spowodowały, że mimo ograniczania
dostaw przez Gazprom oraz wydobycia gazu ze złóż w Holandii, notowania gazu na hubach
zachodnich były stabilne.
Oczekiwany spadek cen gazu w kontraktach długoterminowym i dostawach LNG opartych
na notowaniach ropy, spowodował ograniczanie importu gazu do UE zwłaszcza z kierunku
wschodniego i zwiększony pobór gazu z magazynów napełnionych latem ubiegłego roku przy
wyjątkowo niskich cenach gazu (15 EUR/MWh).
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W I półroczu 2015 roku ceny zmieniały się w zakresie 20-23 EUR/MWh, a mimo to średnia cena była
o około 0,6 EUR/MWh niższa niż w tym samym okresie rok wcześniej. W III kwartale można
oczekiwać kontynuacji trendu bocznego. Notowaniach gazu powinny oscylować w pobliżu
20 EUR/MWh.
Napełnianie magazynów gazem powinno stabilizować ceny na tym poziomie. Natomiast w ostatnim
kwartale nie można wykluczyć dalszego spadku cen.
Nowa taryfa PGNiG obowiązująca od sierpnia przyniosła obniżkę cen gazu o kolejne 5%. W sumie
cena taryfowa gazu dla przemysłu obniżyła się już w tym roku łącznie o ponad 15%. Tegoroczna
taryfa wprowadziła też dużo większe zróżnicowanie cen w zależności od wielkości zużycia gazu oraz
równomierności jego poboru w skali roku gazowego. Takie zasady rozliczania powodują, że po
zakończeniu roku gazowego będą możliwe korekty i dopiero wówczas będzie ostatecznie znana cena
gazu.
Znaczące zwiększenie mocy przesyłowych na Jamale (z początkiem roku) poprawiło możliwości
importowe i przełożyło się na obniżkę spreadu pomiędzy kosztem importu, a ceną gazu na TGE,
zwiększając atrakcyjność polskiej giełdy jako konkurencyjnego źródła zaopatrzenia w gaz. Zakup
gazu na TGE jest obecnie tylko minimalnie droższy od importu, ale też o około 10% tańszy od
zakupów gazu po cenie taryfowej.
Program rabatowy oferowany przez PGNiG największym odbiorcom od maja 2015 roku daje szansę
na niższe ceny gazu. Opiera się on o notowania gazu na TGE. Natomiast nowy program rabatowy
PGNiG (oferowany od sierpnia) daje dodatkowo możliwość oparcia formuł cenowych o inne niż
TGE MA notowania. Po spełnieniu określonych warunków pozwoli to na zakup gazu od PGNiG po
cenach rynkowych.
Energia elektryczna
Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wynika, że w okresie styczeń-maj 2015 roku
zużycie energii elektrycznej wzrosło o 1,6% r/r do poziomu 67 444 GWh. W tym samym czasie
wyprodukowano 67 230 GWh energii, co oznacza wzrost o 2,7% r/r.
W pierwszym półroczu 2015 roku cena energii elektrycznej na rynku SPOT ukształtowała się na
poziomie 149,78 zł/MWh (spadek o około 11% w relacji do ceny za I półrocze 2014 roku).
Znaczny wpływ na obniżenie ceny energii elektrycznej na rynku SPOT mają Odnawialne Źródła
Energii.
Węgiel
Według raportu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), w I półroczu 2015 roku międzynarodowy rynek
węgla energetycznego pozostawał w nadpodaży, a ceny utrzymywały się na niskich poziomach na co
dodatkowy wpływ miało spowolnienie gospodarek azjatyckich. W analizowanym okresie ceny węgla
wg notowań na ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) wykazywały tendencje zniżkową i wyniosły
średnio około 59 USD/t (w I półroczu 2014 roku – 79,57 USD/t). Na rynku węgla w Polsce w dalszym
ciągu utrzymuje się nadpodaż, ale ceny wynikają z podpisanych kontraktów.
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1.2. Podstawowe dane finansowe Grupy Azoty
1.2.1. Skonsolidowane wyniki finansowe
Grupa Azoty zakończyła pierwsze półrocze 2015 roku dodatnim wynikiem finansowym EBITDA na
poziomie 777 564 tys. zł oraz zyskiem netto w wysokości 457 635 tys. zł.
Powyższe wyniki ekonomiczne w stosunku do uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego
zmieniły się odpowiednio o 210 955 tys. zł oraz 216 600 tys. zł.
Kształtowanie się podstawowych wielkości w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pierwszych
półroczach 2015 roku oraz 2014 roku przedstawia poniższa tabela.
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty

Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
netto
Zysk na działalności operacyjnej
Koszty finansowe netto
Zysk z udziałów w jednostkach
stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności
kontynuowanej
Strata netto z działalności
zaniechanej
Zysk netto
EBIT
Amortyzacja
EBITDA

1 pół. 2014*
1pół. 2015 przekształcone
5 119 657
5 073 146
(3 915 371)
(4 158 514)
1 204 286
914 632
(315 064)
(273 389)
(355 531)
(354 535)
533 691
286 708

zmiana
46 511
243 143
289 654
(41 675)
(996)
246 983

zmiana%
0,9
(5,8)
31,7
15,2
0,3
86,1

1 427
535 118
(9 851)

5 696
292 404
(6 329)

(4 269)
242 714
(3 522)

(74,9)
83,0
55,6

7 478
532 745
(75 110)

5 090
291 165
(49 765)

2 388
241 580
(25 345)

46,9
83,0
50,9

457 635

241 400

216 235

89,6

457 635

(365)
241 035

365
216 600

(100,0)
89,9

535 118
242 446
777 564

292 404
274 205
566 609

242 714
(31 759)
210 955

83,0
(11,6)
37,2

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Poziom przychodów ze sprzedaży wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
o 0,9%. Przy jednoczesnym obniżeniu poziomu kosztów własnych sprzedaży (o 5,8%) skutkował
wygenerowaniem przez Grupę Azoty dodatniego wyniku brutto ze sprzedaży, wyższego w stosunku
do roku poprzedniego o 289 654 tys. zł.
Zysk ze sprzedaży uwzględniający koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniósł 533 691 tys. zł i był
wyższy o 246 983 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego.
W pierwszym półroczu 2015 roku na pozostałej działalności operacyjnej odnotowano dodatni wynik
w wysokości 1 427 tys. zł, co miało wpływ na zwiększenie się wyniku EBIT, który jest o 83,0% wyższy
niż uzyskany w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Na działalności finansowej odnotowano ujemny wynik finansowy, na który wpływ miały głównie
koszty odsetkowe.
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1.2.2. Wyniki finansowe segmentów
EBIT w ujęciu segmentów

Przychody netto ze sprzedaży
Udział w strukturze [w %]
Zysk/(Strata) netto ze sprzedaży
EBIT

NawozyAgro
Tworzywa
3 054 362
675 389
59,7
13,2
482 443
(7 942)
482 111
(9 218)

Chemia Energetyka Pozostałe
1 210 211
101 323
78 372
23,6
2,0
1,5
49 755
2 288
7 147
47 378
5 558
9 289

Źródło: Opracowanie własne.

* Wynik EBIT liczony jako zysk na działalności operacyjnej, prezentowany(a) w rachunku zysków i
strat oraz innych całkowitych dochodach, skorygowany o zysk z okazyjnego nabycia.
Wyniki sprzedaży produktów Grupy Azoty w pierwszym półroczu 2015 roku były determinowane
przede wszystkim sytuacją rynkową w segmentach Nawozy-Agro, Chemia i Tworzywa. Poziom
przychodów ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wzrósł o 6,9%. Wzrost przychodów nastąpił
również w segmencie Energetyka o 7,3%, a w segmencie Pozostałe, przychody utrzymały się na
prawie niezmienionym poziomie. W pozostałych segmentach odnotowano spadek poziomu
przychodów: w segmencie Tworzywa o 7,7% oraz Chemia o 7,8%.
Patrząc na udział poszczególnych segmentów w strukturze przychodów, to w porównaniu do
pierwszego półrocza 2014 roku uległ on zmianie w niewielkim stopniu - wzrósł w segmencie NawozyAgro o 3,4 pp., zmniejszył się w segmentach Tworzywa o 1,2 pp. oraz Chemia o 2,3 pp.
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Źródło: Opracowanie własne.

Segment Nawozy-Agro
W pierwszym półroczu 2015 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły
3 054 362 tys. zł i stanowiły 59,7% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty.
W porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku poziom przychodów i udział w przychodach ogółem
Grupy uległ zwiększeniu.
Na działalności segmentu Nawozy-Agro odnotowano dodatni wynik EBIT.
Około 67,7% sprzedaży nawozów ogółem stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.
Segment Tworzywa
Przychody ze sprzedaży w segmencie Tworzywa wyniosły 675 389 tys. zł i stanowiły 13,2%
całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Wartość tych przychodów uległa nieznacznemu
obniżeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponad 91,9% przychodów zostało
wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.
W porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku wynik EBIT uległ znaczącej poprawie o 73,5%.
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Segment Chemia
W pierwszym półroczu 2015 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Chemia wyniosły
1 210 211 tys. zł i były nieznacznie niższe od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie
roku ubiegłego. Udział segmentu Chemia w całości osiąganych przychodów kształtuje się na
poziomie 23,6%. Wyższe przychody od kosztów związanych z działalnością tego segmentu wpłynęły
na wygenerowanie dodatniego wyniku EBIT.
Około 60,6% sprzedaży segmentu Chemia stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.
Segment Energetyka
Przychody ze sprzedaży w segmencie Energetyka w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły
101 323 tys. zł i stanowiły około 2,0% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Przychody
tego segmentu wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co miało również
wpływ na wygenerowanie dodatniego wyniku EBIT.
Segment Pozostałe
W segmencie Pozostałe odnotowano w pierwszym półroczu 2015 roku prawie niezauważalny wzrost
przychodów w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku. Jednak zmniejszenie kosztów związanych
z działalnością tego segmentu wpłynęło na osiągnięcie dodatniego wyniku EBIT.
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Źródło: Opracowanie własne.

Najistotniejszą pozycję przychodów Grupy Azoty stanowi sprzedaż nawozów azotowych
i wieloskładnikowych.
W pierwszym półroczu 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano
niewielki spadek poziomu przychodów ze sprzedaży dla nawozów azotowych, przy jednoczesnym
dynamicznym wzroście sprzedaży nawozów wieloskładnikowych. W sumie przychody ze sprzedaży
nawozów azotowych i nawozów wieloskładnikowych łącznie wzrosły w pierwszym półroczu 2015 roku
o 7,7%.
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Struktura przychodów ze sprzedaży wg grup produktowych
1pół. 2015
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7,4%
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14,1%
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19,9%

1pół. 2014

3,5%

Nawozy azotowe

4,9%

4,1%
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39,0%
9,7%
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ich produkcji
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15,4%

Pozostałe produkty
15,8%

Źródło: Opracowanie własne.

W strukturze przychodów ze sprzedaży w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku z 15,8% do
19,9% zwiększył się udział nawozów wieloskładnikowych oraz pozostałych produktów z4,9% do 5,4%.
Udział innych produktów w sprzedaży ogółem uległ zmniejszeniu.

1.2.3. Struktura kosztów rodzajowych
Koszty działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2015 roku kształtowały się na poziomie
4 639 652 tys. zł i były niższe od poniesionych w okresie porównawczym o 107 454 tys. zł. Obniżeniu
uległy koszty zużycia materiałów i energii oraz amortyzacji i to one wpłynęły na spadek kosztów
rodzajowych ogółem. Wzrosły koszty podatków i opłat o 30 941 tys. zł, koszty związane
z wynagrodzeniami, narzutami i pozostałymi świadczeniami o 44 119 tys. zł, koszty usług obcych
o 21 634 tys. zł i pozostałe koszty rodzajowe.
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Koszty w układzie rodzajowym

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia, narzuty i pozostałe
świadczenia
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty rodzajowe
Razem

1 pół. 2014*
1pół. 2015 przekształcone
242 446
274 205
2 985 527
3 167 951
500 049
478 415
616 572
220 745
74 313
4 639 652

572 453
189 804
64 278
4 747 106

zmiana
(31 759)
(182 424)
21 634

zmiana%
(11,6)
(5,8)
4,5

44 119
30 941
10 035
(107 454)

7,7
16,3
15,6
(2,3)

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Koszty zużycia materiałów i energii

Jednostka Dominująca
Grupa Kapitałowa
Grupa Azoty POLICE
Grupa Kapitałowa
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Kapitałowa
Grupa Azoty ZAK
Pozostałe podmioty Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty
Razem

1 pół. 2014*
1pół. 2015 przekształcone
385 776
461 237

zmiana
(75 461)

zmiana%
(16,4)%

836 423

748 387

88 036

11,8%

1 058 377

1 119 514

(61 137)

(5,46)%

590 908

731 703

(140 795)

(19,2)%

114 043
2 985 527

107 110
3 167 951

6 933
(182 424)

6,5%
(5,8)%

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Najwyższy udział w zużyciu materiałów i energii w pierwszym półroczu 2015 roku odnotowała Grupa
kapitałowa Grupa Azoty PUŁAWY, co ma również odzwierciedlenie w wysokości poniesionych
kosztów. Koszty te stanowią 35,5% ogółu poniesionych kosztów zużycia materiałów i energii
w Grupie Azoty.
Grupa kapitałowa Grupa Azoty POLICE poniosła koszty zużycia materiałów i energii w wysokości
836 423 tys. zł, które stanowią 28% ogółu kosztów zużycia materiałów i energii.
W Jednostce Dominującej w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku koszty te zmniejszyły się
o 16,4% i poniesione zostały na poziomie 385 776 tys. zł.
Grupa kapitałowa Grupa Azoty ZAK obniżyła zużycie materiałów i energii o 19,2% i poniosła
w pierwszym półroczu 2015 roku koszty w wysokości 590 908 tys. zł.
Udział pozostałych podmiotów, wchodzących w skład Grupy Azoty, w ponoszonych kosztach stanowi
3,8%.
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Struktura kosztów zużycia materiałów i energii

1pół. 2015

3,8%
12,9%

Jednostka Dominująca

19,8%
GK Grupa Azoty POLICE
GK Grupa Azoty PUŁAWY

28,0%

Pozostałe podmioty Grupy
Azoty

35,5%

1pół. 2014

GK Grupa Azoty ZAK S.A.

