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Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I kwartał 2017 roku
Wybrane dane finansowe
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skonsolidowane wybrane dane finansowe
PLN (tys.)
EUR (tys.)
za okres
za okres
za okres
za okres
od 01.01.2017 od 01.01.2016 od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 31.03.2017 do 31.03.2016 do 31.03.2017 do 31.03.2016
Przychody ze sprzedaży
2 687 201
2 475 634
626 519
568 340
Zysk na działalności operacyjnej
313 669
389 225
73 132
89 356
Zysk przed opodatkowaniem
318 198
380 415
74 188
87 333
Zysk netto
250 061
306 991
58 302
70 477
Całkowite dochody ogółem
273 579
306 231
63 785
70 303
Ilość akcji (w szt.)
99 195 484
99 195 484
99 195 484
99 195 484
Zysk netto na jedną
akcję zwykłą (zł)
2,28
2,75
0,53
0,63
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

Grupa Azoty

55 642

367 394

12 973

84 344

(76 822)

(321 703)

(17 911)

(73 855)

131 559

59 745

30 673

13 716

110 379

105 436

25 735

24 205

641 711

753 144

149 614

172 902

745 428
na dzień
31.03.2017
7 713 993
3 628 004
2 180 237
1 758 916
7 402 844
495 977

855 866
na dzień
31.12.2016
7 651 480
3 400 440
2 072 368
1 850 287
7 129 265
495 977

173 796
na dzień
31.03.2017
1 828 047
859 757
516 668
416 824
1 754 312
117 536

196 484
na dzień
31.12.2016
1 729 539
768 635
468 438
418 238
1 611 498
112 111

621 530

595 388

147 289

134 581
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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
(Strata)/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
za okres
od 01.01.2017 od 01.01.2016 od 01.01.2017 od 01.01.2016
do 31.03.2017 do 31.03.2016 do 31.03.2017 do 31.03.2016
478 849
436 233
111 643
100 148
56 226
52 087
39 805
63 818
99 195 484

33 231
27 896
22 258
21 913
99 195 484

13 109
12 144
9 281
14 879
99 195 484

7 629
6 404
5 110
5 031
99 195 484

0,40

0,22

0,09

0,05

69 502

19 894

16 204

4 567

(84 482)

(174 736)

(19 697)

(40 115)

(154)
(15 134)

67 912
(86 930)

(36)
(3 528)

15 591
(19 957)

326 031
310 897
na dzień
31.03.2017
5 684 511
788 950
1 386 166
506 340
4 580 955
495 977

111 942
25 012
na dzień
31.12.2016
5 632 399
810 857
1 282 420
643 699
4 517 137
495 977

76 014
72 485
na dzień
31.03.2017
1 347 104
186 964
328 491
119 991
1 085 586
117 536

25 699
5 742
na dzień
31.12.2016
1 273 146
183 286
289 878
145 502
1 021 053
112 111

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 30.12.2016 roku wynosił 1 EUR - 4,4240 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2016),
kurs na 31.03.2017 roku wynosił 1 EUR - 4,2198 PLN (tabela nr 064/A/NBP/2017),
 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 01.01.2016 – 31.03.2016 roku wynosił 1 EUR - 4,3559 PLN,
kurs średni w okresie 01.01.2017 – 31.03.2017 roku wynosił 1 EUR - 4,2891 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 3 miesięcy
kończących się 31 marca 2017 roku
przygotowane zgodnie z MSR 34,
„Śródroczna sprawozdawczość finansowa”,
który został zatwierdzony przez Unię Europejską

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I kwartał 2017 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy kończących się 31 marca 2017 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 3 miesięcy kończących się 31 marca 2017 roku, na które składają się:
 Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres
01.01.-31.03.2017 roku,
 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.03.2017 roku,
 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.-31.03.2017 roku,
 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2017 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

………………………………
dr Wojciech Wardacki
Prezes Zarządu

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

………………………………
Tomasz Hinc
Wiceprezes Zarządu

………………………………
Paweł Łapiński
Wiceprezes Zarządu

………………………………
Józef Rojek
Wiceprezes Zarządu

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

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

………………………………
Ewa Gładysz
Dyrektor Departamentu
Korporacyjnego Finansów

Tarnów, dnia 10 maja 2017 roku

Grupa Azoty

Strona 8 z 79

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I kwartał 2017 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy kończących się 31 marca 2017 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne
całkowite dochody
za okres
od 01.01.2017
do 31.03.2017

za okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016

2 687 201
(2 010 678)

2 475 634
(1 744 817)

676 523
(175 648)
(172 114)
12 852
(27 944)
313 669

730 817
(162 138)
(174 199)
8 413
(13 668)
389 225

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Koszty finansowe netto

35 403
(34 448)
955

8 421
(19 939)
(11 518)

Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności
Zysk przed opodatkowaniem

3 574
318 198

2 708
380 415

Zyski i straty
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej

Podatek dochodowy
Zysk netto
Inne całkowite dochody
Pozycje, które są lub będą reklasyfikowane do zysków
i strat
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - efektywna
część zmian wartości godziwej
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych
jednostek podporządkowanych
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które są lub
będą reklasyfikowane do zysków i strat
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:
Podstawowy(zł)
Rozwodniony(zł)

(68 137)

(73 424)

250 061

306 991

21 592

(345)

(495)

(415)

2 421

-

23 518
273 579

(760)
306 231

225 727
24 334

272 371
34 620

247 437
26 142

271 915
34 316

2,28
2,28

2,75
2,75

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 kwartał 2017 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy kończących się 31 marca 2017 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
na dzień
31.03.2017

Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Wartości niematerialne
Wartość firmy
Nieruchomości inwestycyjne
Udziały i akcje
Inwestycje wyceniane metodą praw własności
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe należności
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Prawa majątkowe
Pozostałe aktywa finansowe
Pochodne instrumenty 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

na dzień
31.12.2016*
przekształcone

6 470 933
481 928
523 583
10 057
48 702
15 665
113 979
308
5 870
42 608
360

6 387 823
485 396
530 577
10 057
59 504
14 702
110 578
837
6 259
45 548
199

7 713 993

7 651 480

850 324
270 864
420 030
21 864
3 037
1 306 488
745 428
9 278
691

858 029
214 675
591 661
8 435
3 750
1 073 396
641 711
8 092
691

3 628 004

3 400 440

11 341 997

11 051 920

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.2.c) 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 kwartał 2017 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy kończących się 31 marca 2017 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
(kontynuacja)
na dzień
31.03.2017
Pasywa
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych
jednostek podporządkowanych
Zyski zatrzymane, w tym:
zysk netto bieżącego okresu

na dzień
31.12.2016

495 977
2 418 270
16 908

495 977
2 418 270
(7 105)

15
3 850 144
225 727

2 401
3 624 334
343 339

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej

6 781 314

6 533 877

Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli
Kapitał własny razem
Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Dotacje
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

621 530
7 402 844

595 388
7 129 265

1 464 651
13 501
320 773
98 324
1 224
68 010
213 754

1 372 047
15 102
321 209
97 692
1 082
68 431
196 805

Zobowiązania długoterminowe razem

2 180 237

2 072 368

101 583
2 993
47 573
37 450
29 276
14 550
1 437 889
87 602

52 034
8 213
67 485
39 917
39 324
30 553
1 602 929
9 832

1 758 916

1 850 287

3 939 153
11 341 997

3 922 655
11 051 920

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Dotacje
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
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 kwartał 2017 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy kończących się 31 marca 2017 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za okres zakończony 31 marca 2017 roku

Kapitał
zakładowy
Stan na 1 stycznia 2017 roku

Kapitał
z emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał z wyceny
transakcji
zabezpieczających

Różnice kursowe
z przeliczenia
sprawozdań
finansowych jednostek
podporządkowanych

(7 105)

2 401

Kapitał własny
akcjonariuszy
jednostki
dominującej

Kapitał
udziałowców
niesprawujących
kontroli

3 624 334

6 533 877

595 388

7 129 265

Zyski
zatrzymane

Kapitał
własny
razem

495 977

2 418 270

Zysk netto

-

-

-

-

225 727

225 727

24 334

250 061

Inne całkowite dochody

-

-

24 013

(2 386)

83

21 710

1 808

23 518

-

-

24 013

(2 386)

225 810

247 437

26 142

273 579

495 977

2 418 270

16 908

15

3 850 144

6 781 314

621 530

7 402 844

Zyski i straty oraz inne
całkowite dochody

Zyski i straty oraz inne
całkowite dochody ogółem
Stan na 31 marca 2017 roku

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupa Azoty
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Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy kończących się 31 marca 2017 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 marca 2016 roku

Kapitał
zakładowy
Stan na 1 stycznia 2016 roku
po korektach *

Kapitał
z emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał z wyceny
transakcji
zabezpieczających

Różnice kursowe
z przeliczenia
sprawozdań
finansowych jednostek
podporządkowanych

65

(39)

Kapitał własny
akcjonariuszy
jednostki
dominującej

Kapitał
udziałowców
niesprawujących
kontroli

3 371 422

6 285 695

625 753

6 911 448

Zyski
zatrzymane

Kapitał
własny
razem

495 977

2 418 270

Zysk netto

-

-

-

-

272 371

272 371

34 620

306 991

Inne całkowite dochody

-

-

(345)

(111)

-

(456)

(304)

(760)

Zyski i straty oraz inne
całkowite dochody ogółem

-

-

(345)

(111)

272 371

271 915

34 316

306 231

-

-

-

-

-

-

(19)

(19)

-

-

-

-

-

-

(19)

(19)

-

-

-

-

4 540

4 540

(31 040)

(26 500)

Zyski i straty oraz inne
całkowite dochody

Transakcje z właścicielami
Spółki, ujęte bezpośrednio
w kapitale własnym
Dywidendy
Dopłaty od i wypłaty do
właścicieli ogółem
Nabycie udziałów
niekontrolujących, które nie
skutkuje zmianą w kontroli
Transakcje z właścicielami
ogółem
Stan na 31 marca 2016 roku

-

-

-

-

4 540

4 540

(31 059)

(26 519)

495 977

2 418 270

(280)

(150)

3 648 333

6 562 150

629 010

7 191 160

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupa Azoty
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(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za okres
od 01.01.2017
do 31.03.2017

za okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016

318 198
134 632
133 983
9 824
1 325
-

380 415
136 668
127 437
(222)
3 832
11

(3 574)
10 658

(2 708)
6 049

(17 584)

2 269

452 830

517 083

(183 415)
(49 456)

38 848
(64 429)

(194 754)

(136 892)

42 466
(42)

32 649
(323)

Środki pieniężne wygenerowane na działalności
operacyjnej

67 629

386 936

Podatek zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

(11 987)
55 642

(19 542)
367 394

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty
Amortyzacja
Utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących
Strata z tytułu działalności inwestycyjnej
Strata ze zbycia aktywów finansowych
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności
Odsetki, różnice kursowe
(Zysk)/Strata 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

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 kwartał 2017 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy kończących się 31 marca 2017 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
(kontynuacja)
za okres
od 01.01.2017
do 31.03.2017

za okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016

455

781

(251 840)
(161 000)
341 200
5 656
(1 660)
(9 633)
(76 822)

(289 752)
(415 402)
378 130
5 180
213
(853)
(321 703)

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

261 630
(810)
(94 052)
(12 182)
(3 144)
(19 883)
131 559

(19)
101 206
(33 643)
(14 107)
(8 673)
(3 365)
18 346
59 745

Przepływy pieniężne netto, razem

110 379

105 436

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

641 711
(6 662)

753 144
(2 714)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

745 428

855 866

Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
Wydatki na nabycie aktywów finansowych
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
Odsetki otrzymane
Dotacje
Pożyczki
Pozostałe wydatki inwestycyjne
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy kończących się 31 marca 2017 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 31 marca 2017 roku Grupę Kapitałową Grupy Azoty S.A. (dalej: Grupa Azoty, Grupa
Kapitałowa, Grupa) tworzyły: Grupa Azoty S.A. – Jednostka Dominująca oraz 9 spółek zależnych
w tym:
 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: Grupa Azoty PUŁAWY),
 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (dalej: Grupa Azoty KĘDZIERZYN),
 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Grupa Azoty POLICE),
 Grupa Azoty ATT Polymers GmbH,
 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (dalej: Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o.),
 Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o. (dalej: Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o.),
 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (dalej: Grupa Azoty
SIARKOPOL),
 Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o.,
 Grupa Azoty „Compounding” Sp. z o.o.,
jednocześnie:
 spółka Grupa Azoty PUŁAWY jest jednostką dominującą wobec 9 podmiotów zależnych, posiada
udziały w 3 podmiotach stowarzyszonych,
 Grupa Azoty KĘDZIERZYN jest jednostką dominującą wobec 1 podmiotu zależnego oraz posiada
udziały w 2 podmiotach stowarzyszonych,
 Grupa Azoty POLICE jest jednostką dominującą wobec 9 podmiotów zależnych oraz posiada
udziały w 2 podmiotach stowarzyszonych,
 Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. jest jednostką dominującą wobec 3 podmiotów zależnych.
Jednostka Dominująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000075450 w dniu 28 grudnia 2001 roku na mocy postanowienia Sądu
Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego z dnia 28 grudnia 2001 roku. Jednostce Dominującej nadano numer statystyczny
REGON 850002268.
Od dnia 22 kwietnia 2013 roku spółka działa pod nową nazwą Grupa Azoty Spółka Akcyjna (nazwa
skrócona Grupa Azoty S.A.).
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Azoty jest w szczególności:
 przetwarzanie produktów azotowych,
 produkcja i sprzedaż nawozów,
 produkcja i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych,
 produkcja i sprzedaż alkoholi OXO,
 produkcja i sprzedaż bieli tytanowej,
 produkcja i sprzedaż melaminy,
 wydobycie siarki i przetwórstwo produktów pochodzenia siarkowego.
Czas trwania Jednostki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Azoty jest
nieoznaczony.

Grupa Azoty
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Schemat graficzny Grupy Azoty na dzień 31 marca 2017 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%)

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

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

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

Grupa Azoty KiZCh
„Siarkopol” S.A.
(98,74%)

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

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

„Agrochem Puławy” Sp. z o.o.
(100%)

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

ZAKSA S.A.
(91,67%)2)

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

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

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.
(99,19%)

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%)3)

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

Zakłady Azotowe
Chorzów S.A.
(94,32%)

„Supra” Agrochemia
Sp. z o.o.
(100%)

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

Bałtycka Baza Masowa
Sp. z o.o.
(50%)

Grupa Azoty AFRICA S.A.4)
(99,99%)

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

TECHNOCHIMSERWIS SA
typu zamkniętego
(25%)

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

Grupa Azoty
PROREM Sp. z o.o.
(100%)
EKOTAR Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej
(12%)3)
Grupa Azoty
Automatyka Sp. z o.o.
(77,86%)

Legenda:
- Jednostka Dominująca

PDH Polska S.A.
(96,09%)5)

- Jednostki konsolidowane bezpośrednio zależne
- Jednostki konsolidowane pozostałe
- Jednostki nieobjęte konsolidacją
1) Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. - udziały posiada Jednostka Dominująca oraz Grupa
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
2) ZAKSA S.A. - akcje posiada Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (91,67%) oraz CTL Chemkol
Sp. z o.o. (0,783%).
3) 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.
4) Grupa Azoty Africa S.A. – jedną akcję posiada African Investment Group S.A.
5) PDH Polska S.A. - akcje posiada Grupa Azoty POLICE (96,09%) oraz Jednostka Dominująca (3,91%).
6) African Investment Group S.A. - 0,1% posiada w kapitale zakładowym Grupa Azoty Police Serwis sp. o.o.

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

AFRIG Trade S.à r.l.
(100%)

INFRAPARK Police S.A.
w likwidacji
(54,43%)
„Budchem” Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej
(48,96%)

„KEMIPOL” Sp. z o.o.
(33,99%)

Grupa Azoty
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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.,
Technochimservice S.A. typu zamkniętego,
Konsorcjum EKO TECHNOLOGIES,
EKOTAR Sp. z o.o. w upadłości,
„Supra” Agrochemia 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.
Nabycie akcji Grupy Azoty SIARKOPOL
Od listopada 2015 roku, zgodnie z zapisami umowy sprzedaży akcji Grupy Azoty SIARKOPOL z dnia
25 września 2013 roku i Pakietu Socjalnego, prowadzony jest przez Jednostkę Dominującą wykup
akcji należących do pracowników spółki Grupa Azoty SIARKOPOL i ich spadkobierców. Wykupem
objętych zostanie nie więcej niż 825 000 akcji.
W I kwartale 2017 roku - w dniach 11 i18 stycznia, 6 i 8 lutego oraz 10 i 18 marca - Jednostka
Dominująca nabyła, za kwotę 1 139 tys. zł, 17 466 akcji Grupy Azoty SIARKOPOL stanowiących
0,32% kapitału zakładowego tej spółki zwiększając swój udział z 98,42% do 98,74%.
Po dniu bilansowym, w dniu 28 kwietnia 2017 roku, Jednostka Dominująca nabyła za kwotę
76 tys. zł 1 106 akcji Grupa Azoty SIARKOPOL stanowiących 0,02% kapitału zakładowego tej spółki.
Tym samym udział Jednostki Dominującej w tej jednostce wynosi obecnie 98,76%.
Podwyższenie kapitału w spółce PDH Polska S.A.
W dniu 2 lutego 2017 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki PDH
Polska S.A. z kwoty 60 milionów zł do kwoty 128 milionów zł.
W dniu 29 marca 2017 roku Zarząd spółki Grupa Azoty POLICE podjął uchwałę w sprawie nabycia do
5 200 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki PDH Polska S.A. Na mocy podjętej
uchwały postanowiono nabyć do 5 200 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki PDH
Polska S.A. o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, o łącznej wartości do 52 000 000,00 zł.
Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym PDH
Polska S.A.
Ponadto w dniu 29 marca 2017 roku, Zarząd Spółki Grupa Azoty POLICE podjął uchwałę zgodnie
z którą, pod warunkiem uzyskania wyżej wskazanej zgody Rady Nadzorczej, na nabycie do
5 200 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki PDH Polska S.A., postanowiono nabyć
w pierwszym terminie poboru 2 917 875 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki PDH
Polska S.A. o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, o łącznej wartości 29 178 750,00 zł.
W dniu 31 marca 2017 roku, Rada Nadzorcza Grupy Azoty POLICE podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie do 5 200 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki PDH
Polska S.A. Ponadto, podjęcie ww. uchwały spowodowało ziszczenie się warunku zawieszającego
uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 marca 2017 roku w przedmiocie nabycia w pierwszym terminie
poboru 2 917 875 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki PDH Polska S.A.
W dniu 5 kwietnia 2017 roku Zarząd Jednostki Dominującej zatwierdził wniosek kierowany do Rady
Nadzorczej w sprawie udzielenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci
203 125 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki PDH Polska S.A. o wartości nominalnej
i emisyjnej 10 zł każda, o łącznej wartości 2 031 250,00 zł. Nabycie akcji nastąpi poprzez ich
objęcie przez Jednostkę Dominującą w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska.

2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2.1. 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
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Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i przedstawia
sytuację finansową Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na dzień 31 marca 2017 roku, wyniki jej
działalności za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2017 roku oraz przepływy pieniężne za
okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2017 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 2016 roku.
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało
w tysiącach złotych.

