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W kolumnie za 2005 pokazano zadeklarowaną dywidendę wynikającą z podziału zysku za rok 2004 przypadającą na
60.000.000 akcji biorących udział w dywidendzie. Natomiast w kolumnie za 2004 pokazano zadeklarowaną dywidendę
wynikającą z podziału zysku za rok 2003. Wysokość dywidendy za 2004 rok bez zaokrągleń wynosiła 0,005 zł/0,001
euro.
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a
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Nota 1 c

Nota 2 a

Na rzeczowym majątku Spółki zostały ustanowione hipoteki jako zabezpieczenie kredytów.
Szczegółowe informacje na temat ustanowionych hipotek zaprezentowano w notach 19 i 20, dotyczących zobowiązań z
tytułu kredytów i pożyczek w kolumnie "Zabezpieczenia".
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Nota 2 c

Nota 2 d

Nota 3 a

Nota 3 b
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* - spółka zmieniła nazwę z "Port Morski w Policach" Sp. z o.o.
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Nota 3 e

Nota 3 f

Nota 3 g

Nota 4 a
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Data wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych dla niektórych pozycji jest trudna lub niemożliwa do wiarygodnego
oszacowania, a dla niektórych pozycji ustalenie tej daty wymagałoby bardzo dużego nakładu pracy, stąd odstąpiono od
ustalenia daty wygaśnięcia różnic przejściowych.

Nota 4 b

Nota 5 a

Na zapasach Spółki został ustanowiony zastaw rejestrowy na zabezpieczenie kredytu. Informacje na temat zastawu
zaprezentowano w nocie 20 do bilansu w kolumnie "Zabezpieczenia".
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Nota 6 a

Spółka dokonała cesji wierzytelności na rzecz banku jako zabezpieczenie kredytu. Informacje na temat cesji
zaprezentowano w nocie 20 do bilansu w kolumnie "Zabezpieczenia".

Nota 6 b

Nota 6 c

Nota 6 d

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

23

POLICE

SA-R 2005
Nota 6 e

Dla większości należności z tytułu dostaw i usług terminy płatności należności należą do przedziału do 1 miesiąca.

Nota 6 f

Nota 7 a

Nota 8 a

Nota 8 b
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Nota 8 c

Nota 8 d

Nota 8 e

Nota 9 a
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Nota 10 a

Nota 11 a

Nota 12 a

Nota 13 a
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Nota 14 a

Nota 15 a

Data wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych dla niektórych pozycji jest trudna lub niemożliwa do wiarygodnego
oszacowania, a dla niektórych pozycji ustalenie tej daty wymagałoby bardzo dużego nakładu pracy, stąd odstąpiono od
ustalenia daty wygaśnięcia różnic przejściowych.

Nota 15 b
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Nota 15 c

Nota 15 d

Nota 15 e
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Nota 16 a

Nota 16 b

Nota 16 c
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Nota 17 a

Nota 17 b
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Nota 18 a

Nota 19 a

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
Nota 20 a

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 21 a

Nota 21 b
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Nota 22 a

Nota 22 b

Nota 23 a
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Nota 24 a

Nota 25 a

Nota 26 a
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Nota 26 b

Nota 26 c

Nota 27 a

Nota 27 b
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Nota 28 a

Nota 29 a

Nota 30 a

Nota 31 a
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Nota 31 b

Nota 31 c

Nota 32 a

Nota 33 a

Nota 34 a

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
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Zakłady Chemiczne „POLICE”
Spółka Akcyjna
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police

Opinia i raport
z badania sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Zakłady Chemiczne POLICE S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania Zakłady Chemiczne POLICE S.A
z siedzibą w Policach, przy ul. Kuźnickiej 1, na które składa się:
-

-

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 1 433 485 tysięcy złotych;
rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia
2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 87 342 tysięcy złotych;
zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę
174 719 tysięcy złotych;
rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych
netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku
o kwotę 39 758 tysięcy złotych;
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Spółki.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności
tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących
podstawę jego sporządzenia.
Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76,
poz. 694),
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów,
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby
uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę
zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej
mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania
finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia
słowne:
- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej Zakładów Chemicznych POLICE S.A. na dzień 31 grudnia
2005 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku
do 31 grudnia 2005 roku,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi
w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu spółki.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49
ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Poznań, dnia 20 marca 2006 roku.

BDO Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Nr ewidencyjny 523

Krystyna Sakson
Biegły Rewident
Nr ewid. 7899/483

dr André Helin
State Authorized Public Accountant
Biegły Rewident 90004/502
Prezes BDO Polska Sp. z o.o.
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I.

CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU

1. Dane identyfikujące Spółkę
1.1 Nazwa i forma prawna
Zakłady Chemiczne POLICE Spółka Akcyjna
1.2 Siedziba Spółki
Police, ul. Kuźnicka 1
1.3 Przedmiot działalności
Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego podstawowym przedmiotem działalności Spółki
jest produkcja nawozów, barwników i chemikaliów.
1.4 Podstawa działalności
Zakłady Chemiczne POLICE S.A. działa na podstawie:
− statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego (Rep. A 20142/95 wraz z późniejszymi
zmianami) oraz
− kodeksu spółek handlowych.

1.5 Rejestracja w Sądzie Gospodarczym
W dniu 29 maja 2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym w Szczecinie – XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000015501.
1.6 Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym
NIP
REGON

851-02-05-573
810822270

1.7 Wysokość kapitału zakładowego i jego zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego
Kapitał zakładowy Spółki, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego, wynosił na dzień
31 grudnia 2005 roku 750 000 tys. zł i dzielił się na 75 000 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela
o wartości nominalnej 10 zł każda.
W lipcu 2005 roku Spółka dokonała emisji 15 000 000 sztuk akcji o łącznej wartości nominalnej
150 000 tys. zł.
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1.8 Zarząd Spółki
W dniu 31 grudnia 2005 roku członkami Zarządu byli:
− Mirosław Antoni Bachórski – Prezes Zarządu
− Andrzej Witold Kurowski – Wiceprezes Zarządu
− Janusz Motyliński – Członek Zarządu
− Wojciech Michał Kolenda – Członek Zarządu
− Paweł Ofman – Członek Zarządu
1.9 Rada Nadzorcza
Na dzień 31 grudnia 2005 roku członkami Rady Nadzorczej jednostki byli:
− Jerzy Faryniarz
− Mirosław Górecki
− Adam Grzebieluch
− Henryk Władysław Rupnik
− Mariusz Grzegorz Obszyński
− Maciej Greinert
− Czesław Andrzej Burzyński
− Leonard Szymański
− Paweł Wojciechowski
1.10 Zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w ciągu badanego okresu wynosiło 2 796 osób (w tym 1 841 pracownicy na
stanowiskach robotniczych).
1.11 Informacja o jednostkach powiązanych
Na dzień 31 grudnia 2005 jednostkami powiązanymi były:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

„Remech” Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – podmiot zależny w 100%

„Automatika” Usługi Kontrolno – Pomiarowe Sp. z o.o – podmiot zależny w 100%,
„Centrum” Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o. – podmiot zależny w 100%,
„Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o. – podmiot zależny w 100%,
„Supra” Sp. z o.o. – podmiot zależny w 100%,
„Koncept” Sp. z o.o. – podmiot zależny w 100%,
„Zarząd Portu Morskiego Police” Sp. z o.o. – podmiot zależny w 90%,
„Infrapark” S.A. – podmiot zależny w 51%,
„Budchem” Sp. z o.o. – podmiot stowarzyszony w 48,96%,
„Kemipol” Sp. z o.o. – podmiot stowarzyszony w 33,99%.

2. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe
Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe Zakładów Chemicznych POLICE S.A.
sporządzone za okres 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku obejmujące:
−
−

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 1 433 485 tysięcy złotych;

BDO Polska Sp. z o.o.
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−
−
−
−
−

rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku
wykazujący zysk netto w wysokości 87 342 tysięcy złotych;
zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę
174 719 tysięcy złotych;
rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto
w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę
39 758 tysięcy złotych;
dodatkowe informacje i objaśnienia.
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
BDO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12 Oddział w Poznaniu ul. Warszawska 43
jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod
nr 523.
Badanie przeprowadzono na podstawie umowy podpisanej w dniu 28 lutego 2005 roku, w siedzibie
Spółki w dniach od 20 lutego do 3 marca 2006 roku przez BDO Polska Sp. z o.o. pod kierunkiem
Krystyny Sakson - biegłego rewidenta nr ewid. 7899/483.
BDO Polska Sp. z o.o. została wybrana na audytora Zakładów Chemicznych POLICE S.A. przez Radę
Nadzorczą Spółki w drodze uchwały nr 255/III/05 z dnia 21 lutego 2005 roku.
Oświadczamy, że podmiot uprawniony BDO Polska Sp. z o.o. oraz biegły rewident badający
sprawozdanie finansowe spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii
o badanym sprawozdaniu - zgodnie z art. 66 ust.2 i 3 ustawy o rachunkowości.
Spółka w czasie badania udostępniła biegłemu rewidentowi żądane dane i udzieliła informacji i wyjaśnień
niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz poinformowała o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po
dacie bilansu, do dnia złożenia oświadczenia.
Biegły nie był ograniczony w doborze właściwych metod badania.
4. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni
Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od
1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, które było badane przez HLB Frąckowiak i Wspólnicy
Sp. z o.o. i uzyskało opinię z badania bez zastrzeżeń.
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia 2004 – 31 grudnia 2004 roku zostało
zatwierdzone uchwałą Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia
2005 roku.
Uchwałą Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zysk w kwocie 88 918 tys.
zł za okres 1 stycznia 2004 – 31 grudnia 2004 roku przeznaczyć na:
- dywidendę dla akcjonariusza w części 9 000 tys. zł,
- kapitał rezerwowy w części 67 185 tys. zł,
- nagrody dla pracowników w części 9 952 tys. zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w części 2 781 tys. zł.
Sprawozdanie finansowe za rok 2004 złożono do Sądu Rejonowego dniu 13 maja 2005 roku oraz
opublikowano w Monitorze Polskim B nr 1319 (9697) z dnia 23 sierpnia 2005 roku.
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II. ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI
Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z bilansu i rachunku zysków i strat oraz podstawowe
wskaźniki finansowe.
1.1 Bilans

AKTYWA

Aktywa trwałe
wartości niematerialne i
prawne
rzeczowe aktywa trwałe
inwestycje długoterminowe
długotermin. rozl.
międzyokr.
Aktywa obrotowe
zapasy
należności krótkoterminowe,
w tym
z tytułu dostaw i usług
inwestycje krótkoterminowe
krótkoterm. rozl. międzyokr.
SUMA AKTYWÓW

31.12.05

% sumy
bilansowej

31.12.04*

% sumy
bilansowej

31.12.03*

% sumy
bilansowej

1
825 138

57,6%

2
805 181

61,1%

3
812 195

61,0%

9 200

0,6%

8 714

0,7%

9 917

0,7%

761 095
25 451

53,1%
1,8%

758 265
29 485

57,5%
2,2%

772 327
24 571

58,0%
1,8%

29 392

2,1%

8 717

0,7%

5 380

0,4%

608 347
213 572

42,4%
14,9%

513 177
187 008

38,9%
14,2%

518 935
145 831

39,0%
11,0%

191 188

13,3%

165 302

12,5%

193 402

14,5%

130 220
187 243
16 344

9,1%
13,1%
1,1%

107 063
147 227
13 640

8,1%
11,2%
1,0%

132 460
167 784
11 918

10,0%
12,6%
0,9%

1 433 485

100,0%

1 318 358

100,0%

1 331 130

100,0%

1 105 254
750 000
210 210
25 729
67 185
-35 212
87 342

77,1%
52,3%
14,7%
1,8%
4,7%
-2,5%
6,1%

895 323
600 000
225 623
31 407
0
-49 685
87 978

67,9%
45,5%
17,1%
2,4%
0,0%
-3,8%
6,7%

810 745
600 000
219 389
30 350
0
-56 600
17 606

60,9%
45,1%
16,5%
2,3%
0,0%
-4,3%
1,3%

328 231

22,9%

423 035

32,1%

520 385

39,1%

102 322

7,1%

96 148

7,3%

78 130

5,9%

654

0,0%

1 390

0,1%

9 397

0,7%

223 908

15,6%

324 233

24,6%

431 991

32,5%

146 880
1 347

10,2%
0,1%

262 203
1 264

19,9%
0,1%

351 701
867

26,4%
0,1%

1 433 485

100,0%

1 318 358

100,0%

1 331 130

100,0%

PASYWA

Kapitał własny
kapitał zakładowy
kapitał zapasowy
kapitał z aktualizacji wyceny
kapitały rezerwowe
wynik z lat ubiegłych
wynik netto roku bieżącego
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe, w tym
z tytułu dostaw i usług
Rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW

* dane porównawcze za lata 2003-2004 uwzględniają korektę błędu podstawowego, o którym mowa w części III punkt 2.5
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1.2 Rachunek zysków i strat
Rok kończący się
31.12.05

Dynamika
2005/2004

Rok kończący się
31.12.04

Dynamika
2004/2003

Rok kończący się
31.12.03

1
1 667 836

1/2
1,4%

2
1 645 419

2/3
14,2%

3
1 440 993

1 655 766

1,5%

1 631 214

14,6%

1 423 759

Przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów

12 070

-15,0%

14 205

-17,6%

17 234

Koszty sprzedanych
produktów, towarów i
materiałów, w tym:

1 487 757

5,3%

1 412 499

8,6%

1 300 483

Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów

1 476 404

5,8%

1 395 997

9,4%

1 276 053

11 353

-31,2%

16 502

-32,5%

24 430

Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu

180 079
43 610
75 745

-22,7%
-5,1%
9,9%

232 920
45 936
68 898

65,8%
2,6%
6,8%

140 510
44 770
64 513

Zysk/Strata ze sprzedaży

60 724

-48,6%

118 086

278,2%

31 227

Pozostałe przychody
operacyjne

40 651

7,7%

37 762

-27,3%

51 907

Inne przychody operacyjne

40 651

7,7%

37 762

-27,3%

51 907

Pozostałe koszty operacyjne

40 496

-28,4%

56 526

24,3%

45 477

1 391

-51,3%

2 855

4,9%

2 721

22 249

-26,0%

30 065

40,6%

21 382

16 856

-28,6%

23 606

10,4%

21 374

60 879

-38,7%

99 322

163,8%

37 657

36 383
2 170
11 401
14 620

54,0%
27,7%
10,3%
1393,4%

23 632
1 699
10 333
979

123,2%
-41,2%
107,8%
13885,7%

10 588
2 889
4 972
7

1 146

-42,9%

2 006

1014,4%

180

7 046
14 224
3 164

-18,2%
-19,6%
-30,7%

8 615
17 686
4 567

239,2%
-39,3%
-76,6%

2 540
29 135
19 529

1 822

-49,8%

3 630

-50,2%

7 295

9 238

-2,6%

9 489

310,6%

2 311

83 038

-21,1%

105 268

450,9%

19 110

-564

5540,0%

-10

-103,2%

316

82 474

-21,6%

105 258

441,8%

19 426

-17 194

-1167,3%

1 611

-3139,6%

-53

Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia
zysku/zwiększenia straty

12 326

-21,3%

15 669

736,6%

1 873

Zysk netto

87 342

-0,7%

87 978

399,7%

17 606

Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży
produktów

Wartość sprzedanych towarów
i materiałów

Strata ze zbycia
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości
aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk z działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
Dywidendy
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne
Zysk z działalności
gospodarczej
Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych
Zysk brutto
Podatek dochodowy od osób
prawnych

BDO Polska Sp. z o.o.
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1.3.Podstawowe wskaźniki finansowe

01.01.05 - 31.12.05 01.01.04 - 31.12.04

01.01.03 - 31.12.03

Rentowność majątku
wynik finansowy netto
suma aktywów

6,3%

6,6%

1,3%

Rentowność kapitału własnego
wynik finansowy netto
kapitał własny

7,9%

9,8%

2,2%

Rentowność netto sprzedaży
wynik finansowy netto
przychody ze sprzedaży

5,2%

5,3%

1,2%

Wskaźnik płynności I
aktywa obrotowe ogółem
zobowiązania krótkoterminowe

2,7

1,6

1,2

Wskaźnik płynności II
aktywa obrotowe ogółem - zapasy
zobowiązania krótkoterminowe

1,8

1,0

0,9

Wskaźnik płynności III
inwestycje krótkoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe

0,8

0,5

0,4

26

27

31

50

79

79

49

43

42

Szybkość spłaty należności w dniach
średni stan należności z tytułu dostaw
x 365 dni
przychody ze sprzedaży
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach
średni stan zobowiązań z tytułu
dostaw x 365 dni
koszt sprzedanych towarów i
produktów
Szybkość obrotu zapasami

średni stan zapasów x 365 dni
koszt sprzedanych towarów i
produktów

BDO Polska Sp. z o.o.
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1.4 Interpretacja wskaźników i ogólna sytuacja ekonomiczna
W badanym okresie Zakłady Chemiczne POLICE S.A. osiągnęły zysk netto w wysokości 87 342 tys.
zł. Zysk netto roku 2005 ukształtowały następujące wyniki:
− zysk na sprzedaży w wysokości 60 724 tys. zł,
− zysk na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 155 tys. zł,
− zysk na działalności finansowej w wysokości 22 159 tys. zł,
− wynik zdarzeń nadzwyczajnych (-) 564 tys. zł,
− podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe obciążenia w wysokości (-) 4 868 tys. zł.
Suma aktywów ogółem w stosunku do poprzedniego roku zwiększyła się o ponad 9%. Wzrost ten był
spowodowany w głównej mierze zmianą wartości aktywów obrotowych.
Analiza struktury aktywów i pasywów wskazuje na bezpieczną proporcję majątku Spółki do źródeł
jego finansowania. Wzrost kapitału stałego w roku 2005 w stosunku do roku poprzedniego to prawie
9 punktów procentowych (obecnie 84 % sumy bilansowej). Jest to pożądana tendencja wskazująca na
poprawę bezpieczeństwa źródeł finansowania.
Wskaźniki rentowności w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły swe wartości. Największy spadek,
prawie 2 punkty procentowe, do poziomu 7,9%, dotyczy rentowności kapitału własnego (ROE), co
oznacza, iż stopa zysku z zaangażowanego kapitału osiągana przez Zakłady Chemiczne POLICE S.A.
w ostatnim roku obrotowym obniżyła się. Przyczyną spadku wskaźnika jest nieznaczne zmniejszenie
wyniku finansowego netto w stosunku do roku ubiegłego przy jednoczesnym podwyższeniu wartości
kapitału własnego. Również efektywność zarządzania aktywami prowadząca do generowania zysków
(ROA) nieznacznie spadła w porównaniu do roku poprzedniego osiągając w badanym roku poziom
6,3 %.
Wart odnotowania jest także fakt utrzymania wskaźnika rentowności netto sprzedaży na niemal
niezmienionym poziomie, który osiągnął wartość 5,2% udziału zysku po opodatkowaniu w wartości
sprzedaży ogółem.
Na podstawie zastosowanych wskaźników płynności można stwierdzić, że Zakłady Chemiczne
POLICE S.A. cechuje lekka nadpłynność, co przejawia się wartościami wskaźników powyżej wartości
wzorcowych (wskaźnik płynności 1 osiąga wartość 2,7 dla wzorcowej 1,2 – 2,0). Również wskaźnik
pokrycia zobowiązań krótkoterminowych przez aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy osiąga
wartość powyżej poziomu wzorcowego 0,8-1,2 i obecnie wynosi 1,8.
Wskaźnik spłaty należności obniżył się nieznacznie o 1 dzień do poziomu 26 dni w roku 2005 i jest to
korzystna tendencja wskazująca na zmniejszenie stopnia kredytowania odbiorców Jednostki. Taka
wysoka skuteczność w procesie regulacji należności jest efektem działań windykacyjnych
i pozytywnie wpływa na sytuację finansową Zakładów Chemicznych POLICE S.A. Skrócił się, aż o
29 dni w stosunku do roku poprzedniego, okres regulacji zobowiązań do poziomu 50 dni, co oznacza
zmniejszenie finansowania bieżącej działalności zobowiązaniami wobec dostawców.
Cykl obrotu zapasami uległ wydłużeniu o 6 dni i obecnie wynosi 49 dni.
Osiągnięte wyniki jak i ogólna sytuacja finansowa Zakładów Chemicznych POLICE S.A. nie
wskazują na zagrożenie kontynuacji działalności, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