3,4%
14,6%

Jednostka Dominująca

23,1%

GK Grupa Azoty POLICE
GK Grupa Azoty PUŁAWY
23,6%
GK Grupa Azoty ZAK S.A.
Pozostałe podmioty Grupy
Azoty

35,3%
Źródło: Opracowanie własne.

Inne koszty rodzajowe
Koszty rodzajowe, z wyłączeniem zużycia materiałów i energii, w pierwszym półroczu 2015 roku
stanowiły 35,4% kosztów rodzajowych. W porównywalnym okresie 2014 roku ich udział stanowił
33,3%.
Struktura innych kosztów rodzajowych [w %]

Amortyzacja
Usługi obce
Wynagrodzenia, narzuty i poz.
świadczenia
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty rodzajowe
Razem

1 pół. 2014*
1pół. 2015 przekształcone
5,2
5,8
10,7
10,1
13,2
4,7
1,6
35,4

12,1
4,0
1,4
33,3

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Struktura tych kosztów uległa w stosunku do okresu porównawczego niewielkim zmianom.

Grupa Azoty

Strona 84 z 111

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Komentarz Zarządu do wyników za I półrocze 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

1.2.4. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów
W pierwszym półroczu 2015 roku wartość aktywów Grupy Azoty wzrosła do poziomu
10 199 880 tys. zł, tj. o 540 597 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec pierwszego półrocza
2014 roku. Na dzień 30 czerwca 2015 roku stan aktywów trwałych wyniósł 6 788 666 tys. zł, a stan
aktywów obrotowych 3 411 214 tys. zł.
Do najistotniejszych zmian, jakie nastąpiły po stronie aktywów sprawozdania z sytuacji finansowej
w pierwszym półroczu 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, można
zaliczyć:
 wzrost wartości pozostałych aktywów finansowych o 286,9%,
 wzrost środków pieniężnych o 28,6%,
 spadek wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 27,0%,
 spadek wartości inwestycji w jednostkach podporządkowanych o 12,3%.
Struktura aktywów

Aktywa trwałe, w tym:
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach
podporządkowanych
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Aktywa obrotowe, w tym:
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa
Aktywa razem

1 pół. 2014*
1pół. 2015 przekształcone
6 788 666
6 543 862
6 019 624
5 739 601
498 641
498 457

zmiana
244 804
280 023
184

zmiana%
3,7
4,9
0,0

105 959

120 856

(14 897)

(12,3)

66 859
3 411 214
1 244 478

91 554
3 115 421
1 243 721

(24 695)
295 793
757

(27,0)
9,5
0,1

1 214 991
780 418
131 346
38 339
10 199 880

1 172 983
606 853
33 948
30 626
9 659 283

42 008
173 565
97 398
7 713
540 597

3,6
28,6
286,9
25,2
5,6

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone w związku ze zmianą sposobu prezentacji zaliczek.
Istotne zmiany jakie nastąpiły po stronie pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej w badanym
okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:
 wzrost poziomu kapitału własnego Grupy Azoty o 6,9%,
 wzrost zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek o 53,7%,
 wzrost stanu rezerw krótkoterminowych o 17,8%,
 zmniejszenie stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych o 71,8%.

Grupa Azoty

Strona 85 z 111

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Komentarz Zarządu do wyników za I półrocze 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Struktura pasywów
Wyszczególnienie
Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe,
w tym:
Zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek
Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
Rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Rezerwy
Dotacje
Zobowiązania krótkoterminowe,
w tym:
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu kredytów,
pożyczek
Pozostałe zobowiązania finansowe
Pasywa razem

1 pół. 2014*
1pół. 2015 przekształcone
6 912 429
6 465 821

zmiana
446 608

zmiana%
6,9

1 583 201

1 351 418

231 783

17,2

854 196

555 577

298 619

53,7

319 392

283 799

35 593

12,5

236 293
113 687
40 273

268 722
119 132
41 124

(32 429)
(5 445)
(851)

(12,1)
(4,6)
(2,1)

1 704 250

1 842 044

(137 794)

(7,5)

1 223 367
156 927

1 159 176
133 159

64 191
23 768

5,5
17,8

108 656
84 043

385 873
71 263

(277 217)
12 780

(71,8)
17,9

10 199 880

9 659 283

540 597

5,6

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone w związku ze zmianą sposobu prezentacji zaliczek.

1.2.5. Wskaźniki finansowe
Wskaźniki rentowności

Rentowność
Rentowność
Rentowność
Rentowność
ROA
ROCE
ROE
Rentowność

brutto na sprzedaży
EBIT
EBITDA
zysku netto

aktywów trwałych

1 pół. 2014*
1pół. 2015 przekształcone
23,5%
18,0%
10,5%
5,8%
15,2%
11,2%
8,9%
4,8%
4,5%
2,5%
6,3%
3,7%
6,6%
3,7%
6,7%
3,7%

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Konstrukcje wskaźników:
Rentowność brutto na sprzedaży – zysk (strata) brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży (sprawozdanie
z całkowitych dochodów w układzie kalkulacyjnym)
Rentowność EBIT – EBIT / przychody ze sprzedaży
Rentowność EBITDA – EBITDA / przychody netto ze sprzedaży
Rentowność zysku netto - zysk (strata) netto / przychody ze sprzedaży
Rentowność aktywów (ROA) - zysk (strata) netto / aktywa razem
Rentowność kapitału zaangażowanego (ROCE) – EBIT / TALCL (Total Assets Less Current Liabilities),
tj. EBIT / aktywa razem pomniejszone o zobowiązania krótkoterminowe
Rentowność kapitałów własnych (ROE) - zysk (strata) netto / kapitał własny
Rentowność aktywów trwałych – zysk (strata) netto / aktywa trwałe
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Wskaźniki płynności

Wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik wysokiej płynności
Wskaźnik podwyższonej płynności

1 pół. 2014*
1pół. 2015 przekształcone
2,0
1,7
1,3
1,0
0,5
0,3

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Konstrukcje wskaźników:
Wskaźnik bieżącej płynności – aktywa obrotowe / krótkoterminowe zobowiązania
Wskaźnik wysokiej płynności – [aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe] /
krótkoterminowe zobowiązania
Wskaźnik podwyższonej płynności – [środki pieniężne + pozostałe aktywa finansowe] / krótkoterminowe
zobowiązania

Kształtowanie się kapitału obrotowego*
1 706 964

1 800 000
1 533 360
1 436 435

1 600 000

1 273 377
1 181 792
1 215 838
1 119 089
1 042 569

1 400 000
1 200 000

964 528

1 000 000
800 000

1 229 612

656 771

600 000
400 000
200 000
0

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.a w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Wskaźniki efektywności zarządzania

Okres rotacji zapasów
Okres inkasa należności
Okres spłaty zobowiązań
Cykl gotówkowy/konwersji gotówki

1 pół. 2014*
1pół. 2015 przekształcone
57
54
43
42
56
50
44
45

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz ze
zmianą sposobu prezentacji zaliczek.
Konstrukcje wskaźników:
Okres rotacji zapasów – zapasy * 180 / koszt własny sprzedaży
Okres inkasa należności – należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe * 180 / przychody ze sprzedaży
Okres spłaty zobowiązań – zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe * 180 / koszt własny sprzedaży
Cykl gotówkowy/konwersji gotówki – okres rotacji zapasów + okres inkasa należności - okres spłaty
zobowiązań
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Wskaźniki zadłużenia
1 pół. 2014*
Rodzaj wskaźnika
1pół. 2015 przekształcone
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
32,2%
33,1%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
15,5%
14,0%
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego
16,7%
19,1%
Wskaźnik pokrycia zadłużenia
kapitałem własnym
210,3%
202,5%
Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu
odsetek
2 579,8%
1 149,8%
Źródło: Opracowanie własne

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 3.2.b w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Konstrukcje wskaźników:
Wskaźnik ogólnego zadłużenia – długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązania / aktywa razem
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – długoterminowe zobowiązania / aktywa razem
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego – krótkoterminowe zobowiązania / aktywa razem
Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym – kapitał własny / długo i krótkoterminowe zobowiązania
Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek – [zysk przed opodatkowaniem + koszty odsetek] / koszty
odsetek

1.3. Znaczące umowy
Umowa kredytu odnawialnego
W dniu 23 kwietnia 2015 roku została zawarta pomiędzy Jednostką Dominującą a konsorcjum
banków polskich, w tym PKO BP S.A., BGK, BZ WBK S.A. i ING BSK S.A., występującymi łącznie jako
kredytodawcy, konsorcjalna umowa kredytu odnawialnego na łączną kwotę 1,5 mld zł na okres 5 lat,
przeznaczona m.in.: na refinansowanie wybranych umów finansowania, a następnie sfinansowanie
zamierzeń inwestycyjnych oraz pozostałych celów określonych w długoterminowej Strategii Grupy.
(szczegóły w raporcie bieżącym Jednostki Dominującej nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku).
Pozostałe umowy nie spełniają kryterium umów znaczących, są jednak istotnymi umowami
zawartymi w ramach wdrożenia scentralizowanego modelu finansowania.
Kredyt w rachunku bieżącym
W dniu 23 kwietnia 2015 roku, Jednostka Dominująca wraz ze spółkami wchodzącymi w skład jej
Grupy Kapitałowej, podpisała z PKO BP S.A. aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia
1 października 2010 roku w celu:

zwolnienia dotychczasowych zabezpieczeń na składnikach aktywów i zastąpienia ich
poręczeniami spółek zależnych tj. Grupy Azoty PUŁAWY, Grupy Azoty ZAK, Grupy Azoty POLICE,

włączenia do grona potencjalnych kredytobiorców spółek oraz dostosowania wysokości
dostępnych sublimitów do ich ostatniej alokacji dokonanej na okres od dnia 1 kwietnia do
dnia 1 października 2015 roku.
(szczegóły w raporcie bieżącym Jednostki Dominującej nr 26/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku).
Scalająca umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego
W dniu 23 kwietnia 2015 roku Jednostka Dominująca wraz z kluczowymi spółkami wchodzącymi
w skład Grupy Kapitałowej podpisała z PKO BP S.A. scalającą umowę kredytu w formie limitu
kredytu wielocelowego na kwotę 237 000 tys. zł oraz, wraz z pozostałymi wybranymi spółkami
zależnymi, aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z PKO BP S.A. w kwocie 302 000 tys. zł,
których celem było m.in. zwolnienie całości zabezpieczeń ustanowionych na składnikach aktywów
Grupy oraz ujednolicenie istotnych warunków i kowenantów tych umów kredytowych z konsorcjalną
umową kredytu odnawialnego.
(szczegóły w raporcie bieżącym Jednostki Dominującej nr 26/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku).
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Przedterminowa spłata umów kredytowych w ramach pierwszego wykorzystania kredytu
odnawialnego
W dniu 30 kwietnia 2015 roku Jednostka Dominująca dokonała dobrowolnej przedterminowej spłaty
całości zobowiązań wynikających ze wskazanych niżej umów kredytów i pożyczek, w ramach
pierwszego wykorzystania kredytu odnawialnego zawartego z PKO BP S.A., BGK, BZ WBK S.A. oraz
ING BSK S.A., przeznaczonego na refinansowanie istniejących zobowiązań finansowych, w tym:

umowy wspólnego finansowanie z dnia 14 sierpnia 2012 roku zawartej z PKO BP S.A. i PZU
Życie S.A. w kwocie 423 256 tys. zł, wraz z należnymi odsetkami i prowizjami,

umów o kredyt inwestycyjny zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A. w kwotach 4 157 tys. USD
i 1 099 tys. EUR, wraz z należnymi odsetkami,

umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z BGŻ S.A. w kwocie 32 762 tys. zł, wraz z należnymi
odsetkami,

umowy pożyczki z dnia 14 czerwca 2011 zawartej z Grupą Azoty ZAK w kwocie 70 000 tys. zł,
wraz z należnymi odsetkami.
Ponadto w ramach pierwszego wykorzystania kredytu odnawialnego Jednostka Dominująca dokonała
częściowej spłaty kapitału następujących umów kredytowych, które mogą podlegać ponownemu
wykorzystaniu:

umowy kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego w PKO BP S.A. (po dokonanym scaleniu
w dniu 23 kwietnia 2015 roku) - spłata wykorzystanego sublimitu Jednostki Dominującej
w kwocie 19 171 tys. zł,

umowy kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP S.A. - spłata części wykorzystanego sublimitu
Jednostki Dominującej w kwocie 80 000 tys. zł.
Następnie w dniu 30 czerwca 2015 roku Grupa Azoty ZAK dokonała dobrowolnej przedterminowej
spłaty całości zobowiązań wynikających z umów kredytów, w ramach pożyczki udzielonej przez
Jednostkę Dominującą z drugiego wykorzystania konsorcjalnego kredytu odnawialnego,
przeznaczonego na refinansowanie istniejących zobowiązań finansowych, w tym:
 umowy kredytu terminowego na realizację zadania pn. „Nowa Elektrociepłownia w Grupie
Azoty ZAK S.A.” w kwocie wykorzystanych transz, tj. 46 080 tys. zł,
 umowy kredytu terminowego na realizację zadania pn. „Uruchomienie ciągłej produkcji
OXOPLAST OT” w kwocie wykorzystanych transz, tj. 16 853 tys. zł.
Umowy kredytowe długoterminowego finansowania
W dniu 28 maja 2015 roku pomiędzy Jednostką Dominującą a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
z siedzibą w Luksemburgu oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie
zostały podpisane umowy kredytowe długoterminowego finansowania.
Umowy zostały zawarte na okres 10 lat w wysokości odpowiednio 550 mln zł od Europejskiego Banku
Inwestycyjnego i 150 mln zł od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Obie umowy stanowią integralna część pakietu finansowania długoterminowego o łącznej wartości
2,2 mld zł.
Istotne umowy o finansowanie Grupy Azoty podpisane bądź aneksowane w I półroczu 2015 roku
oraz do dnia sporządzenia Raportu
Data
umowy