2.2. 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
2016 rok, za wyjątkiem zmian w prezentacji sprawozdań finansowych przedstawionych
w podpunkcie c) poniżej.
b) Zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Finansowej
Szereg nowych Standardów, zmian do Standardów i Interpretacji nie jest jeszcze obowiązujących
dla okresów śródrocznych kończących się 31 marca 2017 roku i nie zostały one zastosowane
w sprawozdaniu finansowym. Grupa ma zamiar zastosować je dla okresów, dla których będą
obowiązujące po raz pierwszy.
c) Zmiany w prezentacji sprawozdań
W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w prezentacji sprawozdań finansowych mających na
celu lepsze przedstawienie informacji o wpływie niektórych rodzajów transakcji na sytuację
majątkową i finansową Grupy. Dane porównawcze zostały odpowiednio przekształcone.
Poniższa tabela przedstawia wpływ zmian na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:

Aktywa
Aktywa trwałe
Udziały i akcje
Inwestycje wyceniane metodą praw
własności
Inwestycje w jednostkach
podporządkowanych
Inwestycje dostępne do sprzedaży
Aktywa trwałe razem
Aktywa razem

Grupa Azoty

Przed
przekształceniem

Po przekształceniu

Na dzień
31.12.2016

Na dzień
31.12.2016

Wpływ
zmiany

-

14 702

14 702

-

110 578

110 578

112 935
12 345

-

(112 935)
(12 345)

7 651 480

7 651 480

-

11 051 920

11 051 920

-
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Poniższa tabela przedstawia wpływ zmian na sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca
2016 roku:

Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Udziały i akcje
Inwestycje wyceniane metodą
praw własności
Inwestycje w jednostkach
podporządkowanych
Inwestycje dostępne do sprzedaży
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem
Aktywa razem
Pasywa
Kapitał własny
Różnice kursowe z przeliczenia
sprawozdań finansowych
jednostek podporządkowanych
Zyski zatrzymane
Kapitał własny akcjonariuszy
jednostki dominującej
Kapitał udziałowców
niesprawujących kontroli
Kapitał własny razem
Zobowiązania
Rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Zobowiązania długoterminowe
razem
Zobowiązania razem
Pasywa razem




Przed
przekształceniem

Po
przekształceniu

Na dzień
31.03.2016

Na dzień
31.03.2016

Wpływ
zmiany I

6 055 716
538 653
-

5 779 456
528 092
15 203

15 203

-

108 304

108 304

110 661
12 846

-

(110 661)
(12 846)

Wpływ
zmiany II

(276 260)
(10 561)
-

57 853

59 208

7 352 481

7 067 015

-

(285 466)

1 355

11 147 688

10 862 221

-

(285 466)

1 580
3 729 135

(150)
3 648 333

-

(1 730)
(80 802)

6 644 682

6 562 150

-

(82 532)

773 843
7 418 525

629 010
7 191 160

- (144 833)
- (227 365)

272 116

214 015

-

(58 101)

1 835 136
3 729 163

1 777 035
3 671 062

-

(58 101)
(58 101)

11 147 688

10 862 222

- (285 466)

I – zmiana prezentacyjna
II – korekta błędu poprzedniego okresu, szczegółowo opisana w punkcie 2.3.2. w rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok.
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Poniższa tabela przedstawia wpływ zmian na prezentację informacji o segmentach operacyjnych:
Przed przekształceniem

Po przekształceniu

Za okres 3 miesięcy zakończonych
31 marca 2016 roku

Za okres 3 miesięcy zakończonych
31 marca 2016 roku

NawozyAgro
Przychody ze sprzedaży
pomiędzy segmentami

Tworzywa

Pozostałe

Ogółem

NawozyAgro

Tworzywa

Pozostałe

Ogółem

Wpływ zamian
NawozyAgro

Tworzywa

Pozostałe

Ogółem

583 416

166 426

253 048

1 814 317

439 386

71 875

215 173

1 537 861

(144 030)

(94 551)

(37 875)

(276 456)

2 159 617

444 593

279 144

4 289 951

2 015 587

350 042

241 269

4 013 495

(144 030)

(94 551)

(37 875)

(276 456)

(1 821 347)

(470 126)

(264 550) (3 895 471) (1 653 236)

(375 575)

(250 756) (3 619 015)

168 111

94 551

13 794

276 456

Wynik segmentu na działalności
operacyjnej EBIT

337 330

(25 205)

9 269

389 225

361 411

(25 205)

(14 812)

389 225

24 081

-

(24 081)

-

EBITDA

379 318

(12 799)

31 012

516 662

403 399

(12 799)

6 931

516 662

24 081

-

(24 081)

-

Przychody ze sprzedaży razem
Koszty operacyjne

Grupa Azoty
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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.
Za wyjątkiem kwestii opisanych w nocie 2, 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 2016 roku.

3. Wybrane dodatkowe noty i informacje objaśniające
3.1. 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.
Działalność operacyjna poszczególnych segmentów sprawozdawczych Grupy jest następująca:
 Segment Nawozy-Agro obejmujący wytwarzanie lub sprzedaż następujących produktów:
 nawozy azotowe (Saletrzak 27 Standard, Saletrzak, Salmag®, Saletrzak z borem 27+B Standard,
Salmag z borem®, ZAKsan® (Kędzierzyńska Saletra Amonowa), Saletra Amonowa 30 Makro,
mocznik.pl®, Mocznik granulowany 46%, PULGRAN®, PULAN®, RSM®, PULREA®),
 nawozy azotowe z siarką (Siarczan Amonu AS21, Saletrosan®30, Saletrosan® 26, POLIFOSKA®
21, Salmag z siarką®, Pulgran®S, Pulsar®, Pulaska®, RSM®S),
 nawozy wieloskładnikowe (POLIFOSKA® 4, POLIFOSKA® 5, POLIFOSKA® 6, POLIFOSKA® 8,
POLIFOSKA® 12, POLIFOSKA® M, POLIFOSKA® TYTAN, POLIFOSKA® START, POLIFOSKA®
Petroplon, POLIMAG® S, POLIFOSKA®PLUS, Amofoska® NPK 5-10-25 +0,1B, Amofoska® NPK 416-18, Amofoska® NPK 4-10-28 +2,5Mg+0,1B, Amofoska® NPK 4-12-20, Amofoska® NPKMg 4-1212+2,5, Amofoska® NPK 4-14-32, Amofoska® Corn NPK 4-10-22 +2,5Mg+0,2Zn),
 nawozy azotowo-fosforowe i fosforowe (POLIDAP® TYTAN, POLIDAP®, POLIDAP® light, Super
FOS DAR 40™),
 amoniak,
 kwas azotowy techniczny i stężony,
 gazy techniczne;
 Segment Tworzywa obejmujący wytwarzanie i sprzedaż produktów:
 Tarnamid® (PA6) oraz jego modyfikacje,
 Tarnoform® (POM) oraz jego modyfikacje,
 alphalon™ (PA6),
 Tarnoprop C i H (PPC, PPH modyfikowany),
 Tarnodur A (PBT modyfikowany),
 Tarnamid® A (PA66 modyfikowany),
 kaprolaktam,
 rurki z poliamidu 11 i 12, rurki z polietylenu, rurki z poliamidu 6,
 osłonki poliamidowe standard Ż;
 Segment Chemia obejmujący wytwarzanie i sprzedaż produktów:
 alkohole OXO (2-etyloheksanol, N-butanol, Izobutanol, Oktanol F),
Grupa Azoty
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plastyfikatory (Oxoplast® O, Oxoviflex®, Oxoplast Medica®, Oxoplast® PH),
biel tytanowa (Tytanpol®),
melamina,
siarczan żelaza (II) (Fespol®),
specjalne roztwory na bazie mocznika i amoniaku, w tym: wodny roztwór mocznika (NOXy®),
wodny roztwór mocznika o stężeniu 35%, 40% i 45% (PULNOx®), woda amoniakalna (LIKAM®);
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, wytwórnię
katalizatorów (katalizator żelazowo-chromowy, katalizatory miedziowe, katalizatory żelazowe),
wynajem nieruchomości oraz inną działalność niemożliwą do przypisania do poszczególnych
segmentów. Żaden z tych segmentów nie spełnił wymogów ilościowych wyodrębnienia
segmentów sprawozdawczych w I kwartale 2017 i 2016 roku.

Informacje odnośnie wyników każdego segmentu sprawozdawczego przedstawiono poniżej.
Podstawową miarą efektywności każdego segmentu sprawozdawczego są przychody ze sprzedaży,
EBIT i EBITDA.
Raz na miesiąc Zarząd Grupy Azoty dokonuje przeglądu wewnętrznych raportów każdego
wyodrębnionego segmentu.
Grupa Azoty na potrzeby wewnętrzne operuje informacją zarządczą skupioną wokół następujących
segmentów operacyjnych:
 Nawozy azotowe,
 Nawozy wieloskładnikowe,
 Tworzywa,
 OXO,
 Melamina,
 Pigmenty,
 Chemia,
 Wydobywczy,
 Energetyka,
 Pozostałe.
Powyższa struktura odzwierciedla obszary biznesowe zarządzane z perspektywy kluczowych spółek
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Identyfikacja ww. obszarów została zrealizowana
w oparciu o główne obszary podstawowego biznesu pozwalające – poprzez dywersyfikacje portfela
produktowego minimalizować ryzyka rynkowe i cykli koniunkturalnych, a tym samym
maksymalizować wynik i przepływy finansowe. Podział ten został dokonany w oparciu o następujące
parametry:
 docelowy rynek sprzedaży (segment B2B bądź B2C) w tym w odniesieniu do branż i finalnie
klientów,
 charakter produktu i jego finalnego przeznaczenia (konsumpcja bądź dalsze przetworzenie),
 specyfika produkcji i ciągów produkcyjnych w tym wydłużenia łańcucha wartości.
Na potrzeby segmentów sprawozdawczych Grupa dokonała agregacji segmentów operacyjnych
opierając się na przesłankach biznesowych oraz formalnych.
Przesłanki biznesowe (handlowe i produkcyjne)
 Nawozy-Agro agregacja nawozów azotowych i nawozów wieloskładnikowych oraz obszaru
wydobywczego (fosforyty). Przesłanki:
o wspólna polityka handlowa (cenowa, marketingowa) dedykowana na rynek dla produktów
opartych na pierwiastkach azot (N), siarka (S), fosfor (P), sól potasowa (K) oraz ich
mieszaninach,
o zarządzanie grupowym procesem produkcji z perspektywy wykorzystania kluczowych
półproduktów (amoniak/mocznik),
 Tworzywa - wykorzystanie pełnego łańcucha wartości w ciągu Benzen/Fenol - Kaprolaktam –
Poliamid realizowanego przez poszczególne spółki Grupy,

Grupa Azoty

Strona 23 z 79

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I kwartał 2017 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy kończących się 31 marca 2017 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)




Chemia - agregacja obszarów Melamina, Chemia, Pigmenty, OXO, Wydobywczy (siarka) jako
półprodukty do szerokiego zastosowania w branży chemicznej celem dalszego przetworzenia na
produkty finalne,
Energetyka – podobna specyfika produkcji, produktu i jego przeznaczenia w poszczególnych
spółkach Grupy.

Przesłanki formalne (wytyczne standardu MSSF 8)
 Chemia - agregacja chemicznej części działalności tj. Melamina, Chemia, Pigmenty, OXO,
Wydobywczy (siarka) również z uwagi na brak spełnienia progów ilościowych wskazanych
wymogami standardu przez każdy z wymienionych segmentów operacyjnych z osobna,
 Energetyka - jako segment wsparcia o znaczących parametrach ilościowych.
Pozostałe przesłanki:
 Segment Pozostałe stanowiący element wsparcia działań głównego biznesu i/lub skupiający się
na niekluczowych obszarach biznesu

Grupa Azoty
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Segmenty operacyjne
Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2017 roku
Nawozy-Agro
Przychody ze sprzedaży zewnętrzne

Tworzywa

Chemia

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

1 523 230

410 890

646 774

62 109

44 198

2 687 201

493 878

78 653

238 205

673 176

172 199

1 656 111

2 017 108

489 543

884 979

735 285

216 397

4 343 312

(1 802 763)

(436 119)

(811 884)

(734 138)

(229 647)

(4 014 551)

(118 287)

(16 019)

(41 134)

(44)

(164)

(175 648)

(82 267)

(27 677)

(38 828)

(3 537)

(19 805)

(172 114)

857

920

402

904

9 769

12 852

(656)

(366)

(231)

(828)

(25 863)

(27 944)

214 546

53 978

73 266

1 223

(29 344)

313 669

Przychody finansowe

-

-

-

-

-

35 403

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

-

-

-

-

-

(34 448)

-

-

-

-

-

3 574

-

-

-

-

-

318 198

-

-

-

-

-

(68 137)

-

-

-

-

-

250 061

214 546

53 978

73 266

1 223

(29 344)

313 669

46 401

12 016

25 528

20 033

21 043

125 021

-

-

-

-

-

8 962

260 947

65 994

98 794

21 256

(8 301)

447 652

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

Grupa Azoty

Strona 25 z 79

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I kwartał 2017 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy kończących się 31 marca 2017 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2016 roku, przekształcone*
Nawozy-Agro
Przychody ze sprzedaży zewnętrzne
Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami
Przychody ze sprzedaży razem
Koszty operacyjne, w tym:(-)
koszty sprzedaży(-)
koszty zarządu(-)
Pozostałe przychody operacyjne

Tworzywa

Chemia

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

1 576 201

278 167

534 858

60 312

26 096

2 475 634

439 386

71 875

227 732

583 695

215 173

1 537 861

2 015 587

350 042

762 590

644 007

241 269

4 013 495

(1 653 236)

(375 575)

(701 414)

(638 034)

(250 756)

(3 619 015)

(111 563)

(13 359)

(36 579)

(32)

(605)

(162 138)

(91 898)

(26 445)

(39 475)

(4 127)

(12 254)

(174 199)

525

1 123

1 170

916

4 679

8 413

(1 465)

(795)

(636)

(768)

(10 004)

(13 668)

361 411

(25 205)

61 710

6 121

(14 812)

389 225

Przychody finansowe

-

-

-

-

-

8 421

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

-

-

-

-

-

(19 939)

-

-

-

-

-

2 708

-

-

-

-

-

380 415

-

-

-

-

-

(73 424)

-

-

-

-

-

306 991

361 411

(25 205)

61 710

6 121

(14 812)

389 225

41 988

12 406

24 840

19 544

21 743

120 521

-

-

-

-

-

6 916

403 399

(12 799)

86 550

25 665

6 931

516 662

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

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

Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.2.c) 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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Obszary geograficzne
W przypadku prezentowania informacji w podziale na obszary geograficzne, przychód jest ustalany
według kryterium geograficznej lokalizacji kontrahentów. Aktywa przypisane do obszaru są
natomiast ustalane według ich geograficznego rozmieszczenia.
Przychody
za okres
od 01.01.2017
do 31.03.2017
Polska

za okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016

1 489 573

1 523 637

Niemcy

300 381

257 436

Pozostałe kraje Unii Europejskiej

623 551

518 031

Kraje Azji

154 389

81 797

Kraje Afryki

36 872

57 358

Kraje Ameryki Południowej

12 688

729

Pozostałe kraje

69 747

36 646

2 687 201

2 475 634

Razem

Żaden pojedynczy kontrahent nie odpowiadał za więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży zarówno
w I kwartale roku 2017 jak i w I kwartale 2016 roku.

Nota 1 Zobowiązania, aktywa warunkowe oraz poręczenia i gwarancje
Aktywa warunkowe
na dzień
31.03.2017
Należności warunkowe

26 153

na dzień
31.12.2016
27 033

Zobowiązania warunkowe oraz poręczenia i gwarancje
na dzień
31.03.2017
Gwarancje
Inne zobowiązania warunkowe

na dzień
31.12.2016

122

366

20 321

27 344

20 443

27 710

Nota 2 Szacunki księgowe i założenia
Zmiany stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych (bez rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego)

Stan na początek okresu
Utworzenie
Rozwiązanie(-)
Wykorzystanie(-)
Stan na koniec okresu

Grupa Azoty

za okres
od 01.01.2017
do 31.03.2017
498 142
1 553
(4 400)
(9 472)

za okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
506 522
73 461
(39 749)
(42 092)

za okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
506 522
4 584
(2 810)
(6 937)

485 823

498 142

501 359
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Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartości rzeczowego majątku trwałego

Stan na początek okresu
Utworzenie
Rozwiązanie(-)
Wykorzystanie(-)
Stan na koniec okresu

za okres
od 01.01.2017
do 31.03.2017
280 368
9 824
(1 962)
288 230

za okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
259 451
25 589
(2 172)
(2 500)
280 368

za okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
259 451
(45)
(24)
259 382

za okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
50 432
28 309
(14 747)
(20 966)
43 028

za okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
50 432
10 682
(5 762)
(5 826)
49 526

za okres
od 01.01.2017
do 31.03.2017
80 505
4 472
(4 321)
(732)

za okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
63 479
32 544
(6 962)
(8 556)

za okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
63 479
927
(1 004)
(5 015)

79 924

80 505

58 387

Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów

Stan na początek okresu
Utworzenie
Rozwiązanie(-)
Wykorzystanie(-)
Stan na koniec okresu

za okres
od 01.01.2017
do 31.03.2017
43 028
2 492
(1 306)
(1 981)
42 233

Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności

Stan na początek okresu
Utworzenie
Rozwiązanie(-)
Wykorzystanie(-)
Stan na koniec okresu

3.2. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Informacje dotyczące znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi:
a) Informacja o istotnych transakcjach zawartych
powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

przez

Grupę

Azoty

z podmiotami

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2017 roku w Grupie 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 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2017 roku osobom zarządzającym i nadzorującym
oraz ich bliskim Grupa Azoty nie udzieliła zaliczek, pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń oraz
nie zawarto z nimi innych umów zobowiązujących do świadczenia na rzecz Grupy.