BDO Polska Sp. z o.o.
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III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU
1. Ocena systemu księgowości i kontroli wewnętrznej
1.1 System rachunkowości
Rachunkowość Zakładów Chemicznych POLICE S.A. prowadzona jest w oparciu o dokumentację
przyjętych przez jednostkę zasad (politykę) rachunkowości. Dokumentacja ta zgodna jest co do formy i co
do treści z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły umożliwiając
prawidłowe ustalenie jej stanu majątkowego, wyniku finansowego oraz rentowności.
Bilans otwarcia 2005 roku został poprawnie wprowadzony do ksiąg rachunkowych i zgodny jest
z bilansem zamknięcia 2004 roku.
Zbadane przez nas dowody księgowe będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych spełniają
wymogi określone w art. 21.1 ustawy o rachunkowości. Udokumentowanie operacji gospodarczych,
które były przedmiotem naszego badania jest rzetelne, kompletne i prawidłowe.
Jednostka prowadzi ewidencję księgową przy użyciu systemu informatycznego SAP/R3.
Księgi rachunkowe są prowadzone w sposób rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny w rozumieniu
art. 24 ustawy o rachunkowości. Kompletność i poprawność dokonywanych w nich zapisów i ich
powiązania z dokumentami oraz ze sprawozdaniem finansowym nie budzą zastrzeżeń, są bowiem
zgodne z zasadami zawartymi w rozdziale 2 „Prowadzenie ksiąg rachunkowych” ustawy
o rachunkowości.
Dostęp do wprowadzania danych i do systemu ich przetwarzania jest ograniczony do wytypowanych
pracowników.
Przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz metody
zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania spełniają wymogi rozdziału 8 ustawy
o rachunkowości.
1.2 Inwentaryzacja składników majątku
Jednostka przeprowadziła inwentaryzację składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia
dotrzymując częstotliwości, terminowości i zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
Przeprowadzoną inwentaryzację rozliczyła a wyniki rozliczenia ujęła w księgach rachunkowych
badanego roku. Przedstawiciel biegłego rewidenta brał udział w spisie z natury zapasów i do jego
wyników nie wnosi uwag.
Inwentaryzacją w drodze spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku objęto:
- zapasy
- gotówkę, czeki, weksle i papiery wartościowe znajdujące się w kasie jednostki.
Drogą potwierdzenia sald według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku zinwentaryzowano:
- środki pieniężne na rachunkach bankowych
- należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
Inwentaryzacja środków trwałych a także innych składników aktywów rzeczowych, nieobjętych
spisem z natury na dzień bilansowy w jednostce ma charakter ciągły i jest przeprowadzana w oparciu
o zatwierdzony plan inwentaryzacji, który jest dokumentem podlegającym ochronie.
Inwentaryzację pozostałych składników przeprowadzono drogą porównania danych z ksiąg
rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników według
stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku.
BDO Polska Sp. z o.o.
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1.3 Kontrola wewnętrzna
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za opracowanie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej
Spółki oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości.
Przy planowaniu i prowadzeniu badania sprawozdania finansowego Spółki za okres zakończony
31 grudnia 2005 roku wzięliśmy pod uwagę procedury systemu kontroli wewnętrznej, w takim
zakresie jaki był konieczny w celu określenia naszych procedur niezbędnych do wydania miarodajnej
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
Dlatego nasz przegląd systemu kontroli wewnętrznej mógł nie ujawnić wszystkich istotnych słabości
w strukturze tego systemu.
2. Informacje o wybranych pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat
2.1. Rzeczowe aktywa trwałe

761 095 tys. zł

udział procentowy w sumie bilansowej

53,1%

W badanym roku wartość netto rzeczowego majątku trwałego zwiększyła się o kwotę
2 830 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego. Jest to wynikiem licznych modernizacji (największe w grupie
urządzeń i maszyn oraz środków transportu) oraz nakładów na środki trwałe w budowie w łącznej kwocie
81 576 tys. zł. W wyniku poniesionych nakładów zwiększono wartość środków trwałych jednocześnie
wydłużając okres ich użyteczności. W tym samym okresie umorzenie rzeczowych aktywów trwałych
wyniosło 73 728 tys. zł.
Wartość rzeczowych aktywów trwałych kształtowana była również przez odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości w kwocie 5 422 tys. zł oraz przyrost zaliczek na środki trwałe w budowie w kwocie 404 tys. zł.
Środki trwałe są obciążone hipotekami zwykłymi i kaucyjnymi na łączną kwotę 149 300 tys. zł z tytułu
udzielonych Spółce pożyczek i kredytów.
2.2 Inwestycje długoterminowe

25 451 tys. zł

udział procentowy w sumie bilansowej

1,8 %

Z ogólnej kwoty inwestycji długoterminowych 85% stanowią udziały i akcje w jednostkach powiązanych,
których wartość na 31 grudnia 2005 roku została wyceniona w kwocie 21 739 tys. zł. Na dzień bilansowy
odpis aktualizujący wartość posiadanych aktywów finansowych wynosił 20 448 tys. zł. W badanym okresie
odpis zwiększono o 1 579 tys. zł z tytułu trwałej utraty wartości udziałów w Supra Sp. z o.o. Jednocześnie
Zakłady Chemiczne POLICE S.A objęły udziały w podwyższonym kapitale Supra Sp. z o.o. w kwocie
6 876 tys. zł w drodze konwersji wierzytelności handlowych oraz udzielonej pożyczki wraz z odsetkami.
Dokonano też przeniesienia do aktywów krótkoterminowych kwoty 6 227 tys. zł, która reprezentuje udziały
w Remech Sp. z o.o. przeznaczone do sprzedaży. Aktywa te są objęte w całości odpisem aktualizującym
i ich wartość bilansowa wynosi 0.
W badanym okresie miała miejsce również sprzedaż części posiadanych udziałów i akcji o wartości
bilansowej 11 376 tys. zł. Osiągnięta cena sprzedaży spółek Fosfan S.A., Medika Sp. z o.o. i Kargo
Sp. z o.o. wyniosła 17 175 tys. zł.
BDO Polska Sp. z o.o.
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2.3 Zapasy
udział procentowy w sumie bilansowej

213 572 tys. zł
14,9 %

Stan zapasów na 31 grudnia 2005 roku został ustalony w drodze spisu z natury.
W strukturze zapasów na dzień bilansowy dominowały materiały o wartości 123 771 tys. zł
stanowiące łącznie 58% wartości ogółem zapasów. Wartość zapasów wykazana w bilansie została
skorygowana o, utworzone zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości, odpisy
aktualizujące. Weryfikacji poddana została struktura wiekowa i przydatność posiadanych materiałów.
W badanym okresie zmniejszyła się suma dokonanych odpisów aktualizujących wartość materiałów o
2 234 tys. zł i na dzień bilansowy wynosiła 12 046 tys. zł.
Dokonano również odpisów aktualizujących wartość wyrobów gotowych i półfabrykatów w
wysokości 2 615 tys. zł, których cena sprzedaży netto była niższa od ich technicznego kosztu
wytworzenia.
W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono zasadność dokonanych przez Spółkę odpisów
aktualizujących.
Zapasy są obciążone zastawami rejestrowymi na łączną kwotę 50 000 tys. zł z tytułu udzielonych
Spółce kredytów.
2.4 Kapitał własny

1 105 254 tys. zł

udział procentowy w sumie bilansowej

77,1 %

W badanym okresie łączny przyrost kapitału własnego wyniósł 174 719 tys. zł. Wartość ta stanowi
rezultat następujących zmian, jakie nastąpiły w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2005 roku:
- Przyrost kapitału podstawowego Spółki o 150 000 tys. zł wynika z emisji dodatkowych
15.000.000 akcji serii B o wartości nominalnej 10,00 zł każda, sprzedanych w ofercie
publicznej w lipcu 2005 roku. Cena emisyjna 1 akcji wynosiła 10,30 zł, co pozwoliło na
uzyskanie agio w kwocie 4.500 tys. zł. Jednocześnie jednostka poniosła koszty emisji w
kwocie 4 621 tys. zł, z czego 4.500 tys. zł pokryto z agio, a 121 tys. zł obciążyło koszty
finansowe 2005 roku. W związku z powyższym na dzień bilansowy spółka nie posiada
kapitału zapasowego z agio.
- Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny o 5 678 tys. zł jest w głównej mierze
konsekwencją zbycia udziałów w spółkach zależnych.
- Część zysku z lat ubiegłych przeznaczono na dywidendę dla Skarbu Państwa (9 000 tys. zł),
na wypłatę nagrody dla pracowników (9 952 tys. zł) oraz na zasilenie Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych (2 781 tys. zł). Pozostałą kwotę zysku przekazano na kapitał zapasowy.
- W ciężar wyniku lat ubiegłych dokonano korekty błędu podstawowego z tytułu utworzenia
rezerwy na pokrycie kosztów rekultywacji w kwocie 35 212 tys. zł.
- Zysk netto w roku bieżącym wyniósł 87 342 tys. zł.
2.5 Rezerwy na zobowiązania

102 322 tys. zł

udział procentowy w sumie bilansowej

7,1%

Rezerwy na zobowiązania utworzono w związku z ciążącymi na jednostce obowiązkami
wynikającymi ze zdarzeń przeszłych, które w przyszłości prawdopodobnie spowodują wypływ
środków obrotowych. Poza rezerwą na odroczony podatek dochodowy w kwocie 8 721 tys. zł Spółka
wykazuje na dzień bilansowy rezerwy z następujących tytułów:
- szacowaną aktuarialnie rezerwę na wypłatę świadczeń emerytalnych i podobnych w łącznej
kwocie 40 679 tys. zł,
- rezerwę na zaległe, niewykorzystane urlopy w kwocie 1 679 tys. zł,
- rezerwę na koszty rozpoczętych a nie zakończonych do dnia bilansowego likwidacji środków
trwałych w kwocie 10 769 tys. zł,
- rezerwę na prawdopodobny rezultat toczących się postępowań sądowych w kwocie
3 119 tys. zł,

BDO Polska Sp. z o.o.
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-

-

rezerwę na pokrycie przyszłych kosztów rekultywacji, monitoringu i ochrony wód
powierzchniowych składowisk siarczanu żelaza i fosfogipsu; obowiązek rekultywacji tych
terenów wynika z przepisów o ochronie środowiska; rezerwa przypadająca za okres od
rozpoczęcia eksploatacji składowisk tj. od 1970 r. do dnia 31.12.2005r. została oszacowana
przez rzeczoznawcę na łączną kwotę 36 152 tys. zł, z czego 35 212 tys. zł dotyczy okresu
eksploatacji składowiska przed 01 stycznia 2005 roku - sumę tę jednostka wprowadziła do
ksiąg tytułem korekty błędu podstawowego,
rezerwy z pozostałych tytułów w kwocie 1 203 tys. zł.

3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacje dodatkowe, i objaśnienia
Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zakłady Chemiczne POLICE S.A. sporządziły informację
dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i
objaśnienia.
Dane liczbowe w tych informacjach wynikają z ewidencji księgowej i są zgodne ze zbadanym
sprawozdaniem finansowym.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje prawidłowo wzrost kapitału własnego w badanym
okresie w kwocie 174 719 tysięcy złotych zostało sporządzone prawidłowo i wykazuje prawidłowe
powiązanie z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone zostało przez Spółkę z uwzględnieniem
przepisów art. 48b, ustawy, metodą pośrednią i wykazuje prawidłowe powiązanie odpowiednio
z bilansem, rachunkiem strat i zysków oraz zapisami w księgach rachunkowych.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Zgodnie z wymogami art. 49 ustawy oraz Kodeksem spółek handlowych, Zarząd sporządził
sprawozdanie z działalności Spółki w 2005 roku. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności
są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2005 rok.
7. Oświadczenie kierownictwa jednostki
Kierownictwo Spółki złożyło pisemne oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach
rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych oraz o istotnych zdarzeniach, które
nastąpiły po dniu bilansowym.
Poznań, dnia 20 marca 2006 roku
BDO Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Nr ewidencyjny 523

Krystyna Sakson
Biegły Rewident
Nr ewid. 7899/483
przeprowadzający badanie
i reprezentujący podmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych
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Szanowni Państwo,
Akcjonariusze Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
2005 był rokiem przełomowym dla Zakładów Chemicznych „POLICE” SA. 14 lipca
Spółka, jako pierwsza z firm sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, zadebiutowała na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki zaufaniu, którym obdarzyli
nas inwestorzy, możemy powiedzieć, że debiut ten był sukcesem.
Pod znakiem przygotowań do debiutu upłynęła w firmie pierwsze miesiące 2005
roku. Zarząd zrealizował swoje cele. W czerwcu KPWiG dopuściła akcje Spółki do
publicznego obrotu, a Spółka opublikowała Prospekt Emisyjny, w efekcie 27 czerwca
mogły się zacząć zapisy na akcje Zakładów Chemicznych „POLICE” SA. Spółka
zadebiutowała w lipcu wprowadzając na Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie 15 mln Akcji Serii B po cenie emisyjnej 10,30 PLN. Kurs otwarcia
wyniósł 10,60 PLN. Dwa miesiące po debiucie Skarb Państwa zbył na zasadach
ogólnych jedną akcję, co pozwoliło na rozpoczęcie procesu nieodpłatnego
przekazania akcji ponad 5 tysiącom uprawnionym, byłym i obecnym pracownikom
Spółki.
W kolejnych miesiącach realizowaliśmy zaplanowany i przedstawiony w Prospekcie
Emisyjnym harmonogram zadań. „POLICE” uruchomiły Program Inwestycji
Rozwojowych finansowany częściowo ze środków pozyskanych ze sprzedaży akcji
nowej emisji. Zinwentaryzowaliśmy aktywa produkcyjne, przeprowadziliśmy część
studiów wykonalności oraz prac projektowych. Zgodnie z ustalonymi
harmonogramami działań rozpoczęliśmy negocjacje z wykonawcami i dostawcami.
19 listopada 2005 r. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na nabycie aktywów
trwałych w związku z rozbudową instalacji bieli tytanowej do zdolności produkcyjnej
65 tys. ton rocznie, uruchamiając w ten sposób największą z zaplanowanych
w programie inwestycji, której wartość wynosi 270 mln zł. Z kolei zgodnie
z wnioskiem Zarządu, 10 lutego 2006 akcjonariusze zdecydowali o realizacji
inwestycji w Zakładzie Azotowym związane z modernizacjami na instalacjach
amoniaku i mocznika.
Przedstawiając Państwu sprawozdanie roczne z działalności Zakładów Chemicznych
„POLICE” SA z przyjemnością prezentuję Spółkę, która w ocenie Zarządu dobrze
wykorzystała 12 miesięcy 2005 roku, potwierdzając tym samym swą stabilność
i przewidywalność. Wierzę, że zapoznając się z przedstawionym sprawozdaniem
podzielicie Państwo ocenę Zarządu Spółki.
Rok 2006 i dwa kolejne lata, to dla Zakładów Chemicznych „Police” SA realizacja
„Programu Inwestycji Rozwojowych”. Dzięki temu programowi Spółka stwarza sobie
podstawy dalszych sukcesów na rynku wyrobów chemicznych, poprzez zwiększenie
mocy produkcyjnych bieli tytanowej, inwestycje proefektywnościowe w segmencie
nawozowym oraz zmniejszenie energochłonności całego przedsiębiorstwa.
To proinwestycyjne podejście wpłynie na wyniki 2006 roku, w którym Z.Ch. „POLICE”
SA prognozują osiągnięcie zysku netto na poziomie 54,5 mln zł przy wartości
przychodów ze sprzedaży na poziomie ponad 1 763 mln zł. Prezentujemy tę
prognozę z przekonaniem, że zakończenie procesu inwestycyjnego w 2008 r.
znajdzie swoje odzwierciedlenie w większych zyskach, co w efekcie przełoży się na
wzrost wartości Spółki.
Mirosław Bachórski
Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2005
1. Podstawowe dane o Spółce
Nazwa:

Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach,

Siedziba:

ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Numer KRS:

0000015501

Podstawowy przedmiot działalności:
- produkcja barwników i pigmentów
1. PKD 24 12
2. PKD 24 13
- produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych i
pozostałych
- produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych
3. PKD 24 15
- roboty budowlane, montażowe, etc.
4. PKD 45 25 A
- działalność portów wodnych
5. PKD 63 22 A
- przeładunek towarów
6. PKD 63 11
- magazynowanie i przechowywanie towarów
7. PKD 63 12
- szkolenia i inne pozaszkolne formy kształcenia
8. PKD 80 42 Z
- prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
9. PKD 73 10 G
- badania i analizy techniczne
10. PKD 74 30 Z
- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
11. PKD 51 55 Z
- sprzedaż hurtowa metali i rud metali
12. PKD 51 52 Z
13. PKD 51 51 Z
- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz
produktów pochodnych
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
14. PKD 51 57 Z
- sprzedaż hurtowa zbóż, nasion, pasz
15. PKD 51 21 Z
- pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
16. PKD 51 70 B
- sprzedaż detaliczna nawozów, nasion, roślin, etc.
17. PKD 52 48 F
- działalność agentów; sprzedaż płodów rolnych
18. PKD 51 11 Z
- działalność agentów: sprzedaż paliw, rud, metali, chemikaliów
19. PKD 51 12 Z
- wytwarzanie energii elektrycznej
20. PKD 40 10 A
- dystrybucja energii elektrycznej
21. PKD 40 10 C
- produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
22. PKD 40 30
- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
23. PKD 41
- odprowadzanie ścieków
24. PKD 90 00 D
- unieszkodliwianie odpadów
25. PKD 90 00 B
- wywóz śmieci i odpadów
26. PKD 90 00 A
- usługi sanitarne
27. PKD 90 00 C
- transmisja danych i teleinformatyka
28. PKD 64 20 C
- hotele z restauracjami
29. PKD 55 11 Z
- pośrednictwo finansowe
30. PKD 65 2
- telefonia stacjonarna i telegrafia
31. PKD 64 20 A
- działalność telekomunikacyjna pozostała
32. PKD 64 20 G
- działalność geodezyjna i kartograficzna
33 PKD 74 20 C
- wynajem nieruchomości na własny rachunek
34. PKD 70 20 Z
Regon: 810822270
NIP:

851-02-05-573

Czas trwania Spółki jest nieograniczony

Prezentowane sprawozdanie obejmuje dane za:
- okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
- oraz porównywalne dane za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

Skład Zarządu Spółki:
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu:
Członek Zarządu:
Członek Zarządu:
Członek Zarządu

Mirosław Antoni Bachórski
Andrzej Witold Kurowski
Janusz Motyliński
Wojciech Michał Kolenda
Paweł Ofman

Skład Rady Nadzorczej:
Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:
Członek Rady Nadzorczej:
Członek Rady Nadzorczej:
Członek Rady Nadzorczej:
Członek Rady Nadzorczej:
Członek Rady Nadzorczej:
Członek Rady Nadzorczej:
Członek Rady Nadzorczej:

Adam Grzebieluch
Henryk Władysław Rupnik
Czesław Andrzej Burzyński
Jerzy Faryniarz
Mirosław Górecki
Maciej Greinert
Mariusz Grzegorz Obszyński
Leonard Szymański
Paweł Wojciechowski

Emitent nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie
sprawozdania finansowe.
Na dzień 31 grudnia 2005 roku Spółka jest jednostką dominującą w stosunku do jednostek
wskazanych w nocie objaśniającej do bilansu 4L i 4M oraz do spółki Remech Sp. z o.o. (udziały
wykazane w inwestycjach krótkoterminowych).
Spółka nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. Nr 76 poz. 694 z roku 2002 z późniejszymi zmianami), gdyż
dane jednostek zależnych i stowarzyszonych nie są istotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki. Przyjęte przez Spółkę kryteria
istotności zostały przedstawione w nocie dodatkowej nr 22 do sprawozdania finansowego.
W okresie, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe, nie nastąpiło połączenie Emitenta z
inną jednostką.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności.
Opinie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za okresy poprzednie nie
zawierały zastrzeżeń.
2. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów,
przychodów i kosztów oraz pomiaru wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe sporządzone zostały zgodnie z
przyjętymi i stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości wynikającymi z Ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. Nr 76 poz. 694 z roku 2002 z późniejszymi
zmianami), z uwzględnieniem przepisów o obrocie papierami wartościowym. Dane liczbowe
zaokrągla się do tysiąca złotych.
Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółki, w oparciu o Zakładowy Plan Kont. W
sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o rachunkowości Spółka stosuje Krajowe Standardy
Rachunkowości, a w przypadku ich braku – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
Metody wyceny aktywów i pasywów ustalono przyjmując założenie, że Spółka będzie kontynuowała
działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia
jej w stan upadłości lub likwidacji.
Dokonując wyboru zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego
Spółka kierowała się podstawowymi zasadami rachunkowości:
-

zasadą kontynuacji działalności,

-

zasadą memoriału,

oraz wymaganiami jakościowymi dotyczącymi sprawozdań finansowych:
-

wiernego odzwierciedlenia,

-

przewagi treści nad formą prawną,

-

neutralności,

-

ostrożnej wyceny,

-

kompletności.

Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów są następujące:
2.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się po cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz
powiększonej (w przypadku środków trwałych) o koszty ich ulepszenia. Odpisów amortyzacyjnych i
odpisów z tytułu trwałej utraty wartości nie stosuje się do gruntów i prawa wieczystego użytkowania
gruntów.
Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów wyceniono w wartości godziwej, za którą przyjęto
wartość wynikającą z relacji do wartości gruntu określonej w otrzymanej decyzji, ustalającej opłatę
roczną za użytkowanie wieczyste gruntu.
Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych są następujące:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł. –
są umarzane w ratach miesięcznych zgodnie z przyjętym przez Spółkę dla danego aktywa okresem
amortyzacji i ustaloną roczną stawką amortyzacyjną uwzględniającą okres jego ekonomicznej
użyteczności. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następnego po miesiącu oddania aktywa
do używania.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia poniżej 3.500,00 zł do 300 zł
podlegają amortyzacji w całości w miesiącu oddania ich do używania.
- rzeczowe aktywa o wartości jednostkowej poniżej 300 zł są odnoszone bezpośrednio w koszty
zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do używania.
- Jeżeli ustalona stawka amortyzacyjna wynikająca z okresu używania nie różni się w istotny
sposób od stawek amortyzacyjnych określonych na podstawie Ustawy z dnia 15 lutego 1992r o
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. nr 14 poz. 176 z póź. zm.), stosuje się stawki

amortyzacji przyjęte dla celów podatkowych. Za istotną różnicę przyjmuje się sytuację, dla której
różnica między roczną amortyzacją podatkową a roczną amortyzacją bilansową przekracza +/- 5%
rocznej amortyzacji podatkowej lub różnica ta przekracza +/- 500 zł.
Spółka stosuje następujące okresy amortyzacji:

Tytuł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe

Okres ekonomicznej
użyteczności
20-40 lat
2-10 lat
3-5 lat
5-10 lat

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem po pomniejszeniu o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Do wydatków na środki trwałe w budowie zaliczane są nakłady poniesione na budowę (zakup)
nowych środków trwałych oraz na ulepszenie już istniejących środków trwałych.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości dokonywane są w przypadku zaistnienia dużego
prawdopodobieństwa, że dane aktywa nie przyniosą w przyszłości w znacznej części lub w całości
przewidywanych korzyści ekonomicznych. Wartość odpisów ustala się następująco:
a) dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
- w przypadki ich wycofania z używania, gdy po modernizacji będą nadawać się do dalszego
gospodarczego wykorzystania w wysokości przewidywanych kosztów modernizacji,
- w przypadku czasowego wycofania z eksploatacji w wysokości przewidywanych na ten okres
odpisów amortyzacyjnych,
- w przypadku przeznaczenia do likwidacji i upłynnienia w wysokości 100 % wartości netto, z
uwzględnieniem możliwej do uzyskania ceny sprzedaży.
b) dla środków trwałych w budowie:
- w przypadku braku nakładów na kontynuowanie zadania, gdy jednak dalsza budowa jest
ekonomicznie uzasadniona i Spółka w planach inwestycyjnych przewiduje jej kontynuację:
§ odpis w pierwszym roku obrotowym braku nakładów w wysokości stopy kredytu lombardowego
obowiązującego na dzień bilansowy
§ odpis w drugim i trzecim roku obrotowym braku nakładów do wysokości 50 % poniesionych
nakładów,
§ odpis w czwartym roku obrotowym i więcej braku nakładów do wysokości 100 % poniesionych
nakładów,
- w przypadku zamierzonego zaniechania kontynuacji zadania w wysokości 100% poniesionych
nakładów.
2.2 Udziały, akcje oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych
Udziały, akcje oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych w wyceniane są w ciągu roku
obrotowego według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszane o ewentualne odpisy
spowodowane trwałą utratą ich wartości, w przypadku gdy:
podmiot, w którym Spółka posiada udziały lub akcje ponosi straty a analiza (plany finansowe,
biznes-plany, plany strategiczne itp.) wykazuje, że sytuacja finansowa nie jest stanem przejściowym do wysokości udziału Spółki w aktywach netto tego podmiotu,

podmiot, w którym Spółka posiada udziały lub akcje postawiony jest w stan upadłości lub
likwidacji, bądź sytuacja finansowa wskazuje, że w najbliższych sześciu miesiącach od dnia
bilansowego może nastąpić jego likwidacja lub upadłość w wysokości 100% posiadanych udziałów
lub akcji.
Przekwalifikowane inwestycje długoterminowe na inwestycje krótkoterminowe, na dzień
przekwalifikowania wyceniane są według niższej spośród wartości: wartości księgowej lub ceny
nabycia.
2.3 Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe w ciągu roku wyceniane są według ceny nabycia, a na dzień bilansowy
według ceny nabycia albo ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Skutki obniżenia
ich wartości na dzień bilansowy zaliczane są do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast
skutki wzrostu ich wartości zaliczane są do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż
kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe.
Inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek wyceniane są według wartości
godziwej opartej o szacunki tej wartości.
2.4 Należności
Należności wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w
kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Wartość należności aktualizowana jest przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa jej zapłaty,
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na całość należności nie objętej gwarancją bankową,
poręczeniem bankowym lub ubezpieczeniem
2.5 Zapasy
Zapasy materiałów i towarów, za wyjątkiem materiałów i towarów w punktach handlowych, na koniec
każdego miesiąca wyceniane są według cen nabycia, a na dzień bilansowy według cen nabycia nie
wyższych od cen ich sprzedaży netto. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu oraz koszty zakupu. Koszty
zakupu rozliczane są proporcjonalnie do wartości zużycia materiałów. Rozchody i stan zapasów
materiałów i towarów, ustalany jest metodą średniej ceny ważonej.
Materiały i towary punktach handlowych wyceniane są po cenie zakupu. Rozchody wyceniane są w
drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników zapasów, które
dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia. Spółka
dokonuje odpisów aktualizujących wartość materiałów i towarów w następującej wysokości i
sytuacjach:
- dla materiałów i towarów, dla których brak jest obrotów w ewidencji przez okres powyżej 1 roku
do 2 lat w wysokości 10% ich wartości,
- dla materiałów i towarów, dla których brak jest obrotów w ewidencji przez okres powyżej 2 do 3
lat w wysokości 40% ich wartości,
- dla materiałów i towarów, dla których brak jest obrotów w ewidencji przez okres powyżej 3 lat w
wysokości 100% ich wartości,
-

dla materiałów i towarów, nieprzydatnych (zbędnych) w Spółce do wysokości 100% ich wartości.

Produktów gotowe i półprodukty wycenia się według ceny ewidencyjnej ustalonej na poziomie
planowanego kosztu wytworzenia. Na koniec każdego miesiąca wartość produktów jest doprowadzana
do rzeczywistego kosztu wytworzenia przez rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów
proporcjonalnie do ich rozchodów. W uzasadnionej sytuacji Spółka dokonuje na dzień bilansowy
odpisu aktualizującego wartość zapasów wyrobów gotowych i półfabrykatów spowodowanego utratą
wartości. Odpisów aktualizujących wartość produktów gotowych i półproduktów dokonuje są w
wysokości:
-

20 % wartości, gdy zalegają w magazynie ponad 2 lata,

- 50% ich wartości w przypadku, gdy są niepełnowartościowe, ale nadają się do sprzedaży lub
ponownego przetworzenia (zostały zbrylone, pokruszone lub w inny sposób straciły wymaganą
postać).
Produkcja w toku na koniec każdego miesiąca oraz na dzień bilansowy wyceniana jest po koszcie
wytworzenia.
Technologiczne odpady użytkowe wyceniane są w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w
wysokości planowanych kosztów materiałów bezpośrednich.
2.6 Środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Spółka wykazuje w bilansie środki pieniężne dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Możliwość dysponowania tymi środkami przez Spółkę jest ograniczona, gdyż są to
środki, które należy wykorzystywać zgodnie z regulaminem Funduszu.
2.7 Kapitały własne
Kapitały własne są wyceniane według wartości nominalnej.
Kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem w rejestrze
sądowym.
Kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie ze statutem Spółki z odpisu z zysku oraz z nadwyżki
osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. Koszty emisji akcji poniesione przy
podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki
wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów
finansowych.
2.8. Rezerwy
Rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Spółka tworzy rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa zobowiązania wynikające
ze zdarzeń przeszłych, w przypadku, gdy możliwe jest wiarygodne oszacowanie kwoty zobowiązania,
w szczególności na:
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (szacunków dokonuje się biorąc pod uwagę warunki
zawarte w Zakładowym Układem Zbiorowym metodą aktuarialną uprawnień jednostkowych)
-

skutki toczących się spraw sądowych w których Spółka jest stroną pozwaną,

-

niewykorzystane urlopy wypoczynkowe,

-

koszty likwidacji majątku trwałego,

-

inne wynikające ze zdarzeń gospodarczych.

2.9. Zobowiązania
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek są klasyfikowane jako długoterminowe lub
krótkoterminowe w oparciu o termin rozliczenia zobowiązania wynikający z umowy.
Zobowiązania, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów
finansowych, innych niż gotówka, lub drogą wymiany na instrumenty finansowe, wyceniane są na
dzień bilansowy według wartości godziwej
2.10. Odroczony podatek dochodowy.
Spółka ustala aktywa i tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z
występującymi na dzień bilansowy różnicami przejściowymi między wykazaną w sprawozdaniu
finansowym wartością bilansową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą
podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi,
które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
przejściowych, to jest różnic, które w przyszłości spowodują zwiększenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego.
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala przy uwzględnieniu
stawek podatku dochodowego, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą
obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka wykazuje w bilansie
oddzielnie, przy czym w przypadku, gdy w ocenie Spółki rozliczenie aktywów z tytułu podatku będzie
mało prawdopodobne, Spółka dokonuje odpisów aktualizujących aktywa.
2.11. Waluta sprawozdań finansowych oraz transakcje w walutach obcych
Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w złotych polskich, które są walutą środowiska
ekonomicznego, w którym działa Spółka.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze Spółka ujmuje w księgach rachunkowych na
dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta – w przypadku sprzedaży walut
oraz zapłaty należności,
- sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta – w przypadku kupna walut
oraz zapłaty zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w
zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku
pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się według
obowiązującego na ten dzień, ustalonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu danej waluty.
Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień
ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, a także sprzedaży walut
obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są per saldo, to jest nadwyżka dodatnich
różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi prezentowana jest w przychodach
finansowych, natomiast nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi
prezentowana jest w kosztach finansowych.
2.12. Uznawanie przychodów i kosztów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści
ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z
prawa własności zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze
sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Przychody ze świadczenia usług ujmowane są gdy usługa została wykonana.
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane w momencie ich naliczenia jeżeli ich otrzymanie nie jest
wątpliwe.
Koszty są uznawane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że nastąpi zmniejszenie
korzyści ekonomicznych, które można wiarygodnie oszacować.

2.13. Instrumenty finansowe
Jako instrument finansowy Spółka kwalifikuje każdy kontrakt, który skutkuje jednocześnie
powstaniem aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu
kapitałowego u drugiej ze stron, pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między stronami
jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami) Spółka klasyfikuje
instrumenty finansowe z podziałem na:
- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - zalicza się do nich aktywa nabyte w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych
czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa
finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią
one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo
realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – zalicza się do nich
niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których
zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do
otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej
lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do
czasu, gdy staną się one wymagalne.
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – to aktywa finansowe nie zaliczane do kategorii
przeznaczonych do obrotu, pożyczek udzielonych i należności własnych ani aktywów finansowych
utrzymywanych do terminu wymagalności.
Wycena instrumentów finansowych:
- W momencie ujęcia instrumentów finansowych w księgach rachunkowych są one wyceniane
według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są
ujmowane w wartości początkowej instrumentów finansowych.
- Po
sposób:

początkowym
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§ instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – według skorygowanej ceny
nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
§ pożyczki udzielone i należności własne - według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego
kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności własne o krótkim
terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej wyceniane są w kwocie
wymaganej zapłaty,
§ instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu – według wartości godziwej, a zyski/straty
z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat,
§ instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży - według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu
aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.
Spółka nie przeprowadza transakcji zabezpieczających i dlatego nie stosuje rachunkowości
zabezpieczeń.
2.14. Konsolidacja
Spółka jest jednostką dominującą w stosunku do jednostek wskazanych notach objaśniających do
bilansu o numerach 4L i 4M oraz spółki Remech Sp. z o.o..
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. Nr 76 poz. 694 z roku

2002 z późniejszymi zmianami), gdyż dane jednostek zależnych i stowarzyszonych nie są istotne dla
rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
Spółki. Przyjęte przez Spółkę kryteria istotności zostały przedstawione w nocie dodatkowej nr 22 do
sprawozdania finansowego.
2.15. Błąd podstawowy
Spółka uznaje za błąd podstawowy taki błąd wykryty w bieżącym roku obrotowym, ale popełniony w
poprzednim roku obrotowym (poprzednich latach obrotowych), którego znaczenie jest na tyle istotne,
iż w świetle jego ujawnienia nie można stwierdzić że sprawozdanie finansowe za poprzedni okres lub
kilka poprzednich okresów rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy na dzień jego sporządzenia. Za istotny uznaje się taki błąd, którego wartość przekracza 0,1
% sumy bilansowej za dany rok obrotowy.
3. Przeliczenie wybranych pozycji sprawozdań finansowych na EUR oraz zasady przeliczenia
Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na
ostatni dzień okresu
kurs na 31.12.2005r. wynosił: 1 EURO 3,8598 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2005)
kurs na 31.12.2004r. wynosił: 1 EURO 4,0790 PLN (tabela nr 256/A/NBP/2004)
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono
według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy
Bank Polski dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01-12.2005r. wynosił 1 EURO = 4,0233 PLN
kurs średni w okresie 01-12.2004r. wynosił 1 EURO = 4,5182 PLN
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości
wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Najwyższy średni kurs NBP w okresie:
- od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wynosił 4,2756 PLN/EUR (tabela nr O83/A/NBP/2005 z dnia
29.04.2005r.)
- od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wynosił 4,9149 PLN/EUR (tabela nr 042/A/NBP/2004 z
01.03.2004r.)
Najniższy średni kurs NBP w okresie:
- od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wynosił 3,8223 (tabela nr 240/A/NBP/2005 z dnia 13.12.2005r.)
- od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wynosił 4,0518 PLN/EUR (tabela nr 253/A/NBP/2004 z dnia
28.12.2004r.)
Główne pozycje sprawozdania finansowego przeliczone na EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE
I.

Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów

II.
III.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto

w tys. zł
2005
1 667
836
60 879
82 474

2004

w tys. EUR
2005
2004

1 645 419

414 544

364 176

99 322
105 258

15 132
20 499

21 983
23 296

IV.

Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
V.
Przepływy pieniężne netto z działalności
VI. inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
VII. finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa, razem
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
X.
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w
XVII. zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną
XVII. akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w
XVIII zł/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na
XIX. jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona
XX. dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

87 342

87 978

21 709

19 472

4 261

93 749

1 059

20 749

-71 798

-48 261

-17 846

-10 681

107 337
39 800
1 433 485

-56 954
-11 466
1 318 358

26 679
9 892
371 388

-12 605
-2 538
323 206

328 231
654
223 908
1 105 254
750 000
75 000 000

423 035
1 390
324 233
895 323
600 000
60 000 000

85 038
169
58 010
286 350
194 311
75 000 000

103 710
341
79 488
219 496
147 095
60 000 000

1,16

1,47

0,29

0,33

14,74

14,92

3,82

3,66

0,15

0,01

0,04

0,00

W kolumnie za 2005 pokazano zadeklarowaną dywidendę wynikającą z podziału zysku za rok 2004
przypadającą na 60 000 000 akcji biorących udział w dywidendzie. Natomiast w kolumnie za 2004
pokazano zadeklarowaną dywidendę wynikającą z podziału zysku za rok 2003. Wysokość dywidendy
za 2004 rok bez zaokrągleń wynosiła 0,005 zł/0,001 euro.

4. Główne obszary różnic pomiędzy przyjętymi zasadami rachunkowości a Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Sprawozdania finansowe Spółki zostały przygotowane zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Wynik
finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów różniłyby się od wielkości ujawnionych w tych
sprawozdaniach, gdyby były zaprezentowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Inny mógłby być również sposób prezentacji sprawozdań
finansowych oraz zakres ujawnionych informacji.
Zarząd Spółki nie określił dotychczas zasad (polityki) rachunkowości zgodnych z MSSF. Zarząd
zidentyfikował obszary, w których jego zdaniem występują różnice pomiędzy polskimi zasadami
rachunkowości a MSSF. Różnice te zostały określone na podstawie najlepszych wiedzy i szacunków
Zarządu, z uwzględnieniem tych standardów rachunkowości, które zdaniem Zarządu zostałyby
zastosowane w przypadku przyjęcia w przyszłości polityki rachunkowości zgodnej MSSF.
Może się jednak zdarzyć, że w przypadku przyjęcia w przyszłości przez Spółkę zasad rachunkowości
zgodnych z MSSF, standardy, które będą wówczas obowiązywać, będą się różnić od obowiązujących
w dniu sporządzenia niniejszego sprawozdania, natomiast rzeczywiście przyjęte zasady (polityka)
rachunkowości będą się różnić od tych, które założono dla celów sporządzenia poniższego opisu
różnic. W przypadku zastosowania w przyszłości polityki rachunkowości zgodnej z MSSF bilans

otwarcia pierwszego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF może wymagać dodatkowych
korekt nie wskazanych poniżej.
Zidentyfikowane różnice pomiędzy przyjętymi w Spółce zasadami rachunkowości a MSSF obejmują:
4.1. Środki trwałe
a) Różnice kursowe ujęte w wartości początkowej – według przyjętej polityki rachunkowości w cenie
nabycia lub koszcie wytworzenia środków trwałych uwzględnione zostały różnice kursowe od
zobowiązań w walutach obcych dotyczących nabycia lub wytworzenia środków trwałych, naliczone za
okres do dnia przyjęcia składnika rzeczowych aktywów trwałych do używania. Według MSSF
kapitalizacja różnic kursowych nie jest dopuszczalna za wyjątkiem przypadku, gdy różnice kursowe
stanowią korektę odsetek od zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania środków trwałych.
Zastosowanie zaleceń MSSF mogłoby spowodować obniżenie wartości środków trwałych i kapitałów
własnych.
b) Okres używania środków trwałych – według przyjętej polityki rachunkowości Spółka ujmuje środki
trwałe zawierające istotne elementy składowe jako jeden środek trwały zdatny jako całość do użytku,
przyjmując dla niego określony okres ekonomicznej użyteczności. Zgodnie z MSR 16 „Rzeczowe
aktywa trwałe” istotne elementy środków trwałych zużywające się nierównomiernie i podlegające
okresowej wymianie podlegają obowiązkowi odrębnej amortyzacji. Zastosowanie zaleceń MSR 16
mogłoby spowodować zmianę wartości środków trwałych i kapitałów własnych.
c) Środki trwałe nabyte w warunkach hiperinflacji – Spółka posiada środki trwałe nabyte przed
31.12.1996 roku, które nie zostały całkowicie zamortyzowane. Do końca 1996 roku Polska była
uznawana za gospodarkę hiperinflacyjną. Wartość początkowa środków trwałych została
przeszacowana na dzień 01.01.1995 roku, według wskaźników określonych na dzień 30.09.1994 roku,
na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów. Zgodnie z MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa
w warunkach hiperinflacji” Spółka powinna przekształcić wartość rzeczowych aktywów trwałych tak,
aby uwzględnić zmiany poziomu cen jakie miały miejsce w okresie do końca 1996 roku. MSSF 1
dopuszcza dokonanie wyceny środków trwałych na dzień przejścia na MSSF w wartości godziwej,
traktując tę wartość jako domniemany koszt nabycia. Spółka nie dokonała szacunku wartości godziwej
tych środków trwałych.
d) Prawa wieczystego użytkowania gruntów – Spółka wykazała w bilansie na 31 grudnia 2005 roku
jako grunty otrzymane prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 20 284 tys. zł. Wartość
tych praw została ujawniona w kapitale z aktualizacji wyceny w wysokości 20 014 tys. zł. Zarząd
Spółki jest świadom, że niektóre interpretacje MSR 17 „Leasing” wskazują, że prawa wieczystego
użytkowania gruntów powinny być wykazane jako leasing operacyjny. Wówczas aktywa trwałe i
kapitał własny byłyby niższe o 20 284 tys. zł. Jednak w ocenie Zarządu Spółki umowa wieczystego
użytkowania gruntów określona w obowiązujących w Polsce przepisach nie jest tożsama z
określeniem umowy leasingu w MSR 17. Zdaniem Zarządu prawa wieczystego użytkowania gruntów
byłyby ujawnione jako aktywa Spółki także w sprawozdaniu sporządzonym zgodnie z MSSF, gdyż to
Spółka ponosi ryzyko i otrzymuje korzyści wynikające z użytkowania tych gruntów.
Spółka odstąpiła od wykazania różnic wartościowych wynikających z kwestii wskazanych w punktach
a) – d) powyżej, gdyż wiarygodne ustalenie tych różnic nie jest obecnie możliwe do wykonania mimo
dołożenia należytej staranności.
4.2. Aktywa i pasywa związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych i ujawnia aktywa i pasywa Funduszu w sprawozdaniu finansowym.
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF, wartość aktywów z tytułu Funduszu
(środki pieniężne na rachunku, należności) powinna zostać wyeliminowana, gdyż Spółka nie sprawuje
nad nimi skutecznej kontroli. Odpowiednio wyeliminowaniu ze sprawozdania finansowego podlegać
powinny także pasywa Funduszu. Korekta ta, w wysokości 3 682 tys. zł, nie wpłynęłaby na wartość
kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2005 roku.