Data
aneksu

Waluta

Umowa kredytu odnawialnego

23.04.2015

-

PLN

1 500 000

23.04.2020

Aneks do umowy kredytu
w formie limitu kredytu
wielocelowego LKW

23.04.2015

-

PLN

237 000

30.09.2015

Aneks do umowy kredytu
w rachunku bieżącym

01.10.2010 23.04.2015

PLN

302 000

30.09.2016

Umowa długoterminowego
finansowania z EBI

28.05.2015

-

PLN

550 000

28.05.2025

Umowa długoterminowego
finansowania z EBOiR

28.05.2015

-

PLN

150 000

28.05.2025

Grupa Azoty

Kwota
umowy

Termin
wymagalności
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Po dacie bilansowej
Obroty na wartość umowy znaczącej
W dniu 18 sierpnia 2015 roku raportem nr 57/2015 Zarząd Jednostki Dominującej poinformował
o obrotach handlowych na wartość umowy znaczącej pomiędzy Grupą Kapitałową Grupa Azoty
a Grupą Kapitałową Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Łączna wartość obrotów handlowych w okresie od 17 grudnia 2014 roku do dnia publikacji
wspomnianego raportu osiągnęła wartość 1 146 000 tys. zł netto.
Umową o najwyższej wartości netto jest podpisany w dniu 13 sierpnia 2015 roku przez spółkę
zależną – Grupa Azoty PUŁAWY aneks do umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego
wysokometanowego, zawartej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w dniu
14 stycznia 1999 roku na czas nieokreślony, otrzymany przez Grupę Azoty PUŁAWY w dniu
17 sierpnia 2015 roku.
Podpisany Aneks zmienia definicję Roku Umownego określając go jako okres od godz. 6.00 dnia
1 października roku bieżącego do godz. 6.00 dnia 1 października roku następnego (tzw. rok gazowy).
Dotychczas Rok Umowny był zbieżny z rokiem kalendarzowym.
Łącznie z Aneksem podpisany został Załącznik (“Zamówienie ilości paliwa gazowego
w poszczególnych miesiącach Roku Umownego i zamówienie mocy umownej") do Umowy, który
określa poziom mocy umownej oraz ilości paliwa gazowego zamawiane na rok gazowy 2015/2016,
Podpisany Załącznik zastępuje także uzgodnienia dotyczące ilości i mocy umownych w okresie od
1 października do 31 grudnia 2015 roku określone w załączniku do umowy zawartym dnia 17 grudnia
2014 roku.

1.4. Wykorzystanie środków pozyskanych z emisji oraz ocena realizacji
celów emisyjnych
Wykorzystywanie środków pozyskanych z Ofert Publicznych Jednostka Dominująca zakończyła
w 2014 roku. Wykorzystanie przebiegało zgodnie z przyjętymi wcześniej celami emisyjnymi.

1.5. Rodzaj oraz kwoty nietypowych pozycji wpływających na aktywa,
pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków
pieniężnych
Grupa Azoty PUŁAWY dokonała w I półroczu 2015 roku korekty rozliczeń z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych w związku z uzyskaną pozytywną interpretacją prawa
podatkowego, odnosząc ją w wynik bieżącego okresu.
Kwota korekty z tego tytułu wyniosła ponad 12 mln zł i została w całości odniesiona na
skonsolidowany wynik Grupy Azoty bieżącego okresu.
Ponadto nie wystąpiły inne nietypowe, ze względu na rodzaj, wielkość bądź wywierany wpływ,
pozycje wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz na przepływy środków
pieniężnych Grupy Azoty.

1.6. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych
Ostatnia emisja akcji serii D została przeprowadzona na przełomie 2012/2013 roku i została
zakończona.
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2. Pozostałe informacje
2.1. Opis organizacji Grupy Azoty
Opis organizacji Grupy Azoty wraz ze schematem graficznym zostały przedstawione w Sprawozdaniu
Finansowym, punkt 1.1.
Udział bezpośredni Jednostki Dominującej w spółkach zależnych na dzień 30 czerwca 2015 roku
(w jednostkach waluty)
Nazwa podmiotu

Siedziba/Adres

Kapitał zakładowy

% posiadanych
akcji/udziałów

Grupa Azoty
ATT Polymers GmbH

Forster Straße 72
03172 Guben Niemcy

9 000 000 EUR

100,00

Grupa Azoty
KOLTAR Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

32 760 000 PLN

100,00

Grupa Azoty PUŁAWY

Al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 13
24-110 Puławy

191 150 000 PLN

95,98

Grupa Azoty ZAK

ul. Mostowa 30 A
skr. poczt. 163
47-220 Kędzierzyn -Koźle

285 064 300 PLN

93,48

Grupa Azoty POLICE

ul. Kuźnicka 1
72-010 Police

Grupa Azoty
PKCh Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 7
33-101 Tarnów

85 630 550 PLN

63,27

Grupa Azoty
SIARKOPOL

Grzybów
28-200 Staszów

55 000 000 PLN

85,00

Grupa Azoty
„Folie” Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 118
33-101 Tarnów

5 000 PLN

100,00

Grupa Azoty
„Compounding”
Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 118
33-101 Tarnów

5 000 PLN

100,00

Navitrans Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 18/5
81-368 Gdynia

75 625 PLN

26,45

750 000 000 PLN

66,00

2.2. Zmiany w strukturze jednostek gospodarczych
Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Azoty, inwestycji
długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalności zostało opisane w Skróconym
śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 6 i 3 miesięcy kończących się
30 czerwca 2015 roku punkt 1.2.

2.3. Stanowisko Zarządu dotyczące realizacji prognoz
W związku z brakiem publikacji prognoz wyników finansowych na 2015 rok, nie prezentujemy
stanowiska Zarządu Jednostki Dominującej odnośnie ich realizacji.
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2.4. Akcjonariat
Poniżej wskazani zostali akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień publikacji
niniejszego raportu wraz z podaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Opisane również są zmiany w strukturze
własności znacznych pakietów akcji Jednostki Dominującej w okresie od przekazania ostatniego
raportu Grupy.
Struktura akcjonariatu na dzień 13 maja 2015 roku (dzień publikacji raportu za I kwartał
2015 roku)
Akcjonariusz
Skarb Państwa
ING OFE
Norica Holding S.à r.l.
(pośrednio: 19 841 700 akcji,
tj. 20,0026%)

Rainbee Holdings Limited*)
Opansa Enterprises Limited
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych PZU S.A.

% kapitału
akcyjnego

Liczba akcji

*)

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Pozostali
Razem

Liczba
głosów

% głosów

32 734 509

33,00

32 734 509

33,00

9 883 323

9,96

9 883 323

9,96

571 348

0,57

571 348

0,57

9 820 352

9,90

9 820 352

9,90

9 450 000

9,53

9 450 000

9,53

8 689 591

8,76

8 689 591

8,76

5 700 000

5,75

5 700 000

5,75

22 346 361

22,53

22 346 361

22,53

99 195 484

100,00

99 195 484

100,00

*)

spółki bezpośrednio zależne od Norica Holding S.à r.l.
Od dnia 13 maja 2015 roku do daty sporządzenia niniejszego raportu Jednostka Dominująca nie
otrzymała oficjalnych powiadomień o zmianach w strukturze znacznych pakietów akcji.

2.5. Stan posiadania akcji Jednostki Dominującej przez osoby zarządzające
i nadzorujące
Na dzień przekazania niniejszego raportu Członkowie Zarządu Jednostki Dominującej nie posiadają
akcji Jednostki Dominującej.
W okresie od przekazania poprzedniego raportu nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji
Jednostki Dominującej przez osoby zarządzające.
Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostki Dominującej przez osoby nadzorujące Jednostkę
Dominującą
Liczba akcji/liczba głosów
na dzień
01.01.2015
Tomasz Klikowicz

190

na dzień
30.06.2015

na dzień
25.08.2015

190

190

Pozostałe osoby nadzorujące Jednostkę Dominującą nie posiadają akcji Jednostki Dominującej.

2.6. Postępowania sądowe
W spółkach Grupy Azoty nie toczą się postępowania, dotyczące zobowiązań bądź wierzytelności,
których wartość pojedynczo czy też łącznie stanowiłaby 10% kapitałów własnych Jednostki
Dominującej tj. spełniałyby kryteria istotności określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów
ws. informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz. U. 2014 poz. 133 j.t.).
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2.7. Informacja o podmiotach powiązanych
Informacja na temat transakcji z podmiotami powiązanymi została przedstawiona w Skróconym
śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 6 i 3 miesięcy kończących się
30 czerwca 2015 roku punkt 4.2.

2.8. Poręczenia kredytów lub pożyczek, udzielone gwarancje
W celu zabezpieczenia konsorcjalnej umowy kredytu odnawialnego, umowy limitu kredytu
wielocelowego oraz umowy kredytu w rachunku bieżącym, o których mowa w punkcie 1.3 Umowy
znaczące, spółki wiodące Grupy Azoty (Grupa Azoty POLICE, Grupa Azoty ZAK, Grupa Azoty
PUŁAWY) udzieliły poręczeń według zharmonizowanego mechanizmu, polegającego na tym, że
każda ze wskazanych spółek zależnych poręczyła za 1/3 ze 120% kwoty każdego z kredytów, tj.

konsorcjalny kredyt odnawialny w kwocie 1 500 mln zł (łączne poręczenia do kwoty
1 800 mln zł),

umowa KRB z PKO BP S.A. w kwocie 302 mln zł (łączne poręczenia do kwoty 362,4 mln zł),

umowa LKW z PKO BP S.A. w kwocie 237 mln zł (łączne poręczenia do kwoty 284,4 mln zł).
Podobnie, w przypadku umów kredytowych multilateralnych (w tym z EBI oraz z EBOiR), o których
mowa w punkcie 1.3 Umowy znaczące, spółki wiodące Grupy Azoty (Grupa Azoty POLICE, Grupa
Azoty ZAK, Grupa Azoty PUŁAWY) udzieliły gwarancji według mechanizmu, opisanego powyżej, tj.
do wysokości 1/3 ze 120% kwoty poszczególnych umów kredytowych, w tym:

umowa kredytu z EBI w kwocie 550 mln zł (łączne gwarancje do kwoty 660 mln zł),

umowa kredytu z EBOIR w kwocie 150 mln zł (łączne gwarancje do kwoty 180 mln zł).

Rodzaj i strony poręczenia

Poręczenie udzielone przez Grupę
Azoty POLICE na rzecz PKO BP S.A.
(Agent kredytu odnawialnego)

Poręczenie udzielone przez Grupę
Azoty PUŁAWY na rzecz PKO BP S.A.
(Agent kredytu odnawialnego)

Poręczenie udzielone przez Grupę
Azoty ZAK na rzecz PKO BP S.A.
(Agent kredytu odnawialnego)

Poręczenie udzielone przez
Grupę Azoty POLICE
na rzecz PKO BP S.A.

Poręczenie udzielone przez
Grupę Azoty PUŁAWY
na rzecz PKO BP S.A.

Poręczenie udzielone przez
Grupę Azoty ZAK
na rzecz PKO BP S.A.

Grupa Azoty

Data
wystawienia

Przedmiot zabezpieczenia

Kwota
poręczenia
(w tys. zł)

Termin
ważności

23.04.2015

Zobowiązania wynikające z umowy
kredytu odnawialnego, zawartej
pomiędzy Jednostką Dominującą a
PKO BP S.A., BGK, BZ WBK S.A., ING
BSK S.A. na kwotę 1 500 mln zł

600 000

23.04.2020

23.04.2015

Zobowiązania wynikające z umowy
kredytu odnawialnego, zawartej
pomiędzy Jednostką Dominującą a
PKO BP S.A., BGK, BZ WBK S.A., ING
BSK S.A. na kwotę 1 500 mln zł

600 000

23.04.2020

23.04.2015

Zobowiązania wynikające z umowy
kredytu odnawialnego, zawartej
pomiędzy Jednostką Dominującą a
PKO BP S.A., BGK, BZ WBK S.A., ING
BSK S.A. na kwotę 1 500 mln zł

600 000

23.04.2020

23.04.2015

Zobowiązania wynikające z umowy
kredytu w rachunku bieżącym,
zawartej pomiędzy Jednostką
Dominującą oraz spółkami zależnymi a
PKO BP S.A.
na kwotę 302 mln zł

120 800

30.09.2016

23.04.2015

Zobowiązania wynikające z umowy
kredytu w rachunku bieżącym,
zawartej pomiędzy Jednostką
Dominującą oraz spółkami zależnymi a
PKO BP S.A.
na kwotę 302 mln zł

120 800

30.09.2016

23.04.2015

Zobowiązania wynikające z umowy
kredytu w rachunku bieżącym,
zawartej pomiędzy Jednostką
Dominującą oraz spółkami zależnymi a
PKO BP S.A.
na kwotę 302 mln zł

120 800

30.09.2016
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Poręczenie udzielone przez
Grupę Azoty POLICE
na rzecz PKO BP S.A.

Poręczenie udzielone przez
Grupę Azoty PUŁAWY
na rzecz PKO BP S.A.

Poręczenie udzielone przez
Grupę Azoty ZAK
na rzecz PKO BP S.A.