3.3. Dywidenda
W I kwartale 2017 roku oraz do dnia publikacji sprawozdania za I kwartał 2017 roku Jednostka
Dominująca nie wypłaciła ani nie zadeklarowała wypłaty dywidendy.
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3.4. Sezonowość
Sezonowość produktów Grupy Azoty występuje przede wszystkim na rynku nawozów mineralnych
i pigmentów.
Nawozy mineralne
I kwartał każdego roku jest okresem wzmożonej aktywności sektora rolnego w zakresie
prowadzonych prac polowych, w czasie którego zapotrzebowanie na środki do produkcji rolnej
(w tym nawozy mineralne) osiąga najwyższy poziom. W odniesieniu do nawozów sezonowość
w Grupie Azoty niwelowana jest poprzez system działań dystrybucyjnych, który opiera się na
całorocznych ich odbiorach oraz w wyniku alokacji nawozów na różnych rynkach geograficznych.
Rynek bieli tytanowej
Biel tytanowa, z uwagi na swoje główne docelowe zastosowanie (produkcja farb i lakierów), jest
produktem sezonowym związanym z budownictwem konstrukcyjnym. Popyt na dwutlenek tytanu
pod koniec I kwartału zaczyna rosnąć i jest uzależniony od korzystnej koniunktury na rynku.
Dla pozostałych chemikaliów produkowanych w Grupie Azoty, sezonowość nawet jeśli występuje,
to z uwagi na małą skalę nie ma istotnego wpływu na wyniki.
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OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A. przedstawia skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe za okres 3 miesięcy kończących się 31 marca 2017 roku, na które składają się:
 Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres
01.01.-31.03.2017 roku,
 Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2017 roku,
 Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.-31.03.2017 roku,
 Skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2017 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

………………………………
dr Wojciech Wardacki
Prezes Zarządu

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

………………………………
Tomasz Hinc
Wiceprezes Zarządu

………………………………
Paweł Łapiński
Wiceprezes Zarządu

………………………………
Józef Rojek
Wiceprezes Zarządu

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

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

………………………………
Ewa Gładysz
Dyrektor Departamentu
Korporacyjnego Finansów

Tarnów, dnia 10 maja 2017 roku
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Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite
dochody

Zyski i straty

za okres
od 01.01.2017
do 31.03.2017

za okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016

niebadane

niebadane

Przychody ze sprzedaży

478 849

436 233

Koszt własny sprzedaży

(351 388)

(340 408)

127 461

95 825

Koszty sprzedaży

(26 810)

(23 830)

Koszty ogólnego zarządu

(36 536)

(35 393)

2 186

2 651

Pozostałe koszty operacyjne

(10 075)

(6 022)

Zysk na działalności operacyjnej

56 226

33 231

9 229

3 649

Zysk brutto ze sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe

(13 368)

(8 984)

Koszty finansowe netto

Koszty finansowe

(4 139)

(5 335)

Zysk przed opodatkowaniem

52 087

27 896

(12 282)

(5 638)

39 805

22 258

21 592

(345)

2 421

-

Suma innych całkowitych dochodów

24 013

(345)

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem

63 818

21 913

Podstawowy (zł)

0,40

0,22

Rozwodniony (zł)

0,40

0,22

Podatek dochodowy
Zysk netto
Inne całkowite dochody
Pozycje, które są lub będą reklasyfikowane do zysków
i strat
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych – efektywna część
zmian wartości godziwej
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które są lub
będą reklasyfikowane do zysków i strat

(Strata)/Zysk na jedną akcję:

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
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Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
na dzień
31.03.2017
Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne
Udziały i akcje
Pozostałe aktywa finansowe
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Prawa majątkowe
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe aktywa finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem
Aktywa razem

na dzień
31.12.2016

1 475 367
372
50 823
17 408
3 884 860
255 681
5 684 511

1 435 521
373
50 864
17 700
3 883 721
244 220
5 632 399

150 676
21 852
4 552
63 315
236 967
310 897
691

171 256
31 423
834
53 944
226 678
326 031
691

788 950
6 473 461

810 857
6 443 256

* 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
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Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
(kontynuacja)
na dzień
31.03.2017

na dzień
31.12.2016

niebadane

badane

Pasywa
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających
Zyski zatrzymane, w tym:
zysk netto bieżącego okresu
Kapitał własny razem

495 977

495 977

2 418 270

2 418 270

16 908

(7 105)

1 649 800

1 609 995

39 805

224 775

4 580 955

4 517 137

1 260 454

1 166 290

Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pozostałe zobowiązania finansowe

1 431

1 539

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

46 136

46 136

Rezerwy

25 992

25 992

Dotacje

19 881

19 222

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

32 272

23 241

1 386 166

1 282 420

218 797

307 375

8

1 108

38 365

58 131

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

2 994

2 994

Rezerwy

1 923

2 355

830

-

232 218

269 889

11 205

1 847

Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Dotacje
Zobowiązania krótkoterminowe razem

506 340

643 699

Zobowiązania razem

1 892 506

1 926 119

Pasywa razem

6 473 461

6 443 256

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
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Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za okres zakończony 31 marca 2017 roku
Kapitał z emisji
akcji powyżej ich Kapitał z wyceny
wartości
transakcji
nominalnej
zabezpieczających Zyski zatrzymane

Kapitał
zakładowy
Stan na 1 stycznia 2017 roku

Kapitał własny
razem

495 977

2 418 270

(7 105)

1 609 995

4 517 137

Zysk netto

-

-

-

39 805

39 805

Inne całkowite dochody

-

-

24 013

-

24 013

-

-

24 013

39 805

63 818

495 977

2 418 270

16 908

1 649 800

4 580 955

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem
Stan na 31 marca 2017 roku (niebadane)

za okres zakończony 31 marca 2016 roku
Kapitał z emisji akcji
powyżej ich wartości
nominalnej

Kapitał
zakładowy
Stan na 1 stycznia 2016 roku

495 977

2 418 270

Zysk netto

-

Inne całkowite dochody

-

Kapitał z wyceny
transakcji
zabezpieczających

Zyski
zatrzymane

Kapitał własny
razem

65

1 468 459

4 382 771

-

-

22 258

22 258

-

(345)

-

(345)

-

-

(345)

22 258

21 913

495 977

2 418 270

(280)

1 490 717

4 404 684

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem
Stan na 31 marca 2016 roku (niebadane)

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Grupa Azoty
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Skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za okres
od 01.01.2017
do 31.03.2017

za okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016

niebadane

niebadane

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty
Amortyzacja

52 087

27 896

25 404

27 010

24 141

22 933

Utworzenie/(Odwrócenie) odpisów aktualizujących

144

(9)

Strata z tytułu działalności inwestycyjnej

217

32

-

11

5 728

5 004

(4 826)

(961)

77 491

54 906

(1 211)

2 369

30 152

34 256

(25 231)

(42 181)

(11 699)

(29 456)

69 502

19 894

69 502

19 894

Strata ze zbycia aktywów finansowych
Odsetki, różnice kursowe
Zysk z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów
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 i praw majątkowych
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałych
Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych
i dotacji
Środki pieniężne wygenerowane na działalności
operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

Dodatkowe noty i informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego
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Skrócone jednostkowe 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

za okres
od 01.01.2017
do 31.03.2017

za okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016

niebadane

niebadane

113

521

(64 026)

(107 241)

(809)

(33 643)

-

9

Odsetki otrzymane

2 015

1 671

Pożyczki udzielone

(28 714)

(43 090)

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych

7 548

7 548

Pozostałe wydatki inwestycyjne

(609)

(511)

(84 482)

(174 736)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

115 673

60 104

Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek

(89 788)

-

(6 450)

(5 548)

Wydatki na nabycie aktywów finansowych
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Odsetki zapłacone
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego

(149)

(194)

(19 440)

13 550

(154)

67 912

Przepływy pieniężne netto, razem

(15 134)

(86 930)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

326 031

111 942

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

310 897

25 012

Pozostałe wpływy/(wydatki) finansowe
Środki pieniężne netto z działalności finansowej

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

Grupa Azoty

Strona 37 z 79

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I kwartał 2017 roku
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy kończących się 31 marca 2017 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 Grupy Azoty za okres
3 miesięcy kończących się 31 marca 2017 roku oraz ze zbadanym jednostkowym sprawozdaniem
finansowym spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
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.
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 2016 rok,
za wyjątkiem zmian prezentacji sprawozdań finansowych przedstawionych poniżej.
W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w prezentacji sprawozdań finansowych mających na
celu lepsze przedstawienie informacji o wpływie niektórych rodzajów transakcji na sytuację
majątkową i finansową Spółki. Dane porównawcze zostały odpowiednio przekształcone.
Poniższa tabela przedstawia wpływ zmian na jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej:
Przed
przekształceniem

Po przekształceniu

Na dzień
31.12.2016

Na dzień
31.12.2016

Wpływ
zmiany

Aktywa
Aktywa trwałe
Udziały i akcje

-

3 883 721

3 883 721

3 871 587

-

(3 871 587)

12 134

-

(12 134)

Aktywa trwałe razem

5 632 399

5 632 399

-

Aktywa razem

6 443 256

6 443 256

-

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych
Inwestycje dostępne do sprzedaży
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1. Podstawowe informacje na temat Grupy Azoty
Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup branży chemicznej w Europie Centralnej, działająca
w sektorze nawozów mineralnych, tworzyw inżynieryjnych, a także produktów OXO i innych
chemikaliów.
Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby
wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. W ten sposób powstał największy
w Polsce i jeden z liczących się w Europie koncern chemiczny. Dzięki przemyślanej architekturze
Grupa może proponować swoim klientom zdywersyfikowany portfel produktów – od nawozów
azotowych i wieloskładnikowych, tworzyw inżynieryjnych przez produkty OXO po melaminę.
Grupa Azoty S.A., Jednostka Dominująca Grupy Azoty, jest notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie od 30 czerwca 2008 roku. Spółka wchodzi w skład indeksów WIG,
WIG30, mWIG 40, WIG-Poland, WIG-CHEMIA, Respect Index. Jest również obecna w indeksach
zagranicznych: MSCI Emerging Markets oraz FTSE Emerging Markets.
Na dzień 31 marca 2017 roku Grupę Kapitałową Grupy Azoty S.A. (dalej: Grupa Azoty, Grupa
Kapitałowa, Grupa) tworzyły: Grupa Azoty S.A. – Jednostka Dominująca oraz 9 spółek zależnych.

Jednostka Dominująca
Siedziba Spółki mieści się w Tarnowie, przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8. Od dnia 22 kwietnia
2013 roku Spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty S.A.).
Grupa Azoty S.A. jest zintegrowanym producentem poliamidu 6, który produkowany jest poprzez
polimeryzację kaprolaktamu. Grupa Azoty S.A. specjalizuje się także w wytwarzaniu nawozów
azotowych z siarką.

Spółki zależne Jednostki Dominującej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Siedziba spółki mieści się w Puławach, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13. Od dnia 4 kwietnia
2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna (nazwa
skrócona Grupa Azoty Puławy).
Spółka specjalizuje się w produkcji nawozów azotowych i jest jednym z największych na świecie
producentów melaminy.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna
Siedziba spółki mieści się w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30 A. Od dnia 11 stycznia
2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna (nazwa
skrócona Grupa Azoty Kędzierzyn).
Spółka swój biznes opiera na dwóch głównych filarach działalności: nawozach azotowych oraz
produktach OXO (alkoholach OXO i plastyfikatorach).
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna
Siedziba spółki mieści się w Policach, przy ul. Kuźnickiej 1. Od dnia 3 czerwca 2013 roku spółka
działa pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa
Azoty Police)
Spółka jest znaczącym producentem nawozów wieloskładnikowych, azotowych oraz bieli tytanowej.
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH
Siedziba spółki mieści się w Guben (Niemcy). Od dnia 10 lipca 2013 roku spółka działa pod nazwą
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH.
Spółka jest producentem poliamidu 6 (PA6).
Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba spółki mieści się w Tarnowie, przy ul. E. Kwiatkowskiego 7.
Od dnia 28 lutego 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona Grupa Azoty Polskie Konsorcjum
Chemiczne Sp. z o.o.).
Grupa Azoty PKCh świadczy wielobranżowe usługi projektowe związane z pełną obsługą projektową
procesów inwestycyjnych w przemyśle chemicznym – od prac o charakterze studyjnym
i koncepcyjnym poprzez projekty procesowe, budowlane i wykonawcze do usług w trakcie budowy,
uruchamiania i eksploatacji instalacji.
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Grupa Azoty „Koltar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba spółki mieści się w Tarnowie, przy ul. E. Kwiatkowskiego 8.
Od dnia 6 marca 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty „Koltar” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (nazwa skrócona Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o.).
Spółka jest dostawcą usług z branży kolejowej na terenie całego kraju. Jako jedna z nielicznych
w Polsce posiada wymagane uprawnienia do wykonywania kompleksowych napraw podwozi
wagonowych oraz zbiorników cystern dostosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych
wg RID.
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna
Siedziba spółki mieści się w Grzybowie. Od dnia 11 lutego 2014 roku spółka działa pod nazwą Grupa
Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.).
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. jest największym producentem
siarki płynnej w Polsce.
Grupa Azoty „Folie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba spółki mieści się w Tarnowie. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie
badań naukowych oraz prac rozwojowych i badawczych w dziedzinie nauk technicznych.
Grupa Azoty „Compounding” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba spółki mieści się w Tarnowie. Model biznesowy Spółki Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o.
obejmuje portfel wyspecjalizowanych tworzyw inżynieryjnych (powstałych w wyniku uszlachetniania
tworzyw sztucznych), przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Udział Jednostki Dominującej w spółkach zależnych na dzień 31 marca 2017 roku
(w jednostkach waluty)
% akcji/udziałów
bezpośrednich
przypadających

Nazwa podmiotu

Siedziba/Adres

Kapitał
zakładowy

Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

Forster Straße 72
03172 Guben Niemcy

9 000 000 EUR

100,00

Grupa Azoty „Compounding”
Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 118
33-101 Tarnów

5 000 PLN

100,00

Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 118
33-101 Tarnów

5 500 000 PLN

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 SIARKOPOL

Grzybów,
28-200 Staszów,

55 000 000 PLN

98,74

Grupa Azoty KĘDZIERZYN

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

750 000 000 PLN

66,00

Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 7
33-101 Tarnów

85 630 550 PLN

63,27
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Jednostka Dominująca i podmioty zależne na dzień 31 marca 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne.
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2. Sytuacja finansowa i majątkowa
2.1. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających znaczący wpływ na
działalność oraz wyniki finansowe Grupy Azoty
Odpis aktualizujący w spółce zależnej Grupy Azoty PUŁAWY – Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
W dniu 31 marca 2017 roku Elektrownia Puławy Sp. z o.o. prowadząca postępowanie przetargowe na
wybór generalnego wykonawcy w ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa bloku gazowoparowego klasy 400 MWe” podjęła decyzję o nie dokonywaniu wyboru oferty i zamknięciu przetargu,
Spółka uzyskała zgodę Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty PUŁAWY.
Elektrownia Puławy Sp. z o.o. dokonała odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych na
kwotę 9 113 tys. zł. Odpis dokonano na dzień 31 marca 2017 roku.
Kursy walut
Wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Azoty w I kwartale 2017 roku miały: wzrost globalnego
apetytu na ryzyko wynikające m.in. z oczekiwań dalszego wzrostu gospodarki USA, stabilizacja
sytuacji w gospodarce Chin oraz dobre perspektywy wzrostu gospodarek strefy EURO, a także
zakończenie długotrwałego okresu deflacji. Powyższe czynniki, a także utrzymanie ratingu długu
Polski przez główne agencje, spowodowały silny trend umocnienia się PLN do EURO i USD w skali
I kwartału 2017 roku, co pozwoliło walucie krajowej odrobić poniesione wcześniej straty i powrócić
w stosunku do EURO i USD do poziomów notowanych w II kwartale 2016 roku.
Łącznie w skali I kwartału 2017 roku PLN umocnił o około 4,6% do EUR oraz o około 5,6% do USD,
w odniesieniu do poziomów notowanych na 31 grudnia 2016 roku. Jednocześnie kurs średni PLN do
EUR był o około 1,29% wyższy w stosunku do średniej z IV kwartału 2016 roku, a kurs średni kurs PLN
w odniesieniu do USD kwartał do kwartału nieznacznie wyższy o około 0,03%. Skala umocnienia
średnich kursów PLN w stosunku do kursów EUR i USD w stosunku do poprzedniego kwartału była
więc znacznie mniejsza i nie miała istotnego wpływu na wyniki osiągane przez Grupę Azoty.
Grupa Azoty 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 Azoty wykorzystywała do
zabezpieczenia ekspozycji walutowej w okresie sprawozdawczym w pierwszej kolejności hedging
naturalny, transakcje faktoringu i dyskonta wierzytelności walutowych oraz transakcje terminowe
forward, zawierane krocząco do maksymalnego poziomu 80% pozostałej ekspozycji walutowej
w horyzoncie do 6 miesięcy oraz do maksymalnego poziomu 50% pozostałej ekspozycji walutowej
w horyzoncie powyżej 6 do 12 miesięcy.
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 oraz
możliwe będzie zabezpieczenie kursu wymiany EUR lub USD na PLN 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 Finansowego.
Grupa Azoty zawierała w I kwartale 2017 roku ograniczone zabezpieczenia w formie transakcji
forwardowych wymiany EUR i w USD, głównie uzupełniając zawarte w roku 2016 zabezpieczenia,
adekwatnie do poziomu planowanej ekspozycji w obu tych walutach. Wynik na zrealizowanych
transakcjach zabezpieczających Grupy Azoty wyniósł za I kwartał 2017 roku 604 tys. zł, przy
jednoczesnym dodatnim wyniku 27 803 tys. zł z tytułu aktualizacji wyceny zabezpieczających
instrumentów finansowych. Łącznie za I kwartał 2017 roku wynik Grupy Azoty na realizacji i wycenie
zabezpieczeń walutowych był dodatni i wyniósł 28 407 tys. zł.
Na pozostałej części niezabezpieczonej ekspozycji walutowej Grupa Azoty odnotowała w tym
okresie ujemny wynik z tytułu zrealizowanych różnic kursowych oraz wyceny rozrachunków
walutowych w łącznej kwocie (22 300) tys. zł.
Łącznie za I kwartał 2017 roku wynik Grupy Azoty z tytułu różnic kursowych i walutowych transakcji
pochodnych (z uwzględnieniem aktualizacji wycen na dzień bilansowy) wyniósł 6 107 tys. zł.
Ujemny wynik z transakcji bieżących i wyceny rozrachunków walutowych z nadwyżką zbilansowany
został dodatnim wynikiem na wycenie i realizacji walutowych transakcji terminowych.
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Krajowe stopy procentowe
W I kwartale 2017 roku krajowe stopy procentowe utrzymane były na stałym poziomie i zgodnie
z zapowiedziami Prezesa NPB, pomimo obserwowanego wzrostu inflacji wynikającego częściowo
z wzrostu cen surowców energetycznych, a częściowo z wzrostu popytu konsumpcyjnego, stopy te
powinny pozostać bez zmian do końca 2017 roku w celu utrzymania polskiej gospodarki na ścieżce
zrównoważonego rozwoju, w warunkach utrzymania umiarkowanego wzrostu inflacji bazowej.
W efekcie podstawowa stopa bazowa oprocentowania kredytów Grupy (WIBOR 1M), utrzymywała się
w I kwartale 2017 roku na poziomie około 1,65%, co korzystnie wpływało na stabilizację kosztów
finansowania Grupy na relatywnie niskim poziomie oraz bezpieczną obsługę zadłużenia.
Ceny uprawnień do emisji CO2
W I kwartale 2017 roku wystąpiła stabilizacja cen praw do emisji CO 2 w stosunku do znacznie
większej zmienności obserwowanej w roku ubiegłym, przy czym cena uprawnień na koniec
I kwartału 2017 roku obniżyła się w stosunku do ceny na koniec 2016 roku, co negatywnie wpłynęło
na łączną wycenę posiadanych kontraktów terminowych praw do emisji CO 2 na koniec okresu.
Grupa odnotowała za 3 miesiące 2017 roku ujemny wynik z tytułu wyceny kontraktów terminowych
na zakup uprawnień do emisji CO2 w kwocie (5 462) tys. zł.
Rachunkowość zabezpieczeń
Grupa od dnia 28 września 2016 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów środków
pieniężnych. Pozycją zabezpieczaną są przyszłe wysoce prawdopodobne wpływy ze sprzedaży
w EUR, które w okresie od grudnia 2018 roku do czerwca 2025 roku zostaną ujęte w rachunku
zysków i strat. Zabezpieczanym ryzykiem jest ryzyko walutowe. Pozycją zabezpieczającą jest
kredyt walutowy w EUR o wartości wynoszącej na dzień 31 marca 2017 roku 127 134 tys. EUR,
którego spłata nastąpi od grudnia 2018 roku do czerwca 2025 roku w 14 równych półrocznych ratach
o wartości 9 081 tys. EUR każda. Wartość godziwa kredytu na dzień 31 marca 2017 roku wynosi
538 371 tys. zł. W kapitale z wyceny transakcji zabezpieczających ujęto na dzień 31 marca
2017 roku kwotę: 12 805 tys. zł stanowiącą w całości efektywne zabezpieczenie. W I kwartale
2017 roku Grupa nie przekwalifikowywała z innych całkowitych dochodów do rachunku zysków
i strat żadnych kwot związanych z rachunkowością zabezpieczeń.