4.3. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności
Zgodnie z regulacjami MSSF, Spółka, w przypadku gdy jej akcje znajdują się w publicznym obrocie,
w pełnym sprawozdaniu finansowym zgodnym z MSSF zobowiązana jest do prezentacji sprawozdania
finansowego w podziale na segmenty działalności. Spółka nie określiła zasad raportowania według
segmentów działalności. Zgodnie z MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”
podział na segmenty działalności może uwzględniać kryterium branżowe bądź geograficzne. Spółka
rozważa podział na segmenty branżowe w oparciu o trzy grupy asortymentowe: nawozy, biel tytanową
i chemikalia. Segmentami uzupełniającymi mogłyby być segmenty geograficzne oparte o kryterium
lokalizacji rynków i klientów. Ustalenie segmentów działalności nie wpłynie na kapitał własny Spółki.
Szerszy w stosunku do obecnie stosowanych zasad rachunkowości byłby zakres ujawnień danych o
segmentach działalności.
4.4. Dyskontowanie przychodów o odroczonym terminie płatności
Zgodnie z MSR 18 „Przychody” przychód wycenia się w wartości godziwej zapłaty. Jeżeli termin
płatności jest odroczony, przychody należy ująć w dacie powstania przychodu w kwocie
zdyskontowanej. Wartość dyskonta powinna stanowić przychód odsetkowy ujmowany zgodnie z
efektywną stopą procentową w okresie odroczonego terminu płatności. Spółka nie dyskontuje
przychodów o odroczonym terminie płatności.
Spółka odstąpiła od wykazania różnic wartościowych wynikających z kwestii wskazanej wyżej, gdyż
wiarygodne ustalenie tych różnic nie jest obecnie możliwe do wykonania mimo dołożenia należytej
staranności.

Nota 8
NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE (DŁUGO- I
KRÓTKOTERMINOWE) WG TYTUŁÓW
a) należności długoterminowe, w tym:
- od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych
których nie wykazano jako "Należności dochodzone na drodze
sądowej"
b) należności z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych
których nie wykazano jako "Należności dochodzone na drodze
sądowej"
c) inne, w tym:
- od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych
których nie wykazano jako "Należności dochodzone na drodze
sądowej"
z tytułu podatków, dotacji i ceł, ubezpieczeń społecznych,
d)
zdrowotnych oraz innych świadczeń

w tys. złotych
2005

2004
-

-

-

-

69 513
4 774

75 619
5 144

63 825

71 192

828
313

473
325

827

473

-

-

Nota 11
ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI
I. ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE
a)
b)
c)
d)
II.
a)
b)
c)
d)

stan na początek okresu
zwiększenie
- czasowe wyłączenie z eksploatacji
- przeznaczenie do likwidacji
zmniejszenie
-postawione w stan likwidacji
-włączenie do eksploatacji
stan na koniec okresu
ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE W
BUDOWIE
stan na początek okresu
zwiększenie
zmniejszenie
stan na koniec roku

III.

ODPISY AKTUALIZUJĄCE INWESTYCJE
DŁUGOTERMINOWE (BEZ UDZIELONYCH POŻYCZEK)

a)
b)
c)
d)

stan na początek okresu
zwiększenie
udziały i akcje
zmniejszenie
stan na koniec okresu

IV. ODPISY AKTUALIZUJĄCE MATERIAŁY
a)
b)
c)
d)

w tys.zł
2005

2004
7 010
5 856
5 203
653
434
434
12 432

6 805
3 704
1 691
2 013
3 499
1 137
2 362
7 010

w tys.zł
2005

2004
5 917
29
584
5 362

3 475
3 419
977
5 917

w tys.zł
2005

2004
25 162
1 579
1 579
6 227
20 514

24 007
1 155
1 155
25 162

w tys.zł
2005

stan na początku okresu
zwiększenie
materiały do upłynnienia
materiały zalegające od 1 do 2 lat
materiały zalegające od 2 do 3 lat
materiały zalegające powyżej 3lat
zmniejszenie (zbycie - sprzedaż, likwidacja, wykorzystanie)
materiały do upłynnienia
materiały zalegające od 1 do 2 lat
materiały zalegające od 2 do 3 lat
materiały zalegające powyżej 3lat
stan na koniec okresu

2004
14 280
6 691
1 114
2 250
3 327
8 925
211
321
6 515
1 877
12 046

25 036
385
11 141
4 547
215
1 950
4 429
14 280

V. ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI zaprezentowano w nocie 7C.
VI.

ODPISY AKTUALIZUJĄCE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
(BEZ UDZIELONYCH POŻYCZEK)

a)
b)
c)
d)

stan na początek okresu
zwiększenie
inne papiery wartościowe
udziały i akcje
zmniejszenie
udziały i akcje - sprzedaż udziałów
inne papiery wartościowe - spłata
inne papiery wartościowe - przeniesienie na należności
stan na koniec okresu

VII. ODPISY AKTUALIZUJĄCE UDZIELONE POŻYCZKI
(INWESTYCJE DŁUGO- I KRÓTKOTERMINOWE)

a)
b)
c)
d)
-

w tys.zł
2005

2004
27
3 227
6 227
27
27
6 227

5 171
33
33
5 177
3 646
6
1 525
27

w tys.zł
2005

stan na początek okresu
zwiększenie
udzielone pożyczki - raty
udzielone pożyczki - naliczone odsetki
zmniejszenie
spłata rat pożyczki
spłata odsetek
wykorzystanie odpisu - umorzenie odsetek
rozwiązanie odpisu na odsetki
stan na koniec okresu, w tym:
inwestycje długoterminowe
inwestycje krótkoterminowe

Odpisy aktualizujące w prezentowanych okresach nie były odnoszone na kapitał własny.

2004
7 053
243
243
1 531
1 119
363
49
5 765
2 814
2 951

7 301
7 052
6 753
299
7 300
6 753
547
7 053
5 065
1 988

Nota 22
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ
1. wartość księgowa
2. liczba akcji
3. wartość księgowa na jedną akcję w zł (1./2.)
4. rozwodniona liczba akcji
5. rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł

2005
1 105 254
75 000 000
14,74
-

2004
895 323
60 000 000
14,92
-

Sposób obliczenia wartości księgowej na Akcję
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą na dzień bilansowy jest to iloraz wartości kapitału własnego (aktywów
netto) na dzień bilansowy i liczby zarejestrowanych akcji.
Na datę bilansową objętą sprawozdaniem oraz danych porównywalnych Spółka nie wyemitowała instrumentów
finansowych zamiennych na akcje, stąd rozwodniona wartość księgowa akcji jest równa zwykłej wartość księgowej
akcji.

Nota 31
ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI
UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys.zł
2005

2004

a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji

12 443

-

- w jednostkach zależnych

11 747

-

- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek

-

-

696
12 443

-

INFORMACJA O WYNIKU NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW (AKCJI)
JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH ZA ROK 2005

Lp.

Nazwa jednostki sprzedanej

1. Medika Sp. z o.o.
2. „Fosfan” S.A.
3. "Kargo" Transport Kolejowy Sp.z o.o.

sposób rozliczeń
pomiędzy jednostką wartość księgowa
sprzedającą i
sprzedanej
kupującą
jednostki w tys. zł
udziały(akcje)

przelew
pieniężny
przelew
pieniężny
przelew
pieniężny

508
2 695
8 173

Nota 37
PODZIAŁ ZYSKU
1. Zysk netto wykazany w RZiS
a) propozycja podziału zysku\podział zysku*
- na kapitał zapasowy
- wypłata dywidendy
- wypłata nagród z zysku
- na kapitał rezerwowy
- odpis na ZFŚS
nie pokryta strata wynikająca z doprowadzenia do porównywalności
b)
wyniku roku 2004
POKRYCIE STRATY Z LAT UBIEGŁYCH
2. Strata z lat ubiegłych wykazana w bilansie
a) pokrycie z kapitału zapasowego
b) nie pokryta strata

w tys.zł
2005
87 342
87 342
64 048
12 750
10 544
w tys.zł
2005
-35 212
35 212
-

2004
87 978
88 918
9 000
9 952
67 185
2 781
-940
2004
-49 685
15 413
-34 272

Za rok 2005 zostały zaprezentowane propozycje podziału zysku i pokrycia straty z lat ubiegłych. Za rok 2004
zaprezentowano podział zysku zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia.

Nota 38
ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ
1. zysk netto zanualizowany - za ostatnie 12 miesięcy (w tys.)
2. liczba akcji
3. zysk na jedną akcję w zł
4. rozwodniona liczba akcji
5. rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł

2005
87 342
65 547 945
1,33
-

2004
87 978
60 000 000
1,47
-

Sposób obliczenia zysku na Akcję
Wartość zysku na Akcję na dzień bilansowy to iloraz wartości zysku netto zaktualizowanego za rok obrotowy
i średniej ważonej liczby zarejestrowanych Akcji.
W okresie objętym sparwozdaniem fiansowym oraz danych porównywalnych Spółka nie wyemitowała
instrumentów fiansowych zamiennych na Akcje, stąd wartość rozwodnionego zysku netto na jedną Akcję jest
równa wartości zysku na jedną Akcję.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Nota 1
Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych
Lp.

Treść

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

stan na koniec stan na początek
okresu
okresu

zmiana

136 494

11 385

125 109

50 140

135 491

-85 351

186 634

146 876

39 758

2. Inne środki pieniężne (w tym środki pieniężne w drodze)
3.

Papiery dłużne wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia
bilansowego
Razem środki pieniężne

Nota 2
Objaśnienia dotyczące różnic pomiędzy zmianą stanu niektórych pozycji wykazaną w rachunku przepływów
pieniężnych oraz analogiczną zmianą w bilansie
Lp.
Treść
I. Należności
1. Bilansowa zmiana stanu należności netto
2. Korekta z tytułu konwersji wierzytelności na udsziały
Zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży niefinansowych
3. aktywów trwałych
Zmiana stanu należności w rachunku przepływów
4. pieniężnych (1+2)
II. Zobowiązania
1. Bilansowa zmiana zobowiązań krótkoterminowych
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z tytułu
2. pożyczek i kredytów
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu działalności
3. inwestycyjnej
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu
4. leasingu
5. Zmiana stanu innych zobowiązań z tytułu podziału zysku
Zmiana stanu funduszy specjalnych w związku z odpisem z
6. zysku na ZFŚS
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów w rachunku przepływów pieniężnych
7. (1+2+3+4+5+6)
III. Rozliczenia międzyokresowe
1. Bilansowa zmiana rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy
2. odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny
Zmiana rozliczeń międzyokresowych w rachunku
3. przepływów pieniężnych (1+2+3)

2005
-25 400
-4 749
-53
-30 202
-100 325
6 699
1 692
-310
-79
-2 781

-95 104
-23 296
995
-22 301

Nota 3
W pozycji "Pozostałe pozycje" dotyczące działalności operacyjnej ujęto wartość kosztów emisji
akcji oraz zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w związku ze sprzedażą prawa wieczystego
użytkowania gruntów.
W pozycji "Inne wydatki inwestycyjne" ujęto wartość dotyczącą kosztów
likwidacji aktywów trwałych.

B.DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Nota dodatkowa 1.1
Informacje o instrumentach finansowych
Aktywa
finansowe
przeznacz
31.12.2005
one do
obrotu
1. Stan na początek okresu
135 491
2. zwiększenia
173 110
- nabycie, założenie,
173 110
zaciągnięcie
- leasing
- udzielone pożyczki
- naliczone odsetki
3. zmniejszenia
308 601
- zbycie, rozwiązanie,
308 601
spłata
- konwersja na udziały
(raty pożyczki + odsetki)
- leasing
- spłata odsetek od
pożyczek udzielonych
zmiana odpisu
4.
aktualizującego wartość
5. Stan na koniec okresu
z tego według podziału
5.1.
przyjętego w bilansie
Inwestycje
długoterminowe udzielone pożyczki
Inwestycje
krótkoterminowe udzielone pożyczki
Inwestycje
krótkoterminowe - inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe (transakcje
REPO)
Zobowiązania
długoterminowe - kredyty
i pożyczki
Zobowiązania
długoterminowe - leasing
Zobowiązania
krótkoterminowe - kredyty
i pożyczki
Zobowiązania
krótkoterminowe - leasing
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Pożyczki
Aktywa
Aktywa
Pozostałe
Zobowiązan
udzielone
finansowe
finansowe
zobowiąza
ia finansowe
i
utrzymywane dostępne
nia
przeznaczon
do
należności do terminu
e do obrotu
sprzedaży finansowe
własne wymagalności
2 017
9 154
54 698
51 020

1

-

49 992

-

-

50 000

-

3 752
954
4 036

-

-

1 045
54
58 091

-

1 119

-

-

57 871

-

2 134

-

-

-

-

-

-

-

300

-

783

-

-

-

-

-1 288

-

-

-

-

53 967

-

-

2 083

-

53 967

-

-

2 083

-

3 712

-

-

-

-

115

-

-

-

-

50 140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

628

-

-

-

-

871

-

-

-

-

584

Z.Ch.”Police” S.A.

Lp.

31.12.2004

1.

Stan na początek okresu

2.

zwiększenia
- nabycie, założenie,
zaciągnięcie
- udzielone pożyczki
- naliczone odsetki

- otrzymane weksle
3. zmniejszenia
- zbycie, rozwiązanie,
spłata
- zapłata za weksle
- przeksięgowanie
- umorzenie
zmiana odpisu
4.
aktualizującego wartość
Stan na koniec okresu
5. (1+2-3-4)
z tego według podziału
5.1. przyjętego w bilansie
Inwestycje
długoterminowe udzielone pożyczki
Inwestycje
krótkoterminowe udzielone pożyczki
Inwestycje
krótkoterminowe - inne
papiery wartościowe
(bony)
Zobowiązania
długoterminowe - kredyty
i pożyczki
Zobowiązania
długoterminowe - leasing
Zobowiązania
krótkoterminowe - kredyty
i pożyczki
Zobowiązania
krótkoterminowe - leasing
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Aktywa
finansowe
przeznacz
one do
obrotu
57 212

Pożyczki
Aktywa
Aktywa
Pozostałe
Zobowiązan
udzielone
finansowe
finansowe
zobowiąza
ia finansowe
i
utrzymywane dostępne
nia
przeznaczon
do
należności do terminu
e do obrotu
sprzedaży finansowe
własne wymagalności
41 916

565 546

-

9 406

-

-

25 600

554 282

-

-

-

-

25 600

-

-

8 754

-

-

-

-

-

652

-

-

-

11 264
488 764

-

7 637

-

-

58 362

468 761

-

7 090

-

-

58 362

17 055
2 948
-

-

547

-

-

-

-1 497

-

-248

-

-

-

135 491

-

2 017

-

-

9 154

135 491

-

2 017

-

-

9 154

-

-

1 667

-

-

-

-

-

350

-

-

-

135 491

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 171

-

-

-

-

-

193

-

-

-

-

-

7 570

-

-

-

-

-

220
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Nota 1.2.1
Charakterystyka instrumentów finansowych
- udzielone pożyczki
Stan na dzień 31.12.2005
Spółki

Data
zawarcia
umowy

"REMECH" Grupa
Remontowo Inwestycyjna Sp. z o.o.

29.06.2004

"AUTOMATIKA"
Usługi Kontrolno Pomiarowe Sp. z o.o.

29.06.2004

"CENTRUM"
Elektrotechnika,
Instalacje, Serwis Sp. z
o.o.

29.06.2004

Supra Sp. z o.o.

„INFRAPARK Police”
S.A. *

05.08.2004

28.06.2005

Stopa
pożyczki

Kwota
pożyczki

stopa
redyskonta
weksli +
marża 3,0%
stopa
redyskonta
weksli +
marża 3,0%
stopa
redyskonta
weksli +
marża 3,0%
stopa
redyskonta
weksli +
marża 3,0%
WIBOR
3M+2,5%

Łączna kwota
odsetek
naliczonych do
dnia 31.12.2005

Stan na
dzień
31.12.2005

Okres spłaty
pożyczki

3 900

319

3 075

od 15.06.2005
do 15.03.2008

1 129

110

1 147

od 15.06.2005
do 15.03.2008

1 725

151

1 597

od 15.06.2005
do 15.03.2008

2 000

166

0

3 752

61

3 772

od 05.08.2005
do 05.05.2008
od 30.06.2006
do 30.06.2014

Razem
9 204
807
9 591
* zgodnie z umową z dn.28.06.2005 udzielono pożyczki w kwocie 5 600 tys. zł wypłacanej w transzach
według harmonogramu;
Stan na dzień 31.12.2004
Spółki

Data
zawarcia
umowy

"AUTOMATIKA"
Usługi Kontrolno Pomiarowe Sp. z o.o.

29.06.2004

"REMECH" Grupa
Remontowo Inwestycyjna Sp. z o.o.

29.06.2004

"CENTRUM"
Elektrotechnika,
Instalacje, Serwis Sp. z
o.o.

29.06.2004

Supra Sp. z o.o.

05.08.2004

Stopa
pożyczki

Kwota
pożyczki

stopa
redyskonta
weksli +
marża 3,0%
stopa
redyskonta
weksli +
marża 3,0%
stopa
redyskonta
weksli +
marża 3,0%
stopa
redyskonta
weksli +
marża 3,0%

Razem
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Łączna kwota
odsetek
naliczonych do
dnia 31.12.2004

Stan na
dzień
31.12.2004

Okres spłaty
pożyczki

1 129

52

1 181

od 15.06.2005
do 15.03.2008

3 900

163

4 053

od 15.06.2005
do 15.03.2008

1 725

84

4 809

od 15.06.2005
do 15.03.2008

2 000

17

2 017

od 05.08.2005
do 05.05.2008

6 754

316

9 070

Z.Ch.”Police” S.A.

- zobowiązania leasingowe
Stan na 31.12.2005
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. są leasingobiorcą majątku z czternastu umów leasingu finansowego.
Finansującym jest Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Łodzi ( pozycje w tabeli 1-8), 5 umów
zawarto z BRE Leasing Polska Sp. z o.o. ( pozycje w tabeli 9-13) . Umowa dotycząca licencji (pozycja w
tabeli -14) została zawarta z firmą LUMENA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowy leasingowe
przewidują spłatę w comiesięcznych ratach. Przedmioty leasingu ubezpiecza Finansujący.
Wartość przedmiotu leasingu
netto
Część
Cześć
Opłata
kapitało odsetko
końcowa
wa
wa
w tys. zł

Roczna
stawka
amortyzac
yjna (%)

Lp.

Data
umowy

Nazwa środka
trwałego lub WNiP

Ilość
rat

Termin
spłaty
umowy

1.

30.04.2003

Samochód ciężarowy
Volkswagen

36

15.05.2006

83

17

1

20

2.

30.04.2003

Kserokopiarka
Minolta

36

15.05.2006

44

9

0,4

14

3.

30.04.2003

Wózek widłowy
Caterpillar GP 30 K

36

15.05.2006

128

27

1

14

4.

30.04.2003

36

15.05.2006

39

8

0,4

14

5.

26.06.2003

36

15.07.2006

232

39

2

14

6.

12.11.2003

36

15.12.2006

90

14

1

20

7.

12.11.2003

36

15.12.2006

40

6

0,4

12

8.

08.07.2004

48

15.09.2008

82

-

21

20

9.

08.12.2005

35

11.11.2008

88

9

-

12

35

11.11.2008

88

9

-

12

35

11.11.2008

88

9

-

12

35

11.11.2008

88

9

-

12

10. 08.12.2005

11. 08.12.2005

12. 08.12.2005

Wózek
akumulatorowy WAN
Wózek widłowy
Manitou
Vibscanner VIB 5.464
(2 szt.)
Wózek
akumulatorowy VAN
Chromatograf gazowy
Varian
Samochód osobowy
VOLSWAGEN
PASSAT B6
COMFORTLINE
LIM 2.0 TFSI
Samochód osobowy
VOLSWAGEN
PASSAT B6
COMFORTLINE
LIM 2.0 TFSI
Samochód osobowy
VOLSWAGEN
PASSAT B6
COMFORTLINE
LIM 2.0 TFSI
Samochód osobowy
VOLSWAGEN
PASSAT B6
COMFORTLINE
LIM 2.0 TFSI
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13. 08.12.2005

14. 25.05.2005

Samochód osobowy
VOLSWAGEN
PASSAT B6
COMFORTLINE
LIM 2.0 TFSI
Licencja
dostępuW00600524(EEL)do
produktów Microsoft

35

11.11.2008

88

9

-

12

12

24.05.2008

431

32

-

14

Razem

1 609

27

* Pozycja numer 14 dla celów podatkowych jest leasingiem operacyjnym.