Gwarancja udzielona przez
Grupę Azoty POLICE na rzecz EBI

Gwarancja udzielona przez
Grupę Azoty PUŁAWY na rzecz EBI

Gwarancja udzielona przez
Grupę Azoty ZAK na rzecz EBI

Gwarancja udzielona przez
Grupę Azoty POLICE na rzecz EBOiR

Gwarancja udzielona przez
Grupę Azoty PUŁAWY na rzecz EBOiR

Gwarancja udzielona przez
Grupę Azoty ZAK na rzecz EBOiR

Kwota
poręczenia
(w tys. zł)

Data
wystawienia

Przedmiot zabezpieczenia

Termin
ważności

23.04.2015

Zobowiązania wynikające ze scalonej
umowy limitu kredytu wielocelowego,
zawartej pomiędzy Jednostką
Dominującą oraz spółkami zależnymi
a PKO BP S.A.
na kwotę 237 mln zł

94 800

30.09.2016

23.04.2015

Zobowiązania wynikające ze scalonej
umowy limitu kredytu wielocelowego,
zawartej pomiędzy Jednostką
Dominującą oraz spółkami zależnymi
a PKO BP S.A.
na kwotę 237 mln zł

94 800

30.09.2016

23.04.2015

Zobowiązania wynikające ze scalonej
umowy limitu kredytu wielocelowego,
zawartej pomiędzy Jednostką
Dominującą oraz spółkami zależnymi
a PKO BP S.A.
na kwotę 237 mln zł

94 800

30.09.2016

28.05.2015

Zobowiązania wynikające z umowy
kredytu, zawartej pomiędzy
Jednostką Dominującą a EBI na kwotę
550 mln zł

220 000

28.05.2025

28.05.2015

Zobowiązania wynikające z umowy
kredytu, zawartej pomiędzy
Jednostką Dominującą a EBI na kwotę
550 mln zł

220 000

28.05.2025

28.05.2015

Zobowiązania wynikające z umowy
kredytu, zawartej pomiędzy
Jednostką Dominującą a EBI na kwotę
550 mln zł

220 000

28.05.2025

28.05.2015

Zobowiązania wynikające z umowy
kredytu, zawartej pomiędzy
Jednostką Dominującą a EBI na kwotę
150 mln zł

60 000

28.05.2025

28.05.2015

Zobowiązania wynikające z umowy
kredytu, zawartej pomiędzy
Jednostką Dominującą a EBI na kwotę
150 mln zł

60 000

28.05.2025

28.05.2015

Zobowiązania wynikające z umowy
kredytu, zawartej pomiędzy
Jednostką Dominującą a EBI na kwotę
150 mln zł

60 000

28.05.2025

W związku z umową kredytu odnawialnego, zawartą w dniu 23 kwietnia 2015 roku (szczegóły
w raporcie bieżącym Jednostki Dominującej nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku) została
zawarta Umowa poręczenia kredytu odnawialnego pomiędzy PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie
jako agentem kredytu a Jednostką Dominującą oraz spółkami zależnymi: Grupą Azoty PUŁAWY,
Grupą Azoty ZAK, Grupą Azoty POLICE występującymi jako poręczyciele.
Poręczenie udzielone zostało na rzecz agenta kredytu, reprezentującego także pozostałych
kredytodawców, tj. BGK, BZ WBK S.A., oraz ING BSK S.A. jako zabezpieczenie do umowy kredytu
odnawialnego o łącznej wartości 1 500 mln zł.
Kwota udzielonych przez każdego z poręczycieli poręczeń została ustalona w maksymalnej
wysokości 600 mln zł, tj. łącznie 1 800 mln zł. Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania
poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.
Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności
wynikających z umowy kredytu odnawialnego, zawartego na okres 5 lat od daty podpisania.
Ponadto w związku z zawartym w dniu 23 kwietnia 2015 roku aneksem nr 11 do umowy kredytu
w rachunku bieżącym pomiędzy PKO BP S.A z siedzibą w Warszawie, działającą jako agent kredytu
a Jednostką Dominującą oraz spółkami zależnymi udzielone zostało przez spółki zależne Jednostki
Dominującej tj. Grupę Azoty PUŁAWY, Grupę Azoty ZAK, Grupę Azoty POLICE, poręczenie na rzecz
banku na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym o łącznej
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wartości 302 000 tys. zł, w miejsce podlegających zwolnieniu zabezpieczeń na składnikach aktywów
Jednostki Dominującej i jej spółek zależnych.
Kwota udzielonych przez każdego z poręczycieli poręczeń została ustalona w maksymalnej
wysokości 120 800 tys. zł, tj. łącznie 362 400 tys. zł. Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania
poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.
Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności
wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym, zawartej na okres do dnia 30 września
2016 roku.
Ponadto w związku z zawartą w dniu 23 kwietnia 2015 roku umową kredytu w formie limitu kredytu
wielocelowego, pomiędzy PKO BP S.A z siedzibą w Warszawie działającą jako agent kredytu
a Jednostką Dominującą oraz spółkami zależnymi tj. Grupą Azoty PUŁAWY, Grupą Azoty ZAK, Grupą
Azoty POLICE, a scalającą dotychczasowe cztery umowy o limit kredytu w rachunku bieżącym w/w
spółek, udzielone zostało poręczenie na rzecz banku, przez spółki zależne Jednostki Dominującej,
na zabezpieczenie zobowiązań wynikających ze scalonej umowy kredytu w formie limitu kredytu
wielocelowego o łącznej wartości 237 000 tys. zł, w miejsce podlegających zwolnieniu zabezpieczeń
na składnikach aktywów Jednostki Dominującej i jej spółek zależnych.
Kwota udzielonych przez każdego z poręczycieli poręczeń ustalona została w maksymalnej wysokości
94 800 tys. zł, tj. łącznie 284 400 tys. zł. Wynikające z zawartej umowy poręczenia zobowiązania
poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.
Umowa poręczenia wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą
wierzytelności wynikających z umowy kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego, zawartej na
okres do dnia 30 września 2016 roku.
Wszystkie wyżej opisane poręczenia zostały udzielone na warunkach rynkowych za odpowiednim
wynagrodzeniem. Nie określono innych warunków finansowych poręczenia.

2.9. Inne informacje
2.9.1. Realizacja głównych inwestycji
Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Grupę Azoty w I półroczu 2015 roku wyniosły
333 190 tys. zł. Wydatki te nie obejmują remontów komponentów 29 876 tys. zł, wpłaconych
zaliczek (28 417), nakładów na katalizatory 1 436 tys. zł oraz innych bezpośrednio związanych
z inwestycjami 4 925 tys. zł.
Struktura nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty przedstawia się następująco:





Inwestycje związane z rozwojem biznesu
Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu
Inwestycje mandatowe
Zakupy gotowych dóbr

171
99
43
18

116 tys. zł,
835 tys. zł,
986 tys. zł,
253 tys. zł.

Struktura nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty w I półroczu 2015 roku
5,5%
Inwestycje związane z rozwojem
biznesu

13,2%

Inwestycje związane z utrzymaniem
biznesu
Inwestycje mandatowe

29,9%
Zakupy gotowych dóbr

51,4%
Źródło: Opracowanie własne
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Wydatki inwestycyjne Grupy Azoty w I półroczu 2015 roku przedstawiały się następująco:









Jednostka Dominująca
Grupa kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY
Grupa kapitałowa Grupy Azoty ZAK
Grupa kapitałowa Grupy Azoty POLICE
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH
Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o.
Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o.
Grupa Azoty SIARKOPOL

78
106
70
68

915 tys. zł,
056 tys. zł,
086 tys. zł,
141 tys. zł,
489 tys. zł,
2 579 tys. zł,
2 089 tys. zł,
4 835 tys. zł.

Jednostka Dominująca
W Jednostce Dominującej realizowane były dwa kluczowe projekty inwestycyjne:

Budowa Wytwórni Poliamidów II 80 tt/r - budżet inwestycji wynosi 320 000 tys. zł, poniesione
nakłady inwestycyjne wynoszą 20 999 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku – 18 674 tys. zł,

Instalacja Granulacji Mechanicznej II - budżet inwestycji wynosi 141 000 tys. zł, poniesione
nakłady inwestycyjne wynoszą 14 886 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku – 9 354 tys. zł,
Do pozostałych głównych inwestycji aktualnie realizowanych należą:

Magazyn nawozów luzem - budżet inwestycji wynosi 43 000 tys. zł, poniesione nakłady
inwestycyjne wynoszą 23 189 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku – 9 354 tys. zł,

Intensyfikacja Instalacji cykloheksanonu z fenolu - budżet inwestycji wynosi 25 750 tys. zł,
poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą 7 054 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku –
6 651 tys. zł,

Nowa Wytwórnia Katalizatora Żelazowo-Chromowego - budżet inwestycji wynosi 27 700 tys. zł,
poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą 239 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku – 89 tys. zł,

Intensyfikacja zdolności produkcyjnych amoniaku - budżet inwestycji wynosi 44 500 tys. zł,
poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą 2 655 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku –
2 488 tys. zł,

Instalacja odsiarczania spalin - budżet inwestycji wynosi 45 400 tys. zł, poniesione nakłady
inwestycyjne wynoszą 5 622 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku – 5 249 tys. zł,

Instalacja odazotowania spalin - budżet inwestycji wynosi 44 600 tys. zł, poniesione nakłady
inwestycyjne wynoszą 4 102 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku – 3 729 tys. zł,

Turbozespół upustowo-kondensacyjny w Elektrociepłowni - budżet inwestycji wynosi 63 000 tys.
zł, poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą 19 928 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku –
11 833 tys. zł.
Grupa kapitałowa Grupa Azoty PUŁAWY
Do najważniejszych realizowanych w I półroczu 2015 roku inwestycji należały:

Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu - budżet inwestycji wynosi
137 500 tys. zł, poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą 131 682 tys. zł, w tym w I półroczu
2015 roku – 33 289 tys. zł,

Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej - budżet inwestycji wynosi
385 000 tys. zł, poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą 1 tys. zł i dotyczą I półrocza 2015
roku,

Budowa Elektrowni Puławy - budżet inwestycji wynosi 1 125 000 tys. zł, do końca I półrocza
2015 roku jeszcze nie poniesiono nakładów inwestycyjnych,

Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego,
neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego - budżet inwestycji
wynosi 695 000 tys. zł, do końca I półrocza 2015 roku jeszcze nie poniesiono nakładów
inwestycyjnych,

Wymiana turbozespołu TG-2 - budżet inwestycji wynosi 99 000 tys. zł, poniesione nakłady
inwestycyjne wynoszą 257 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku – 20 453 tys. zł,
Grupa kapitałowa Grupa Azoty ZAK
Do najważniejszych realizowanych w I półroczu 2015 roku inwestycji należały:

Nowa Elektrociepłownia – etap I - budżet inwestycji wynosi 375 059 tys. zł, poniesione nakłady
inwestycyjne wynoszą 86 002 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku – 33 289 tys. zł,

Uruchomienie ciągłej produkcji OXOPLAST® OT - budżet inwestycji wynosi 42 300 tys. zł,
poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą 39 348 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku –
8 766 tys. zł,
Grupa Azoty
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Instalacja wytwarzania nawozów ciekłych - budżet inwestycji wynosi 8 700 tys. zł, poniesione
nakłady inwestycyjne wynoszą 2 651 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku – 2 368 tys. zł,
Baza logistyczna dla nawozów ciekłych typu RSM z dodatkiem modyfikatorów - budżet
inwestycji wynosi 20 800 tys. zł, poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą 6 998 tys. zł, w tym
w I półroczu 2015 roku – 6 944 tys. zł,
Modernizacja instalacji mocznika - budżet inwestycji wynosi 23 181 tys. zł, poniesione nakłady
inwestycyjne wynoszą 1 033 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku – 61 tys. zł,
Wymiana wnętrza reaktora syntezy amoniaku R-1001 - budżet inwestycji wynosi 18 500 tys. zł,
poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą 10 264 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku –
6 276 tys. zł,
Przebudowa dachu magazynu nawozów - budżet inwestycji wynosi 22 080 tys. zł, poniesione
nakłady inwestycyjne wynoszą 10 379 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku – 9 914 tys. zł,

Grupa kapitałowa Grupa Azoty POLICE
Do najważniejszych realizowanych w I półroczu 2015 roku inwestycji należały:

Instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH) wraz z infrastrukturą budżet inwestycji wynosi 1 675 000 tys. zł, poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą
6 936 tys. zł, i w całości zostały poniesione w I półroczu 2015 roku,

Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją elektrociepłowni ECII - budżet inwestycji
wynosi 163 700 tys. zł, poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą 122 657 tys. zł, w tym
w I półroczu 2015 roku – 13 047 tys. zł,

Modernizacja instalacji amoniaku - budżet inwestycji wynosi 155 600 tys. zł, poniesione nakłady
inwestycyjne wynoszą 26 266 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku – 20 036 tys. zł,

Zmiana technologii produkcji kwasu fosforowego - budżet inwestycji wynosi 67 000 tys. zł,
nakłady na realizację tej inwestycji zostały poniesione w I półroczu 2015 roku i wyniosły
2 255 tys. zł,

Modernizacja wału przeciwpowodziowego wokół składowiska fosforu - budżet inwestycji wynosi
9 500 tys. zł, na realizację tej inwestycji nie poniesiono jeszcze żadnych nakładów
inwestycyjnych,

Modernizacja magazynu surowca (fosforytów) - budżet inwestycji wynosi 8 350 tys. zł, nakłady
na realizację tej inwestycji wyniosły 32 tys. zł i w całości zostały poniesione w I półroczu 2015
roku,

Monitoring parametrów fizykochemicznych cieczy na instalacjach produkcyjnych - budżet
inwestycji wynosi 3 900 tys. zł, nakłady na realizację tej inwestycji wyniosły 62 tys. zł
i w całości zostały poniesione w I półroczu 2015 roku.
Grupa Azoty SIARKOPOL
Do najważniejszych realizowanych w I półroczu 2015 roku inwestycji należały:

Instalacja pastylkowania siarki – zakończono realizacje budowy instalacji, budżet inwestycji
wynosił 25 000 tys. zł, poniesione nakłady inwestycyjne wyniosły 20 530 tys. zł, w tym
w I półroczu 2015 roku – 3 585 tys. zł,

Modernizacja układu wodno-energetycznego Kopalni Siarki „Osiek” - budżet inwestycji wynosi
6 300 tys. zł, poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą 400 tys. zł i w całości zostały
poniesione w latach 2012-2013,

Wykup działek pod eksploatację - budżet inwestycji wynosi 17 500 tys. zł, poniesione nakłady
inwestycyjne wynoszą 856 tys. zł, w tym w I półroczu 2015 roku – 445 tys. zł

2.9.2. Płynność finansowa
Sytuacja finansowa Grupy Azoty charakteryzuje się pełną zdolnością płatniczą oraz kredytową,
zarówno w odniesieniu do Jednostki Dominującej, jak również pozostałych spółek wiodących Grupy.
Oznacza to zdolność Grupy do terminowego regulowania swoich zobowiązań płatniczych oraz
posiadania i generowania nadwyżek z działalności operacyjnej, pozwalających na dalsze ich
regulowanie w terminach płatności.
Grupa Kapitałowa zarządza płynnością poprzez utrzymywanie bezpiecznego, odpowiedniego do skali
prowadzonej działalności, stanu nadwyżek środków pieniężnych i wolnych limitów kredytowych.
W I półroczu 2015 roku Grupa Azoty przyjęła Politykę zarządzania płynnością i finansowania Grupy,
która stanowi istotny element wdrożenia scentralizowanego modelu finansowania.
Do najważniejszych celów wdrożenia w/w Polityki w skali Grupy oraz jej spółek zależnych należy:
Grupa Azoty
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zarządzanie pozycją finansową,
utrzymywanie bieżącej i długoterminowej zdolności kredytowej oraz zapewnienie
bezpieczeństwa finansowego,

zapewnienie finansowania Strategii, w tym Programu Rozwoju,

zapewnianie oraz utrzymywanie zdolności do obsługi zobowiązań bieżących i długookresowych,
przy równoczesnej optymalizacji kosztów obsługi długu,

zapewnienia optymalnej alokacji nadwyżek pieniężnych.
W ramach wdrożenia scentralizowanego modelu finansowania Jednostka Dominująca zawarła umowy
kredytowe, o których informację zawarto w punkcie 1.3 Znaczące umowy.