2.2. Otoczenie rynkowe
Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce pozostaje popyt krajowy wspierany przez
korzystną dynamikę spożycia indywidualnego oraz wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach
programu „Rodzina 500 plus”. Konsumpcję indywidualną nadal wspierał stabilny wzrost zatrudnienia
i rosnąca dynamika płac. Popyt wspierany był również przez dobrą sytuację finansową
przedsiębiorstw oraz końcowy etap wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich dla rolników za
2016 rok. Według ostatnich prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego oszacowano, że polski
wzrost PKB w 2017 roku wyniesie 3,4%, podczas gdy jeszcze w styczniu szacunki sięgały 3,3%.
Według Członków Rady Polityki Pieniężnej, zgodnie z marcową projekcją inflacji, po istotnym
wzroście w pierwszych miesiącach 2017 roku dynamika cen w kolejnych kwartałach ustabilizuje się
na umiarkowanym poziomie. W otoczeniu gospodarczym Polski spodziewany jest jednak niewielki
wzrost inflacji w następnych kwartałach. Prognozuje się nieznaczne obniżenie wzrostu
gospodarczego w strefie euro przy wzroście niepewności wynikającej z otoczenia
międzynarodowego na co wpływ mieć mogą wyższe ceny energii i innych surowców na rynkach
światowych.

SEGMENT NAWOZY-AGRO
Koniunktura w rolnictwie
W I kwartale 2017 roku presja wysokiej podaży zbóż na świecie i w kraju utrzymywała ceny zbóż na
niskim poziomie. Sytuacja finansowa rolników w kraju w relacji do poprzedniego kwartału nieco się
poprawiła.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) realizowała końcowe płatności dopłat
bezpośrednich za 2016 rok. W stosunku do poprzednich lat znacznie zwiększył się odsetek
gospodarstw rolnych kupujących środki produkcji na wydłużone terminy płatności. Zwiększyła się też
liczba gospodarstw z zaległymi płatnościami, pomimo to w 2017 roku rolnicy oczekują lepszej
koniunktury w gospodarstwach rolnych niż w roku ubiegłym.
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W I kwartale 2017 roku zanotowano na światowych rynkach wysokie zapasy zbóż. Korzystne
prognozy wzrostu zbiorów w krajach Unii Europejskiej w sezonie 2017/18 nie dają podstaw do
wzrostów cen.
Na krajowym rynku zanotowano niewielkie wzrosty cen zbóż, znacznie korzystniejsze dla roślin
oleistych oraz spadki cen roślin z przeznaczeniem na pasze.
Notowania cen pszenicy, kukurydzy i rzepaku
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Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rosnące ceny surowców (zwłaszcza energetycznych) oraz wyższe koszty produkcji nawozów
(zwłaszcza azotowych) będą stymulować wzrost cen środków do produkcji rolnej.
Średnia
Q1 2016
PLN/t

Średnia
Q1 2017
PLN/t

Q/Q
%

3-2017
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2017
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12

1 883

1 862
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Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rynek nawozów azotowych
W I kwartale 2017 roku popyt na nawozy mineralne w kraju był zbliżony do analogicznego okresu
roku ubiegłego. Wpływ na to miały nadal utrzymujące się niskie notowania cen płodów rolnych,
a także wyczekiwanie sektora rolnego na spadki cen nawozów. Wzrost popytu, podobnie jak
w przypadku I kwartału 2016 roku, zaobserwowano w marcu wraz z nadejściem terminu pierwszej
aplikacji. W zależności od regionu na rynku krajowym, przy największym natężeniu zakupów
obserwowano niewielkie niedobory mocznika. Ceny saletry amonowej i saletrzaku były relatywnie
niższe niż w roku ubiegłym, jednak najwyższe od czasu historycznej korekty, która miała miejsce
w trzecim kwartale roku ubiegłego. Sytuacja w Europie Zachodniej miała bardzo podobny przebieg
do tej obserwowanej w kraju. Prawdopodobnym czynnikiem zmian popytu nawozowego może
okazać się przedłużony wiosenny termin aplikacji nawozów.
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Notowania cen nawozów azotowych (mocznika, CAN, AN, AS,) i amoniaku
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Źródło: ICIS, Argus FMB, Profercy.

W porównaniu z I kwartałem 2016 roku zanotowano wzrost średnich cen mocznika o 23%, amoniaku
o 8%, a siarczanu amonu o 3%.

CAN 27%
Germany CIF inland (bulk)
AN 33,5%
France, delivered (bulk)
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Średnia
Q1 2016
EUR/t
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Źródło: ICIS, Argus FMB, Profercy.

Determinantem wzrostu cen mocznika była głównie ograniczona podaż, na którą wpływ miały
ograniczenie produkcji w Chinach do 55%, wyłączenie kilku instalacji na Ukrainie oraz rosnący popyt
pod zbliżający się wiosenny sezon aplikacji.
Rosnące ceny amoniaku natomiast były skutkiem zmniejszenia podaży za sprawą ograniczeń
tranzytu amoniaku z Rosji przez terytorium Ukrainy do portu w Yuzhnym (Morze Czarne) oraz
kłopoty z produkcją u wielu producentów-eksporterów (Trynidad, Algieria, Ukraina, Katar, Rosja),
a także poprawą popytu w USA i na rynkach azjatyckich.

Rynek nawozów wieloskładnikowych
W I kwartale 2017 roku na rynku krajowym odnotowano mniejsze niż oczekiwano obroty w sprzedaży
detalicznej nawozów NPK, gdyż rolnicy w wyniku wcześniejszej wypłaty dopłat bezpośrednich oraz
obniżek cen przez producentów znacznie zwiększyli swoje zapasy w listopadzie i grudniu 2016 roku.
W I kwartale 2017 roku zanotowano spadek cen nawozów NPK o około 20% w porównaniu
z analogicznym okresem roku ubiegłego. Na rynku polskim w stałej ofercie były importowane
nawozy NPK z Norwegii, Finlandii, Rosji i Białorusi. Wśród rolników wzrosło zainteresowanie
nawozami NPK z blendingu (mieszaniny), z uwagi na ich zwyczajowo niższą cenę o 10-15% od
nawozów NPK compound.
Poza lokalnymi i okresowymi potrzebami, w I kwartale 2017 roku na większości rynków europejskich
odnotowano mniejszy popyt na nawozy NPK. Niskie dochody w sektorze rolniczym znacznie
ograniczały możliwości zakupowe środków produkcji przez gospodarstwa rolne nawet na tak
rozwiniętych rynkach jak Niemcy czy Francja.
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Cena nawozu DAP, która przez cały 2016 roku była w trendzie spadkowym, w okresie od grudnia
2016 do lutego 2017 rosła, by w marcu wejść ponownie w trend spadkowy. Poziom cen kwartalnych
2017 w porównaniu z rokiem ubiegłym wskazuje 2% spadek ceny tego nawozu rok do roku. Podobnie
zachowały się ceny surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych. Odnotowany spadek cen
fosforytów w porównaniu do roku ubiegłego wyniósł 10%, a soli potasowej 12%. Po kolejnej korekcie
cen fosforytów w lutym, ich ceny zbliżyły się do poziomu z 2009 roku.
Notowania cen nawozów wieloskładnikowych (NPK, DAP), soli potasowej, fosforytów
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Źródło: WFM, FERTECON, Profercy.

Po zastoju w obrotach i stabilizacji cenowej w końcu 2016 roku, w styczniu 2017 roku zauważono
zwiększony ruch na rynku soli potasowej, wynikający z konieczności podpisania nowych kontraktów
na pierwszy kwartał 2017 roku. W Europie producenci soli podnieśli ceny o 2% w stosunku do grudnia
2016 roku. Rósł popyt na sól potasową, głównie w Brazylii i krajach Ameryki Łacińskiej, a w ślad za
nim rosły również ceny na tych rynkach.
Wiodący dostawcy rozpoczęli negocjacje dużych kontraktów na 2017 rok oferując klientom z Chin
sól w cenach wyższych o 14% niż ceny kontraktowe z 2016 roku. Z uwagi na ponad 2 mln ton
zapasów soli potasowej z importu, kupujący z Chin zwlekają z decyzją podpisania nowych umów na
2017 rok. Ustalenie cen soli potasowej dla dostaw do Chin jest istotne, ponieważ ceny na rynku
chińskim są zwykle cenami referencyjnymi dla eksporterów i importerów na innych rynkach.

SEGMENT TWORZYWA
Łańcuch poliamidu 6
Sytuacja rynkowa dla całego segmentu produktowego pozostawała w bezpośredniej korelacji
ze zmiennymi notowaniami cen ropy naftowej przekładającymi się na rosnące ceny surowców
petrochemicznych w I kwartale 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego: fenolu o około 30% i benzenu o około 62%. Zgodnie z wcześniejszymi
przewidywaniami stabilizacja notowań ropy była jednym z koniecznych warunków dla przywrócenia
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częściowej równowagi rynkowej tego sektora, pozwalając na stworzenie warunków do wystąpienia
oczekiwanego wzrostu popytu na tworzywa konstrukcyjne.
Notowania cen PA6, kaprolaktamu, benzenu, fenolu
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Źródła: TECNON, ICIS.

Zmiana notowań dla całego łańcucha poliamidowego spowodowała wzrost poziomów cen
w I kwartale 2017 roku w stronę znacznie wyższych wartości w porównaniu z analogicznym okresem
roku ubiegłego (dotyczy europejskich rynków benzenu, fenolu, PA6 oraz kaprolaktamu).
Zdaniem analityków sytuacja na rynku kaprolaktamu może ulec zmianie, gdy rynek azjatycki
powodowany chwilowymi ograniczeniami w dostępności kaprolaktamu przestanie importować
materiał z Europy ze względu na zbyt wysokie oferowane poziomy cenowe. Tym samym poziom
notowań kaprolaktamu może być w dużej mierze uzależniony od sytuacji popytowo-podażowej,
a nie tylko od cen surowców.
W I kwartale 2017 roku w porównaniu do I kwartału 2016 roku zanotowano wzrost cen kaprolaktamu
krystalicznego o ok. 68% (CFR, NE Asia). Natomiast średnia cena poliamidu 6 (PA6, Engineering Resin
Virgin, DDP, WE) w I kwartale 2017 roku kształtowała się na poziomie 2 033 EUR/t. W porównaniu
z rokiem 2016 stanowiło to wzrost o ponad 37%.
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Źródło: ICIS, Tecnon, Rzeczpospolita.

Notowania poliamidu są nadal na fali wzrostowej. Tendencja wzrostu cen w całym łańcuchu
poliamidowym oraz rozwój sytuacji popytowo-podażowej może przełożyć się na oczekiwania
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dalszych podwyżek w najbliższym czasie. W perspektywie długoterminowej istnieją korzystne
warunki dla producentów PA6, ze względu na duży potencjał rozwoju w kierunku wydłużania
łańcucha produktowego o znacząco wyższym stopniu zaawansowania technologicznego.
Wyraźne oznaki ożywienia sytuacji i wzrost konsumpcji w branży włókienniczej oraz silny popyt
w sektorze motoryzacyjnym dają podstawy do optymistycznych prognoz dotyczących najbliższego
okresu.

SEGMENT CHEMIA
Łańcuch produktów OXO
Od początku roku odnotowano istotne zainteresowanie i dużą dynamikę rynku plastyfikatorów
wywołane głównie brakami produktów ze względu na awarie i postoje kluczowych producentów
w Europie.
W I kwartale podaż alkoholi OXO na rynku europejskim pozostawała ograniczona, natomiast popyt
wykazywał trend wzrostowy. Szczególnie widoczny pozostawał w aplikacjach do akrylanów, 2-EHA,
octanów, glikoli. Przy niewystarczającej podaży alkoholi OXO okoliczności te wpłynęły na wzrost
cen, dodatkowo wsparte ograniczonym dostępem importu azjatyckiego.
Wzrost zainteresowania butanolami nie zawsze mógł być pokryty z powodu ograniczeń dostępności
produktu na rynku europejskim z uwagi na ograniczenia produkcji, zarówno planowanych jak
i nieplanowanych. Pewne ilości butanoli importowane były do Europy z Arabii Saudyjskiej oraz USA.
Notowania cen 2-EH, DOTP, propylenu
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* 18.01.2017 - Zmiany cen DOTP wynikają ze zmiany metodologii pozyskiwania cen przez ICIS w celu dokładniejszego
ukazania faktycznych cen rynkowych i nie powinny być traktowane jako rzeczywista zmiana ceny wyżej
wymienionych plastyfikatorów.
Źródło: ICIS.

Wzrost cen kontraktowych w I kwartale powodowany był utrzymującym się, wysokim
zapotrzebowaniem na propylen, brakami produktu w wyniku postojów i awarii na instalacjach
produkcyjnych, a także wzrostem cen surowców używanych przy jego produkcji (nafta, energia
elektryczna). Pogorszenie dostępności propylenu na rynku spowodowały dodatkowo planowane
i nieplanowane postoje u części producentów tego surowca.
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Źródło: ICIS.
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W II kwartale 2017 roku producenci propylenu ogłosili postoje remontowe na instalacjach w Europie
Zachodniej, co spowoduje dalsze ograniczenie podaży surowca oraz kolejny wzrost jego cen.
Siarka
Kwartalne ceny siarki w bieżącym roku okazały się niższe niż w roku poprzednim. W I kwartale
2017 roku odnotowano zmniejszoną globalną podaż siarki o ok. 700 tys. ton. Powodem były awarie
instalacji m.in. w Rosji oraz planowe remonty instalacji odsiarczania w Arabii Saudyjskiej czy
Kuwejcie. Utrzymywały się niewielkie symboliczne spadki cen siarki. Wzrosły natomiast zapasy
w chińskich portach, do poziomu 1,42 mln ton
Wysokość zapasów siarki granulowanej, zwłaszcza na kontynencie azjatyckim (głównie Chiny i Indie)
wpływa na światowe poziomy cen. Malejące zapasy siarki mogłyby korzystnie wpłynąć na zmianę
trendu cen pod warunkiem wzrostu popytu na nawozy fosforowe i kontrolowanym ograniczeniu
podaży przy planowaniu remontów.
Notowania cen siarki
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Źródło: FERTECON.

Siarka
(Delivered Benelux refinery)
Siarka
(Vancouver spot FOB)

Średnia
Q1 2016
USD/t

Średnia
Q1 2017
USD/t

Q/Q
%

3-2017
USD/t

MIN
2017
USD/t

MAX
2017
USD/t

142

96

-32 

96

96

96

94

90

-4 

90

90

90

Źródło: FERTECON.

Melamina
W I kwartale 2017 roku popyt na melaminę na rynku europejskim utrzymywał się na stabilnym,
wysokim poziomie, wyższym niż w latach 2015 i 2014 napędzany był tradycyjnym wzrostem zakupów
melaminy na rynkach aplikacji.
Globalny popyt pozostawał niezrównoważony z podażą, głównie z powodu perturbacji na rynku
chińskim. W Rosji wysokie zapotrzebowanie wewnętrzne realizowane było przez lokalnych
dostawców. Stabilny pozostawał rynek melaminy w USA. Silny dolar i wysokie ceny w porównaniu do
Europy czy Azji sprawiły, że rynek amerykański był atrakcyjny dla dostawców z innych regionów.
W najbliższym czasie przewidywane są postoje remontowe, ograniczające dostępność melaminy
na rynku.
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Notowania cen melaminy
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Źródło: ICIS, Global Bleaching Chemicals.

Średnia Q1 2016
EUR/t

Średnia Q1 2017
EUR/t

Q/Q
%

3-2017
EUR/t

MIN 2017
EUR/t

MAX 2017
EUR/t

1 385

1 442

4

1 450

1 425

1 450

Melamina

Źródło: ICIS, Global Bleaching Chemicals.

Łańcuch pigmentów
W I kwartale 2017 roku na większości rynków światowych odnotowano wzrost ceny bieli tytanowej.
Wynikał on głównie z ograniczeń produkcyjnych, rosnącego sezonowo popytu oraz niskich zapasów
magazynowych u producentów. Na początku lutego na instalacji firmy Huntsman w Pori (Finlandia),
wystąpiła poważna awaria, która spowodowała zatrzymanie produkcji na wiele miesięcy. Produkcja
z tej instalacji stanowiła ok. 10% zapotrzebowania na biel na rynkach europejskich. Tymczasem,
z powodów środowiskowych około 15% instalacji produkcyjnych w Chinach zostało wyłączonych.
Na chińskich producentów bieli tytanowej przypada 30% globalnych zdolności produkcyjnych. Wzrost
cen w Chinach sięgał ok. 20%. Na rynku odnotowano trudności w zakupie bieli w transakcjach spot.
Notowania cen bieli tytanowej, ilmenitu
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Źródło: ICIS, CCM.
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Średnia
Q1 2016
EUR/t

Średnia
Q1 2017
EUR/t

Q/Q
%

3-2017
EUR/t

MIN
2017
EUR/t

MAX
2017
EUR/t

1 955

2 230

14

2 230

2 230

2 230

81

248

207

278

232

278

Biel tytanowa
(FD NWE)
Ilmenit
(ex Works Chiny)
Źródło: ICIS, CCM.

Ograniczenia produkcyjne ilmenitu i szlaki tytanowej w Chinach oraz i u innych producentów
powodowały wzrost ceny tych surowców także w I kwartale 2017 roku, kontynuując trend wzrostowy
z ubiegłego roku.

SEGMENT ENERGETYKA
Gaz ziemny
Notowania cen gazu ziemnego
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Źródło: PGNiG Taryfa, ICIS.
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Źródło: PGNiG Taryfa, ICIS.

Ceny gazu na rynku europejskim w pierwszym kwartale 2017 roku utrzymywały się na bardzo
wysokim poziomie. Były o ok. 45% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pierwsza
połowa kwartału była okresem z dużo niższą temperaturą znacznie odbiegającą od prognoz i od
sezonowej normy. W rezultacie dużo wyższe od oczekiwanego było zużycie gazu na cele komunalne,
a także energetyczne. Ze względu na bardzo wysokie ceny węgla, gaz wypierał go z miksu
energetycznego. Dobowe zużycie gazu było o ponad 20% wyższe od średniej z lat poprzednich.
W szybkim tempie opróżniane były zbiorniki gazu. Również porozumienie państw zrzeszonych
w OPEC o ograniczeniu poziomu produkcji ropy spowodowało wzrost jej cen i przełożyło się na
wzrost cen kontraktów gazowych indeksowanych cenami ropy. Wzrost temperatur i spadek
zapotrzebowania na gaz w drugiej połowie kwartału oraz zapowiedź cieplejszych od normy
kolejnych miesięcy spowodowały spadek cen.
Według najnowszych prognoz ceny gazu począwszy od kwietnia będą powoli i nieprzerwanie rosnąć
do końca tego roku. Średnią cenę roczną w 2017 roku szacuje się na ok. 17,5 EUR/MWh (wyższa
o 3,5 EUR/MWh od ubiegłorocznej). Zatłaczanie gazu do pustych obecnie magazynów może
zniwelować oczekiwaną latem nadpodaż gazu i presję na jego notowania.
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Energia elektryczna
Notowania cen energii elektrycznej
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Źródło: TGE.
IRDN - Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej, liczona po dacie dostawy dla całej doby

Energia elektryczna

Średnia
Q1 2016
PLN/MWh

Średnia
Q1 2017
PLN/MWh

Q/Q
%

3-2017
PLN/MWh

MIN 2017
PLN/MWh

MAX
2017
PLN/MWh

153,4

154,9

1

147,9

98,08

214,72

Źródło: TGE.