- papiery wartościowe,
- bony skarbowe i inne instrumenty finansowe
Stan na dzień 31.12.2004r.
Charakterystyka

Portfel
aktywa finansowe
przeznaczone do
obrotu

Bony Skarbowe

Wartość

Ilość

49 970

5 012

Zapadalność w kwocie wykupu
do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy
50 120

-

- weksle
Na dzień 31.12.2005r. Spółka nie posiadała obcych weksli handlowych.
Stan na dzień 31.12.2004r.
Wystawca weksla
PH "Mineral" J.Skutecki Opatówek
odpis aktualizujący w/w weksel
Krótkoterminowe aktywa finansowe w
pozostałych jednostkach
- inne papiery wartościowe - weksle

Kwota do
Wartość
wykupu na
nominalna
31.12.2004r.

Termin
wykupu
30.09.2003

216

27
27

x

216

27

- inne
Stan na dzień 31.12.2005r.
Charakterystyka
Transakcje REPO

Portfel
Lokaty
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Wartość

Ilość

50 140

1

5

Zapadalność w kwocie wykupu
do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy
50 140

-

Z.Ch.”Police” S.A.

- lokaty krótkoterminowe

stan na 31.12.2005r.

a)
b)
EUR

USD

w walucie polskiej
w walucie obcej po
przeliczeniu na PLN, w
tym:
w walucie
po przeliczeniu na PLN
w walucie

po przeliczeniu na PLN
RAZEM lokaty
krótkoterminowe w PLN

stan na 31.12.2004

a)
b)
USD

w walucie polskiej
w walucie obcej po
przeliczeniu na PLN, w
tym:
w walucie

po przeliczeniu na PLN
RAZEM lokaty
krótkoterminowe w PLN

Dodatkowe noty objaśniające rok 2005

Raiffeisen
ING Bank
BRE Bank
Bank Polska Śląski O/SzS.A. O/Sz-n
S.A.
n

Bank
Gospodarst
wa
Krajowego
O/Sz-n

PKO BP
O/Sz-n

Razem

625

885

6

55 130

50 998

107 644

12 878

252

-

-

-

13 130

90

33

-

-

-

123

349

126

-

-

-

475

3 842

39

-

-

-

3 881

12 529

126

-

-

-

12 655

13 503

1 137

6

55 130

50 998

120 774

Powszechna
BRE Bank
Kasa
S.A.
Oszczędnoś
Oddział
ci Bank
Regionalny
Polski S.A.
Szczecin
Oddział w
Szczecinie

Razem

2 423

4 640

7 063

-

264

264

-

88

88

-

264

264

2 423

4 904

7 327

6
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zabezpieczenie

zabezpieczenie

zabezpieczenie

forward

forward

forward

USD/PLN

EUR/USD

EUR/USD

Waluta

1 137

190

534

3 392

806

2 265

Kwota
będąca
Suma
podstawą
przyszłych
obliczenia
płatności
przyszłych
płatności

zawarcie
2005-01-10 transakcji
odwrotnej
zawarcie
2005-01-10 transakcji
odwrotnej
zawarcie
2005-01-11 transakcji
odwrotnej

Termin
zapadalności
instrumentu

Możliwość
wcześniejszego
rozliczenia

2,9845

4,2397

4,2397

-

-

-

-

-

-

Dodatkowe
Warunki
Cena
zabezpietowarzyszące
realizacji
czenia
danemu
instruzwiązane z
instrumentow
mentu w
tym instrui
zł
mentem

walutowe

walutowe

walutowe

Rodzaj ryzyka
związanego z
instrumentem

Suma
istniejących
zobowiązań z
tytułu zajętych
pozycji w
instrumentach
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Na dzień 31 grudnia 2004r. Spółka posiadała powyższe instrumenty zabezpieczające. Powołując się na zasadę istotności Spółka nie wprowadziła ich wyceny do
ksiąg.

Cel nabywanego
instrumentu

Zakres i
charakter
instrumentu

Stan na 31.12.2004 r.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku Spółka nie posiadała instrumentów pochodnych

- instrumenty pochodne

-

-

-

Nota dodatkowa 1.2.2
Informacje o aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu
wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Aktywa i zobowiązania finansowe, dla których nie istnieje aktywny rynek Spółka wycenia w skorygowanej
cenie nabycia.
Na dzień 31.12.2005 nie występują.
Na dzień 31.12.2004 r. wartość bilansowa weksli wynosi zero.
Nota dodatkowa 1.2.3
Dane o aktywach i zobowiązaniach, których nie wycenia się według wartości godziwej
W ocenie Spółki wiarygodne oszacowanie wartości godziwej posiadanych aktywów finansowych nie
zmieniłoby w sposób istotny wartości tych aktywów w sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych.
Ze względów praktycznych Spółka nie dokonała takiej wyceny.
Poniżej zaprezentowane są aktywa i zobowiązania wyceniane w inny sposób niż w wartości godziwej.
Stan na dzień 31.12.2005
Rodzaj instrumentu
finansowego
Kredyty i pożyczki
Leasing

Wartość
bilansowa

Kwalifikacja
Pozostałe zobowiązania
finansowe
Pozostałe zobowiązania
finansowe

Stan na dzień 31.12.2004
Rodzaj instrumentu
finansowego

Skorygowana cena
nabycia
871

1 213

Wartość
bilansowa

Kwalifikacja

871
1 213

Skorygowana cena
nabycia

Kredyty i pożyczki

Pozostałe zobowiązania
finansowe

8 815

8 815

Leasing

Pozostałe zobowiązania
finansowe

413

413

Nota dodatkowa 1.2.4
Umowy, w wyniku których aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy
odkupu
Nie występują takie umowy
Nota dodatkowa 1.2.5
Zmiana wyceny aktywów finansowych
Nie wystąpiła.
Nota dodatkowa 1.2.6
Informacja dotycząca odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów
finansowych
Informacje o dokonanych odpisach zaprezentowano w nocie 11 do bilansu.
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Nota dodatkowa 1.2.7
Informacja o przychodach z odsetek od dłużnych instrumentów finansowych, udzielonych pożyczek
lub należności własnych
Odsetki niezrealizowane od udzielonych pożyczek
termin zapłaty
do 3 miesięcy, w tym:
„Automatika” Usługi Kontrolno - Pomiarowe Sp. z o.o.

31.12.2005
73
17

31.12.2004
317
53

„Remech” Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o.

20

163

„Centrum” Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o.

16

54

„INFRAPARK Police” S.A
Supra Agrochemia Sp. z o.o.

20
-

17

Odsetki zrealizowane od udzielonych pożyczek
Razem, w tym:
„Automatika” Usługi Kontrolno - Pomiarowe Sp. z o.o.

31.12.2005
732
91

31.12.2004
337
47

„Remech” Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o.

299

162

„Centrum” Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o.

135

64

„INFRAPARK Police” S.A

41

-

Supra Agrochemia Sp. z o.o.

166

64

Nota dodatkowa 1.2.8
Odpisy aktualizujące wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych oraz naliczone –
niezrealizowane odsetki od tych wierzytelności
Odpisami aktualizującymi wartość pożyczek objęto należności od następujących spółek:
- „Automatika” Usługi Kontrolno - Pomiarowe Sp. z o.o.
- „Remech” Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o.
- „Centrum” Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o.
Niezrealizowane odsetki od wyżej wymienionych pożyczek zaprezentowano w nocie 1.2.7.
Dodatkowo odpisy aktualizujące wartość pożyczek udzielonych zostały zaprezentowane w nocie 11 do
bilansu.
Nota dodatkowa 1.2.9
Koszty odsetek od zobowiązań
2005
Tytuły
Kredyty i pożyczki
obrotowe
Kredyty i pożyczki
inwestycyjne
-

- Leasing finansowy

Dodatkowe noty objaśniające rok 2005

Odsetki i
prowizje
zrealizowane

2004

Odsetki
niezrealizowane
do 3 m-cy

Odsetki i
prowizje
zrealizowane

Odsetki
niezrealizowane do
3 m-cy

2 148

-

1859

-

404

-

1086

74

51

-

57

-
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Nota dodatkowa 1.2.10
Informacja o stosowanych zabezpieczeniach ryzyka finansowego
Spółka nie dokonywała w prezentowanych okresach transakcji zabezpieczających i w związku z tym nie
stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
Nota dodatkowa 2
Pozycje pozabilansowe
Zobowiązania warunkowe
W roku 2005 i w roku 2004 Spółka nie udzieliła poręczeń
Pozostałe zobowiązania warunkowe
Stan na
30.12.2005

Lp.

Tytuł pozycji

1

Zobowiązanie z tytułu należytego wykonania umowy sprzedaży
Spółki „Kargo” Sp. z o.o.

8 000

-

-

5 600

8 000

5 600

2 Promesa udzielenia pożyczki dla „INFRAPARK” S.A.
Razem zobowiązania warunkowe

Stan na
31.12.2004

Należności warunkowe
Lp.

Stan na
30.12.2005

Tytuł pozycji

Należność z tytułu należytego wykonania umowy sprzedaży
Spółki „Kargo” Sp. z o.o.
Razem zobowiązania warunkowe
1

Stan na
31.12.2004

15 500

-

15 500

-

Inne pozycje pozabilansowe
Lp.

Stan na
30.12.2005

Tytuł pozycji

Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy
lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- budynek dyspozycyjny
- budowle hydrotechniczne
- rurociąg wody na pomoście
Razem inne pozycje pozabilansowe
1

Stan na
31.12.2004

321

321

77
194
50
321

77
194
50
321

Nota dodatkowa 3
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania
prawa własności budynków i budowli
Na dzień 31.12.2004 oraz 31.12.2005 roku w Spółce nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Nota dodatkowa 4
Informacje o działalności zaniechanej
W latach 2004 - 2005 nie miały miejsca przypadki zaniechania jakiegokolwiek rodzaju działalności. Nie
przewiduje się też zaprzestania takiej działalności w okresie następnym.
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Nota dodatkowa 5
Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby
w tys. zł
2005
- Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

2004
383

554

Nota dodatkowa 6
Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na:
L.p.
- wartości niematerialne i prawne
- środki trwałe w budowie
Razem, w tym:
nakłady na ochronę środowiska naturalnego

Poniesione w
2005r.

Poniesione w
2004r.

2 082
84 870
86 952
10 804

Planowane na
2006r.

1 048
60 657
61 705
6 309

3 000
192 737
195 737
11 446

Nota dodatkowa 7
Transakcje z jednostkami powiązanymi

Nazwa podmiotu

KEMIPOL Sp. z o.o. w Policach
BUDCHEM Sp. z o.o. w Szczecinie
SUPRA Agrochemia Sp. z o.o. we
Wrocławiu
Usługi Sprzętowe i Transportowe
"TRANSTECH" Sp. z o.o.
"KONCEPT" Sp. z o.o.
"INFRAPARK" S.A. w Policach
"CENTRUM" Elektrotechnika,
Instalacje, Serwis Sp. z o.o.
"REMECH" Grupa Remontowo Inwestycyjna Sp. z o.o.
"AUTOMATIKA" Usługi Kontrolno Pomiarowe Sp. z o.o.
Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z
o.o.
Razem
MEDIKA - Usługi Medyczne Sp. z
o.o. *
FOSFAN S.A. Szczecin*
"KARGO" Transport Kolejowy Sp. z
o.o. *

Stan na 31.12.2005 r.
należności z zobowiązania z
wartość
tyt. dostaw i
tyt. dostaw i
obrotów z tytułu
usług (w tym
usług dział.
zakupów od
należności
operacyjnej i
spółek
układowe)
inwestycyjnej
258
189
1 972
333
2
1 790

wartość
obrotów z
tytułu
sprzedaży
do spółek
2 644
55

780

378

4 587

1 403

205

2 237

24 738

2 606

5
39

814
-

5 391
66

157
431

1 493

3 464

25 827

1 406

2 264

11 552

88 737

3 774

1 554

4 174

22 199

938

1

-

-

98

6 532

23 211

185 793

21 453

-

-

388

69

-

-

-

5 720

-

-

10 098

2 152

*Spółki zostały sprzedane w 2005r. stąd też nie wykazano stanu zobowiązań i należności jako nalezności i
zobowiązań wobec jednostek powiązanych.
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Nazwa podmiotu

KEMIPOL Sp. z o.o. w Policach
MEDIKA - Usługi Medyczne Sp. z
o.o.
FOSFAN S.A. Szczecin
BUDCHEM Sp. z o.o. w Szczecinie
SUPRA Agrochemia Sp. z o.o. we
Wrocławiu
Usługi Sprzętowe i Transportowe
"TRANSTECH" Sp. z o.o.
"KONCEPT" Sp. z o.o.
"KARGO" Transport Kolejowy Sp. z
o.o.
"INFRAPARK" S.A. w Policach
"CENTRUM" Elektrotechnika,
Instalacje, Serwis Sp. z o.o.
"REMECH" Grupa Remontowo Inwestycyjna Sp. z o.o.
"AUTOMATIKA" Usługi Kontrolno Pomiarowe Sp. z o.o.
Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z
o.o.
Razem

Stan na 31.12.2004 r.
należności z zobowiązania z
wartość
tyt. dostaw i
tyt. dostaw i
obrotów z tytułu
usług (w tym
usług dział.
zakupów od
należności
operacyjnej i
spółek
układowe)
inwestycyjnej
169
177
887

wartość
obrotów z
tytułu
sprzedaży
do spółek
2 221

15

87

1 038

166

59
27

4 050

11 953

6 018
301

4 973

304

3 321

934

67

1 948

25 042

3 188

190

490

4 158

179

56

1 049

18 489

3 493

20

-

16

185

1 980

2 954

23 308

1 323

3 613

10 892

62 470

3 395

1 725

2 951

21 438

839

-

-

-

-

12 894

24 902

172 120

22 242

Nota dodatkowa 8
Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw
własności
W roku 2005 nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia.
Nota dodatkowa 9
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Lp.

Wyszczególnienie

1. Pracownicy pracujący czynnie
a) Pracownicy pracujący na
stanowiskach robotniczych
b) Pracownicy pracujący na
stanowiskach nierobotniczych
2. Pracownicy korzystający z urlopów
wychowawczych lub bezpłatnych
lub odbywający zasadniczą służbę
wojskową
Pracownicy ogółem

Dodatkowe noty objaśniające rok 2005

Przeciętna liczba
zatrudnionych w roku 2005

Przeciętna liczba
zatrudnionych w roku 2004

kobiety

mężczyźni

razem

kobiety mężczyźni razem

640

2 147

2 787

299

1 542

1 841

341

605

946

5

4

645

2 151

12

620
290

2 125
1 550

2 745
1 840

330

575

905

9

5

6

11

2 796

625

2 131

2 756

Z.Ch.”Police” S.A.

Nota dodatkowa 10
Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych dla osób
zarządzających i nadzorujących Spółkę.

Imię i Nazwisko

Wynagrodzenia, premie,
nagrody
2005

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7

Andrzej Kurowski
Janusz Motyliński
Wojciech Kolenda
Mirosław Bachórski
Paweł Ofman
Krzysztof Żyndul
Razem Zarząd
Adam Grzebieluch
Henryk Rupnik
Jerzy Faryniarz
Maciej Greinert
Mirosław Górecki
Andrzej Burzyński
Mariusz Obszyński
Leonard Szymański
Paweł Wojciechowski
Razem RN

232,0
219,1
170,1
223,7
54,1
899,0
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
1,0
245,0

2004
241,9
203,1
17,8
202,8
135,1
800,7
29,7
29,7
29,7
29,7
29,7
29,7
29,7
14,6
222,5

Inne świadczenia
(Ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej)
2005
0,8
0,8
0,8
0,8
0,4
3,6
-

Wynagrodzenia z
tytułu pełnienia
funkcji we władzach
jednostek zależnych

2004

2005
0,8
0,8
0,8
0,8
3,2
-

12,22
15,28
-

Nota dodatkowa 11
Niespłacone pożyczki i zaliczki udzielone członkom organów Spółki
W latach 2004-2005 nie zostały udzielone pożyczki osobom wchodzącym w skład zarządu ani osobom
wchodzącym w skład rady nadzorczej.
Nie występują także niespłacone w terminie zaliczki wynikające z bieżącej działalności Spółki.
Nota dodatkowa 12
Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
za 2005 rok
W 2005 roku zostały zaksięgowane korekty podatku od nieruchomości za lata 2000-2004 dotyczące
nadpłaty podatku na łączną kwotę 670 tys. zł, w tym:
kwota 910 tys. zł została zaksięgowana w przychody Spółki,
kwota 240 tys. zł została zaksięgowana w koszty Spółki.
Nota dodatkowa 13
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące roku obrotowego 2005, których nie
uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.
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Nota dodatkowa 14
Relacje między prawnym poprzednikiem Emitenta a Emitentem
W dniu 30 grudnia 1995 roku na mocy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Chemiczne „POLICE”
zostało przekształcone w jednoosobową spółkę skarbu państwa pod nazwą Zakłady Chemiczne „POLICE”
S.A. Na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną (Rep. A. Nr
20142/95 z dnia 14 grudnia 1995 roku) kapitał zakładowy przekształconego przedsiębiorstwa w wysokości
600.000 tys. zł został pokryty funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym
wynikiem finansowym za okres działalności przed jego przekształceniem. Pozostałą część funduszy w
wysokości 288.785 tys. zł przekazano na kapitał zapasowy. Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego
stał się bilansem otwarcia spółki akcyjnej.
Nota dodatkowa 15
Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, skorygowane wskaźnikiem inflacji
Ponieważ w okresach objętych sprawozdaniem finansowym oraz porównywalnymi danymi finansowymi
skumulowany wskaźnik inflacji nie przekroczył 100% nie są przedstawiane sprawozdania finansowe
skorygowane wskaźnikiem inflacji.
Nota dodatkowa 16
Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i
porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami
finansowymi
Dane publikowane
Stan na dzień
31.12.2004r.

AKTYWA
A AKTYWA TRWAŁE
B AKTYWA OBROTOWE
AKTYWA RAZEM (A+B)

805 181
513 177
1 318 358

Dane publikowane
Stan na dzień
31.12.2004r.

PASYWA

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I Kapitał (fundusz) podstawowy
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV Kapitał (fundusz) zapasowy
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII Zysk (strata) netto
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:
3 Pozostałe rezerwy:
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
III Zobowiązania krótkoterminowe
IV Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM (A+B)

Dodatkowe noty objaśniające rok 2005

930 535
600 000

Dane na
31.12.2004 po
korekcie

Korekta z tytułu
rezerw na
rekultywację

0
0
0

Korekta z tytułu
rezerw na
rekultywację

Po korektach na
31.12.2004

-35 212

225 623
31 407
-15 413
88 918

-34 272
-940

387 823
60 936
7 109
37 373
16 454

35 212
35 212

16 454
1 390
324 233
1 264
1 318 358

14

805 181
513 177
1 318 358

0
35 212
35 212
0
0
0
0

895 323
600 000
0
0
225 623
31 407
0
-49 685
87 978
0
423 035
96 148
7 109
37 373
51 666
35 212
16 454
1 390
324 233
1 264
1 318 358
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Dane publikowane
Stan na dzień
31.12.2004

Wyszczególnienie

Korekta z tytułu
rezerw na
rekultywację

Dane na 31.12.2004 po
korekcie

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów, w tym:

1 645 419

1 645 419

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

1 412 499

1 412 499

C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)

232 920

232 920

F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)

118 086

118 086

G.

Pozostałe przychody operacyjne

37 762

H.

Pozostałe koszty operacyjne

55 586

I.
II.
III.

Strata ze bycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne

37 762
940

56 526

2 855
30 065
22 666

940

2 855
30 065
23 606

100 262

-940

99 322

L. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)

106 208

-940

105 268

N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L +/- M)

106 198

-940

105 258

88 918

-940

87 978

I.

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)

R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)

Zmiana zasad
Spółka po raz pierwszy utworzyła rezerwy na pokrycie przyszłych kosztów rekultywacji, monitoringu i
ochrony wód powierzchniowych dla składowisk siarczanu żelaza i fosfogipsu. Wartość utworzonych rezerw
wynika z przewidywanych kosztów do poniesienia po zamknięciu składowisk z uwzględnieniem czasu jaki
upłynął od rozpoczęcia eksploatacji składowisk do dnia bilansowego i pozostającym do zakończenia
eksploatacji. Ogólna wartość rezerw przypadająca za okres od rozpoczęcia eksploatacji składowisk tj. od
1970 r. do dnia 31.12.2005r. wyniosła 36.152 tys. zł, z czego 35.212 tys. zł odniesiono na wynik z lat
ubiegłych, a kwota 940 tys. zł stanowiąca rezerwę przypadającą na rok 2005 obciążyła wynik roku bieżącego.

Nota dodatkowa 17
Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego, dokonanych w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych.
Dane zostały przedstawione i omówione w nocie dodatkowej nr 16.