2.9.3. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Wszystkie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Grupy Kapitałowej były w I półroczu 2015 roku
realizowane terminowo i nie występuje zagrożenie ich dalszej obsługi.
Grupa Kapitałowa posiada wolne limity o charakterze parasolowym w ramach kredytu bieżącego,
powiązanego ze strukturą cash-poolingu wirtualnego oraz w ramach kredytu wielocalowego, którymi
Jednostka Dominująca może zarządzać w sytuacji zmieniającego się zapotrzebowania na środki
poszczególnych spółek z Grupy. Uzupełniająco Grupa posiada wolne limity bilateralnych kredytów
bieżących i wielocelowych w spółkach Grupy.
Łączna wartość wolnych limitów kredytów bieżących i wielocelowych Grupy Azoty na dzień
30 czerwca 2015 roku wynosiła 539 mln zł.
Ponadto z dniem 28 kwietnia 2015 roku Grupa uzyskała dostęp do limitu konsorcjalnego kredytu
odnawialnego w kwocie 1 500 mln zł, który według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku został
wykorzystany na refinansowanie dotychczasowych umów o finansowanie w kwocie 717 mln zł,
natomiast pozostała kwota w wysokości 783 mln zł pozostaje do wykorzystania na cele ogólne,
w tym na finansowanie zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze strategii Grupy Kapitałowej.
Dodatkowo w dniu 28 maja 2015 roku Jednostka Dominująca podpisała długoterminowe umowy
kredytowe z bankami multilateralnymi, w tym z EBI w kwocie 550 mln zł oraz z EBOiR w kwocie
150 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie wybranych zamierzeń inwestycyjnych wynikających
ze strategii Grupy Kapitałowej. Równocześnie spełniła warunki ich uruchomienia, co oznacza
możliwość dysponowania wolnymi limitami tych kredytów w łącznej kwocie 700 mln zł.
Ponadto Grupa posiadała wolne limity pożyczek o charakterze inwestycyjnych w kwocie 80 mln zł.
Łącznie stan wolnych limitów umów o finansowanie Grupy Azoty na dzień 30 czerwca 2015 roku
wynosił 2 102 mln zł.
Standing finansowy Grupy Kapitałowej w ocenie jej strategicznych kredytodawców jest wysoki i nie
występują istotne zagrożenia i ryzyka pogorszenia się tego standingu w przyszłości. Grupa Azoty
spełnia jednolite kowenanty umów kredytowych, zgodnie z którymi posiada możliwość istotnego
zwiększenia skali zobowiązań finansowych, w sytuacji wystąpienia takiego zapotrzebowania.

2.9.4. Skład organów zarządzających i nadzorujących oraz ich kompetencje
Zarząd Jednostki Dominującej
Skład Zarządu Jednostki Dominującej na dzień 1 stycznia 2015 roku przedstawiał się następująco:
 Paweł Jarczewski - Prezes Zarządu,
 Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu,
 Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
 Marek Kapłucha - Wiceprezes Zarządu,
 Marian Rybak - Wiceprezes Zarządu,
 Krzysztof Jałosiński – Wiceprezes Zarządu,
 Artur Kopeć – Członek Zarządu.
Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 roku podjęła uchwały
o powołaniu Zarządu Jednostki Dominującej na nową kadencję. W skład Zarządu X kadencji weszli:
 Paweł Jarczewski - Prezes Zarządu,
 Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu,
 Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
 Marek Kapłucha - Wiceprezes Zarządu,
 Marian Rybak - Wiceprezes Zarządu,
 Krzysztof Jałosiński – Wiceprezes Zarządu.
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Uchwały w powyższej sprawie weszły w życie z dniem 20 lutego 2015 roku.
Z dniem rozpoczęcia X kadencji Zarządu Jednostki Dominującej, wygasł również mandat Artura
Kopcia, Członka Zarządu wybranego z ramienia pracowników. W związku z powyższym Rada
Nadzorcza zdecydowała o uruchomieniu procedury wyboru Członka Zarządu z ramienia pracowników
na nową wspólną kadencję.
Wybory zostały przeprowadzone w dniach od 27 stycznia do dnia 11 lutego 2015 roku (I tura) oraz od
dnia 13 do 23 lutego 2015 roku (II tura). W wyniku wyborów kandydatem na Członka Zarządu
z wyboru pracowników został Artur Kopeć.
W dniu 26 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Artura Kopcia na
stanowisko Członka Zarządu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki Dominującej, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2015
roku, podjęło uchwały nr 9-15 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutoriów z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Skład Zarządu Jednostki Dominującej na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiał się następująco:
 Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu,
 Andrzej Skolmowski – Wiceprezes Zarządu,
 Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
 Marek Kapłucha – Wiceprezes Zarządu,
 Marian Rybak – Wiceprezes Zarządu,
 Krzysztof Jałosiński – Wiceprezes Zarządu,
 Artur Kopeć – Członek Zarządu.
Skład i obszary odpowiedzialności Członków Zarządu Jednostki Dominującej przedstawiają się
następująco:
 Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu, odpowiedzialny za zarządzanie i politykę personalną, nadzór
właścicielski, nadzór nad Centrum Biznesu Agro, politykę informacyjną, zarządzanie ryzykiem
i koordynację funkcji audytu wewnętrznego w Grupie Azoty,
 Andrzej Skolmowski – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za finanse, IT oraz Relacje
Inwestorskie w Grupie Azoty,
 Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Jednostki Dominującej,
odpowiedzialny za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne w Grupie Azoty,
 Marek Kapłucha – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za zarządzanie łańcuchem dostaw oraz za
zarządzanie zakupami surowców strategicznych w Grupie Azoty,
 Marian Rybak – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za inwestycje w Grupie Azoty,
 Krzysztof Jałosiński – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za strategię i rozwój Grupy Azoty,
 Artur Kopeć – Członek Zarządu, odpowiedzialny za dialog społeczny, bezpieczeństwo techniczne
i ochronę środowiska w Grupie Azoty.
Przedstawiciele Zarządu Grupy Azoty zostali powołani również do struktur międzynarodowych
organizacji działających w branży nawozowej.
Prezes Zarządu Grupy Azoty Paweł Jarczewski objął funkcję przewodniczącego Komitetu ds.
technicznych, utrzymania i bezpieczeństwa produkcji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu
Przemysłu Nawozowego (International Fertilizer Industry Association).
Zadaniem Komitetu ds. technicznych IFA, jest promowanie efektywnej produkcji oraz bezpiecznego
przechowywania i transportu produktów nawozowych. Celem Komitetu jest również wymiana
wiedzy technicznej oraz opracowywanie standardów branżowych, które przyczyniają się do ciągłego
doskonalenia branży nawozowej. IFA to międzynarodowa organizacja zrzeszająca obecnie ponad 500
członków z 85 krajów. Firmy członkowskie IFA reprezentują wszystkie działania związane
z produkcją, handlem, transportem i dystrybucją wszelkiego rodzaju nawozów, których obecnie
produkuje się na świecie około 170 mln ton rocznie. Dlatego działania IFA są tak istotne, a obecność
w strukturach stowarzyszenia to ogromne wyróżnienie dla jego członków.
W latach 2011 - 2013 Paweł Jarczewski pełnił również funkcję wiceprezydenta w Fertilizers Europe,
do której w czerwcu 2015 roku zostało powołanych dwóch członków Zarządu Grupy Azoty.
Marek Kapłucha został mianowany na wiceprezesa zarządu na kolejną dwuletnią kadencję. Andrzej
Skolmowski po raz kolejny objął stanowisko członka zarządu Fertilizers Europe oraz
przewodniczącego Komitetu Statystyk.
Jednym z ważniejszych zadań Fertilizers Europe jest współpraca ze strukturami Komisji Europejskiej
w takich obszarach jak obrona handlu i polityka ceł antydumpingowych.
Fertilizers Europe (Europejska Organizacja Producentów Nawozów) to organizacja zrzeszająca
największe europejskie podmioty produkujące nawozy. Jej nadrzędnymi celami są edukacja oraz
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analiza i rozwiązywanie problemów związanych z produkcją oraz stosowaniem nawozów, które mogą
mieć wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.
Zarząd Jednostki Dominującej działa na podstawie:
 Kodeksu spółek handlowych,
 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku z późn. zmianami,
 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych,
 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
 przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw,
 postanowień Statutu Jednostki Dominującej,
 postanowień Regulaminu Zarządu,
 innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w Jednostce Dominującej.
Kompetencje osób zarządzających
Szczegółowy podział kompetencji Członków Zarządu reguluje Uchwała Zarządu nr 467/IX/2013
z dnia 20 sierpnia 2013 roku, uzupełniona Uchwałą Zarządu nr 639/IX/2014 z dnia 15 kwietnia
2014 roku poprzez dodanie nowego punktu dotyczącego pełnienia przez Wiceprezesa Zarządu
odpowiedzialnego za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne funkcji Dyrektora
Generalnego w Jednostce Dominującej.
Następnie Uchwałą nr 735/IX/2014 z dnia 8 września 2014 roku przesunięto nadzór nad działalnością
sponsoringową Jednostki Dominującej z kompetencji Członka Zarządu do kompetencji Wiceprezesa
Zarządu odpowiedzialnego za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne.
Zarząd Jednostki Dominującej na posiedzeniu w dniu 10 marca 2015 roku, podjął uchwałę
nr 8/X/2015 w sprawie zatwierdzenia podziału kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu
X kadencji, określonego w uchwale nr 467/IX/2013 Zarządu Jednostki Dominującej podjętej w dniu
20 sierpnia 2013 roku, wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi w uchwale nr 639/IX/2014
z dnia 15 kwietnia 2014 roku oraz w uchwale nr 735/IX/2014 z dnia 8 września 2014 roku.
Rada Nadzorcza
W I półroczu 2015 roku w składzie Rady Nadzorczej nie zaszły żadne zmiany.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki Dominującej, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2015
roku, podjęło uchwały nr 16-24 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutoriów
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiał się
następująco:
 Monika Kacprzyk – Wojdyga – Przewodnicząca,
 Jacek Obłękowski – Wiceprzewodniczący,
 Ewa Lis – Sekretarz,
 Robert Kapka – Członek,
 Tomasz Klikowicz – Członek,
 Artur Kucharski – Członek,
 Marek Mroczkowski – Członek,
 Zbigniew Paprocki Członek,
 Ryszard Trepczyński – Członek.
Rada Nadzorcza działa na podstawie:
 Kodeksu spółek handlowych,
 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku z późn. zmianami,
 ustawy o rachunkowości,
 Statutu Jednostki Dominującej (§ 33),
 Regulaminu Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej.
Kompetencje Rady Nadzorczej
Kompetencje Rady Nadzorczej regulują postanowienia § 33 Statutu Jednostki Dominującej.
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W celu usprawnienia prac Rady Nadzorczej oraz wzmocnienia kontroli nad Jednostką Dominującą
i Grupą Kapitałową, Rada Nadzorcza w dniu 4 lipca 2013 roku Uchwałą nr 21/IX/2013 powołała
Komitet Audytu w następującym składzie:
 Jacek Obłękowski - Przewodniczący,
 Tomasz Klikowicz,
 Marek Mroczkowski.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu przyjęty
przez Radę Nadzorczą, opracowany z uwzględnieniem treści załącznika I, ust.4 (Komisja Rewizyjna)
do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
(nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/52) oraz art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym. W/w Regulamin został przyjęty przez Radę Uchwałą nr 21/IX/2013 z dnia
4 lipca 2013 roku. W świetle tego Regulaminu, do głównych zadań Komitetu należy:
 monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej,
 monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych,
 monitorowanie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 monitorowanie pracy komórki audytu wewnętrznego,
 monitorowanie pracy oraz raportów niezależnego biegłego rewidenta,
 przeprowadzanie badań wybranych wydarzeń gospodarczych istotnych dla funkcjonowania
Jednostki Dominującej.

2.9.5. Ubezpieczenie na życie pracowników Grupy Azoty
W dniu 12 stycznia 2015 roku pomiędzy Grupą Azoty a PZU S.A. została zawarta na okres 3 lat
umowa ubezpieczenia na życie pracowników. Umowa daje możliwość pracownikom oraz ich
rodzinom skorzystania z ubezpieczenia na życie na najlepszych, z dotychczas zaproponowanych,
warunkach. Pracownicy będą mieli możliwość wyboru jednego spośród sześciu różnych wariantów
ubezpieczeń, a także skorzystania z ubezpieczenia dla swoich współmałżonków, partnerów
życiowych czy pełnoletnich dzieci.
Do umowy dołączyło 27 podmiotów, w tym cztery wiodące spółki Grupy Azoty.
Dotychczasowe kontrakty na ubezpieczenie pracowników poszczególne spółki Grupy Azoty zawierały
indywidualnie. Decyzja o ich skonsolidowaniu pozwoliła na uzyskanie korzystniejszych warunków
oferty.