Średnie ceny energii elektrycznej na RDN TGE w I kwartale 2017 roku nadal utrzymywały się na
relatywnie niskim poziomie (nieco poniżej 155 PLN/MWh), w stosunku do analogicznego okresu
poprzedniego roku wzrosły o 1%. W porównaniu do IV kwartału 2016 roku poziom cen obniżył się
o 3% na co wpływ miały: zmienność temperatury otoczenia, poziom generacji wiatrowej oraz
poziom dostępności mocy w elektrowniach konwencjonalnych.
W perspektywie roku przewiduje się nieznaczny wzrost cen energii.

Węgiel
Notowania cen węgla kamiennego
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Źródło: notowania ARA.
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Węgiel
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Q/Q
%
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45,3

81,1

79

74,9

72,2

90,9

Źródło: notowania ARA.

W I kwartale 2017 roku zanotowano niewielki trend spadkowy cen węgla w stosunku do cen
osiągniętych na koniec 2016 roku. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrost
cen wyniósł 80%, a średnia cena węgla w tym okresie osiągnęła poziom 81 USD/t.
Za wzrostem cen światowych podążały również ceny na rynku krajowym. W Polsce zniknęła
nadpodaż tego surowca, co stało się skutkiem trwającej restrukturyzacji kopalń i spadkiem
produkcji węgla. W bieżącym roku przewiduje się utrzymanie przez skonsolidowane górnictwo
osiągniętego poziomu cen.
Analitycy przewidują w drugiej połowie 2017 roku kontynuację trendu spadkowego, jednakże
nie przewidują powrotu do niskich cen, a cenę równowagi szacują na poziomie 65-70 USD/t.

2.3. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe
2.3.1. Skonsolidowane wyniki finansowe
Grupa Azoty osiągnęła w I kwartale 2017 roku dodatni wynik EBITDA kształtujący się na poziomie
447 652 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 250 061 tys. zł.
Powyższe wyniki ekonomiczne były odpowiednio niższe o 69 010 tys. zł oraz o 56 930 tys. zł od
wyników uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego.
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk ze sprzedaży
Strata na pozostałej działalności
operacyjnej
Zysk na działalności operacyjnej
Przychody/(Koszty) finansowe netto
Zysk z udziałów w jednostkach
stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

1 kw. 2017
2 687 201
(2 010 678)
676 523
(175 648)
(172 114)
328 761

1 kw. 2016
2 475 634
(1 744 817)
730 817
(162 138)
(174 199)
394 480

zmiana
211 567
(265 861)
(54 294)
(13 510)
2 085
(65 719)

zmiana %
8,5
15,2
(7,4)
8,3
(1,2)
(16,7)

(15 092)
313 669
955

(5 255)
389 225
(11 518)

(9 837)
(75 556)
12 473

187,2
(19,4)
(108,3)

3 574
318 198
(68 137)

2 708
380 415
(73 424)

866
(62 217)
5 287

32,0
(16,4)
(7,2)

Zysk netto

250 061

306 991

(56 930)

(18,5)

EBIT
Amortyzacja
EBITDA

313 669
133 983
447 652

389 225
127 437
516 662

(75 556)
6 546
(69 010)

(19,4)
5,1
(13,4)

Źródło: Opracowanie własne.

Poziom przychodów ze sprzedaży wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
o 8,5%, jednak przy równoczesnym zwiększeniu się poziomu kosztów własnych sprzedaży (o 15,2%)
wypracowany zysk brutto ze sprzedaży był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego o 54 294 tys. zł.
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Zysk ze sprzedaży, uwzględniający koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, wyniósł 328 761 tys. zł
i zmniejszył się o 65 719 tys. zł w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.
W I kwartale 2017 roku na pozostałej działalności operacyjnej Grupa odnotowała ujemny wynik
w wysokości (15 092) tys. zł, co wpłynęło na obniżenie wyniku EBIT. Wynik EBIT ukształtował się na
poziomie 313 669 tys. zł.

2.3.2. Wyniki finansowe segmentów
EBIT w ujęciu segmentów
NawozyAgro
Przychody zewnętrzne ze
sprzedaży
Zysk/(Strata) ze sprzedaży
EBIT

1 523 230
214 345
214 546

Tworzywa

Chemia

410 890
53 424
53 978

646 774
73 095
73 266

Energetyka

Pozostałe

62 109
1 147
1 223

44 198
(13 250)
(29 344)

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik ze sprzedaży produktów Grupy Azoty w I kwartale 2017 roku był determinowany przede
wszystkim sytuacją rynkową w segmencie Nawozy-Agro. Poziom przychodów ze sprzedaży
w segmencie Nawozy-Agro obniżył się o 3,4% w relacji do porównywalnego okresu roku
poprzedniego. Wzrost przychodów nastąpił w pozostałych segmentach: w segmencie Tworzywa
o 47,7%, w segmencie Chemia o 20,9%, w segmencie Energetyka o 3,0% oraz w segmencie Pozostałe
o 69,4%.
Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych
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Źródło: Opracowanie własne.
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Struktura przychodów ze sprzedaży według segmentów operacyjnych
1 kw. 2017

2,3%

1,6%
Segment Nawozy-Agro
Segment Tworzywa

24,1%

Segment Chemia
56,7%

Segment Energetyka
Segment Pozostałe

15,3%

1 kw. 2016

2,4% 1,1%
Segment Nawozy-Agro

21,6%

Segment Tworzywa

Segment Chemia
63,7%
11,2%

Segment Energetyka

Segment Pozostałe

Źródło: Opracowanie własne.

Udział poszczególnych segmentów w strukturze przychodów, w porównaniu do I kwartału 2016 roku,
uległ zmianom - wzrósł w segmentach Tworzywa (o 4,1 pp.), Chemia (o 2,5 pp.), i Pozostałe
(0,6 pp.), zmniejszył się w segmentach Nawozy-Agro (o 7,0 pp.) i Energetyka (o 0,1 pp.).

Segment Nawozy-Agro
W I kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły 1 523 230 tys. zł
i stanowiły 56,7% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. W porównaniu do I kwartału
2016 roku poziom przychodów i udział segmentu w przychodach ogółem Grupy uległ zmniejszeniu.
Na działalności segmentu Nawozy-Agro odnotowano dodatni wynik EBIT.
Około 70,9% sprzedaży produktów segmentu Nawozy stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.

Segment Tworzywa
Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2017 roku w segmencie Tworzywa wyniosły 410 890 tys. zł
i stanowiły 15,3% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Wartość przychodów segmentu
zwiększyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 47,7%. Odnotowano na
działalności tego segmentu zysk ze sprzedaży oraz dodatni wynik EBIT w wysokości 53 978 tys. zł.
Ponad 91,2% przychodów ze sprzedaży produktów zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach
zagranicznych.

Segment Chemia
W I kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Chemia wyniosły 646 774 tys. zł i były
wyższe od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Udział segmentu
Chemia w całości osiąganych przychodów kształtuje się na poziomie 24,1%. Poziom przychodów
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wzrósł o 20,9%. W porównaniu do I kwartału 2016 roku wynik EBIT tego segmentu zwiększył się i
osiągnął poziom 73 266 tys. zł.
Około 63,7% sprzedaży produktów segmentu Chemia stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Segment Energetyka
Przychody ze sprzedaży w segmencie Energetyka w I kwartale 2017 roku wyniosły 62 109 tys. zł
i stanowiły około 2,3% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Przychody tego segmentu
wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 3,0%. Na działalności tego
segmentu odnotowano dodatni wynik EBIT.

Segment Pozostałe
W segmencie Pozostałe w I kwartale 2017 roku odnotowano przychody ze sprzedaży na poziomie
44 198 tys. zł. Stanowią one 1,6% całkowitych przychodów ze sprzedaży, a ich wartość zwiększyła
się w porównaniu do I kwartału 2016 roku o 69,4%. Wygenerowany wynik EBIT segmentu Pozostałe
w I kwartale 2017 roku był ujemny.

2.3.3. Struktura kosztów rodzajowych
Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2017 roku kształtowały się na poziomie
2 370 876 tys. zł i były wyższe od poniesionych w okresie porównawczym o 287 791 tys. zł.
Obniżeniu uległy jedynie koszty podatków i opłat. Wzrosły koszty amortyzacji, koszty związane
z wynagrodzeniami, narzutami i pozostałymi świadczeniami oraz pozostałe koszty rodzajowe.
Koszty w układzie rodzajowym

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

1 kw. 2017
133 053
1 507 848
262 468

1 kw. 2016
126 522
1 268 379
239 612

zmiana
6 531
239 469
22 856

zmiana %
5,2
18,9
9,5

332 087
90 248
45 172
2 370 876

314 017
95 934
38 621
2 083 085

18 070
(5 686)
6 551
287 791

5,8
(5,9)
17,0
13,8

Źródło: Opracowanie własne.

Inne koszty rodzajowe
Inne koszty rodzajowe, z wyłączeniem zużycia materiałów i energii, w I kwartale 2017 roku
stanowiły 36,4% kosztów rodzajowych ogółem. W porównywalnym okresie 2016 roku ich udział
stanowił 39,1%. Struktura tych kosztów uległa w stosunku do okresu porównawczego niewielkim
zmianom.
Struktura innych kosztów rodzajowych [w %]

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

1 kw. 2017

1 kw. 2016

5,6
11,1

6,1
11,5

14,0
3,8
1,9

15,1
4,6
1,9

36,4

39,1

Źródło: Opracowanie własne.
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2.3.4. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów
W I kwartale 2017 roku wartość aktywów Grupy Azoty wzrosła do poziomu 11 341 997 tys. zł,
tj. o 479 775 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 31 marca 2016 roku. Na dzień
31 marca 2017 roku stan aktywów trwałych wyniósł 7 713 993 tys. zł, a stan aktywów obrotowych
3 628 004 tys. zł.
Do najistotniejszych zmian, jakie nastąpiły po stronie aktywów sprawozdania z sytuacji finansowej
w I kwartale 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, można zaliczyć:
 wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych o 12,0%,
 wzrost wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych o 14,1%,
 spadek wartości pozostałych aktywów finansowych o 21,6%,
 spadek wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 12,9%.
Struktura aktywów

Aktywa trwałe, w tym:
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Prawo wieczystego użytkowania
gruntów
Inwestycje wyceniane metodą praw
własności
Aktywa obrotowe, w tym:
Należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe
Zapasy
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa finansowe
Prawa majątkowe
Aktywa razem

1 kw. 2016*

1 kw. 2017
7 713 993
6 470 933
523 583

przekształcone

7 067 015
5 779 456
528 092

zmiana
646 978
691 477
(4 509)

zmiana %
9,2
12,0
(0,9)

481 928

484 975

(3 047)

(0,6)

113 979

108 304

5,2

3 628 004

3 795 207

5 675
(167
203)

(4,4)

850
850
866
430
909

161 638
(61 526)
(110 438)
(115 400)
(65 045)

14,1
(6,7)
(12,9)
(21,6)
(19,4)

10 862 222

479 775

4,4

1 306
850
745
420
270

488
324
428
030
864

11 341 997

1 144
911
855
535
335

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.2.c) w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Istotne zmiany jakie nastąpiły po stronie pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej w badanym
okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:
 wzrost stanu zobowiązań długoterminowych o 22,7%,
 wzrost stanu zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek o 36,6%,
 zmniejszenie stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek o 44,2%.
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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
Zobowiązania z tytułu kredytów,
pożyczek
Dotacje
Pozostałe zobowiązania finansowe
Pasywa razem

1 kw. 2017

1 kw. 2016*
przekształcone

zmiana

zmiana %

7 402 844
2 180 237

7 191 160
1 777 035

211 684
403 202

2,9
22,7

1 464 651

1 072 465

392 186

36,6

320 773

326 757

(5 984)

(1,8)

213 754
98 324
68 010

214 015
100 191
49 759

(0,1)
(1,9)
36,7

1 758 916

1 894 027

(261)
(1 867)
18 251
(135
111)

(7,1)

1 437 889

1 447 138

(9 249)

(0,6)

101 583
87 602
47 573
11 341 997

181 960
85 872
70 382
10 862 222

(80 377)
1 730
(22 809)
479 775

(44,2)
2,0
(32,4)
4,4

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.2.c) w Informacji
dodatkowej do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2.3.5. Wskaźniki finansowe
Wskaźniki rentowności

Rentowność
Rentowność
Rentowność
Rentowność
ROA
ROCE
ROE
Rentowność

brutto na sprzedaży
EBIT
EBITDA
zysku netto

aktywów trwałych

1 kw. 2017
25,2%
11,7%
16,7%
9,3%
2,2%
3,3%
3,4%
3,2%

1 kw. 2016*
przekształcone

29,5%
15,7%
20,9%
12,4%
2,8%
4,3%
4,3%
4,3%

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.2.c) 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, 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

Wskaźniki płynności
Grupa Azoty

Strona 59 z 79

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I kwartał 2017 roku
Komentarz Zarządu do wyników za I kwartał 2017 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

1 kw. 2016*

1 kw. 2017
Wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik wysokiej płynności
Wskaźnik podwyższonej płynności

przekształcone

2,1
1,6
0,4

2,0
1,5
0,5

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.2.c) 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 netto
1 699 698

2 000 000

1 703 091

1 800 000

1 901 180
1 696 444

1 869 088
1 685 182

1 616 774

1 600 000
1 400 000

1 550 153

1 306 833

1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
-

Źródło: Opracowanie własne.

Wskaźniki efektywności zarządzania

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

1 kw. 2017

1 kw. 2016

38
44
64
17

47
42
75
14

Źródło: Opracowanie własne.

Konstrukcje wskaźników:
Okres rotacji zapasów – zapasy * 90 / koszt własny sprzedaży
Okres inkasa należności – należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe * 90 / przychody ze sprzedaży
Okres spłaty zobowiązań – zobowiązania z tytułu dostaw i usług * 90 / koszt własny sprzedaży
Cykl gotówkowy/konwersji gotówki – okres rotacji zapasów + okres inkasa należności - okres spłaty
zobowiązań
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Wskaźniki zadłużenia
Rodzaj wskaźnika
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia
długoterminowego
Wskaźnik zadłużenia
krótkoterminowego
Wskaźnik pokrycia zadłużenia
kapitałem własnym
Wskaźnik pokrycia zobowiązań z
tytułu odsetek

1 kw. 2016*

1 kw. 2017
34,7%

przekształcone

19,2%

16,4%

15,5%

17,4%

187,9%

195,9%

3 447,3%

4 687,7%

33,8%

Źródło: Opracowanie własne.

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.2.c) 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

2.4. 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 generowanie nadwyżek z działalności operacyjnej pozwalających na dalsze ich
regulowanie w terminach płatności.
Grupa zarządza płynnością poprzez utrzymywanie bezpiecznego, odpowiedniego do skali
prowadzonej działalności, stanu nadwyżek środków pieniężnych i wolnych limitów kredytowych oraz
limitów Umowy o Finansowanie Wewnątrzgrupowe, służącej m.in. ich efektywnej redystrybucji.

2.5. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Wszystkie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Grupy Azoty były w I kwartale 2017 roku
realizowane terminowo i nie występuje zagrożenie ich dalszej obsługi.
Grupa posiada wolne limity o charakterze parasolowym w ramach kredytu bieżącego powiązanego
ze strukturą cash-poolingu rzeczywistego oraz w ramach kredytu wielocelowego, którymi Jednostka
Dominująca może zarządzać w sytuacji zmieniającego się zapotrzebowania na środki
w poszczególnych spółkach z Grupy. Uzupełniająco Grupa Kapitałowa posiada wolne limity
bilateralnych kredytów bieżących i wielocelowych w spółkach Grupy.
Łączna wartość wolnych limitów kredytów bieżących i wielocelowych Grupy na 31 marca 2017 roku
wynosiła 447 mln zł.
Ponadto Grupa Azoty posiada dostęp do limitu konsorcjalnego Kredytu Odnawialnego w kwocie
1 500 mln zł, który wg stanu na 31 marca 2017 roku był wykorzystany do kwoty 717 mln zł,
natomiast kwota w wysokości 783 mln zł pozostaje do wykorzystania na cele ogólne, w tym na
finansowanie zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze strategii Grupy Kapitałowej.
Grupa Azoty posiada także długoterminowe umowy Kredytu z EBI w kwocie 550 mln zł, który wg
stanu na 31 marca 2017 roku był w całości wykorzystany w EUR do równowartości w/w limitu oraz
Kredytu z EBOIR w kwocie 150 mln zł, wykorzystanego na 31 marca 2017 roku do kwoty 10 mln zł,
z przeznaczeniem na finansowanie wybranych zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze strategii
Grupy Kapitałowej, a tym samym dysponowała wolnym limitem tego kredytu w kwocie 140 mln zł.
Ponadto Grupa Azoty posiadała wolne limity pożyczek o charakterze inwestycyjnych w kwocie
4,5 mln zł.
Łącznie stan wolnych limitów umów o finansowanie Grupy na 31 marca 2017 roku wynosił
1 375 mln zł.
Grupa Azoty
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Standing finansowy Grupy Kapitałowej jest wysoki i nie występują istotne zagrożenia, ani też ryzyka
pogorszenia się tego standingu w przyszłości. Grupa Kapitałowa spełnia jednolite kowenanty umów
kredytowych, zgodnie z którymi posiada możliwość istotnego zwiększenia skali zobowiązań
finansowych, w sytuacji wystąpienia takiego zapotrzebowania.

2.6. Rodzaj oraz kwoty nietypowych pozycji wpływających na aktywa,
pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków
pieniężnych
Dokonanie odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych przez spółkę Elektrownia
Puławy Sp. z o.o. – szczegóły zostały przedstawione w pkt. 2.1.
Poza powyższym nie wystąpiły inne nietypowe pozycje w sposób istotny wpływające na aktywa,
pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych Grupy.

2.7. Inne informacje
Pozyskiwanie środków unijnych
 W dniu 31 stycznia 2017 roku Jednostka Dominująca podpisała z Ministerstwem Rozwoju Aneks
aktualizujący harmonogramy do umowy z dnia 2 września 2016 roku na finansowe wsparcie kwotą
20 mln zł budowy Centrum Badawczo Rozwojowego w Tarnowie, w ramach działania „Wsparcie
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 W dniu 9 marca 2017 roku zakończył się okres trwałości dotyczący projektu „Przebudowa
instalacji demineralizacji wody w ZA „Puławy” S.A.” zrealizowanego w Grupie Azoty PUŁAWY
w ramach umowy z dnia 18 maja 2009 roku zawartej z NFOŚiGW.
 W dniu 6 marca 2017 roku wpłynęły do Grupy Azoty PUŁAWY środki z Europejskiego Funduszu
Rolnego Gwarancji (EFRG), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w kwocie
3 022,52 zł z tytułu jednolitej płatności obszarowej za 2016 rok.
 W dniu 2 lutego 2017 roku Grupa Azoty PUŁAWY podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju w Warszawie o dofinansowanie projektu „Opracowanie i wdrożenie zaawansowanego
systemu sterowania (APC) dla instalacji wytwarzania amoniaku”. Maksymalna kwota
dofinansowania wynosi 1 101 760,11 zł.