Nota dodatkowa 18
Korekty błędów podstawowych
Dane zostały przedstawione i omówione w nocie dodatkowej nr 16.
Nota dodatkowa 19
Możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Nie istnieją
okoliczności
wskazujące na zagrożenia kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nota dodatkowa 20
Połączenie Spółek w okresie sprawozdawczym
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Nie istnieją
okoliczności
wskazujące na zagrożenia kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
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Nota dodatkowa 21
Skutki wyceny udziałów w Spółkach podporządkowanych metodą praw własności
Stan na dzień 31.12..2005

Lp
.

Wyszczególnienie

AUTOMATIKA Usługi
1. Kontrolno - Pomiarowe
Sp. z o.o.
CENTRUM
Elektrotechnika,
2.
Instalacje, Serwis Sp. z
o.o.
INFRAPARK POLICE
3.
S.A.

kapitał
Wynik
%
własny finansowy udział

Wpływ
na
Wartość wartość Wpływ na
bilansowa udziałów
wynik
udziałów
i
finansowy
kapitały
własne

Wycena
udziałów
według
metody
praw
własności

-2 168

180

100

-

-

-

-

-3 319

651

100

-

-

-

-

7 045

-1 141

51

3 593

4 357

-764

-582

395

615

100

395

0

395

615

-3 875

2 816

100

-

-

-

-

7 757

-1 739

100

7 757

8 098

-341

-1 739

7 836

57

50

7 836

7 476

360

57

3 685

3 635

100

3 317

45

3 272

3 272

10. KEMIPOL Sp. z o.o.

32 207

11 759

100

10 947

1 171

9 776

3 997

11. BUDCHEM Sp. z o.o.

2 026

-304

100

992,0

592

400

-149

4. KONCEPT Sp. z o.o.
REMECH Grupa
5. Remontowo Inwestycyjna Sp. z o.o.
SUPRA Agrochemia Sp.
7.
z o.o.
Usługi Sprzętowe i
8. Transportowe
TRANSTECH Sp. z o.o.
Zarząd Morskiego Portu
9.
Police Sp. z o.o.

13 098
RAZEM
51 589
16 529
34 837
21 739
Dane Spółek z pozycji 3, 4, 8 oraz 9 pochodzą ze wstępnych sprawozdań przed wydaniem o nich opinii
biegłego rewidenta.

5 471

Nota dodatkowa 22
Podstawa prawna niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółka nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ust. 1 pkt
1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. Nr 76 poz. 694 z roku 2002 z
późniejszymi zmianami), gdyż dane jednostek zależnych i stowarzyszonych nie były istotne dla rzetelnego i
jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki.
Spółka ustaliła, że wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym jednostki zależnej lub stowarzyszonej
są nieistotne w stosunku do danych sprawozdania finansowego Spółki jeżeli:
- suma bilansowa oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych
jednostki są niższe od 10% sumy bilansowej i przychodu Spółki,
- łączna kwota sum bilansowych i przychodów jednostek nieobjętych konsolidacją nie może jednak
przekraczać 20% odpowiednich wielkości skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ustalonych przy
założeniu, że w jego zakres wchodzą wszystkie jednostki zależne lub stowarzyszone bez dokonywania
wyłączeń.
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Wartości udziałów sum bilansowych i przychodów netto spółek powiązanych w sumie bilansowej i
przychodach netto Z.CH. „POLICE” S.A. na dzień 31.12.2005 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

L.
p.

Skrócona nazwa spółki

„Automatika” Usługi Kontrolno Pomiarowe Sp. z o.o.
„Centrum” Elektrotechnika
2
Instalacje Serwis Sp. z o.o.
1

Suma
bilansowa

% udział w
Przychody
sumie
netto oraz z
bilansowe
operacji
Z.CH."Police"
finansowych
S.A.

% udział w
przychodach
Z.CH."Police
" S.A.

6 086

0,42%

19 658

1,15%

5 377

0,38%

21 537

1,26%

1 276

0,09%

4 493

0,26%

20 113

1,40%

74 206

4,35%

9 526

0,66%

4 250

0,25%

13 432

0,94%

28 489

1,67%

11 802

0,82%

625

0,04%

3 773

0,26%

4 432

0,26%

10 „budchem” Sp. z o.o.

8 108

0,57%

11 084

0,65%

11 „Kemipol” Sp. z o.o.

45 657

3,19%

31 671

1,86%

4 "Koncept" Sp. z o.o.
5

„Remech” Grupa RemontowoInwestycyjna Sp. z o.o.

6 Supra Sp. z o.o.
7

„Transtech” Usługi Sprzętowe i
Transportowe Sp. z o.o.

8 „INFRAPARK Police” S.A.
9

"Zarząd Morskiego Portu Police"
Sp. z o.o.

SUMA
Z.CH. "POLICE" S.A.

125 150

232 506

1 433 485

1 704 219

SUMA dla Grupy
1 558 635
Udział % sum bilansowych jednostek
zależnych i stowarzyszonych w sumie
8,03%
bilansowej grupy
Udział % przychodów jednostek zależnych i stowarzyszonych w sumie
przychodów grupy

Dodatkowe noty objaśniające rok 2005
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1 936 725

12,01%

Z.Ch.”Police” S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.

1. Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki.
Celem głównym Spółki w roku 2005 było rozpoczęcie procesu prywatyzacji poprzez
wprowadzenie akcji Zakładów Chemicznych „Police” S.A. do obrotu publicznego. Efektem
był udany debiut giełdowy Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu
14 lipca 2005 roku Spółka z sukcesem wprowadziła na rynek giełdowy 15.000.000 Akcji Serii
B. Cena emisyjna wynosiła 10,30 PLN, a kurs otwarcia 10,60 tj. 2,9 % powyżej ceny
emisyjnej.
19 sierpnia 2005 roku dokonano rejestracji podwyższenia kapitału. Zakłady
Chemiczne „Police” S.A. przestały posiadać status jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa.
W wyniku emisji nowej serii akcji i objęciu ich w pełni przez nowych akcjonariuszy
kapitał zakładowy Spółki wzrósł o 150 mln zł, do kwoty 750 mln zł.
Dzięki uzyskanym przez spółkę środkom finansowym w roku 2005 rozpoczęta została
realizacja zadań inwestycyjnych przedstawionych akcjonariuszom w upublicznionym przez
Spółkę prospekcie emisyjnym. Zrealizowanie zamierzonych przedsięwzięć ma na celu
zapewnienie Spółce stabilności produkcyjno-ekonomicznej, wzmocnienie konkurencyjności
na rynku produktów branży chemicznej oraz obniżenie kosztów ich wytwarzania.
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w trosce o zapewnienie jak najszerszego zakresu
poszanowania praw wszystkich akcjonariuszy przyjęły stosowane przez spółki publiczne
Zasady Ładu Korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Publicznych 2005 oraz
zobowiązały się do ich przestrzegania. Przykładem wypełniania przez Spółkę przyjętych
zobowiązań jest m.in. powołanie w listopadzie 2005 roku niezależnego członka Rady
Nadzorczej.
Ponadto Walne Zgromadzenie Z.Ch. „Police” S.A. przyjęło zaproponowany przez
Zarząd Spółki Regulamin Walnego Zgromadzenia zapewniając tym samym wykonywanie
uprawnień oraz realizację obowiązków każdego akcjonariusza na jasnych i przejrzystych
zasadach, przy poszanowaniu praw innych akcjonariuszy.
Mając na celu osiągnięcie najwyższego stopnia konkurencyjności, między innymi
poprzez działania w zakresie optymalizacji systemu zarządzania, osiągnięcie optymalnej
struktury organizacyjnej i kosztowej, Zarząd Spółki 12 grudnia 2005 roku przyjął,
opracowaną we współpracy z Rolad Berger Strategy Consultants, „Strategię korporacyjną
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.”.
Spółka w dalszym ciągu prowadzi politykę sprzyjającą środowisku i mającą na celu
jego ochronę. To kolejny ważny punkt w funkcjonowaniu Spółki, który od początku jej
istnienia stanowił i stanowi priorytet wyznaczający kierunek podejmowanych działań. W tym
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zakresie, w 2005 roku wdrożony został program Europejskiego Stowarzyszenia Producentów
Nawozów EFMA – „Opieka nad produktem”.
W IV kwartale 2005 roku TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG, niezależna i uznana jednostka
certyfikująca,

przeprowadził

zewnętrzny

audit

kompleksowy

z

funkcjonowania

Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W efekcie recertyfikowano normę środowiskową ISO
14001 i jakościową ISO 9001 oraz nadano certyfikat zgodności z normą bezpieczeństwa PNN 18001 oraz międzynarodowymi standardami OHSAS 18001. Certyfikaty potwierdzają, że
Spółka spełnia ściśle określone, międzynarodowe standardy w zakresie: jakości swoich
produktów oraz dbałości o środowisko naturalne.
.
2. Przewidywany rozwój Spółki.
Celem strategicznym Z.Ch. „Police” SA jest uzyskanie trwałej pozycji konkurencyjnej na
europejskim rynku wyrobów chemicznych.
Przyjęta strategia korporacyjna wyznacza kierunki rozwoju Z.Ch. „Police” S.A. na najbliższe
lata. Zakłada wykorzystanie szans związanych z publiczną emisją oraz silne zorientowanie
Spółki na tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Działalność Spółki prowadzona będzie w
oparciu o trzy kluczowe filary portfela produktów:
•

nawozy mineralne,

•

biel tytanową,

•

chemikalia.

Kierunkiem działań strategicznych w obszarze nawozów jest konsekwentne dopasowanie
portfela produktów do przyszłej struktury zużycia nawozów. Zbliżenie się polskiej struktury do
zachodnioeuropejskiej wydaje się nieuniknione i będzie wymagało wzrostu produkcji
nawozów NPK. W celu zabezpieczenia poziomu rentowności zmianie ulegnie strategia
zakupowa. Przez kupowanie kwasu fosforowego z zewnątrz wykorzystany zostanie znaczny
potencjał

oszczędnościowy,

a

ponadto

przez

możliwe

do

utworzenia

wspólne

przedsięwzięcie przy produkcji kwasu fosforowego, długoterminowo zapewniona zostanie
przewaga konkurencyjna.
Regionalna dominacja w produkcji bieli tytanowej zostanie strategicznie zabezpieczona
i zwiększona

dzięki

uzasadnionej

rynkowo

rozbudowie

mocy

produkcyjnych

oraz

wykorzystaniu dotychczas nieobsługiwanych segmentów rynkowych. W szczególności
dotyczy to koncentracji na zastosowaniach w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz
zwiększenia udziału w segmencie papierów specjalistycznych w strukturze odbiorców.
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Kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej dla produkcji amoniaku i mocznika
są niskie koszty wytworzenia. Strategia rozwoju Zakładu Azotowego zakłada dalszą obniżkę
kosztów produkcji. Planowane inwestycje zmierzają do ograniczenia energochłonności oraz
zwiększenia stopnia wykorzystania majątku produkcyjnego.
Elementy rozwoju Z.Ch. „Police” S.A.:
•

Program Inwestycji Rozwojowych - zamierzenia inwestycyjne stanowiące integralną
część przyjętej strategii, szczegółowo opisane w Prospekcie Emisyjnym Spółki,
zmierzające do zwiększenia zdolności produkcyjnych i dalszego wzrostu wartości Spółki;

•

Restrukturyzacja- restrukturyzacja Spółki poprzez redukcję kosztów operacyjnych oraz
zwiększenie efektywności posiadanego majątku;

•

Profil działalności- dalszy rozwój Spółki realizowany będzie przede wszystkim
w segmencie bieli tytanowej. Sektor nawozowy pozostanie nadal istotnym segmentem
działalności Spółki;

•

Produkcja oparta o trzy segmenty działalności- Spółka należy do liderów sektora
chemicznego w Polsce z działalnością opartą o trzy segmenty: nawozowy, pigmentowy i
chemikaliów;

•

Dbałość o ochronę środowiska- działalność zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska naturalnego oraz minimalizacja wpływu Z.Ch. „Police” SA na środowisko
naturalne;

•

Bezpieczeństwo

socjalne-

istotnym

kryterium

oceny

planowanych

działań

restrukturyzacyjnych będzie minimalizacja kosztów społecznych tych działań oraz wpływ
na lokalny rynek pracy;
Strategia w pozostałych obszarach działalności Spółki
Oprócz podstawowej działalności produkcyjnej w ramach Z.Ch. „Police” SA funkcjonuje
szereg zakładów pomocniczych, z których najważniejsze to Zakład Ochrony Środowiska
oraz Zakład Energetyczny zaopatrujący Spółkę w media. Podstawowym elementem
programu inwestycyjnego Zakładu Energetyki jest modernizacja elektrociepłowni, w wyniku
której własna produkcja energii elektrycznej ulegnie podwojeniu a Spółka w znaczący
sposób ograniczy zakupy ze źródeł zewnętrznych.
Strategia Spółki związana z działalnością usługową
Spółka posiada wiodące udziały w kilku podmiotach prawa handlowego, prowadzących
działalność usługową, wydzielonych ze Spółki w ramach procesów restrukturyzacyjnych
w latach 1999-2002. Strategia Spółki zakłada koncentrację na działalności podstawowej.
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W związku z tym sukcesywnie kontynuowane będą procesy związane ze zbyciem większości
posiadanych udziałów w tych spółkach.
Opracowanie doskonałości operacyjnej Spółki
Zarząd Z.Ch. „Police” SA w grudniu 2005 r. przyjął strategię korporacyjną, w której
opracowano kierunki rozwoju na najbliższe lata. W grudniu, wraz „Roland Berger Strategy
Consultants” Sp. z o.o.,

Spółka

rozpoczęła

etap

uszczegóławiania

koncepcji

tzw.

„doskonałości operacyjnej”, niezbędnych do osiągnięcia uprzednio wyznaczonych celów i
efektów ekonomicznych.
3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.
W roku 2005 prowadzono szereg prac o charakterze badawczo – rozwojowym. Część z nich
kontynuowana będzie w roku 2006, a w trzech przypadkach przewidziano przeprowadzenie
prób w skali przemysłowej w celu potwierdzenia otrzymanych wyników badań lub
zaproponowanych rozwiązań w koncepcyjnych:
•

badanie wpływu dodatków prażalniczych na proces i skuteczność kalcynacji,

•

koncepcja techniczno ekonomicznej zamiany paliwa z oleju opałowego na gaz
ziemny na instalacjach PN-1 i PN-2,

•

badania zawartości metali ciężkich i kadmu w surowcach oraz nawozach NP i NPK,

•

koncepcja modernizacji istniejącego układu kondensacji w węźle rozkładu surowców
tytanonośnych

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki.
Sytuacja finansowa Spółki w 2005 r.
Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. odnotowały w 2005 r. utrwalenie pozytywnych tendencji
we wszystkich obszarach i płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa, wobec
parametrów wygenerowanych w roku 2004. Cele finansowe i biznesowe Spółki ujęte w
„Planie finansowym na rok 2005” zostały osiągnięte, a wyniki ekonomiczne i biznesowe roku
2005 są zgodne z zakładanymi w planie. Spółka przez 12 miesięcy 2005 roku rytmicznie
generowała dodatni wynik netto, a także dodatni wynik na poziomie sprzedaży.
Cele planu finansowego na 2005 r. opracowane zostały na podstawie wyników roku 2004,
obserwacji trendów otoczenia, podjętych i ukończonych działań restrukturyzacyjnych,
oczekiwanej stabilizacji działalności.
Parametry ekonomiczne stanowiące podstawę monitoringu oraz ich realizacji:
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Rachunek zysków i strat (mln. PLN)

Wykonanie

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i

Plan

Stopień realizacji

1 667,8

1 678,8

99,3 %

Wynik ze sprzedaży

60,7

62,9

96,5 %

EBIT

60,9

85,7

71,1 %

Wynik netto

87,3

84,6

103,2 %

usług

Analiza rachunku zysków i strat potwierdza realizację podstawowych parametrów
planu finansowego Spółki. Porównując osiągnięte wyniki można stwierdzić, iż wartości
osiągane przez Spółkę w zakresie przychodów ze sprzedaży, wyniku ze sprzedaży, nie
odbiegają, a w dla wyniku netto przekraczają przyjęte w planie finansowym na rok 2005.
Utrzymywana została pozytywna tendencja generowania dodatniego wyniku na wszystkich
poziomach pomiaru zysku. Szczególnie istotny z punktu widzenia zaangażowanych
kapitałów jest wynik ze sprzedaży, którego wartość oznacza utrzymywanie się właściwych
relacji ekonomicznych i zdolności osiągania nadwyżki finansowej w podstawowej działalności
Spółki.
Zachowywana została tendencja osiągania wielkości zysku zgodnie z założeniami
planu finansowego. Utrzymywana została stabilna sytuacja w zakresie płynności finansowej,
co potwierdzają wartości wskaźników płynności. Kontynuowana jest polityka kontroli i obniżki
kosztów.
Wyniki finansowe podkreślają wagę systematycznych i skutecznych działań, mimo
występowania w 2005 r. istotnych, nie zawsze sprzyjających uwarunkowań i czynników
utrudniających działalność Spółki. Osiągnięcie prognozowanego wyniku netto, zbliżonego do
najwyższego z 2004 r. należy zatem ocenić jako istotne dokonanie gospodarcze Spółki.
Przewidywana sytuacja finansowa spółki w 2006r.
Rok 2006 w Z.Ch. „Police” SA jest pierwszym z trzech lat okresem realizacji „Programu
Inwestycji Rozwojowych”. Program stanowiący zbiór starannie wyselekcjonowanych zadań
o charakterze rozwojowo-modernizacyjnym, odnoszących się do tych obszarów aktywności
produkcyjnej, które uznane zostały za przyszłościowe i wzrostowe, umożliwi w znacznie
większym stopniu spełniać wymagania rynku dotyczące wyrobów chemicznych. Będzie to
możliwe przy wykorzystaniu zwiększonych mocy produkcyjnych w segmencie bieli tytanowej
oraz

większej

efektywności

w

segmencie
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energochłonności całego przedsiębiorstwa. Planowane na rok 2008 zakończenie inwestycji
umożliwi

realizację

zamierzonych

zadań

produkcyjnych

i

podniesie

efektywność

funkcjonowania, co będzie miało wpływ na zwiększenie zysku w kolejnych latach i w efekcie
przełoży się na wzrost wartości Spółki.
Zarząd Z.Ch. „Police” SA prognozuje osiągnięcie przez Spółkę w 2006 roku następujących
wyników finansowych:
§

Przychody ze sprzedaży

§

Zysk netto

1 763,3 mln zł
54,5 mln zl

Głównym czynnikiem wpływającym na prognozowany wynik jest przewidywany wzrost
kosztów surowców, który przy stałym zgłaszanym popycie na produkty Spółki, wyznacza
poziom zysku netto na poziomie niższym niż w roku 2005. Dodatkowo wynik roku 2006
obciążony jest kosztami obsługi planowanego zadłużenia kredytowego związanego
z realizowanymi inwestycjami rozwojowymi określonymi w prospekcie emisyjnym.
5. Informacja o nabyciu akcji własnych.
W 2005 r. nie wystąpiło nabycie akcji własnych.
6. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady).
Spółka nie posiada oddziałów.
7. Instrumenty finansowe w zakresie:
a) ryzyka kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty
płynności finansowej
b) przyjętych przez spółkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym (walutowym
i stopy procentowej), łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów
planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.
Wyniki finansowe Spółki mogą podlegać fluktuacji na skutek zmiany czynników rynkowych, w
szczególności cen produktów i kursów walut. Spółka zarządza ryzykiem finansowym, na
które jest narażona i ogranicza zmienność przyszłych przepływów pieniężnych.
Spółka, której eksport stanowi ponad połowę wartości przychodów ze sprzedaży, ze względu
na relatywnie niewielki udział na rynkach światowych stosuje politykę „naśladownictwa cen”.
Ceny sprzedawanych przez Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. asortymentów nie są
notowane na rynkach regulowanych. Z tych względów, stosowanie instrumentów
finansowych w celu ograniczania ryzyka zmienności cen jest dla Spółki znacznie
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ograniczone. Pomimo tych ograniczeń Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. podejmują
wszelkie działania zmierzające do stabilizacji przepływów finansowych. W tym celu w
zawieranych z odbiorcami kontraktach wprowadza się takie formuły ustalania ceny
sprzedaży, które zgodnie z oczekiwanym przez Spółkę kształtowaniem się trendu,
zapewniają uzyskanie ceny na stałym lub zmiennym poziomie.
Analogiczna sytuacja występuje po stronie surowców, których import przekracza 45%
zakupów surowców ogółem.
W odniesieniu do działań na rynku walutowym Spółka stosuje konsekwentne podejście.
Ograniczanie ekspozycji na ryzyko walutowe odbywa się przy zastosowaniu w możliwie
maksymalnym stopniu instrumentów wewnętrznych tj. hedgingu naturalnego, przyjętego jako
preferowana forma zabezpieczenia. W 2005 roku kompensowano aktywa i pasywa wyrażone
w tej samej walucie, uwzględniając terminy ich wymagalności. Dla zabezpieczenia
pozostającej różnicy (pozycja netto) Spółka wykorzystywała instrumenty pochodne. Spółka
nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
Zakłady