2.9.6. Ubezpieczenie robót budowlano - montażowych
W dniu 4 lutego 2015 roku Jednostka Dominująca zawarła z towarzystwami ubezpieczeniowymi
WARTA/PZU/Ergo HESTIA (pool ubezpieczeniowy) Umowę Generalną dotyczącą ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy i montażu. Umowa obowiązuje od dnia 5 lutego 2015 roku do dnia 4 lutego
2016 roku i określa warunki ubezpieczenia robót budowlano - montażowych zarówno
inwestycyjnych, jak i remontowych wykonywanych w ramach kontraktów zawieranych przez spółki
wchodzące w skład Grupy Azoty, w tym również roboty budowlano - montażowe wykonywane we
własnym zakresie przez te spółki. Kontrakty są objęte ubezpieczeniem pod warunkiem ich
zgłoszenia w okresie obowiązywania w/w Umowy.

2.9.7. Ubezpieczenie zdrowotne pracowników Grupy Azoty
W wyniku postępowania przetargowego w dniu 20 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa
pomiędzy Grupą Azoty a firma LMG Försäkrings AB S.A. Oddział w Polsce – działającą pod marką
LUX MED Ubezpieczenia. Podpisana umowa daje zarówno pracownikom jak i członkom ich rodzin,
możliwość skorzystania z opieki medycznej w ramach specjalnie przygotowanego pakietu.
Obecnie w projekcie uczestniczy 26 podmiotów, w tym cztery wiodące spółki Grupy Azoty.
Docelowo, zgodnie z umową mogą przystąpić do niego pozostałe spółki z Grupy Azoty.
Umowa została podpisana na okres 3 lat i weszła w życie z dniem 1 czerwca bieżącego roku.

Grupa Azoty

Strona 101 z 111

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Komentarz Zarządu do wyników za I półrocze 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

2.9.8. Inne umowy ubezpieczeniowe
W





dniu 30 czerwca 2015 roku zostały wystawione polisy ubezpieczeniowe w zakresie:
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia utraty zysku wskutek szkody objętej ubezpieczeniem,
ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń w zakresie wszystkich ryzyk
- w/w polisy zostały wystawione przez PZU S.A.oraz w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia wystawiona przez
pool ubezpieczeniowy WARTA/PZU/Ergo HESTIA. Dodatkowo w dniu 3 lipca 2015 roku
wspomniany pool ubezpieczeniowy wystawił polisy dotyczące ubezpieczenia mienia w
transporcie krajowym i międzynarodowym.

Powyższe polisy potwierdzają udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w okresie od dnia 1 lipca 2015
roku do 30 czerwca 2016 roku i zostały wystawione w ramach 3-letnich Umów Generalnych
zawartych z wystawcami polis przez cztery wiodące spółki Grupy Azoty obowiązujących od dnia
1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2018 roku, które zapewniają Grupie kompleksową ochronę przed
ryzykami katastroficznymi i istotnymi.
W dniu 26 czerwca 2015 roku wystawiona została przez AIG polisa ubezpieczenia podróży
zagranicznych.
W dniu 29 czerwca 2015 roku wystawiona została przez AXA polisa ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Dodatkowo od dnia 1 sierpnia 2015 roku wskazane powyżej cztery wiodące spółki Grupy Kapitałowej
odnowiły ochronę ubezpieczeniową w zakresie polisy grupowej ubezpieczenia ryzyk ekologicznych
wystawionej przez AIG na okres od 1 sierpnia 2015 roku do 31 lipca 2016 roku.

2.10. Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie, co
najmniej kolejnego okresu sprawozdawczego
2.10.1. Kursy walut
Informacje o utrzymaniu stabilnego wzrostu gospodarczego w kraju, towarzyszące utrwaleniu
wzrostu gospodarczego w USA, przy powolnym wychodzenia ze stagnacji w Strefie Euro
i równoległym ograniczeniu ryzyka niewypłacalności Grecji i wyjścia ze Strefy Euro, wskazują na
perspektywę dalszego umocnienia się waluty krajowej do euro, przy możliwym ograniczonym
osłabieniu złotego do dolara.
W III kwartale 2015 roku przewiduje się powrót do umiarkowanego umocnienia złotego względem
euro, w wyniku zawarcia przez Grecję porozumienia z wierzycielami. Prognozy analityków
zakładają, że kurs euro/złoty umocni się do poziomu około 4,10 - 4,15 w perspektywie II półrocza
2015 roku, przy czym pogłębianie spadków na giełdzie i/lub obniżenia tempa PKB w Chinach oraz
niepewność w okresie wyborów parlamentarnych w Polsce, może skutkować ponowny osłabienie
złotówki do euro do poziomu około 4,20.
Jednocześnie przewidywane rozpoczęcie przez amerykańską Rezerwę Federalną cyklu podwyżek
stóp procentowych, zwiększa prawdopodobieństwo umocnienia dolara do euro i równolegle do
złotego, w związku z czym należy liczyć się z osłabieniem złotówki względem dolara,
w perspektywie II półrocza 2015 roku do poziomu około 3,90.
Dotychczasowe oraz oczekiwane zmiany kursu złotego do dolara i euro nie powinny zagrażać
osiągnięciu planowanych w II półroczu 2015 roku wyników, w odniesieniu do ekspozycji walutowej
Grupy Kapitałowej, zważywszy że średnioterminowy trend stopniowego umocnienia się waluty
polskiej do euro jest równoważony osłabianiem do dolara, oraz dodatkowo krótkoterminowymi
korektami, w okresach podwyższenia ryzyka politycznego.

2.10.2. Krajowe stopy procentowe
Po dokonanej w I kwartale 2015 roku obniżce stóp procentowych, Rada Polityki Pieniężnej
zakończyła cykl obniżek mający na celu przeciwdziałanie zjawiskom deflacyjnym. W ocenie Rady
dynamika krajowego PKB utrzymuje się na stabilnym poziomie, ale przy umiarkowanym tempie
wzrostu popytu w gospodarce, nie występuje presja inflacyjna i w kolejnych miesiącach 2015 roku
roczna dynamika cen pozostanie ujemna.
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W warunkach poprawy koniunktury w Strefie Euro oraz dobrej sytuacji na krajowym rynku
oczekiwane jest utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego, ale również w średnim okresie
inflacja krajowa powinna utrzymywać się poniżej przyjętego przez Radę Polityki Pieniężnej celu
inflacyjnego, a więc pierwszych decyzji w zakresie podwyżek stóp procentowych należy spodziewać
się w 2016 roku, już po rozpoczęciu się kadencji nowej Rady.
Tak więc do końca 2015 roku podstawowa stopa bazowa oprocentowania kredytów Grupy WIBOR 1M
winna kształtować się bez zmian, na poziomie około 1,60%. Sytuacja ta korzystnie wpływa na
stabilizację kosztów finansowania Grupy oraz możliwości obsługi zadłużenia, również w sytuacji
planowanego zwiększania jego skali, na finansowanie działalności inwestycyjnej.
Pomimo powolnego wychodzenia przez wiodące kraje Unii Europejskiej z recesji, w krajach Strefy
Euro utrzymują się zjawiska deflacyjne. Wobec powyższego, Europejski Bank Centralny po
wcześniejszym wyczerpaniu narzędzi w postaci obniżki stóp, będzie nadal utrzymywał luzowanie
ilościowe polityki pieniężnej, aby przeciwdziałać deflacji. Tym samym oczekuje się, że bardzo
niskie stopy procentowe dla euro utrzymają się co najmniej do końca br.
Z kolei amerykański FED rozpoczął stopniowe ograniczanie luzowania polityki pieniężnej, jednak
nadal zajmuje stanowisko wyczekiwania co do rozpoczęcia podwyżek obecnie niskich stóp
procentowych dla USD, które mają szansę pozostać niezmienione do końca III kwartału 2015 roku.
Wobec utrwalenia ożywienia gospodarczego i obawy o ponowny wybuch bańki spekulacyjnej na
rynku nieruchomości lub motoryzacyjnym, przewiduje się że w IV kwartale tego roku FED wejdzie na
ścieżkę stopniowych podwyżek stóp procentowych dla USD.
Podsumowując, wydaje się że relatywnie małe jest prawdopodobieństwo niekorzystnych zmian
obecnych niskich stóp referencyjnych w skali do końca 2015 roku, w odniesieniu do walut, w których
finansuje się Grupa - (tj. złoty, euro), a tym samym jako niskie należy ocenić ryzyko pogorszenia się
sytuacji finansowej lub wyników działalności Grupy z powodu wzrostu kosztów obsługi zobowiązań
finansowych.
Ewentualny wzrost stóp EURIBOR oraz WIBOR-u najprawdopodobniej nastąpi nie wcześniej niż po
około 9 miesiącach utrzymania się pozytywnych tendencji w gospodarkach Eurolandu oraz Polski,
w sytuacji wystąpienia równoległej presji inflacyjnej.
W stosunku do stawek rynkowych przewiduje się utrzymanie relatywnie niskiego spreadu pomiędzy
marżami kredytów oraz lokat oferowanych Grupie Azoty.
Poziom przychodów finansowych uzyskiwanych w Grupie z oprocentowania nadwyżek w ramach
usługi cash-poolingu oraz lokat terminowych, kompensować będzie w części koszt zewnętrznych
źródeł finansowania w formie kredytów i pożyczek.

2.10.3. Kształtowanie się cen surowców i produktów
Na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego okresu sprawozdawczego wpływ będą
miały następujące czynniki:
 sytuacja na rynkach: gazu ziemnego, węgla, energii elektrycznej i surowców ropopochodnych
(głównie propylenu, benzenu, fenolu),
 sytuacja w rolnictwie i w branży nawozowej,
 koniunktura w branżach głównych odbiorców produktów Grupy Azoty oraz ich rynkach
docelowych.
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) podtrzymała decyzję o utrzymaniu
dotychczasowego poziomu produkcji ropy naftowej. W perspektywie krótkookresowej prognozowane
jest1 utrzymanie ceny ropy, średnio na poziomie około 60 USD/bbl. Osiągnięte porozumienie
nuklearne z Iranem chwilowo może spowodować obniżkę cen ropy z uwagi na możliwość nadpodaży
tego surowca na rynkach światowych.
Międzynarodowy rynek węgla energetycznego pozostaje w nadpodaży, przez co ceny nadal będą
utrzymywać się na niskim poziomie. Prognozy krótkookresowe wskazują, że cena będzie stabilna, na
poziomie 60 USD/t (NWE).
Nowy program rabatowy oferowany od maja przez PGNiG daje szansę na niższe ceny gazu dla Grupy
Azoty. Opiera się on na notowaniach gazu na Towarowej Giełdzie Energii. Po spełnieniu określonych
warunków pozwoli na zakup gazu od PGNiG na warunkach rynkowych. Podobnie jak dla węgla, na
najbliższe półrocze prognozowana jest stabilizacja cen gazu, które nie powinny przekroczyć
21,7 EUR/MWh.

1

IHS Competitive Fuel Price Report VII’15

Grupa Azoty

Strona 103 z 111

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2015 roku
Komentarz Zarządu do wyników za I półrocze 2015 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Na rynku surowców ropopochodnych, sytuacja ma być stabilna. Nie przewiduje się istotnych zmian
w cenach, przy czym średnie ceny przyszłego półrocza powinny być relatywnie niższe niż
w ubiegłym roku.
Sytuacja w rolnictwie i w branży nawozowej
Pomimo globalnych, wysokich zapasów płodów rolnych i nienajgorszych zbiorów, w Unii Europejskiej
prognozwany jest wzrost cen zbóż w nadchodzącym półroczu, zarówno w stosunku do obecnych cen
jak i analogicznego okresu 2014 roku2. W UE koryguje się wstępnie wielkość tegorocznych zbiorów,
z powodu suszy, co przekłada się na wzrosty cen. Drugim czynnikiem jest dewaluacja euro do
dolara. Dla pszenicy konsumpcyjnej na MATIF, cena może być wyższa średnio o 8 EUR/t, a dla
rzepaku, którego produkcja była niższa również w Kanadzie i Rosji - nawet o około 47 EUR/t.
Dla nawozów azotowych prognozy na kolejne półrocze kształtują średnie ceny na porównywalnym
poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego na rynku chińskim i nieznacznie niższym dla
pozostałych rynków. Przy czym poziomy cen powinny być stabilne, nie przewiduje się dużych
fluktuacji cen na przestrzeni najbliższego półrocza.
Cenę rynkową DAP-u będą kształtować wydarzenia na rynkach światowych oraz popyt ze strony
Indii, USA, krajów Ameryki Południowej. Należy się liczyć ze wzrostem popytu i ceny. W sierpniu
i wrześniu występuje okres intensywnego stosowania nawozów NPK pod oziminy.
Rynek tworzyw i jego rynki aplikacji
W III kwartale 2015 należy zakładać spowolnienie na rynku tworzyw konstrukcyjnych z uwagi na
tradycyjny okres wakacyjno-urlopowy. Popyt na rynku europejskim może w pewien sposób łagodzić
rynek walutowy (słabe euro do dolara), czyniąc tym samym mniej atrakcyjnym import materiałów
z Azji.
Pod koniec III kwartału oczekiwane jest przyspieszenie rozwoju branży motoryzacyjnej, która jest
istotnym czynnikiem wpływającym na popyt tworzyw konstrukcyjnych (PA6 i POM).
Alkohole OXO i plastyfikatory
Spadające ceny ropy naftowej i propylenu, surowca ropopochodnego, mogą mieć wpływ na wyniki
kędzierzyńskiej spółki przy jednoczesnym wzroście podaży alkoholi oxo na zbilansowanych rynkach
europejskich. Dzieje się tak wskutek napływu dużych ilości tańszych alkoholi, szczególne z rynku
rosyjskiego, a także importu plastyfikatorów o szerokim asortymencie. Szczególnie groźny jest
import nieftalanowych plastyfikatorów z rynku koreańskiego i tureckiego. W związku z powyższym
prowadzony jest stały monitoring ryzyka rynkowego.
Melamina
Ceny melaminy w II półroczu 2015 roku powinny utrzymać się na zbliżonym poziomie do ceny
z II kwartału 2015 roku.
Pigmenty
Wobec braku perspektyw poprawy koniunktury gospodarczej, w III kwartale 2015 należy zakładać
utrzymanie popytu i cen bieli tytanowej na poziomie z II kwartału. Prognozuje się, że niewielki
trend spadkowy cen surowców do produkcji bieli zostanie utrzymany.