2.8. Realizacja głównych inwestycji
Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Grupę Kapitałową Grupa Azoty w okresie od
1 stycznia 2017 do 31 marca 2017 roku wyniosły 218 784 tys. zł (razem z wydatkami na komponenty,
remonty znaczące i ulepszenia).
Struktura nakładów inwestycyjnych przedstawiała się następująco:






Inwestycje związane z rozwojem biznesu
Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu
Inwestycje mandatowe
Zakupy gotowych dóbr
Pozostałe (komponenty, remonty znaczące, inne)

Grupa Azoty

130 542
56 456
20 146
4 224
7 416

tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
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Struktura nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty w I kwartale 2017 roku
1,9% 3,4%

Inwestycje związane z rozwojem biznesu

9,2%

Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu
Inwestycje mandatowe
Zakupy gotowych dóbr
Pozostałe

59,7%

25,8%

Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków inwestycyjnych Grupy Azoty w I kwartale 2017 roku:









63
36
71
39
2
2
1

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

542
580
316
557
849
659
768
513

tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł

Najważniejsze realizowane inwestycje Grupy Azoty – Jednostka Dominująca

Nazwa inwestycji
Wytwórnia
Poliamidów II 80 tt/r
Instalacja Granulacji
Mechanicznej II

Budowa Centrum B+R
Grupy Azoty S.A. w
Tarnowie
Turbozespół
upustowo
kondensacyjny w EC 20 MW

Budżet
inwestycji

320 000

141 000

74 100

63 000

Poniesione
nakłady

253 607

Grupa Azoty

Opis inwestycji

Poprawa efektywności
zagospodarowania produkowanego
42 766 w ramach Grupy kaprolaktamu

Planowany
termin
zakończenia

2017

123 193

Optymalizacja asortymentu nawozów
oraz dalsze podwyższenie wartości
9 537 siarczanu amonu

2017

356

Rozbudowa infrastruktury badawczo –
rozwojowej pozwalająca na
zwiększenie skali własnych prac
badawczych, stworzenie możliwości
weryfikacji wyników badań w skali
półtechnicznej oraz powiększenie
potencjału Grupy Azoty w obszarze
241 B+R

2018

Zoptymalizowanie obciążenia
istniejących turbozespołów
114 przeciwprężnych

2017

50 195

Intensyfikacja
instalacji kwasu
azotowego
technicznego
59 500

Poniesione
nakłady w
I kwartale
2017 roku

8

Obniżenie średniego kosztu kwasu
azotowego w efekcie zastąpienia
droższego kwasu z zakupu tańszą
produkcją własną, co pozwoli na
uniezależnienie od zewnętrznych
8 dostaw kwasu azotowego technicznego

2018
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Nazwa inwestycji

Instalacja
odsiarczania spalin

Budżet
inwestycji

45 400

Instalacja
odazotowania spalin

44 600

Intensyfikacja
zdolności
produkcyjnych
amoniaku

44 500

Poniesione
nakłady

31 848

38 650

Poniesione
nakłady w
I kwartale
2017 roku

Opis inwestycji

Redukcja poziomu dwutlenku siarki
i pyłów w spalinach z pracującego
w Elektrociepłowni kotła nr 5 i
uzyskanie wymaganych poziomów
standardów emisyjnych zgodnych
z Dyrektywą IED oraz zapewnienie
ciągłości produkcji energii
1 213 elektrycznej i cieplnej

Planowany
termin
zakończenia

2017

Redukcja poziomu tlenków azotu
w spalinach z pracującego w
Elektrociepłowni kotła nr 5 i uzyskanie
wymaganych poziomów standardów
emisyjnych zgodnych z Dyrektywą IED,
oraz zapewnienie ciągłości produkcji
140 energii elektrycznej i cieplnej

2017

Zwiększenie produkcji amoniaku
własnego o ok. 100 t/d

2016

Najważniejsze realizowane inwestycje Grupy Azoty – Grupa Azoty KĘDZIERZYN

Nazwa inwestycji

Nowa
Elektrociepłownia w
Grupie Azoty
KĘDZIERZYN - etap I
Modernizacja węzła
sprężania gazu
syntezowego dla
potrzeb Wytwórni
Amoniaku

Estry Specjalne I

Kompresor gazu
surowego (GHH)

Modernizacja
instalacji mocznika

Grupa Azoty

Budżet
inwestycji

375 059

180 000

43 435

31 600

30 000

Poniesione
nakłady

308 402

Poniesione
nakłady w
I kwartale
2017 roku

Opis inwestycji

Planowany
termin
zakończenia

21 240

Odtworzenie mocy wytwórczych
energii cieplnej i elektrycznej
elektrociepłowni wraz
z dostosowaniem do zmian ilościowych
w zapotrzebowaniu na energię cieplną
i elektryczną oraz w oparciu o
rozwiązania zgodne z rosnącymi
wymaganiami środowiskowymi

Zakończono
w dniu
23.03.2017

108

Odtworzenie zdolności sprężania gazu
syntezowego dla potrzeb Wytwórni
Amoniaku poprzez zabudowę nowych
48 kompresorów

2020

4 496

Zwiększenie palety produkowanych
plastyfikatorów. Budowa nowej
instalacji, w której będzie możliwe
wytwarzanie kilku różnych estrów dla
zastosowań specjalnych, jest
odpowiedzią na zmieniający się
dynamicznie rynek plastyfikatorów,
zwłaszcza wykorzystywanych, jako
86 zmiękczacze do polichlorku winylu

2018

5 929

26 373

Wymiana istniejącego
zdekapitalizowanego, zawodnego
technicznie i nieefektywnego
kompresora gazu surowego K-102
(GHH), sprężającego gaz procesowy po
półspalaniu na Wydziale Gazu
Syntezowego, na nowy kompresor
dzięki czemu poprawie ulegnie
niezawodność i dyspozycyjność węzła
3 622 sprężania oraz całego WGS OXO

2018

Ograniczenie wpływu instalacji na
środowisko wraz z uzyskaniem
dodatkowej zdolności produkcyjnej
2 264 i poprawa efektywności procesu

2017
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Nazwa inwestycji
Modernizacja
Oczyszczalni
Biologicznej na
Wydziale
Oczyszczalni i
Kanalizacji w
Jednostce
Infrastruktury

Budżet
inwestycji

16 150

Poniesione
nakłady

9 160

Poniesione
nakłady w
I kwartale
2017 roku

Opis inwestycji

Znacząca poprawa jakości
oczyszczanych ścieków – dotrzymanie
warunków Decyzji Wodnoprawnej,
w której określone zostały najwyższe
dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń w ściekach
odprowadzanych do rzeki Odry,
podniesienie bezpieczeństwa pracy
232 oraz dotrzymanie warunków BAT.

Planowany
termin
zakończenia

2018

Najważniejsze realizowane inwestycje Grupy Azoty – Grupa Azoty POLICE

Nazwa inwestycji
Instalacja do
produkcji propylenu
metodą
odwodornienia
propanu (PDH) wraz
z infrastrukturą
(Spółka PDH
Polska S.A.)
Węzeł oczyszczania
spalin wraz z
modernizacją
elektrociepłowni ECII

Modernizacja
instalacji amoniaku

Zmiana technologii
produkcji kwasu
fosforowego

Rozwój Logistyki
Grupy Azoty POLICE II etap
Modernizacja
turbozespołu TUP-12
(TG1) oraz urządzeń
pomocniczych
Wymiana suszarni
nawozów

Budżet
inwestycji

2 700 000

226 000

156 900

67 000

29 738

16 000

12 000

Poniesione
nakłady

Poniesione
nakłady w
I kwartale
2017 roku

Opis inwestycji

Planowany
termin
zakończenia

102 866

Budowa instalacji produkującej
propylen metodą odwodornienia
propanu (PDH). W ramach projektu
powstanie też blok energetyczny oraz
rozbudowany zostanie port morski
24 130 w Policach o terminal chemikaliów

2021

192 031

Dostosowanie pracy instalacji
elektrociepłowni do wymagań
15 641 Dyrektywy 2010/75/UE

2018

156 504

Obniżenie energochłonności procesu
produkcji amoniaku oraz poprawa
niezawodności pracy poszczególnych
6 292 jej węzłów

2017

29 575

Poprawa efektywności produkcji oraz
jakości produkowanego kwasu
fosforowego (zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń w kwasie i ilości
1 895 odpadów)

2018

29 250

Zwiększenie zarówno ilości stanowisk
załadunkowych nawozów na paletach
oraz w big-bagach na samochody, jak
i dostępnej przestrzeni odkładczej na
3 970 nawozy w obu rodzajach opakowań

2017

Zwiększenie niezawodności,
bezpieczeństwa, elastyczności
i jakości regulacji turbiny w każdym
2 601 stanie ruchowym

2018

3 200

120

Wymiana suszarni na nową pozwoli na
bezawaryjne prowadzenie procesu
120 technologicznego suszenia nawozów

2017

Najważniejsze realizowane inwestycje Grupy Azoty – Grupa Azoty PUŁAWY

Nazwa inwestycji

Budowa Elektrowni
Puławy*)

Grupa Azoty

Budżet
inwestycji

1 125 000

Poniesione
nakłady

9 413

Poniesione
nakłady w
I kwartale
2017 roku

Opis inwestycji

Podstawową funkcją elektrowni
(bloku gazowo-parowego) będzie
wytwarzanie ciepła technologicznego
i grzewczego oraz energii
elektrycznej w wysokosprawnej
554 kogeneracji

Planowany
termin
zakończenia

-*)
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Nazwa inwestycji
Modernizacja
instalacji kwasu
azotowego oraz
budowa nowych
instalacji kwasu
azotowego,
neutralizacji i
produkcji nowych
nawozów na bazie
kwasu azotowego
Wytwórnia nawozów
granulowanych na
bazie saletry
amonowej

Wymiana
turbozespołu TG-2

Zwiększenie
wolumenu i
optymalizacja
produkcji ciekłego
dwutlenku węgla
Zakup i zabudowa
kompresora gazu
syntezowego
Wykonanie instalacji
do kompaktowania
nawozów (GZNF
„Fosfory” Sp. z o.o.)

Budżet
inwestycji

695 000

385 000

99 000

35 262

24 400

Poniesione
nakłady

Poniesione
nakłady w
I kwartale
2017 roku

Opis inwestycji

Planowany
termin
zakończenia

Zwiększenie efektywności produkcji
kwasu azotowego oraz poprawa
ekonomiki wytwarzanych na jego
130 bazie nawozów

2021

59 387

Poprawa jakości nawozów na skutek
zastosowania nowoczesnej granulacji
7 433 mechanicznej

2020

21 712

Zwiększenie sprawności wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła
w skojarzeniu poprzez wymianę
turbozespołu upustowokondensacyjnego TG-2 o mocy 30
MWe na nową jednostkę o mocy
nominalnej 37 MWe w ramach
modernizacji układu elektro10 322 energetycznego

2017

48

Zagospodarowanie istniejącej
nadwyżki surowego CO2 z przerobu
gazu ziemnego, która będzie
wykorzystana do produkcji
dodatkowych ilości ciekłego
dwutlenku węgla, przy jednoczesnym
1 zwiększeniu pojemności stokażu

2018

674

382

Zwiększenie zdolności produkcyjnych
amoniaku oraz zwiększenie
259 bezpieczeństwa procesowego

2019

Rozszerzenie oferty sprzedażowej
Spółki oraz obniżenie kosztów
produkcji nawozów poprzez
zastosowanie tańszych surowców
i mniej energochłonnej technologii

2017

12 000

*) W dniu 31 marca 2017 roku Spółka Elektrownia Puławy Sp. z o.o., prowadząca postępowanie przetargowe na wybór
generalnego wykonawcy w ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe”, podjęła
decyzję o nie dokonywaniu wyboru oferty i zamknięciu przetargu. Projekt zakładający realizację przedsięwzięcia
w oparciu o ww. założenia zgodnie z uchwałami Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty PUŁAWY z dnia 31 marca
2017 roku nie będzie kontynuowany.
Jednocześnie w dniu 31 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki udzieliła Zarządowi kierunkowej zgody na prowadzenie
działań związanych z przygotowaniami do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie bloku
energetycznego w oparciu o węgiel kamienny, w szczególności na prowadzenie prac koncepcyjno-analitycznych,
a następnie opracowanie dokumentacji do postępowania na wybór wykonawcy. Blok energetyczny, dostosowany do
potrzeb Spółki, ma zapewniać dostawy energii elektrycznej i ciepła dla Grupy Azoty PUŁAWY.

Najważniejsze realizowane inwestycje Grupy Azoty – Grupa Azoty SIARKOPOL

Nazwa inwestycji
Wykonanie
modernizacji instalacji
Siarki
Nierozpuszczalnej SNII

Grupa Azoty

Budżet
inwestycji

Poniesione
nakłady

19 000

4 453

Poniesione
nakłady w
I kwartale
2017 roku

Opis inwestycji

Uzyskanie projektowej zdolności
752 produkcyjnej instalacji 5 tys. t/rok

Planowany
termin
zakończenia

2017
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Najważniejsze realizowane inwestycje Grupy Azoty – Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

Nazwa inwestycji

Budżet
inwestycji

Poniesione
nakłady

Centrum logistyczne
7 500

486

Poniesione
nakłady w
III kwartale
2016 roku

Opis inwestycji

Planowany
termin
zakończenia

Nowe centrum logistyczne wraz
z zapleczem biurowym będzie
świadczyło usługi związane z
magazynowaniem, pakowaniem
i dystrybucją produktów
414 pochodzących z Grupy Azoty

2018

2.9. Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie, co
najmniej kolejnego okresu sprawozdawczego
Kursy walut
Utrzymanie długoterminowego ratingu Polski przez agencje ratingowe i dobra sytuacja krajowego
budżetu, w sytuacji dalszego stabilnego rozwoju zarówno gospodarki polskiej jak i głównych
gospodarek światowych, skutkowały w I kwartale 2017 roku wykorzystaniem potencjału umocnienia
się PLN do EUR i USD.
Natomiast potencjalne ryzyka zewnętrzne związane m.in. z przewidywanym nawrotem spowolnienia
gospodarczego w Chinach oraz symptomami narastających trudności w realizacji obietnic
wyborczych w USA wpływać mogą w II kwartale 2017 roku na podwyższenie zmienności i wzrost
awersji do ryzyka na świecie, a w efekcie skutkować okresowym osłabieniem się złotówki do EURO
i USD.
Oczekuje się, że w dalszej perspektywie II półrocza 2017 roku kurs PLN do EUR będzie utrzymywał
się w średnioterminowym przedziale równowagi 4,20-4,35, z tendencją do ponownej ograniczonej
aprecjacji w sytuacji utrzymania dobrych wyników polskiej gospodarki oraz niewystąpienia eskalacji
zagrożeń zewnętrznych. Z kolei kurs PLN do USD będzie podążał za zmiennością kursu EUR do USD,
w tym ograniczonego osłabienia w okresach realizacji kolejnych podwyżek stóp procentowych przez
FED.
Dotychczasowe oraz oczekiwane zmiany kursu PLN do USD i EUR nie powinny zagrażać osiągnięciu
planowanych w II kwartale 2017 roku wyników, w odniesieniu do ekspozycji walutowej Grupy Azoty,
zważywszy że oczekiwane korekcyjne osłabienie waluty krajowej do EUR i USD winno wypłaszczyć
skalę aprecjacji złotówki.

Krajowe stopy procentowe
W I kwartale 2017 roku krajowe stopy procentowe utrzymywane były na stałym poziomie i zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedziami Prezesa NBP nie powinny ulec zmianie perspektywie do końca
2017 roku. Podstawowa stopa bazowa oprocentowania kredytów Grupy Azoty (WIBOR 1M), winna
pozostać na poziomie ok. 1,7%, co korzystnie wpływa na stabilizację kosztów finansowania Grupy
Azoty na relatywnie niskim poziomie oraz bezpieczną obsługę zadłużenia, również w przypadku
planowanego zwiększania jego skali na finansowanie działalności inwestycyjnej.
Pomimo kontynuacji wzrostu gospodarczego w krajach strefy EURO oraz stopniowego wzrostu
inflacji, Europejski Bank Centralny nadal utrzymuje poluzowanie ilościowe polityki pieniężnej oraz
politykę ujemnych stóp procentowych, które powinny pozostać na obecnym poziomie do końca
2017 roku.
Z kolei amerykański FED będzie kontynuował w 2017 roku stopniowe ograniczanie luzowania polityki
pieniężnej, przy czym do końca 2017 roku zrealizuje zapowiadane wcześniej kolejne podwyżki stóp
procentowych po 0,25%, w związku z utrzymującym się ożywieniem gospodarczym w USA i obawą
o wzrost presji inflacyjnej.
Podsumowując, wydaje się że relatywnie małe jest prawdopodobieństwo niekorzystnych zmian
obecnych niskich stóp referencyjnych do końca 2017 roku, w odniesieniu do walut w których
finansuje się Grupa Azoty (tj. PLN, EUR), a tym samym jako niskie należy ocenić ryzyko pogorszenia
się sytuacji finansowej lub wyników działalności Grupy z powodu wzrostu kosztów obsługi
zobowiązań finansowych.
Prawdopodobieństwo ograniczonego podwyższenia stóp WIBOR i/lub EURIBOR będzie więc wzrastało
nie wcześniej jak w I półroczu 2018 roku, w sytuacji eskalacji zjawisk inflacyjnych i utrzymania się
obecnego tempa wzrostu PKB.
W stosunku do stawek rynkowych, przewiduje się utrzymanie relatywnie niskiego spreadu pomiędzy
marżami kredytów oraz lokat oferowanych Grupie Kapitałowej.
Grupa Azoty
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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.