2.10.4. Regulacje prawne
Regulacje prawne w handlu produktami Segmentu Energetyka
W dniu 11 marca 2015 roku Prezydent RP podpisał nową Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii,
która między innymi ogranicza wpływ kosztów zielonych certyfikatów na koszt energii elektrycznej
w Polsce.
Ustawa wprowadza w życie przywilej dla Odbiorców Przemysłowych polegający na możliwości
zwolnienia z obowiązku „kolorowania zielonym certyfikatem” części energii zużywanej w procesach
produkcyjnych przez tego odbiorcę.
Zgodnie z nową Ustawą o OZE procent zwolnienia Odbiorcy Przemysłowego z obowiązku
„kolorowania” zużywanej energii elektrycznej „zielonym certyfikatem” zależny jest od wysokości
„współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej”.
Wszystkie spółki Grupy Azoty, które zostały objęte nową regulacja wystąpiły o przyznanie statusu
Odbiorcy Przemysłowego do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i znalazły się na Liście Odbiorców
Przemysłowych, która została ogłoszona w dniu 24 kwietnia 2015 roku. Dla spółek Grupy Azoty
2
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regulacja ta skutkuje obniżeniem kosztu zużywanej na własne potrzeby zakupionej energii
elektrycznej.
Ulga obowiązuje od 4 kwietnia 2015 roku, czyli od daty wejścia uregulowań w tym zakresie.
Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska
W dniu 17 czerwca 2015 roku do Sejmu RP trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy wdrożenia przepisów dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi
z substancjami niebezpiecznymi (dyrektywa Seveso III). Odnosi się do dostosowania istniejącego
systemu klasyfikacji zakładów o dużym albo zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej do nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych oraz wzmocnienia wymogu
dotyczącego dostępu społeczeństwa do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami.
Trwają prace nad projektami przepisów wykonawczych do ustawy.
TTIP
Parlament Europejski w dniu 8 lipca 2015 roku podjął uchwałę z rekomendacjami dla Komisji
Europejskiej w sprawie porozumienia Unii Europejskiej z USA o Transatlantyckim Partnerstwie
Handlowym i Inwestycyjnym.
Grupa Azoty prowadzi aktywną działalność w formułowaniu europejskiej polityki handlowej, między
innymi dążąc do wprowadzenia w TTIP mechanizmów zabezpieczających rynek wewnętrzny UE dla
sektorów energochłonnych. W tych działaniach wspierają ją niektóre organizacje branżowe, jak
CEEP, PIPC, FE. W sytuacji przewagi konkurencyjnej przemysłu w USA, wynikającej z dużo niższych
kosztów energii (w tym gazu i energii elektrycznej), a także niższych kosztów regulacyjnych, należy
zabezpieczyć europejski sektor energochłonny okresami przejściowymi na redukcję ceł. Niezbędne
jest również stworzenie możliwości ponownego nałożenia ceł w przypadku gwałtownie rosnącego
importu z USA, a przede wszystkim zabezpieczenie wolnego importu surowców energetycznych, w
tym LNG. Niezbędnym jest również zapewnienie podmiotom europejskim dostępu do tanich
surowców i energii w USA. Uchwała Parlamentu Europejskiego podjęta w dniu 8 lipca 2015 roku
zabezpiecza priorytety europejskiego przemysłu chemicznego. Jest to szczególnie istotne dla Grupy
Azoty, w związku z prowadzonymi znacznymi inwestycjami w rozbudowę mocy produkcyjnych i
stworzenia nowych miejsc pracy w Polsce.
Polityka klimatyczna
W dniu 15 lipca 2015 roku Komisja Europejska zaprezentowała reformę systemu handlu
pozwoleniami na emisje CO2 (ETS). Nowe przepisy mają przyczynić się do realizacji celu redukcji
emisji o 40% w 2030 roku względem 1990 roku.
Ideą przyświecającą autorom nowelizacji dyrektywy jest, by przemysłowi bardziej opłacało się
inwestowanie w efektywność energetyczną i nowe technologie zmniejszające emisyjność niż
ponoszenie kosztów na uprawnienia do emisji.
Duże zmiany czeka system przydzielania darmowych pozwoleń na emisję dla sektorów narażonych
na „carbon leakage”. Z listy ma zniknąć 100 branż z obecnych 177, wzrośnie liniowy współczynnik
redukcji emisji z 1,74 do 2,2. Nowy wykaz zostanie przygotowany w 2019 roku i nie będzie
zmieniany przez 10 lat, natomiast nowe przydziały będą obowiązywały od 2021 roku.
Zmiany są niekorzystne dla branży chemicznej, gdyż ETS generować będzie dodatkowe koszty, mimo
że UE ma najbardziej efektywne pod względem energochłonności instalacje.

2.11. Zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku
obrotowego
Grupa Azoty narażona jest na różne rodzaje czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na jej
działalność, sytuację finansową, wyniki czy wartość akcji.
Na realizację strategii biznesowej i finansowej Grupy Azoty może negatywnie wpłynąć pogorszenie
warunków makroekonomicznych. Czynniki takie jak: miejsce w cyklu koniunkturalnym, poziom PKB
i dynamika jego wzrostu, kursy walut, sytuacja geopolityczna, mają wpływ na osiągane wyniki
finansowe Grupy Azoty. Wystąpienie niekorzystnych tendencji w gospodarce może nieść ze sobą
spadek popytu na jej produkty, spadek cen produktów, wzrost cen surowców. Spółki Grupy,
prowadzą stały monitoring sytuacji rynkowej, gruntowną analizę koniunktury gospodarczej na
rynkach docelowych i prognoz.
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Poza ryzykiem kredytowym opisanym w Nocie 15 Instrumenty finansowe, zamieszczonej
w Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy
kończących się 30 czerwca 2015 roku, Grupa Azoty identyfikuje następujące rodzaje ryzyk:
Ryzyko dotyczące ceny i dostępności gazu ziemnego
Spółki Grupy Azoty szukając alternatywnych i konkurencyjnych źródeł zaopatrzenia w gaz
dywersyfikują zarówno kierunki dostaw jak i samych dostawców. Prowadzone są wspólne negocjacje
z dostawcami w zakresie zakupu gazu, z wykorzystaniem wzmocnionej pozycji negocjacyjnej
w ramach Grupy Azoty. Grupa Azoty dąży do tego, aby struktura zakupu gazu była wynikiem
połączenia umowy wieloletniej ze strategicznym dostawcą (PGNiG), umów rocznych i krótszych
z innymi dostawcami oraz transakcji na giełdach i rynku OTC. Spółki Grupy Azoty podejmują również
działania inwestycyjne ukierunkowane na obniżenie wskaźników zużycia gazu. Realizowana w Polsce
rozbudowa interkonektorów gazowych, magazynów gazu oraz planowane uruchomienie gazoportu
LNG zminimalizuje ryzyko braku dostępności gazu. Obecnie większość kupowanego przez Grupę
Azoty gazu ma już ceny oparte na notowaniach giełdowych. Planowana likwidacja taryf dla
przemysłu sprawi, że cały gaz kupowany będzie po cenach, po jakich nabywa go konkurencja w UE.
Ryzyko dotyczące procesu planowania i realizacji projektów strategicznych
Spółki Grupy Azoty kontynuują rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje, ale też rozpoczynają
realizację nowych projektów inwestycyjnych. Realizacja Strategii uzależniona jest od szeregu
czynników, w tym takich, które znajdują się poza kontrolą Grupy.
Czynniki ryzyka realizacji strategii to czynniki zewnętrzne występujące w otoczeniu Grupy, jak
chociażby czynniki makroekonomiczne, sytuacja rynkowa, otoczenie gospodarcze, czy działalność
prowadzona przez głównych konkurentów. Negatywny wpływ tych czynników może utrudniać
realizację zakładanych kierunków rozwoju Grupy i wyznaczonych celów strategicznych.
Z realizacją projektów strategicznych wiąże się ryzyko, że kluczowe realizowane inicjatywy
i projekty rozwojowe nie zostaną zakończone zgodnie z założeniami, nie przyniosą oczekiwanych
rezultatów, a także, że postawione przed nimi cele nie będą odpowiednio przełożone na proces
planowania, realizacji i monitorowania projektów.
W celu ograniczenia ryzyka związanego z realizacją projektów strategicznych i zminimalizowania
ryzyk związanych z podejmowaniem decyzji w Grupie Azoty zostały wdrożone wewnętrzne
procedury, które w sposób jednoznaczny definiują i regulują proces przygotowania i realizacji
projektów inwestycyjnych. Wprowadzono kontrolę nad strategicznymi projektami wraz ze
zweryfikowanymi założeniami (efekty biznesowe, budżety, KPI, harmonogramy, podział
odpowiedzialności), zapewniono też regularną informację o statusie realizacji projektów.
Realizacja projektów inwestycyjnych uwzględnia proces zarządzania zmianą, w ramach którego
szczególną uwagę zwraca się na zmiany kursów walut, zmiany cen stali i innych surowców oraz
zmieniające się wymagania dotyczące nowo budowanych instalacji. Dzięki temu możliwa jest
bieżąca aktualizacja przyjętych harmonogramów realizacji i planowanych wydatków. Realizacja
zadań inwestycyjnych monitorowana jest przez służby kontrolingowe, w celu identyfikacji
potencjalnych zagrożeń. Funkcjonujące regulacje uwzględniają również wymagania wynikające
z obowiązków jakie ciążą na beneficjentach, którzy uzyskują pomoc unijną na realizację zadań
współfinansowanych ze środków pomocowych.
Ryzyka związane z koniecznością dostosowania procesów produkcyjnych do nowych wymagań
prawnych, w tym wymogów środowiskowych
 Ryzyko związane z wdrożeniem Dyrektywy w sprawie Emisji Przemysłowych (IED)
W związku z wdrożeniem w styczniu 2014 r. Dyrektywy w sprawie Emisji Przemysłowych (IED),
wymagane będzie dostosowanie instalacji produkcyjnych Spółek Grupy do nowych wymogów
prawnych. Spółki Grupy będą zmuszone przeprowadzić określone prace dostosowawcze oraz
ponieść koszty realizacji tych prac.
W celu zapewnienia odpowiedniego czasu wymaganego na wdrożenie odpowiednich działań
pozwalających na dostosowanie funkcjonowania instalacji Grupy do zmieniających się przepisów
prawa, Grupa w sposób ciągły monitoruje wszelkie planowane i wdrażane zmiany w otoczeniu
prawnym, mające wpływ na jej działalność. Niezbędne inwestycje wymuszone przepisami prawa
są umieszczane w planach inwestycji Spółek Grupy.
 Ryzyko związane z emisją gazów cieplarnianych
Emisja gazów cieplarnianych objęta jest regulacjami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem
unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). System ten
opiera się na przydziale darmowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z instalacji,
Grupa Azoty
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a w przypadku ich braku na zakupie w systemie aukcji. Ilość przydzielanych uprawnień jest, co
roku zmniejszana o kilka procent.
Z powodu wyższego poziomu emisji CO2 w stosunku do przydziału darmowych uprawnień Grupa
Azoty może być zmuszona do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z działaniami
inwestycyjnymi w celu zmniejszenia emisji podtlenku azotu i dwutlenku węgla. Wielkość emisji
dwutlenku jest powiązana z energochłonnością produkcji.
W celu zmniejszenia wpływu tego ryzyka Spółki podejmują działania mające na celu zmniejszanie
energochłonności procesów, a co za tym idzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
a w przypadku Spółki z Kędzierzyna dla instalacji kwasu azotowego obniżenie emisji podtlenku
azotu.
 Ryzyko związane z konkluzjami BAT (Best Available Techniques - najlepszych dostępnych
technologii)
W wyniku planowanego przeglądu uregulowań w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik
Wytwarzania Wielkotonażowych Produktów Nieorganicznych: Amoniak, Kwasy, Nawozy istnieje
ryzyko zaostrzenia i rozszerzenia wymogów dotyczących wymagań w zakresie emisji
zanieczyszczeń do środowiska. Podobnie istnieje ryzyko związane z wyznaczeniem nowych BAT dla
instalacji, które dotychczas nie miały określonych BAT. Okres dostosowania instalacji
produkcyjnych do warunków emisyjnych określonych w konkluzjach BAT wynosi 4 lata.
W celu spełnienia wymogów BAT należy na bieżąco śledzić projekty przepisów prawnych
i aktywnie brać udział w ich opiniowaniu. Do działań realizowanych przez Grupę w ww. obszarze
należy:
 analiza poziomu efektywności stosowanych technologii, w odniesieniu do tendencji rozwojowych
w otoczeniu konkurencyjnym,
 planowanie i realizacja projektów zmierzających do osiągnięcia poziomu BAT/BREEF na
instalacjach produkcyjnych,
 poszukiwanie nowych propozycji rozwiązań stosowanych w procesach, w szczególności
w kierunku zwiększenia efektywności i zmniejszenia energochłonności w odniesieniu do
obowiązujących regulacji i poziomu techniki,
 opracowanie i wprowadzenie do palety produktów nowych nawozów na bazie składników
wytwarzanych w funkcjonujących instalacjach.
Ryzyko pogorszenia wyników sprzedaży na skutek nierównowagi popytowo-podażowej
W Segmencie Nawozy –Agro Grupa identyfikuje ryzyka związane:
 ze zwiększonym importem nawozów azotowych i wieloskładnikowych, wytworzonych na bazie
tańszych surowców,
 z uruchomieniem znaczących, nowych mocy produkcyjnych nawozów, szczególnie mocznika
(Chiny, USA, Algieria), którego nadwyżki podażowe okresowo zaburzają ceny innych nawozów
azotowych,
 z utrzymaniem niskich i stabilnych ceł eksportowych na nawozy w Chinach, co w sytuacji
zahamowania popytu w tym kraju powoduje okresowo masowy zalew nawozami chińskimi.
W sytuacji wstrzymywania subsydiowania zakupów przez rząd Indii i ograniczenia zamówień
rządowych innych krajów azjatyckich, będących rynkami buforowymi dla chińskiego eksportu, ta
masa towarowa rozprzestrzenia się na pozostałe rynki, w tym Europę,
 z potencjalnym ryzykiem zniesienia sankcji na nawozy (np. mocznik irański),
W celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk oraz wzmocnienia i ugruntowania pozycji lidera
w segmencie produkcji i sprzedaży, Grupa podejmuje działania zmierzające do optymalizacji
kosztów produkcji oraz poszerzenia palety produktów i usług oferowanych klientom. Działania Grupy
w celu wzmocnienia przewagi konkurencyjnej obejmują:
 realizację założeń zaktualizowanej strategii Grupy w obszarze dystrybucji,
 realizację zadań inwestycyjnych, które przyczynią się do wzrostu efektywności produkcji,
 poszukiwanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia w gaz ziemny,
 wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy poprzez akwizycję oraz plasowanie na rynku nowych
produktów,
 aktywny udział w procesie konsolidacji zakładów branży chemicznej,
 podejmowanie działań antydumpingowych,
 aktywne uczestnictwo w pracach stowarzyszenia Fertilizers Europe,
 współpraca z uczelniami oraz instytutami naukowymi,
 realizacja działań zmierzających do wsparcia producentów rolnych w dostępie do najnowszych
rozwiązań w zakresie produkcji i nawożenia.
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W Segmencie Tworzywa Grupa identyfikuje ryzyka związane:
 ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych kaprolaktamu na rynku chińskim, który od 2014 roku
staje się rynkiem nadpodażowym,
 ze zwiększaniem zdolności produkcyjnych poliamidu na rynku chińskim i zapewnieniem
samowystarczalności tego kraju. Skutkuje to kurczeniem się rynku eksportowego dla UE
i pojawieniem się nadwyżek produktu na rynkach,
 z planowanymi nowymi zdolnościami produkcyjnymi poliamidu na i tak nasyconym rynku UE,
W celu zminimalizowania skutków prognozowanych trendów rynkowych, Grupa podejmuje szereg
działań mających na celu umocnienie pozycji konkurencyjnej:
 budowa nowej instalacji poliamidu PA6 w Tarnowie spowoduje pełne zbilansowanie
kaprolaktamu w ramach Grupy Azoty,
 Jednostka Dominująca jest w trakcie finalizacji uzgodnień projektu budowy nowej Wytwórni
Tworzyw Modyfikowanych w Tarnowie, na terenie krakowskiej SSE co spowoduje dalsze
pogłębienie łańcucha produktowego PA6,
 podjęto działania zmierzające do zmniejszenia udziału Chin w sprzedaży Grupy Azoty Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. poprzez kontynuację polityki dywersyfikacji sprzedaży kaprolaktamu
w ramach rynku azjatyckiego, umocnienia pozycji Grupy Azoty PUŁAWY na rynku europejskim
oraz bilansowania ilości kaprolaktamu w ramach Grupy – regularne dostawy do Grupy Azoty ATT
Polymers GmbH,
 prowadzony jest stały monitoring sytuacji na rynku kaprolaktamu i PA6, w szczególności w Azji
i Europie,
 w zakresie redukcji kosztów został opracowany wieloletni program ograniczania kosztów
wytwarzania kaprolaktamu. Na program składają się zadania modernizacyjne, których efektem
będzie trwała redukcja kosztów produkcji,
 podjęte zostały działania w zakresie pełnego wykorzystania efektów synergii, instalacji
w Tarnowie i Puławach, wynikających z połączenia potencjałów produkcyjnych i handlowych,
 Grupa Azoty S.A. dostosowuje się do oczekiwań odbiorców, oferowane są nowe produkty tzw.
„dedykowane” – dopasowane do specyficznych potrzeb konkretnych klientów,
 prowadzone są działania zmierzające do optymalizacji portfela dostawców surowców, ze
szczególnym uwzględnieniem bezpośredniej współpracy z producentami, w ramach wieloletnich
umów strategicznych, a także do wypracowania optymalnego modelu logistycznego dostawców
surowców,
 Grupa działa aktywnie na forum międzynarodowym, jako członek europejskich organizacji
branżowych, np. CEFIC, Plastics Europe, a także monitoruje wszelkie zagrożenia w czasie
umożliwiającym podjęcie działań osłabiających ich skutki.
W Segmencie Chemia Grupa identyfikuje ryzyka związane:
 ze wzrostem podaży alkoholi oxo na zbilansowanych rynkach europejskich, którego przyczyną
jest napływ dużych ilości tańszych alkoholi, szczególne z rynku rosyjskiego,
 z importem plastyfikatorów do UE, gdzie jest zbilansowany rynek o dużej rozmaitości
plastyfikatorów i istnieje silna konkurencja, szczególnie groźny jest import nieftalanowych
plastyfikatorów z rynku koreańskiego i tureckiego.
Grupa Azoty podejmuje działania obronne przed skutkami ryzyk poprzez:
 dostosowanie oferty do potrzeb i wymagań rynku, jak wprowadzenie nieftalanowego
plastyfikatora do oferty, wysoka czystość alkoholi oxo, a także poszukiwanie nisz rynkowych,
m.in. poprzez udoskonalenie plastyfikatora DEHP do celów medycznych, organizacja dostaw
ściśle wg potrzeb odbiorcy końcowego (flexitanki dla frachtów dalekomorskich małych ilości
produktów),
 przedsięwzięcia zmierzające do minimalizacji kosztów produkcji poszczególnych wyrobów.
Ryzyko walutowe
Bieżąca pozycja walutowa Grupy, charakteryzuje się dodatnią ekspozycją w euro i w dolarach, jest
zabezpieczana w zależności od trendów kształtowania się kursu euro oraz dolara. Spółki Grupy
wykorzystują do zabezpieczenia pozycji walutowej m.in. takie instrumenty i działania jak
transakcje terminowe forward oraz hedging naturalny.
Grupa wdrożyła ponadto Politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym (Walutowym i Stopy
Procentowej), która wprowadza m.in.:
 scentralizowany nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem finansowym,
 monitorowanie skonsolidowanej ekspozycji walutowej Grupy oraz jej spółek,
 określanie optymalnej strategii zabezpieczającej na poziomie Grupy,
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 jednolite zasady zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie,
 jednolity katalog dopuszczalnych i stosowanych instrumentów zabezpieczenia,
 spójne limity i horyzony czasowe zabezpieczenia, ustalane w oparciu o analizę planowanej
ekspozycji walutowej Grupy i jej Spółek oraz analizę wartości narażonej na ryzyko (VaR).
W związku z wdrożeniem nowego scentralizowanego finansowania Grupa Azoty zamierza zwiększyć
horyzont czasowy zabezpieczeń, poprzez stosowanie długoterminowego hedgingu walutowego
w postaci zaciągnięcia części finansowania długoterminowego w formie kredytu walutowego w euro.
W Grupie działa Komitet Ryzyka, który analizuje i określa skonsolidowaną ekspozycję walutową
Grupy i jej istotnych Spółek oraz wydaje rekomendacje w zakresie docelowego poziomu i horyzontu
zabezpieczenia,
rodzaju
instrumentów
walutowych
oraz
poziomu
kursu
transakcji
zabezpieczających. Natomiast zabezpieczenia są zawierane w Spółkach Grupy, w których
ekspozycja ta faktycznie występuje.
Stosowane w Grupie metody pozwalają na ograniczanie istniejącego ryzyka poprzez stosowanie
wybranych instrumentów i działań związanych z zabezpieczeniem przed ryzykiem kursowym,
opartych o wieloletnie i roczne planach ekspozycji walutowej oraz ich aktualizację w zakresie
kwartalnych planów operacyjnych i krótkoterminowej projekcji przepływów i wydatków walutowych
oraz na transakcjach zarejestrowanych już w systemie finansowo-księgowym, natomiast nie
eliminują tego ryzyka. Dodatkowo ryzyko kursowe może mieć wpływ na sytuację na krajowym rynku
nawozów azotowych w kontekście wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej. Wystąpienie
znaczących wahań kursów walut może mieć wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki
działalności Grupy.
Ryzyko negatywnego oddziaływania cen stosowanych w handlu emisjami CO2 na wynik finansowy
Grupa i jej Spółki wprowadzają niezbędne rozwiązania organizacyjne i techniczne, które zapewnią
realizację wymogów związanych z monitorowaniem i weryfikacją parametrów emisji dla celów
kontrolnych oraz sprawne zarządzanie przyznanymi uprawnieniami do emisji i zapewnienie nabycia
brakujących uprawnień. W Grupie funkcjonuje system monitorowania emisji objętych systemem EU
ETS i prowadzone jest bieżące bilansowanie emisji gazów cieplarnianych. Grupa na bieżąco
monitoruje stan swojej faktycznej emisji oraz poziomy cen uprawnień na rynku i reaguje na ich
zmienność. W przypadku wystąpienia na koniec roku niedoboru uprawnień oraz zwiększonego
popytu na EUA na rynku istnieje ryzyko poniesienia wyższych od zakładanych kosztów.
Ryzyko negatywnego oddziaływania cen stosowanych w handlu emisjami CO2 ograniczane jest
w Grupie poprzez kroczące nabywanie uprawnień do emisji na rynku SPOT oraz poprzez kupowanie
uprawnień do emisji w formie finansowych instrumentach pochodnych z dostawą na przyszłe okresy,
w którym winny podlegać umorzeniu, co następuje w oparciu o aktualną Strategię Zakupu.
Przydziały certyfikatów CO2 dla III okresu EU ETS dla wszystkich Spółek z Grupy zostały przyznane
i przewiduje się dalszy terminowy przydział zgodnie z planem przydziału na kolejny okres. Ponadto
Spółki terminowo przekazują audyty oraz dokonują umorzeń zużytych jednostek za dany rok (tj. do
30 kwietnia następnego roku).
Grupa skutecznie realizuje Strategię kroczącego nabywania uprawnień do emisji, której celem jest
zapewnienie pełnego pokrycia niedoboru uprawnień na dany rok, które winny być umorzone, przy
cenach realizacji na poziomie nie wyższych niż planowane.
Grupa powołała ponadto Komitet do spraw Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS), składający się
z przedstawicieli wszystkich spółek wiodących, którego głównym celem jest rekomendowanie
Zarządowi, a następnie realizacja Strategii Handlu Uprawnieniami do Emisji, wiążącej dla
wszystkich spółek z Grupy.
Do zadań Komitetu ETS należy m.in.:
 monitorowanie bieżącego i planowanego poziomu emisji gazów cieplarnianych w Grupie Azoty,
 analiza bieżącej sytuacji rynkowej w obszarze Handlu Uprawnieniami do Emisji,
 analiza makro otoczenia wraz z prognozami rynkowymi,
 ustalanie i koordynowanie budżetów zakupowych, limitów cenowych oraz instrumentów nabycia
niedoboru EUA służących realizacji Strategii Handlu uprawnieniami do Emisji Grupy i jej spółek,
 ocena stopnia realizacji Strategii oraz rekomendowanie działań korygujących.
Grupa Azoty w celu zminimalizowania ryzyk związanych ze wzrostem kosztów wynikających
z systemu ETS (wzrost cen jednostek do emisji CO2) a tym samym wzrostem cen energii
elektrycznej, która może wystąpić w przyszłości, realizuje projekt inwestycyjny dotyczący budowy
elektrowni gazowej o mocy 400 MW w Puławach.
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Energetyka gazowa wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, co w przyszłości radykalnie
zminimalizuje ponoszone koszty przez GA z tytułu emisji CO2.
Ryzyko dotyczące wystąpienia poważnych awarii przemysłowych lub awarii technicznych
powodujących zaistnienie przerw w ciągłości ruchu i w działalności kluczowych instalacji
produkcyjnych
W Grupie Azoty istnieją sprawdzone systemy bezpieczeństwa oraz stosowane są środki prewencji
obejmujące wszystkie poziomy organizacyjne i technologiczne, w tym bezpieczeństwo i higienę
pracy oraz ochronę przed wystąpieniem awarii, jednak nie ma pewności, że całkowicie wyeliminują
one ryzyko awarii i zapewnią ciągłość procesów produkcyjnych. Ocena prawidłowości stosowanych
rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dokonywana jest przez organy kontroli
wewnętrznej a także zewnętrznej oraz instytucje akredytujące/certyfikujące.
Zapobieganie zdarzeniom awaryjnym w Spółkach Grupy Azoty obejmuje wiele różnych działań jak
np.:
 identyfikacja zagrożeń w procesach technologicznych, magazynowaniu lub transporcie
i wdrażanie działań techniczno-organizacyjnych minimalizujących ryzyko wystąpienia awarii,
 ciągłe monitorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz bieżąca ocena ich stanu technicznego,
 wyposażanie instalacji w systemy bezpieczeństwa oraz ochrony, które minimalizują możliwość
wystąpienia poważnych awarii, skażenia środowiska naturalnego lub niebezpieczeństwa dla
zdrowia i życia ludzi,
 prowadzenie inwestycji i modernizacji opartych wyłącznie na rozwiązaniach technicznych
i organizacyjnych mających na celu zapewnienie załodze bezpiecznych warunków pracy
(instalacje Grupy spełniają tzw. wymogi BAT-Best Available Techniques najbardziej restrykcyjne
na świecie pod względem bezpieczeństwa, w tym oddziaływania na środowisko),
 realizowanie planowanych postojów technologiczno-remontowych pozwalających na utrzymaniu
w sprawności technicznej obiektów eksploatacji,
 stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia, kursy itp.,
 wprowadzenie regulacji korporacyjnych dotyczących zgłaszania awarii w Grupie Azoty, ich
analizy oraz podejmowania działań zapobiegawczych minimalizujących ryzyko powtórzenia się
w przyszłości,
 opracowanie oraz okresowa aktualizacja analizy ryzyk techniczno-technologicznych w Grupie
Azoty,
 wdrożenie programu doskonałości operacyjnej,
 wdrożenie standardu Product Stewardship związanego z opieką nad produktem nawozowym
w całym cyklu życia, co zostało potwierdzone wydaniem certyfikatu.
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