Kształtowanie się cen surowców i produktów
Rynkowe czynniki kształtujące perspektywiczne wyniki Grupy Kapitałowej przyszłych okresów
zwykle uzależnione są od cen strategicznych surowców, kondycji rynków docelowych oraz cen
produktów.
Rynek surowców
Ropopochodne
W ostatnim okresie sytuacja gospodarcza i polityczna na świecie wpływa silnie na wahania cen ropy
naftowej. W najbliższym czasie nie należy oczekiwać stabilizacji cen ropy na stałym poziomie,
co przełoży się również na wahania cen surowców ropopochodnych. W dalszej perspektywie wiele
zależeć będzie od decyzji państw OPEC o przyszłości wydobycia tego surowca. W przypadku
ogłoszenia zamrożenia limitów wydobycia, notowania ropy naftowej zaczną wzrastać, tym samym
powodując wzrost cen surowców ropopochodnych. Wahania notowań ropy naftowej powodują
wahania cen surowców ropopochodnych takich jak propylen, fenol, benzen, kaprolaktam.
Siarka
Za spadającymi w dalszym ciągu cenami siarki przemawiać będą nowe instalacje odzysku siarki
z gazu i ropy naftowej, przy równoczesnym spadku popytu na nawozy wieloskładnikowe w wyniku
zmniejszenia produkcji nawozów fosforowych w Chinach oraz mniejszego popytu w Indiach.
Gaz
Według najnowszych prognoz cena gazu począwszy od kwietnia ma powoli i nieprzerwanie rosnąć do
końca tego roku. Średnią cenę roczną szacuje się wyższą aż o 3,5 EUR/MWh od ubiegłorocznej i ma
wynosić ok. 17,5 EUR/MWh. Zatłaczanie gazu do pustych obecnie magazynów może zniwelować
oczekiwaną latem nadpodaż gazu i presję na jego notowania.
Węgiel
Analitycy przewidują w drugiej połowie 2017 roku kontynuację trendu spadkowego, jednakże nie
przewidują powrotu do niskich cen, a cenę równowagi szacują na poziomie 65-70 USD/t.
Energia elektryczna
Polski rynek podlega istotnym wpływom przepisów klimatycznych wraz z koniecznością utrzymania
modernizacji potencjału wytwórczego (nakłady na nowe moce wytwórcze, utrzymanie rezerwy
operacyjnej). Na ceny energii elektrycznej wpływać będą między innymi:
 trwająca restrukturyzacja spółek węglowych przy udziale firm energetycznych,
 utrzymujące się wysokie ceny gazu,
 wdrażanie efektywności energetycznej wpływające na obniżenie zużycia energii elektrycznej,
 utrzymująca się tendencja wysokich cen węgla na rynkach światowych i w kraju,
 wzrost wolumenu uprawnień do emisji CO2 sprzyjający spadkom cen rynkowych dla tych
jednostek.
W perspektywie roku przewiduje się nieznaczny wzrost cen energii.
Amoniak
Rynek amoniaku w 2017 roku będzie kształtowany przez rosnącą gwałtownie podaż. W 2016 roku
nastąpił duży przyrost mocy produkcyjnych amoniaku, co wpłynęło na znaczny spadek jego cen.
Uruchomienia kolejnych instalacji amoniaku przewidziane są także w 2017 roku.
USA -dotychczasowy największy światowy importer amoniaku, rozpoczął jego eksport. Producenci
z Trynidadu, którzy w poprzednich latach 100% swojej produkcji eksportowali do USA, zmuszeni są
do zmiany kierunku eksportu amoniaku na inne rynki, doprowadzając do ostrej konkurencji
z dotychczasowymi dostawcami np. z Rosji. Istniejący nadmiar światowych mocy produkcyjnych
amoniaku oraz planowane w 2017 roku uruchomienia nowych instalacji amoniaku będą powodować
presję na cenę tego surowca.
Fakt, że tylko około 12% produkowanego amoniaku jest przedmiotem handlu międzynarodowego
oraz brak możliwości magazynowania większych jego ilości na zapas, powoduje znaczne fluktuacje
cen tego surowca w bardzo krótkich okresach. Cena amoniaku w Polsce będzie kształtowana przez
koszty produkcji, ale również przez wydarzenia na światowych rynkach tego surowca.
Grupa Azoty
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Rynki produktowe
Rynek rolny
Na rynku rolnym w najbliższych miesiącach istotnym czynnikiem pozostanie kształtowanie się cen
płodów rolnych, które decydują o sile nabywczej rolników.
Według analityków w najbliższych miesiącach w kraju można spodziewać się niewielkiej poprawy
koniunktury w rolnictwie. Sprzyjać temu powinien rosnący popyt na żywność pod wpływem lepszej
sytuacji na rynku pracy i wzrostu dochodów. W przeciwnym kierunku działać będą sezonowe obniżki
cen skupu trzody chlewnej i drobiu.
Rosnące ceny surowców (zwłaszcza energetycznych) oraz wyższe koszty produkcji nawozów
(zwłaszcza azotowych) będą stymulować wzrost cen środków do produkcji rolnej.
Rynek nawozowy
Tegoroczna wiosenna aura może skutkować przedłużeniem sezonu nawozowego, co może wpłynąć
wspierająco na popyt. Poziom cen mocznika jak zawsze będzie miał wpływ na ceny pozostałych
nawozów azotowych.
Koniec kwietnia oraz początek maja był końcowym okresem sezonu aplikacji i popyt na nawozy NPK
zmniejszył się. W związku z tym należy się liczyć z posezonową obniżką cen nawozów i zachęceniem
dystrybutorów do gromadzenia nawozów na kampanię jesienną.
Segment chemii
W I kwartale 2017 roku przedstawiciele branży chemicznej pozytywnie oceniali klimat koniunktury.
Oceny te były wyższe od tych notowanych w poprzednich 3 miesiącach i zbliżone do ocen
w analogicznym okresie w 2016 roku.
Melamina
Obecna podaż i rosnący popyt w ujęciu lokalnym jak i globalnym (głównie z rynków azjatyckich)
może sprawić, że ceny melaminy znacznie wzrosną. Za utrzymaniem cen z I kwartału przemawiać
może argumentacja kupujących o nadchodzących remontach instalacji melaminy. Zakończenie
negocjacji cenowych powinno zakończyć się w kwietniu. Silny dolar i wysokie ceny melaminy w USA
sprawiły, iż eksport do tego kraju stał się atrakcyjny dla producentów z Azji i Europy.
Produkty OXO
Ceny produktów OXO będą skorelowane z cenami propylenu. Nie mniejszy wpływ na ceny będą
miały niekorzystne wahania kursu walut. Warunki rynkowe powinny pozostać stabilne
i skontrastowane ze względu na dynamikę popytu w zależności od regionów geograficznych i rynków
końcowych. Na poziom popytu mogą mieć wpływ wydarzenia geopolityczne w różnych regionach
Europy i świata, na których lokowane są produkty Grupy Azoty.
W najbliższym okresie rynek będzie silnie reagował na notowania cen surowców, szczególnie
propylenu. Wszelkie wahania cen propylenu i pozostałych surowców, a także ich ograniczenia
dostępności, będą powodowały spadki w cenach alkoholi OXO i plastyfikatorów.
Wzrost popytu oraz wyższe poziomy cenowe oczekiwane na rynku plastyfikatorów zanotowano już
w marcu i kwietniu bieżącego roku.

Regulacje prawne
Grupa Azoty aktywnie uczestniczy w pracach nad projektem nowego rozporządzenia nawozowego,
który został przygotowany przez Komisję Europejską i może być przyczyną powstania kilku zagrożeń
dla polskiego przemysłu nawozowego (np. limity zanieczyszczeń w nawozach czy dopuszczenie
możliwości uznania domieszek odpadów organicznych/biologicznych do nawozów). Grupa Azoty
w celu obniżenia ryzyka związanego z wyżej wspomnianym projektem wystosowała opinie wraz
z argumentami oraz uzasadnieniami na szczeblu krajowym oraz unijnym, a także zaproponowała
szereg poprawek do propozycji Rozporządzenia w Komisjach Parlamentu Europejskiego, w których
trwają prace procedowania projektu nowej regulacji nawozowej (IMCO, ENVI, AGRI, INTA). Prace
toczą się także w Radzie UE, gdzie w Grupie Roboczej ds. Harmonizacji zajmującej się wcześniej
wspomnianym projektem zawiązała się koalicja sześciu państw, w tym Polski. Jest ona przeciwna
zbyt restrykcyjnym limitom kadmu w nawozach proponowanym przez kraje skandynawskie oraz
spowodowała brak zgodności i wspólnego stanowiska w Radzie UE.
Następnym etapem pracy nad propozycją Rozporządzenia Nawozowego będzie opracowanie wersji
kompromisowych poprawek przez poszczególne Komisje Parlamentarne, w tym poprawki dotyczące
limitów kadmu w nawozach, i głosowanie w poszczególnych Komisjach. Natomiast głosowanie
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plenarne w Parlamencie Europejskim w tej sprawie planowane wstępnie jest na wrzesień bieżącego
roku.
Po 15 miesięcznym przeglądzie Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu ceł
antydumpingowych na import saletry amonowej z Rosji. Oznacza to, że przez pięć kolejnych lat
obowiązywać będą cła w wysokości do 47 EUR za tonę saletry amonowej.
W dniu 23 grudnia 2016 roku, rząd chiński ogłosił politykę taryfową na 2017 rok. Chiny zniosły
większość ceł eksportowych na nawozy azotowe z wyjątkiem produktów specjalistycznych. Taryfy
eksportowe na mocznik, DAP, SSP, TSP, itp. zostały anulowane.
Departament Handlu Stanów Zjednoczonych zdecydował się anulować cło antydumpingowe od
20 grudnia 2016 roku w wysokości 64,93% na rosyjski mocznik wprowadzone prawie 30 lat temu.
W sierpniu 2016 odwołane zostało w USA cło antydumpingowe na saletrę amonową z Rosji.
W Unii Europejskiej obowiązują cła antydumpingowe na przywóz melaminy z Chińskiej Republiki
Ludowej nałożone rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 457/2011.
W Indiach cła antydumpingowe na przywóz melaminy pochodzącej z Unii Europejskiej, Iranu,
Indonezji i Japonii zostały nałożone na okres 5 lat i będą obowiązywały do 7 października 2017 roku.
Międzynarodowa Komisja Handlu USA potwierdziła nałożone wstępne ceny antydumpingowe na
melaminę pochodzącą z Chin (360,03%) oraz Trynidadu i Tobago (174,22%). Powyższe cła są
dodatkiem do nałożonych w kwietniu 2017 roku ceł wyrównawczych w wysokości 27,48% dla
melaminy z Trynidadu i Tobago oraz w wysokości 147,62%-150,52% dla melaminy z Chin.
Minął już okres obowiązywania cła antydumpingowego na kaprolaktam importowany z Unii
Europejskiej i Stanów Zjednoczonych obowiązujący od 22 października 2011 roku przez okres 5 lat.
W grupie przedsiębiorstw objętych cłem antydumpingowym znajdowała się między innymi Grupa
Azoty PUŁAWY ze stawką 4,4%.

3. Pozostałe informacje
3.1. Inne istotne zdarzenia
Zmiany w Prezydium Rady Izby Przemysłu Chemicznego
W dniu 3 lutego 2017 roku uzupełniono skład oraz dokonano zmian w Prezydium Rady Izby Przemysłu
Chemicznego. Nowym przewodniczącym Rady został dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy
Azoty S.A. i Grupy Azoty POLICE. Na wiceprzewodniczącego wybrano Jacka Janiszka, prezesa
zarządu Grupy Azoty PUŁAWY. W skład Rady Izby powołano również dra inż. Pawła Bielskiego,
dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego.
Specjalna Strefa Ekonomicznej „Starachowice” S.A.
Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. w dniu 17 lutego 2017 roku udzielił
Grupie Azoty PUŁAWY zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w związku z przedsięwzięciem pn. „Wytwórnia nawozów
granulowanych na bazie saletry amonowej”. Grupa Azoty PUŁAWY będzie korzystała ze zwolnienia
podatkowego z tytułu kosztów tej inwestycji, a maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych
wyniesie 403 mln PLN.
Zgodnie z warunkami zezwolenia nr 169/2017 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.
„Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej” Grupa Azoty PUŁAWY:
 poniesie na terenie strefy wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 310 mln zł w terminie
do 31 grudnia 2020 roku,
 zatrudni co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do 31 stycznia 2019 roku i utrzyma
zatrudnienie na poziomie co najmniej 107,86 pracowników do 31 stycznia 2024 roku (liczba
pracowników oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie
roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownikami
sezonowymi, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy),
 zakończy inwestycję w terminie do 31 grudnia 2020 roku.
W dniu 17 lutego 2017 roku Grupa Azoty PUŁAWY zawarła ze Specjalną Strefą Ekonomiczną
„Starachowice” S.A. Aneks nr 8 do umowy z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie partycypacji
w kosztach związanych z administrowaniem oraz utrzymaniem ogólnej infrastruktury Strefy.
Zmiana dotychczasowej treści umowy dotyczy wzrostu kwartalnej opłaty partycypacyjnej z kwoty
26,8 tys. zł netto do kwoty 52 tys. zł netto i wynika z uwzględnienia partycypacyjnej opłaty
kwartalnej za działkę, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” i objętej
Grupa Azoty
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Zezwoleniem nr 169/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w kwocie 25 tys. zł netto.
Grupa Azoty Lokomotywą Polskiej Gospodarki
Grupa Azoty znalazła się w gronie Lokomotyw Polskiej Gospodarki – rankingu czasopisma
„Home&Market” uwzględniającego dziesięć wiodących branż gospodarki. W gronie dziesięciu
wyróżnionych – po jednym wyróżnionym przedstawicielu każdej branży – triumfatorem w kategorii
„Przemysł Chemiczny” okazała się Grupa Azoty. Tarnowska firma nagrodzona została „za nieustanne
działania zmierzające do zmiany oblicza polskiej chemii”.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
W dniu 28 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej dokonała wyboru podmiotu
uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych obejmującego
przeprowadzenie przeglądów i badań jednostkowych sprawozdań finansowych Jednostki
Dominującej oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za
lata obrotowe 2017, 2018, 2019.
Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest Ernst & Young Audyt Polska
Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie 00-124, Rondo ONZ 1. Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o.
sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod
numerem 130.
Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
W dniu 31 marca 2017 roku Elektrownia Puławy Sp. z o.o. prowadząca postępowanie przetargowe na
wybór generalnego wykonawcy w ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa bloku gazowoparowego klasy 400 MWe” podjęła decyzję o nie dokonywaniu wyboru oferty i zamknięciu przetargu.
Projekt zakładający realizację przedsięwzięcia w oparciu o ww. założenia nie będzie kontynuowany.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Grupy Azoty PUŁAWY udzieliła Zarządowi kierunkowej zgody na
prowadzenie działań związanych z przygotowaniem do realizacji projektu inwestycyjnego
polegającego na budowie bloku energetycznego w oparciu o węgiel kamienny, w szczególności na
prowadzenie prac koncepcyjno-analitycznych, a następnie opracowanie Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Blok energetyczny, dostosowany do potrzeb Spółki, ma zapewnić dostawy
energii elektrycznej i ciepła dla Grupy Azoty PUŁAWY.
Systemy zarządzania
W okresie objętym sprawozdaniem Spółki Grupy Azoty utrzymywały i doskonaliły wdrożone systemy
zarządzania. Została zachowana ważność certyfikatów potwierdzających zgodność funkcjonujących
systemów z odpowiednimi wymaganiami. Realizowano również działania doskonalące wynikające
z przeprowadzonych audytów zewnętrznych oraz wewnętrznych w zakresie certyfikowanych
systemów zarządzania. Na bieżąco prowadzone były działania dla integracji systemów zarządzania w
Grupie Azoty z udziałem powołanego w tym celu Zespołu. Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A., Uchwałą
595/X/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku zatwierdził dokument „Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym
w Grupie Azoty S.A.” Raport okresowy za 2016 rok”. W okresie objętym sprawozdaniem w Spółkach
Grupy Azoty kontynuowano działania podejmowane w celu wdrożenia systemu zarządzania energią
wg wymagań normy ISO 50001. W lutym 2017 roku w Grupie Azoty S.A. przedstawiciele jednostki
certyfikującej Det Norske Veritas GL Business Assurance Poland Sp. z o.o. przeprowadzili audyt
certyfikacyjny systemu zarządzania energią na zgodność z normą ISO 50001:2011. Ocena wdrożenia
systemu zarządzania energią zakończyła się wynikiem pozytywnym i potwierdziła zgodność tego
systemu z wymaganiami standardu jw. Grupa Azoty S.A. uzyskała certyfikat systemu zarządzania
energią ISO 50001:2011, obowiązujący od 24 marca 2017 roku do 24 marca 2020 roku. Ponadto
Grupa Azoty S.A. dostosowała funkcjonujące systemy zarządzania do wymagań nowych norm ISO
9001:2015 oraz ISO 14001:2015, przygotowując systemy zarządzania do audytu transferowego,
zaplanowanego na 5-7 kwietnia 2017 roku. Przedmiotowy audyt został z powodzeniem zrealizowany
przez jednostkę certyfikacyjną Det Norske Veritas GL Business Assurance Poland Sp. z o.o., a jego
wynik jest pozytywny dla Grupy Azoty S.A.
Istotne wydarzenia po dacie bilansowej
Grupa Azoty S.A. z tytułem „Transparentnej Spółki 2016”
W dniu 6 kwietnia 2017 roku Grupa Azoty S.A. otrzymała tytuł „Transparentnej Spółki 2016 roku”
edycji akcji prowadzonej przez „Parkiet” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, przy wsparciu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. znalazła się tym samym w gronie dwudziestu
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najbardziej przejrzystych firm z WIG20, WIG40 i WIG80, które zdecydowały poddać ocenie swoją
transparentność.
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie projektu zgazowania węgla
W dniu 20 kwietnia 2017 roku pomiędzy Jednostką Dominującą oraz spółką TAURON Polska
Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: TAURON), zwanych dalej łącznie „Stronami”, został
podpisany list intencyjny określający ogólne zasady dotyczące rozpoczęcia współpracy nakierowanej
na realizację projektu zgazowania węgla (dalej: Projekt).
Strony zawarły list intencyjny zważywszy, że powiązanie potrzeb energetycznych oraz substancji
surowcowej w chemii może być wdrożone przez realizację Projektu, który polega na wzajemnym
powiązaniu strumieniami wytwarzania energii i produktów chemicznych z układem zgazowania
węgla.
Produktem układu technologicznego jest energia elektryczna oraz gaz syntezowy o składzie
pozwalającym na zastosowanie go bezpośrednio do produkcji wodoru, amoniaku, metanolu lub
innych chemikaliów. Strony uznały, że obecne zużycie gazu ziemnego w przemyśle nawozów
azotowych można częściowo zastąpić gazem syntezowym otrzymanym w wyniku zgazowania węgla.
Projekt znajduje się na etapie preFeed (Preliminary Front End Engineering Design) i analiz
towarzyszących, w tym rynkowych. Szacowana wartość Projektu wynosić będzie od 400 do
600 mln EUR, w zależności od wybranej wersji technologicznej.
TAURON zadeklarował swój udział w realizacji Projektu na zasadach określonych w odrębnych
umowach Stron, w tym dobranie i wykonanie instalacji zapewniającej maksymalizację
wykorzystania węgla kamiennego pochodzącego z kopalń należących do Grupy Kapitałowej TAURON.
Dopuszcza się uzupełnianie dostaw węglem pochodzącym od innych dostawców, jeśli TAURON nie
będzie w stanie zapewnić ilości lub parametrów węgla wymaganych przez instalację.
List intencyjny określa ogólne ramy współpracy i nie rodzi na obecnym etapie skutków finansowych
ani zarządczych dla poszczególnych Stron. Strony zadeklarowały zamiar współpracy oraz wyraziły
wolę podpisania dalszych umów, w tym umów związanych z utworzeniem wspólnej spółki celowej
(SPV) realizującej Projekt. List intencyjny obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku, a każda ze
Stron ma prawo wypowiedzieć list intencyjny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.2. Umowy
Umowy zostały ujęte w porządku chronologicznym.

Umowy znaczące
W I kwartale 2017 roku Grupa Azoty nie zawierała umów, których wartość przekraczałaby kwotę
znaczącą, t.j. która stanowiłaby 10% przychodów ze sprzedaży Grupy za okres ostatnich czterech
kwartałów obrotowych.
W I kwartale 2017 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu za I kwartał 2017 roku,
w Grupie Azoty nie wystąpiły przypadki niespłaconych kredytów i pożyczek lub naruszenia istotnych
postanowień umowy kredytu lub pożyczki.

Umowy istotne
Umowy i aneksy do umów o charakterze finansowym
Częściowe umorzenie pożyczki WFOŚiGW udzielonej ZA Chorzów
W dniu 2 stycznia 2017 roku Zakłady Azotowe Chorzów S.A. złożyły wniosek o częściowe umorzenie
pożyczki z WFOŚiGW. Uchwałą z 22 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza WFOŚiGW wyraziła zgodę na
częściowe umorzenie pożyczki w kwocie 168 tys. zł. Umowę podpisano w dniu 8 marca 2017 roku.
Umorzenie to udzielone zostało w oparciu o zasadę de minimis.
Zarząd WFOŚiGW wyraził też zgodę na częściowe zwolnienie zabezpieczenia spłaty pożyczki
w kwocie 401 tys. zł. Część lokaty stanowiącej zabezpieczenie pożyczki WFOŚiGW wynosi
219 tys. zł.
Umowa kredytu pomiędzy Grupą Azoty POLICE a Bankiem Gospodarstwa Krajowego
W dniu 25 stycznia 2017 roku Grupa Azoty POLICE podpisała umowę kredytu otwartego w rachunku
bieżącym na kwotę 80 000 tys. zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na okres do 24 stycznia
2020 roku.
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Aneks do umowy kredytu pomiędzy Agrochem Sp. z o.o. a Bankiem Pekao S.A.
W dniu 31 stycznia 2017 Spółka Agrochem Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Pekao S.A. aneks do
umowy kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 10 mln zł (umowa zawarta w dniu 29 stycznia
2016 roku), wydłużający termin obowiązywania umowy do 31 stycznia 2018 roku.
Umowa kredytu pomiędzy Remzap Sp. z o.o. a Bankiem Millennium S.A.
W dniu 23 marca 2017 Spółka Remzap Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Millennium S.A. umowę
kredytu na kwotę 2 mln zł, na okres do dnia 22 marca 2019 roku.
Spłata kredytu inwestycyjnego Grupa Azoty Prorem Sp. z o.o. w PKO Bank Polski S.A.
W marcu 2017 roku Grupa Azoty Prorem Sp. z o.o. dokonała wcześniejszej spłaty kredytu
inwestycyjnego, zawartego 1 marca 2012 roku z PKO BP, w pozostałej kwocie 1 224 tys. zł.
Umowy ubezpieczeniowe
Skonsolidowany Program Ubezpieczeniowy Grupy w TUW PZUW
Z dniem 28 lutego 2017 roku sześć spółek Grupy Azoty, tj. Jednostka Dominująca, Grupa Azoty
KĘDZIERZYN, Grupy Azoty POLICE, Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty SIARKOPOL oraz GZNF
FOSFORY Sp. z o.o., które w IV kwartale 2017 roku przystąpiły do Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych PZUW oraz utworzyły w jego ramach Związek Wzajemności Członkowskiej - zawarły
z TUW PZUW nową Umowę Generalną ubezpieczeń majątkowych na okres 2 lat, od dnia 1 marca
2017 do dnia 28 lutego 2019, wraz z polisami obejmującymi następujące linie:
 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (ALLR),
 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI),
 ubezpieczenia utraty zysku wskutek szkody objętej ubezpieczeniem ALLR (BI),
 ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń w zakresie wszystkich ryzyk (MB).
Z dniem 22 marca 2017 roku TUW PZUW podpisało list intencyjny w zakresie rozszerzenia
współpracy z Grupą Azoty o ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej OC, mienia w transporcie
CARGO oraz ryzyk budowy i montażu CAR/EAR, odpowiedzialności cywilnej spedytora. Następnie do
dnia 30 marca 2017 roku spółki Grupy Azoty tworzące Związek Wzajemności Członkowskiej w TUW
PZUW skierowały do dotychczasowych ubezpieczycieli wypowiedzenia ze skutkiem na dzień
30 czerwca 2017 roku dotyczące następujących umów ubezpieczeń zawartych na okres od dnia
1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku:
 Umowy Generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej lub posiadania mienia (OC) zawartej z poolem ubezpieczeniowym
WARTA/PZU/HESTIA,
 Umowy Generalnej Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym zawartej
z poolem ubezpieczeniowych HESTIA/ PZU/WARTA.
Analogiczne wypowiedzenie skierowane zostało również przez Grupę Azoty SA jako
Ubezpieczającego spółki z Grupy ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2017 roku w zakresie Umowy
Generalnej ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) zawartej z poolem
ubezpieczeniowym WARTA/PZU/HESTIA na okres od dnia 5 lutego 2016 roku do dnia 30 czerwca
2018 roku.
Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego w Grupie Azoty PUŁAWY
W lutym 2017 roku zostały odnowione polisy ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego Grupy Azoty
PUŁAWY na okres od dnia 1 lutego 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku z Towarzystwem
Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. obejmujące ubezpieczeniem:
 należności z tytułu sprzedaży kaprolaktamu i melaminy w kraju i w eksporcie oraz innych
produktów do odbiorców kaprolaktamu i melaminy oraz PUC-C i przedgonu alkoholowego,
 należności Grupy Azoty PUŁAWY z tytułu sprzedaży eksportowej nawozów na eksport, sprzedaż
NOXy®, LIKAM®, PULNOx® do elektrociepłowni, elektrowni, cementowni, spalarni śmieci,
oczyszczalni ścieków oraz sprzedaży krajowa mocznika na cele techniczne.
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Umowy handlowe
Umowa na zakup ilmenitu
W dniu 17 stycznia 2017 roku Grupa Azoty POLICE zawarła z Titania AS z siedzibą w Hauge i Dalane,
Norwegia, umowę dotyczącą zakupu ilmenitu.
Wartość umowy szacowana jest na kwotę 140 000 tys. zł. Umowa zawarta została na czas określony
od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Umowa przewiduje realizację dostaw
według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.
Umowy zawarte po dniu bilansowym
Umowa na zakup fosforytów
W dniu 8 maja 2017 roku Grupa Azoty POLICE zawarła z Office Chérifien des Phosphates z siedzibą
w Casablance, Maroko (jako sprzedającym), umowę dotyczącą zakupu fosforytów pochodzenia
marokańskiego.
Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
i przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.
Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy wynosi 135 000 tys. zł.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu
umów.
Zawarcie umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na zapewnienie dostaw
fosforytów - podstawowego surowca służącego do produkcji nawozów wieloskładnikowych, które
pozwolą w dużej mierze zabezpieczyć roczne zapotrzebowanie Grupy Azoty POLICE na ten surowiec.
Ponadto, OCP jako największy eksporter fosforytów na świecie, pozostaje gwarantem terminowych
dostaw o wysokiej i stabilnej jakości.

Umowy zawarte pomiędzy spółkami Grupy Azoty
Umowa na dostawę NOXy®
Zakłady Azotowe Chorzów S.A. podpisały z Grupą Azoty KĘDZIERZYN na dostawę NOXy®. Umowa
dotyczy dostaw produktu od stycznia 2017 roku do grudnia 2017 roku. Szacunkowa wartość umowy
wynosi około 1 700 tys. zł.
Umowa pożyczki pomiędzy Grupą Azoty Puławy a SCF Natural Sp. z o.o.
W dniu 16 stycznia 2017 roku Grupa Azoty PUŁAWY podpisała z SCF Natural Sp. z o.o. umowę
pożyczki w kwocie 1,0 mln zł. Ostateczny termin spłaty pożyczki wyznaczono do 31 października
2022 roku.
Spłata pożyczki
W dniu 16 stycznia 2017 roku spółka ZAKSA S.A. spłaciła pożyczkę w kwocie 500 tys. zł udzieloną
przez Grupę Azoty KĘDZIERZYN w dniu 14 listopada 2016 z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej
działalności. Pożyczka została spłacona poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności
wynikających z umowy pożyczki z dnia 14 listopada 2016 roku oraz umowy o świadczeniu usług
reklamowych zawartej w dniu 9 października 2015 roku w terminie płatności faktury wystawionej
przez ZAKSA na podstawie umowy o świadczeniu usług reklamowych z dnia 09 października
2015 roku za usługi świadczone w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca
2017 roku.
Umowa o finansowanie wewnątrzgrupowe
W dniu 31 marca 2017 roku w ramach Umowy o finansowanie wewnątrzgrupowe zawartej w dniu
23 kwietnia 2015 roku, Jednostka Dominująca. uruchomiła następujące kwoty pożyczki dla Grupy
Azoty KĘDZIERZYN:
 1 536 tys. zł - kolejna transza pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Nowa
elektrociepłownia w GA ZAK S.A. - etap I” na podstawie Wniosku o udzielenie finansowania
w formie pożyczki zaakceptowanego 11 września 2015 roku z późniejszymi zmianami,
 19 856 tys. zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Instalacji Mocznika” na podstawie
Wniosku o udzielenie finansowania w formie pożyczki zaakceptowanego 29 marca 2017 roku,
 7 322 tys. zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Oczyszczalni Biologicznej na Wydziale
Wodno – Ściekowym w Jednostce Infrastruktury” na podstawie Wniosku o udzielenie finansowania
w formie pożyczki zaakceptowanego 29 marca 2017 roku.
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Umowa pożyczki pomiędzy Grupą Azoty Puławy a Zakładami Azotowymi Chorzów S.A.
Zakłady Azotowe Chorzów S.A. nadal (t.j. od czerwca 2016 roku) nie regulują wymaganych rat
pożyczek udzielonych przez Grupę Azoty PUŁAWY (wierzyciel). Obecnie Zakłady Azotowe Chorzów
S.A. oczekują na stanowisko i decyzję wierzyciela w sprawie przedłożonego przez Zarząd Spółki
wniosku o przesuniecie terminu spłaty rat do lipca 2019 roku.

3.3. Udzielone poręczenia kredytów lub pożyczek, udzielone gwarancje
Grupa Azoty nie wystawiła w I kwartale 2017 roku gwarancji, których łączna wartość przekraczałaby
10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.
W I kwartale 2017 roku Grupa Azoty nie aneksowała gwarancji, których łączna wartość
przekraczałaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.
Udzielone poręczenia
Poręczenie udzielone przez Jednostkę Dominującą dla Banku Inwestycyjnego Kraju
Związkowego Brandenburgia (ILB)
Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej udzieliła zgody na poręczenie za Grupę Azoty ATT Polymers
GmbH do kwoty 1 800 tys. EUR (7 596 tys. zł), celem zabezpieczenia dotacji udzielanej przez Bank
Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB) na sfinansowanie 20% nakładów na
przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Logistycznego” w Guben.
W dniu 14 lutego 2017 roku, Jednostka Dominująca zawarła z Grupą Azoty ATT Polymers GmbH
umowę o udzieleniu poręczenia, a następnie udzieliła poręczenia za w/w spółkę zależną do kwoty
1 800 tys EUR.
Udzielenie poręczenia na rzecz ILB służy zabezpieczeniu dotacji udzielanej Grupie Azoty ATT
Polymers GmbH w kwocie 1,5 mln EUR na sfinansowanie 20% nakładów na „Budowę Centrum
Logistycznego” w Guben (łączna wartość inwestycji to 7,47 mln EUR).

3.4. Akcjonariat
Poniżej wskazano akcjonariuszy posiadających 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.
Struktura akcjonariatu na dzień 28 kwietnia 2017 roku (dzień publikacji ostatniego raportu
okresowego)
Akcjonariusz
Skarb Państwa
ING OFE
Norica Holding S.à r.l.
(pośrednio: 19 321 700 akcji,
tj. 19,47%)
Rainbee Holdings Limited*)
Opansa Enterprises Limited*)
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych PZU S.A.
Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju
Pozostali
Razem
*)

Liczba akcji
32 734 509
9 883 323

% kapitału
akcyjnego
33,00
9,96

Liczba
głosów
32 734 509
9 883 323

% głosów
33,00
9,96

71 348

0,07

71 348

0,07

9 820 352
9 430 000

9,90
9,50

9 820 352
9 430 000

9,90
9,50

8 530 189

8,60

8 530 189

8,60

5 700 000
23 025 763

5,75
23,22

5 700 000
23 025 763

5,75
23,22

99 195 484

100,00

99 195 484

100,00

Spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l.

Od dnia 28 kwietnia 2017 roku do daty przekazania Sprawozdania Jednostka Dominująca nie
otrzymała oficjalnych informacji o zmianach w strukturze własności znacznych pakietów akcji.
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3.5. Stan posiadania akcji Jednostki Dominującej przez osoby zarządzające
i nadzorujące
Na dzień zakończenia okresu raportowania, tj. na dzień 31 marca 2017 roku oraz na dzień
sporządzenia niniejszego raportu żaden z Członków Zarządu Jednostki Dominującej oraz żadna
z osób nadzorujących nie posiada akcji Jednostki Dominującej.

3.6. Skład organów zarządzających i nadzorujących
Zarząd Jednostki Dominującej
W I kwartale 2017 roku w składzie Zarządu nie zaszły żadne zmiany.
Skład Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:
 dr Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu,
 Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu,
 Paweł Łapiński – Wiceprezes Zarządu,
 Józef Rojek – Wiceprezes Zarządu,
 Tomasz Hinc – Wiceprezes Zarządu,
 Artur Kopeć – Członek Zarządu.
Kompetencje osób zarządzających i nadzorujących Jednostkę Dominującą
W dniu 24 maja 2016 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 358/X/2016, według której podział
kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu przedstawiał się następująco:
 dr Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu, całościowy nadzór oraz zarządzanie Grupą Kapitałową,
odpowiedzialny za Strategię, zarządzanie korporacyjne, w tym nadzór właścicielski, zarządzanie
zasobami ludzkimi, komunikacją i wizerunkiem (w tym: public relations i CSR),
 Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Jednostkii Dominującej,
odpowiedzialny za obszar integracji produkcji, Segment Agro i Segment Tworzywa,
 Tomasz Hinc – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za obszar zakupów i logistyki,
 Paweł Łapiński – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za finanse, kontroling, IT oraz relacje
inwestorskie,
 Józef Rojek – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za realizację inwestycji i programy badawczorozwojowe,
 Artur Kopeć – Członek Zarządu, odpowiedzialny za majątek produkcyjny, bezpieczeństwo
techniczne, ochronę środowiska, infrastrukturę oraz dialog społeczny.
Podział kompetencji Członków Zarządu

Prezes
Zarządu
dr Wojciech
Wardacki

Wiceprezes
Zarządu
Paweł Łapiński

Wiceprezes
Zarządu
Witold Szczypiński

Wiceprezes
Zarządu
Józef Rojek

Wiceprezes
Zarządu
Tomasz Hinc

Członek
Zarządu
Artur Kopeć

Zarządzanie
i polityka
personalna

Finanse

Dyrektor
Generalny
Grupa Azoty S.A.

Inwestycje

Logistyka

Majątek
produkcyjny

Audyt i ryzyko

Planowanie
i kontroling

Segment Biznesowy
Agro

Strategia
rozwojowa

Strategia zakupowa

Bezpieczeństwo
techniczne
i infrastruktura

Komunikacja

IT

Segment Biznesowy
Tworzywa

Badania i rozwój

Zakupy strategiczne
i techniczne

Ochrona
środowiska

CSR

IR

Segment Biznesowy
Syntez
Organicznych

Prezes Zarządu
Grupa Azoty
POLICE

Grupa Azoty

Dialog społeczny

Integracja
Produkcji
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Rada Nadzorcza
Od dnia 2 grudnia 2016 roku do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania funkcjonuje
w składzie:
 Marek Grzelaczyk – Przewodniczący,
 Tomasz Karusewicz – Wiceprzewodniczący,
 Zbigniew Paprocki – Sekretarz,
 Monika Fill – Członek,
 Robert Kapka – Członek,
 Artur Kucharski – Członek,
 Bartłomiej Litwińczuk – Członek,
 Ireneusz Purgacz – Członek,
 Roman Romaniszyn – Członek.
Rada Nadzorcza działa na podstawie:
 przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz.1037 z późn. zmianami),
 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (…),
 ustawy o rachunkowości,
 Statutu Spółki (§ 33),
 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Od dnia 16 grudnia 2016 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania funkcjonuje w składzie:
 Artur Kucharski (Przewodniczący),
 Monika Fill,
 Robert Kapka,
 Ireneusz Purgacz.
Kompetencje Komitetu Audytu
Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu, przyjęty przez Radę Nadzorczą
uchwałą nr 21/IX/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku. Do głównych zadań Komitetu należy:
 monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu
wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych,
 monitorowanie badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 monitorowanie pracy oraz raportów niezależnego biegłego rewidenta.
Zmiany w polityce wynagradzania organów zarządzających oraz nadzorczych w Spółkach Grupy
Azoty
Zarząd Spółki realizując proces integracji, w związku ze zmianami w przepisach prawa regulujących
zasady i wysokość wynagradzania członków organów korporacyjnych, zatwierdził „Politykę
wynagradzania dla członków organów zarządzających oraz nadzorczych w Spółkach Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty” wraz z załącznikami:
 Taryfikator dla poszczególnych Grup Referencyjnych,
 Regulamin przyznawania wynagrodzenia zmiennego dla członków Organów Zarządzających
Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty,
 Wzór umowy o świadczenie usług zarządzania dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 Wzór umowy o świadczenie usług dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej,
 Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji
Wobec powyższej decyzji, Zarząd Spółki uruchomił procedurę wdrażania ww. Polityki w Spółkach
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
W dniu 6 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza, realizując uchwałę nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
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obligującą Radę Nadzorczą do określenia treści umowy z Członkami Zarządu o świadczenie usług
zarządzania na czas pełnienia funkcji, na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca
2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz w ww.
uchwale Walnego Zgromadzenia, podjęła nw. uchwały:
 w sprawie ustalenia zasad zatrudnienia i wynagradzania Członków Zarządu,
 w sprawie delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do rozwiązania dotychczasowych
umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z Członkami Zarządu,
 w sprawie delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia Członkami Zarządu
umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.

4. Informacje uzupełniające
Stanowisko Zarządu dotyczące realizacji prognoz
W związku z brakiem publikacji prognoz wyników finansowych na 2017 rok, nie jest prezentowane
stanowisko Zarządu Jednostki Dominującej odnośnie ich realizacji.
Postępowania sądowe
Spółki z Grupy Azoty nie są stroną postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności, którego
wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Azoty S.A, tj. spełniałyby kryteria istotności
określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia
19 lutego 2009 roku (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 133 z późniejszymi zmianami).
Łączna wartość wszystkich postępowań z udziałem Spółek z Grupy nie przekracza wartości
10% kapitałów własnych Grupy Azoty S.A.
Informacje o posiadanych przez Jednostkę Dominująca oddziałach
Spółka nie posiada zamiejscowych oddziałów lub zakładów.
Akcje, emisje akcji
W I kwartale 2017 roku Jednostka Dominująca nie dokonywała żadnych operacji związanych
z emisjami, wykupem i spłatą dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Wykorzystywanie
środków pozyskanych z Ofert Publicznych Spółka zakończyła w 2013 roku. Wykorzystanie przebiegało
zgodnie z przyjętymi wcześniej celami emisyjnymi.
Spółka nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany
w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
W Spółce nie funkcjonuje system kontroli programów akcji pracowniczych.
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Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I kwartał 2017 roku
(wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej)

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I kwartał 2017 roku zawiera 79 stron.
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Tarnów, dnia 10 maja 2017 roku
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