Chemiczne

„POLICE”

S.A.

systemowo

zarządzają

ryzykiem

kredytowym

definiowanym jako ryzyko braku zapłaty. Wyznaczenie poziomu kredytu kupieckiego dla
danego odbiorcy poprzedza analiza jego zdolności do obsługi zadłużenia, ocena
dotychczasowej współpracy z kontrahentem oraz mierzenie poziomu skuteczności przyjętych
form zabezpieczenia. Efektywność wykorzystania kredytu kupieckiego, ryzyko pogorszenia
sytuacji ekonomiczno-finansowej odbiorcy jest na bieżąco przez Spółkę monitorowana.
Zarząd nie widzi zagrożeń istotnego zakłócenia przepływu środków pieniężnych oraz utraty
płynności finansowej.
8. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.
Informacja dotycząca odniesienia w wynik lat ubiegłych kwoty 35.212 tys. zł, będącej
skutkiem utworzenia rezerwy związanej z kosztami rekultywacji, monitoringu i ochrony wód
powierzchniowych dla składowisk siarczanu żelaza i fosfogipsu, zostały zamieszczone
w Sprawozdaniu finansowym Spółki za 2005 r. w Nocie dodatkowej 16.
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9. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych
w rocznym sprawozdaniu finansowym
Przychody ze sprzedaży ogółem
W roku 2005 odnotowano wzrost przychodów w porównaniu do 2004 r. o 22,4 mln zł. Wynik
ten jest efektem uzyskania wartości 1.667,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, w stosunku do
1.645,4 mln zł rok wcześniej. Tendencję wzrostową przychodów ze sprzedaży zauważyć
można w eksporcie - wzrost o 85,8 mln zł. W kraju osiągnięto wynik niższy od
ubiegłorocznego o 63,5 mln zł. Porównując osiągnięte wielkości przychodów ze sprzedaży
ogółem można stwierdzić, iż zrealizowano prognozę przychodów w wysokości 99,3%.
Uzyskano jednakże korzystną strukturę sprzedaży: w kraju zrealizowano plan w 102%
natomiast w eksporcie w 96,3%.
Rentowność
Oceniając wskaźniki rentowności wyrobów ogółem wobec wartości planowych można
stwierdzić, iż osiągnięto wartości planowane w zakresie rentowności ogółem, a więc poziom
4,0%. Pozytywnie należy ocenić uzyskanie rentowności 6,1% sprzedaży bieli wobec
zakładanej w planie 5,9%. W grupie nawozów uzyskano zakładaną w planie rentowność na
poziomie 3,5%. Rentowności dla chemikaliów, uzyskano 4,1%, nieznacznie odbiegała od
zakładanego poziomu 4,9%. Zbliżono się do

zakładanej w planie 7,1% rentowności

sprzedaży krajowej, uzyskując 6,9%. W eksporcie uzyskano rentowność 0,7% wobec
zakładanej 0,8%.
Utrzymywanie bieżących tendencji w zakresie popytu i cen jest czynnikiem wpływającym
negatywnie na wyniki Spółki. Tym bardziej pozytywnie ocenić należy poziom zysku netto
wygenerowanego po dwunastu miesiącach 2005 roku.
Efektywność gospodarowania
Uzyskana stabilizacja sytuacji finansowej w Spółce, potwierdzona jest także poprzez
uzyskiwane wskaźniki płynności finansowej. Na koniec grudnia 2005 r. wskaźnik bieżącej
płynności wynosi 2,8 a wskaźnik szybkiej płynności wyniósł 1,7. Oba wskaźniki wzrosły w
wyniku stabilnej sytuacji finansowej, jak również w wyniku pozyskania środków finansowych
z emisji giełdowej.
Narastająco 12 miesięcy
L.p.
1.

Rodzaj wskaźnika
2005r.

2004r.

2,8

1,6

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
1.1

Wskaźnik bieżącej płynności

1.2

Wskaźnik szybkiej płynności

1,7

1,0

1.3

Wskaźnik gotówkowy

0,8

0,5

Strona 9 z 27

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.

Osiągnięte wartości wskaźników efektywności zarządzania należy uznać za poprawne.
Poprawę osiągnięto w zakresie realizacji zobowiązań (skrócenie terminu regulowania
zobowiązań o 27 dni), a także skróceniu uległ okres windykacji należności (o 1 dzień). Cykl
rotacji zapasów uległ wydłużeniu o 6 dni. W zakresie regulowania zobowiązań podatkowych
oraz wobec ZUS nie występują zaległości oraz opóźnienia.

Narastająco 12 miesięcy
L.p.
2.

Rodzaj wskaźnika
2005r.

2004r.

25

26

48

42

45

72

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOWNOŚCI GOSPODAROWANIA
2.1

Cykl rotacji należności

(w dniach)

2.2

Cykl rotacji zapasów

2.3

Wskażnik rotacji zobowiązań (w dniach)

(w dniach)

Wskaźniki rentowności kształtowały się po dwunastu miesiącach roku 2005 w stosunku do
2004 nieznacznie niżej, co jest w głównej mierze pochodną spadku wartości zysku na
poszczególnych poziomach pomiaru w porównywanych okresach. Na najistotniejszym
poziomie (zysku netto) uzyskano w 2005 roku analogiczny wynik jak w roku 2004.
Nieznacznie spadły wskaźniki rentowności majątku i kapitału.
Narastająco 12 miesięcy
L.p.
3.

Rodzaj wskaźnika
2005r.

2004r.

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
3.1

Rentowność srzedaży netto

5,2%

5,3%

3.2

Rentowność majątku (ROA)

6,0%

6,7%

3.3

Rentowność kapitału (ROE)

7,8%

9,8%

3.4

Marża EBIT

3,7%

6,0%

3.5

Marża EBITDA

8,4%

10,6%

Wskaźniki zadłużenia uległy dalszej poprawie. Spadło zarówno zadłużenie
ogółem oraz zadłużenie kapitałów własnych, co potwierdza silną i stabilną pozycję
Spółki oraz przygotowanie na zaciągnięcie długu na realizację zadań inwestycyjnych.
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Narastająco 12 miesięcy
L.p.
4.

Rodzaj wskaźnika
2005r.

2004r.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
4.1

Zadłużenia ogółem

15,6%

24,7%

4.2

Zadłużenia kapitałów własnych

20,3%

36,4%

4.3

Pokrycia majątku kapitałami własnymi

77,1%

67,9%

Wartość i struktura kosztów
Oceniając poziom kosztów w układzie rodzajowym w 2005 roku w porównaniu do
analogicznego okresu 2004 r. należy odnotować, wzrost w wartościowym ujęciu o 55,5 mln
zł do 1.597,4 mln zł. Oceniając poszczególne pozycje kosztowe wobec roku 2004 należy
zwrócić uwagę na następujące fakty:
•

wzrost kosztów zlokalizowany jest głównie w grupie „zużycie materiałów” (o 30,4 mln
zł) i jest wynikiem wzrostu cen głównych surowców w stosunku do roku ubiegłego,

•

wzrosły koszty energii o 19,1 mln zł,

•

koszty pracy wzrosły o 9,8 mln zł,

•

wzrosły podatki i opłaty oraz pozostałe koszty (łącznie o 4,7 mln zł).

•

odnotowano wzrost kosztów amortyzacji (o 4,0 mln zł),

•

spadły natomiast koszty usług obcych (o 12,7 mln zł), w wyniku spadku wartości
usług transportowych (o 9,3 mln zł) oraz usług remontowych (spadek o 7,3 mln zł),
wzrost dotyczył innych usług obcych (3,9 mln zł).

Spółka kontynuuje działania związanych z optymalizacją kosztów, poprzez wprowadzanie
funkcji controllingowych we wszystkich aspektach działalności. Działania polegają na stałym
monitoringu źródeł powstawania kosztów, w stosunku do założonych w budżetach, analizie
poniesionych wydatków oraz interwencji w przypadku przekroczeń.
10. informacje o podstawowych produktach wraz z określeniem wartościowym i
ilościowym oraz udziałem w sprzedaży
Sprzedaż produktów chemicznych Z.Ch. „POLICE” S.A. w roku 2005
Asortyment
NAWOZY OGÓŁEM

Ilość sprzedaży
w tonach

Wartość sprzedaży
udział

w złotych

udział

1 533 431

84,0%

1 168 270 882

72,5%

BIEL

41 173

2,3%

264 848 720

16,4%

CHEMIKALIA

250 000

13,7%

178 488 605

11,1%

1 824 604

100,0%

1 611 608 206

100,0%

OGÓŁEM

*Produkty chemiczne liczone bez sprzedaży worków
** Roztwór mocznika został zaliczony do grupy nawozów
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Struktura sprzedaży produktów przedstawiała się w 2005 roku podobnie jak w roku
poprzednim. Minimalnie wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim jest udział nawozów w
przychodach. Jest to jednak nadal poziom zbliżony do 70% przychodów ze sprzedaży
produktów chemicznych. Sprzedaż bieli tytanowej przyniosła ok. 16% przychodów, a
chemikaliów (w tym głównie amoniaku) – ok. 11%.
Ilość sprzedanych nawozów w 2005 roku wyniosła 1 533 tys. ton i kształtowała się na
zbliżonym poziomie do roku 2004 (1 562 tys. ton). Wartość sprzedanych nawozów wyniosła
1 168 milionów złotych i była o 5 % wyższa od wyniku z 2004 roku, co oznacza że wzrosły
także średnie ceny uzyskiwane w sprzedaży nawozów.
Sprzedaż bieli tytanowej wyniosła w 2005 roku 41,2 tys. ton i była wyższa o 1,8% od
sprzedaży w roku 2004 (40,4 tys. ton). Niższa niż w poprzednim roku była wartość
sprzedanej bieli tytanowej, co wynikało z obniżających się średnich cen bieli tytanowej. Było
to spowodowane tendencjami rynkowymi i koniecznością dostosowania się do ofert
konkurencji, ale przede wszystkim umacnianiem się złotówki, co oznaczało obniżanie się cen
wyrażanych w krajowej walucie. Udział sprzedaży eksportowej bieli wyniósł 53%.
Sprzedaż chemikaliów w 2005 roku wyniosła 250 tys. ton i kształtowała się na podobnym
poziomie jak w roku 2004 (249 tys. ton). Nieco niższa od zeszłorocznej była sprzedaż
amoniaku – bliski 210 tys. ton w porównaniu z blisko 225 tys. ton w roku 2004. Z tego
powodu niższe były przychody ze sprzedaży chemikaliów. Średnia cena amoniaku w 2005
roku była o ok. 5% niższa niż cena w roku 2004. Jednak ostatnie trzy miesiące 2005 roku
przyniosły bardzo wysoki poziom cen amoniaku i bardzo dobrą rentowność.
11. opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu
emitent jest na nie narażony.
W roku 2005 nie pojawiły się, żadne nowe czynniki ryzyka (poza już prezentowanymi
w prospekcie emisyjnym), które pozycjonowałyby Spółkę w gorszej sytuacji lub zagrażały jej
działalności. W dalszym ciągu najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na poziom
generowanych zysków jest specyfika rynku na, którym działa Spółka. Szczególnie należy tu
odnotować, wzrost cen głównych surowców oraz zmienność cen i popytu na produkty Spółki.
O ile sytuacja związana z zakupami surowców jest stabilna to jednak brak
dywersyfikacji źródeł dostaw gazu stanowi czynnik ryzyka po stronie Spółki. Ograniczenia w
dostawach gazu mające miejsce w I kwartale 2006 roku skutkowały ograniczeniem
wydajności linii produkcyjnej amoniaku.

Strona 12 z 27

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.

12. informacje o rynkach zbytu, źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji z
określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców
a) Rynki zbytu
Podstawową informację o podziale na rynki krajowe i zagraniczne przedstawia tabela.
Udział sprzedaży krajowej i eksportowej głównych grup produktów w 2005 roku

Asortyment

Udział w wartości
sprzedaży

Udział w ilości sprzedaży
Kraj

Eksport

Kraj

Eksport

NAWOZY

50,1%

49,9%

53,6%

46,4%

BIEL

43,7%

56,3%

46,7%

53,3%

CHEMIKALIA

5,8%

94,2%

3,7%

96,3%

Nawozy ogrodnicze

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

OGÓŁEM

43,9%

56,1%

47,0%

53,0%

Poniżej wymienione zostały kraje, do których sprzedawane były produkty Z.Ch. „Police” S.A.
w 2005 roku.
Udział sprzedaży na najważniejsze rynki eksportowe nawozów w 2005 roku
Lp.

Kraj

Udział w sprzedaży

1

NIEMCY

25%

2

WENEZUELA

14%

3

HISZPANIA

10%

4

BELGIA

9%

5

WLK. BRYTANIA

8%

6

BRAZYLIA

7%

7

MALAWII

4%

8

WŁOCHY

4%

9

DANIA

4%

10

TAJLANDIA

3%

Udział sprzedaży na najważniejsze rynki eksportowe bieli tytanowej w 2005 roku
Lp.

Kraj

Udział w sprzedaży

1

WŁOCHY

23%

2

FRANCJA

18%

3

NIEMCY

10%

4

SZWECJA

8%

5

FINLANDIA

8%

6

BELGIA

5%

7

DANIA

4%

8

HOLANDIA

4%

9

HISZPANIA

3%

10

USA

3%
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Chemikalia
Zdecydowana większość sprzedaży chemikaliów w 2005 roku kierowana była na rynek
Szwedzki i Niemiecki. Poza tym chemikalia sprzedawane były także do Czech, Danii,
Holandii, Norwegii, Włoch i na Węgry.
b) Źródła zaopatrzenia w główne surowce, nowe umowy, dostawcy, perspektywy w
2006 roku.
Źródła zaopatrzenia w główne surowce oraz warunki dostaw pozostały w 2005 roku bez
zmian. W fosforytach zostały utrzymane cztery podstawowe kierunki dostaw z: Maroka,
Tunezji, Jordanii i Syrii. Sól potasowa w dalszym ciągu sprowadzana jest z Rosji, Białorusi i
Niemiec, zaś ilmenit i szlaka z Norwegii i Kanady.
Nowym i znaczącym podmiotem, z którym zapoczątkowano współpracę w 2005 roku była
firma Minerals & Chemicals z Libanu dostarczająca fosforyt z Syrii.
W 2006 roku nie przewiduje się zasadniczych zmian w strukturze źródeł zaopatrzenia oraz
w warunkach dostaw. Wyjątek stanowiły działania zmierzające do zakończenia dostaw szlaki
tytanowej z Kanady, której ostatnia dostawa miała miejsce w lutym 2006 oraz podjęcie
współpracy z nowym podmiotem dostarczającym sól z Białorusi: Belorussian Potash
Company.
c) Informacje o uzależnieniu od jednego lub kilku dostawców.
Węgiel
Spółka zaopatruje się w polski węgiel u jednego dostawcy, którym jest na podstawie
wieloletniej umowy Kompania Węglowa. Udana współpraca z dotychczasowym dostawcą,
która trwa od wielu lat będzie kontynuowana w następnych okresach. Surowiec
energetyczny pochodzi z trzech kopalni należących do Kompanii Węglowej. Ilość
dostarczanego surowca w pełni pokrywa zapotrzebowania Spółki. W zależności od poziomu
wydobycia odpowiedniej jakości węgla, dostawy mogą być kontynuowane zamiennie z
jednego lub z kilku źródeł jednoczenie.
Gaz
Brak jest obecnie możliwości dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, wymusza kontynuowanie
współpracy w kolejnych okresach z jednym dostawcą, którym jest PGNiG S.A.
Fosforyty
Surowiec ten kupowany jest z czterech źródeł, co w wystarczający sposób pozwala uniknąć
Zakładom Chemicznym „Police” S.A. uzależnienia od jednego kontrahenta.
Sól potasowa
Podobnie jak fosforyty, surowiec ten kupowany jest z trzech różnych źródeł. Urozmaicenie
źródeł dostaw soli potasowej w wystarczający sposób pozwala uniknąć uzależnienia od
jednego dostawcy.
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Szlaka tytanowa
Szlaka spełniająca wymagania instalacji bieli tytanowej w Policach, produkowana jest
i sprzedawana na świecie tylko przez dwa podmioty – QIT Kanada oraz Tinfos Norwegia.
Oba podmioty od wielu lat dostarczają surowiec dla potrzeb Zakładów. W 2005 roku Spółka
postanowiła nie przedłużać umowy z jednym z partnerów tj. z QIT. Do roku 2007 jedynym
dostawcą szlaki tytanowej będzie Tinfos Norwegia, który gwarantuje znacznie bardziej
atrakcyjne warunki zakupu we wspomnianym okresie.
Ilmenit
Cena, jakość i logistyka surowca norweskiego sprawiają, że jest to podstawowe źródło
zaopatrzenia dla Zakładów Chemicznych „Police” S.A. od początku istnienia instalacji bieli
tytanowej. W 2006 roku planowane jest przedłużenie umowy wieloletniej na kolejny okres.
Pomimo pozycji monopolisty, a co za tym idzie braku możliwości rozdzielenia źródeł
zaopatrzenia w surowiec, norweski dostawca akceptuje we współpracy ze Spółką światowe
ceny rynkowe.
d) Informacje o uzależnieniu od jednego lub więcej odbiorców
Dominującym zagranicznym i znaczącym odbiorcą produkowanego przez Zakłady
Chemiczne „Police” S.A. amoniaku jest koncern YARA. W roku 2005 udział tego
strategicznego odbiorcy w wielkości sprzedaży eksportowej amoniaku wyniósł około 98%.
e) Informacja o odbiorcach, z którymi obroty przekraczają 10% przychodów ze
sprzedaży ogółem
Obroty z największym odbiorcą – Spółką YARA Switzerland S.A. wynoszą około 10%
przychodów ze sprzedaży produktów chemicznych Zakładów Chemicznych „Police” S.A..
Jednak w stosunku do przychodów ze sprzedaży ogółem tj. w powiązaniu ze wielkością
sprzedaży usług, materiałów i towarów, wskazywany próg 10% nie jest przekroczony. Należy
jednak zaznaczyć, iż omawiany wskaźnik 10% przychodów ze sprzedaży z odbiorcą ogółem
zostanie przekroczony w sytuacji łącznego rozpatrywania wszystkich podmiotów koncernu
YARA.
13. umowy znaczące dla działalności emitenta, umowy ubezpieczenia

Umowy znaczące
L.
p

1.

2.

Strona umowy

„Kompania Węglowa”
S.A.

„Kargo” Sp. z o.o.

Przedmiot umowy

wieloletnie dostawy węgla
energetycznego
dokonywane z
kopalń/zakładów
górniczych
Przedmiotem umowy są
kolejowe usługi
ekspedycyjno-manewrowe,
remontowe oraz inne
będące w zakresie
działalności „Kargo”
Sp. z o.o.

Data
zawarcia

11.01.2005.

05.07.2005r.
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Wartość
umowy
(tys. zł)
109.094

150.000

Uwagi

Wartość Umowy
przekracza 10% kapitałów
własnych Z.Ch. „Police”
S.A..
Wartość Umowy
przekracza 10% kapitałów
własnych Z.Ch. „Police”
S.A..

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

3.

Yara Belgium S.A.
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Łączna wartość umów
sprzedaży amoniaku

27.05.2005 r.

124.584

Łączna
wartość
umów
zawartych
z podmiotami
grupy Yara w okresie
od
02.01.2005
r.
do
07.11.2005 r. przekracza
10% kapitałów własnych
Z.Ch. „Police” S.A.
Największą umowę stanowi
umowa
sprzedaży
amoniaku
z dnia 27.05.2005 r.

Umowy ubezpieczenia
LP

Zakres

1

Umowa generalna

Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A.
jako Koasekurator,
Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji WARTA
S.A. jako Koasekurator
Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń ERGO
HESTIA S.A. jako
Koasekurator

2

3
4

5

Umowa
ubezpieczeniowa
generalnego ładunków
w transporcie
międzynarodowym
(morskim i lądowym)
Umowa ubezpieczenia
ładunków w transporcie
krajowym (CARGO)
Ubezpieczenie mienia
od ognia i innych
żywiołów jednostek
prowadzących
działalność gospodarczą
Ubezpieczenie utraty
zysku w następstwie
ognia i innych żywiołów

6

Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego

7

Ubezpieczenie OC z
tytułu posiadanego
mienia i prowadzonej
działalności

8

Generalna umowy
ubezpieczenia

Opis
Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy dotyczącej
ubezpieczenia Emitenta, w następującym zakresie:
1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
2. ubezpieczenie utraty zysku wskutek ognia i innych zdarzeń
losowych,
3. ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych od awarii i
uszkodzeń elektrycznych,
4. ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i
międzynarodowym (Cargo),
5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności.

Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A. jako
Koasekurator wiodący

Przedmiotem Umowy jest ubezpieczenie na czas transportu
międzynarodowego wszystkich importowanych i eksportowanych
przez Emitenta ładunków, w odniesieniu do których Emitentowi
przysługuje gestia ubezpieczeniowa.

Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A. jako
Koasekurator wiodący
Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A. jako
Koasekurator wiodący

Przedmiotem Umowy jest ubezpieczenie ładunków w transporcie
krajowym

Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A. jako
Koasekurator wiodący
Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A. jako
Koasekurator wiodący
Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji WARTA
S.A. jako Koasekurator
wiodący
Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń ERGO
HESTIO S.A.

Przedmiotem Umowy jest ubezpieczenie majątku trwałego,
nakładów inwestycyjnych, środków obrotowych, mienia
pracowniczego, niskocennych środków trwałych oraz wyposażenia
poza ewidencją środków trwałych oraz gotówki i innych walorów w
schowku i poza nim.
Przedmiotem Umowy jest ubezpieczenie obejmujące straty zysku
brutto oraz zwiększone koszty wytwarzania spowodowane
przerwami lub zakłóceniami w prowadzonej przez Emitenta
działalności gospodarczej, będące następstwem szkody w instalacji
bieli tytanowej i mocznika,
Przedmiotem umowy jest Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie OC deliktowej z tytułu posiadanego mienia i
prowadzonej działalności

Ubezpieczenie OC członków zarządu

14. informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi
podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych.
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nie posiadają inwestycji w nieruchomościach i wartościach
niematerialnych i prawnych, a inwestycje kapitałowe wynikają wyłącznie z udziałów w
spółkach zależnych i stowarzyszonych i w tym aspekcie Spółka finansuje te inwestycje
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środkami własnymi. Sposoby inwestowania okresowych nadwyżek środków pieniężnych
zostały przedstawione w "ocenie zarządzania zasobami finansowymi"
15. opis transakcji z podmiotami powiązanymi
Strona umowy

Przedmiot umowy

„INFRAPARK POLICE”
S.A.

umowy pożyczki

Data
zawarcia

Wartość
umowy
(tys. zł)

28.06.2005

5.600

Uwagi

Emitent posiada 51%
udziałów w kapitale
zakładowym

16. informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem
terminów ich wymagalności, oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach
Na 31 grudnia 2005 roku udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania wyniósł 23% sumy
bilansowej, co oznacza że Spółka w ponad 70 % finansuje aktywa środkami własnymi.
Celem zabezpieczenia okresowych niedoborów środków pieniężnych wynikających z
charakterystycznej dla Spółki sezonowości wpływów z krajowej sprzedaży nawozów
(specyfika finansowania rolnictwa, w którym ma zastosowanie tzw. „odłożony efekt” produkcji
rolniczej), Zakłady Chemiczne „Police” S.A. utrzymują linie kredytowe o rewolwingowym
charakterze. Instrument ten zapewnia natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych,
jednocześnie nie obciążając kosztów finansowych Spółki w okresach osiągania nadwyżek.
Łączna wysokość dostępnych krótkoterminowych linii kredytowych na 31 grudnia 2005 roku
wynosi 149.000 tys. złotych. Na dzień 31 grudnia 2005 roku nie występowało obciążenie
posiadanych linii kredytowych, za wyjątkiem kwoty 871 tys. zł wynikającej z pożyczki wobec
WFOŚiGW.
W 2005 roku Spółce nie były udzielane poręczenia i gwarancje.
17.

informacje

o

udzielonych

pożyczkach,

z

uwzględnieniem

terminów

ich

wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym
uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym
emitenta
28 czerwca 2005r. Spółka udzieliła podmiotowi zależnemu „INFRAPARK Police” S.A.
pożyczki w kwocie 5.600 tys. złotych na pokrycie nakładów związanych z realizacją projektu
rozwoju Polickiego Parku Przemysłowego. Projekt współfinansowany jest środkami
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W 2005
roku

zgodnie

z

ustalonym

w umowie

harmonogramem

„INFRAPARK Police” S.A. otrzymał kwotę 3.752 tys. złotych.
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W 2005 roku spłacona została pożyczka udzielona „SUPRA Agrochemia” Sp. z o.o. Spłata
nastąpiła w wyniku konwersji zobowiązań na kapitał.
W okresie spłaty pozostają pożyczki udzielone w 2004 roku spółkom zależnym na
dofinansowanie niedoborów kapitału obrotowego. Na dzień 31 grudnia 2005r. stan
zadłużenia jednostek zależnych wobec Z. Ch. „POLICE” S.A. wynosi 9.591 tys. złotych.
Okres spłaty pożyczek upływa w okresie marzec – maj 2008 roku.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2005r. Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu
udzielonych jednostkom powiązanym poręczeń i gwarancji.
18. opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną w wysokości 4.500 tys. zł
została przeznaczona na pokrycie kosztów emisji.
Program Inwestycji Rozwojowych, zgodny z zapisami prospektu emisyjnego Z.Ch. „Police”
S.A, realizowany jest dotychczas jedynie ze środków własnych.
W roku 2006, rozpocznie się

realizacja głównych elementów Programu Inwestycji

Rozwojowych, które będą finansowane również ze środków pozyskanych ze sprzedaży akcji
nowej emisji.
19. objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie
rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok
Na bazie wyników za III kwartały 2005, dokonanej analizy czynników makroekonomicznych
oraz uwzględnieniu wpływu korekt księgowań dokonanych w październiku 2005, Zarząd w
listopadzie podjął decyzję o zmianie prognozy wyników na 2005 rok

Rachunek zysków i strat

Prognoza

Wykonanie

(w mln zł)

(w mln zł)

1 678,8

1 667,8

EBITDA

164,3

139,9

EBIT

85,8

60,9

Zysk netto

84,6

87,3

Przychody ze sprzedaży

Wartość przychodów ze sprzedaży osiągnęła najwyższy poziom w historii.
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Nie osiągnięto parametrów EBITDA oraz zysku operacyjnego stosownie do prognozy ze
względu na negatywną presję na marże operacyjne z tytułu trudnych warunków rynkowych:
•

rosnące ceny gazu ziemnego oraz innych surowców,

•

niekorzystne relacje cen.

W związku z rozpoczęciem procesu wprowadzenia od 2007r. standardów MSR/MSSF
Spółka dokonała, wspomaganej przez doradców, analizy poprawności dotychczas
utworzonych rezerw, istniejących i przewidywanych zdarzeń mogących stanowić podstawę
ich tworzenia, a także potencjalnych zagrożeń w tym zakresie. Wyniki szczegółowych prac
mają swoje odniesienie w poziomie zysku operacyjnego i ściśle z nim związanego wskaźnika
EBITDA.
Ponadto, w związku z ustaniem przyczyn dla aktualizacji aktywów z tytułu podatku
odroczonego rozwiązano odpis z tego tytułu, co wpłynęło na zmniejszenie pozycji podatku
dochodowego w rachunku zysków i strat)
W efekcie zweryfikowany zysk netto, jako wynik końcowy działań Spółki w 2005r. został
osiągnięty w wartości przekraczającej o 2,7 mln zł prognozę jego wykonania.
20. Zarządzanie zasobami finansowymi
Spółka posiada wysoką zdolność kredytową, która umożliwia stosunkowo łatwy dostęp do
zewnętrznych środków finansowych. Okresowe niedobory środków pieniężnych wynikające z
charakterystycznej dla Spółki sezonowości wpływów z krajowej sprzedaży nawozów
(specyfika finansowania rolnictwa, w którym ma zastosowanie tzw. „odłożony efekt” produkcji
rolniczej),

uzupełniane

są

wykorzystaniem

postawionych

do

dyspozycji

Spółki

rewolwingowych linii kredytowych. Na 31 grudnia 2005r. łączna wysokość dostępnych
Spółce limitów kredytowych wynosi 149.000 tys. złotych.
Okresowe nadwyżki środków pieniężnych inwestowane są przez Spółkę w krótkoterminowe
papiery wartościowe, głównie bony i obligacje skarbowe oraz lokowane w bankach.
W 2005 roku w wyniku emisji akcji nowej serii, Spółka pozyskała środki w wysokości 154,5
mln złotych. Agio w kwocie 4,5 mln złotych zostało użyte na pokrycie kosztów emisji.
Wywiązując się z zaciągniętego wobec inwestorów zobowiązania, Spółka nie wykorzystuje
uzyskanych z emisji środków na finansowanie bieżących potrzeb.
Wpływy z działalności operacyjnej oraz posiadane kredyty obrotowe pozwalają Spółce
terminowo wywiązywać się z zaciągniętych zobowiązań.
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21. ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
W roku 2005 Spółka opracowała Program Inwestycji Rozwojowych o wartości 541 mln. zł, w
tym 10% rezerwy. Program został przedstawiony w prospekcie emisyjnym. Pozyskany
kapitał akcyjny w wysokości 150 000 tys zł, przeznaczony jest na sfinansowanie tego
programu. W części nie pokrytej środkami z emisji giełdowej zostanie on sfinansowany
długoterminowym kredytem bankowym oraz środkami własnymi Spółki.
Planowane

nakłady

na

Program

Inwestycji

Rozwojowych

w

2006

roku

wynoszą116.600 tys. zł.
22. charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju
przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności
Czynniki zewnętrzne:
Położenie geograficzne
Własny port morski i lokalizacja Spółki w pobliżu granicy niemieckiej stwarza dogodne
warunki do prowadzenia działalności handlowej na rynkach eksportowych.
Ceny podstawowych surowców
•

Rosnące ceny gazu ziemnego oraz innych kluczowych dla Spółki surowców

Gaz ma istotne ale nie decydujące znaczenie w kosztach produkcji w Spółce. Wzrost cen
gazu ziemnego jest częściowo przenoszony na ceny wyrobów gotowych a także częściowo
neutralizowany spadkiem cen innych surowców. Spółka podejmuje szereg działań
bezpośrednich i pośrednich pozwalających zneutralizować wpływ podwyżek cen gazu na
osiągane wyniki. Działania bezpośrednie obejmują realizację pro-efektywnościowych
zamierzeń inwestycyjnych - między innymi w Zakładzie Azotowym - które pozwolą
zmniejszyć zużycie gazu w produkcji. Działania pośrednie polegają na wyzwoleniu rezerw
kosztowych występujących w związku z funkcjonowaniem całego przedsiębiorstwa, tak aby
ich spadek mógł równoważyć ewentualne wzrosty cen gazu.
Ceny pozostałych zużywanych w produkcji surowców takich jak sól potasowa i fosforyty
również wzrosły w 2005 roku. Ze względu na ich około 30 % łączny udział w kosztach
zużycia materiałów i energii ma to znaczący wpływ na kształtowanie się podstawowego
składnika kosztów.
Spółka stara się elastycznie przenosić wzrosty cen surowców na cenę końcowego produktu,
w pierwszej kolejności rekompensując je oszczędnościami i wzrostem efektywności
produkcji.
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Kwas fosforowy

Przesuwanie produkcji kwasu fosforowego do krajów posiadających surowce fosforowe
połączone

z

wysokimi

konkurencyjności

tego

kosztami jego
produktu

oraz

wytwarzania
nawozów

w Europie

fosforowych

i

powoduje

spadek

wieloskładnikowych

produkowanych w tej części Świata – w tym także w Z. Ch. „Police” SA. Poprawa nastąpi po
zakończeniu budowy terminalu przeładunkowego kwasu fosforowego.
Perspektywy rozwoju rynku rolnego
•

Popyt na nawozy

W całym 2005 roku sytuacji dochodowa rolników była gorsza od przewidywanej. Jest to
jedna z najważniejszych grup odbiorców Spółki zainteresowana wysokiej jakości nawozami
oferowanych w osiągalnych cenach. Natomiast już pod koniec 2005 roku zaczęły się
poprawiać rynkowe uwarunkowania.

Są one mierzone syntetycznym

wskaźnikiem

koniunktury w rolnictwie. W związku z tym w 2006 roku powinniśmy zaobserwować poprawę
w produkcji rolnej, a tym samym zanotować zwiększone zużycie nawozów.
Na skłonność do zakupów wyższej jakości nawozów będzie oddziaływać relacja ceny skupu
produktów rolnych do cen sprzedaży nawozów.
•

Dopłaty bezpośrednie w rolnictwie

Na przełomie roku rozpoczęła się realizacja dopłat bezpośrednich w rolnictwie. Należy
zaznaczyć, że w wyniku zmiany klasyfikacji gruntów w 2005 r. nastąpiło znaczne
zwiększenie obszarów objętych tymi dopłatami. Istnieje więc możliwość, iż większa część
środków zostanie przeznaczona na zakup nawozów już w sezonie wiosennym 2006.
•

Dobra koniunktura na rynku chemikaliów

Duży popyt na amoniak na rynku światowym zaowocował utrzymaniem w 2005 r. relatywnie
(do cen gazu) jego wysokiej ceny. Dobra koniunktura na rynku pozwoliła na osiągniecie
zadowalających wyników sprzedaży. Spółka oczekuje w bieżącym roku utrzymania się
korzystnych tendencji na rynku amoniaku. Koniunktura na rynku amoniaku, będącym
głównym produktem w segmencie chemikaliów, podlega znacznym wahaniom i jest w dużym
stopniu uzależniona od ceny gazu (głównego surowca w tym segmencie).
•

Branża motoryzacyjna – DiSTARPOL®

Od 01.01.2006 r. wchodzą w życie nowe, rygorystyczne przepisy unijne dotyczące norm
emisji spalin – EURO IV. Wymusiły one poszukiwania efektywniejszych rozwiązań między
innymi w zakresie katalizatorów stosowanych w samochodach wyposażonych w silniki
wysokoprężne (diesel). Zważywszy na wielkość branży motoryzacyjnej pojawiły się w
związku z tym nowe możliwości sprzedaży mocznika produkowanego w „Policach”
producentom roztworu używanego w katalizatorach. DiSTARPOL® to nazwa nowego
produktu – 32,5 % roztwór mocznika będzie stosowany w samochodach ciężarowych z
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silnikiem diesla. Roczne zapotrzebowanie na preparat typu Distarpol do 2010 r. wyniesie ok.
2,7 mln ton rocznie w Europie. Dla „Polic” nowy produkt oznacza także wejście w zupełnie
nową branżę – motoryzacyjno-paliwową.
•

Rynek biopaliw

Wprowadzenie

na

rynek

biopaliw,

skutkować

będzie

zdecydowanie

większym

zapotrzebowaniem na produkty rolne – uprawy energetyczne (rzepak, ziemniaki), co z kolei
wpłynie na konieczność podwyższenia efektywności upraw poprzez kompleksowe
nawożenie.
•

Korzystne warunki do uzyskania finansowania zewnętrznego

Silna konkurencja na rynku usług finansowych, dużo większa elastyczność w procedurach
bankowych, niskie ceny kredytów – korzystnie wpływają na możliwości i warunki uzyskania
kredytów inwestycyjnych na finansowanie zadań z programu rozwojowego.
•

System REACH

Koszty wprowadzenia rozporządzenia oszacowane przez Z.Ch. „Police” SA, potwierdzone
również przez Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie,
wyniosą 2-2,5 mln zł.
Czynniki wewnętrzne:
•

Segment nawozowy – największy udział w przychodach Spółki

Spółka będzie nadal dążyć do zwiększania udziału sprzedaży krajowej w porównaniu do
sprzedaży eksportowej. Na rynku krajowym osiąga się bowiem wyższe marże w tej grupie
produktów (wyższe ceny niektórych produktów, mniejsze koszty transportu, mniejsze marże
dystrybutorów, korzystniejsza struktura asortymentowa).
Strategia działań handlowych nakierowana jest na umocnienie pozycji Spółki jako lidera
krajowego rynku nawozów fosforowych.
•

Marka TYTANPOL®

Maksymalne wykorzystanie zdolności sprzedaży TYTANPOLu® do aktualnych odbiorców
oraz aktywne poszukiwanie dalszych możliwości sprzedaży. Pozyskanie nowych klientów na
rynku krajowym i zagranicznym z myślą o zwiększonej podaży po planowanej rozbudowie
instalacji produkcyjnej. Zwiększenie udziałów na wybranych, najbardziej rentownych
eksportowych rynkach zbytu, pozyskanie odbiorców z Ameryki Północnej i Azji (obecnie
najbardziej dynamicznie rozwijające się rynki).
•

Wzrost wartości marki POLICE

W 2006 r. wzrost wartości marki POLICE Spółka osiągnie poprzez wprowadzenie wielu
nowoczesnych działań marketingowych, np.: program lojalnościowy dla gospodarstw
rolnych. W dalszym ciągu będą rozwijane i wzmacnianie takie programy jak: „Opieka nad
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Produktem”, „Gospodarstwa Patronackie” i „Bezpieczna Formuła”. Ponadto planuje się
rozbudowę branżowego serwisu internetowego i innych działań serwisowych.
•

Zakończenie inwestycji instalacji siarczanu amonu

Wykorzystanie w produkcji nawozów wieloskładnikowych pohydrolitycznego odpadowego
kwasu siarkowego, który powstaje podczas produkcji bieli tytanowej. Pierwsze efekty będą
widoczne w II kwartale 2006 r. Szacowany efekt obniżenia kosztów produkcji to 2.500 tys. zł
rocznie.
•

Przyznanie środków finansowych z Unii Europejskiej

Spółka otrzyma 7,5 mln złotych z Unii Europejskiej na inwestycję w instalację do suszenia
siarczanu żelazawego. Dofinansowana inwestycja związana jest z realizowaną rozbudową
instalacji do produkcji bieli tytanowej. Środki pochodzić będą z Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i będzie to 50 proc.
nakładów inwestycyjnych. Wartość całego zadania wynosi 15 mln zł. Drugą połowę
sfinansuje Spółka z własnych środków.Inwestycja będzie zrealizowana w I połowie 2008
roku.
•

Rozbudowa instalacji bieli tytanowej

Realizacja planu inwestycyjnego rozpoczęła się już pod koniec 2005 r., po wyrażeniu
19.11.2005 r. zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na rozbudowę
instalacji do zdolności produkcyjnej 65 tys. ton rocznie, co pozwoli Spółce zwiększyć
produkcję o 60 %. Prace budowlane związane z inwestycją rozpoczną się w pierwszej
połowie 2006 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę,.
•

Inwestycje proefektywnościowe w Zakładzie Azotowym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.Ch. „Police” S.A. w dniu 10.02.2006 r. wyraziło zgodę
na przeprowadzenie programu inwestycyjnego o wartości ponad 25 mln zł. Pierwsze efekty
będą widoczne w październiku 2006 r., po modernizacji pierwszego turbokompresora gazu
syntezowego. Ostateczny efekt ograniczenia kosztów o 4.800 tys. zł rocznie nastąpi po
zamknięciu zadania, tj. modernizacji drugiego kompresora oraz wymianie turbiny CO2 w
maju 2007 r.
•

Rozwój Energetyki

Wdrożenie systemu optymalizacji energetycznych ma na celu ograniczenie zużycia węgla
energetycznego od 1 do 2 % rocznie oraz emisji zanieczyszczeń związanych z jego
spalaniem. System optymalizacyjny przyniesie pierwsze efekty na początku II kwartału
2006 r.
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Restrukturyzacja

W 2006 roku planowana jest sprzedaż kolejnych spółek zależnych nie związanych z
podstawową działalnością operacyjną Spółki. Najbardziej zaawansowane procesy sprzedaży
dotyczą udziałów w następujących spółkach: „Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe
Sp. z o.o. i „Koncept” Sp. z o.o. Na dzień 9 lutego 2006 r. wyznaczony został termin złożenia
wiążących ofert na zakup 100 % udziałów w spółkach CENTRUM Elektrotechnika Instalacje
Serwis Sp. z o.o. i „AUTOMATIKA” Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o. na dzień
09.02.2006 r.
23. zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego
grupą kapitałową.
W roku obrotowym 2005 Spółka nie wprowadziła zmian w podstawowych zasadach
zarządzania przedsiębiorstwem i grupą kapitałową.
24. zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu
ostatniego roku obrotowego.
Zestawienie zmian, jakie zaszły w składzie Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. w 2005 r.
28.04.2005r.
11.07.2005r.
19.11.2005r.

powołanie

Adam Grzebieluch

odwołanie

Henryk Rupnik

powołanie

Henryk Rupnik

powołanie

Paweł Wojciechowski – niezależny

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2005r.
Adam Grzebieluch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Henryk Rupnik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Faryniarz – Sekretarz Rady Nadzorczej
Czesław Andrzej Burzyński – Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Górecki – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Greinert – Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Obszyński – Członek Rady Nadzorczej
Leonard Szymański – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Wojciechowski – Członek Rady Nadzorczej
Zestawienie zmian, jakie zaszły w składzie Zarządu Z.Ch. „Police” S.A. w 2005 r.
Andrzej Kurowski

odwołanie

Mirosław Bachórski

06.09.2005r.

Mirosław Bachórski
powołanie

Andrzej Kurowski
Paweł Ofman
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Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2005 r.
Mirosław Bachórski – Prezes Zarządu
Andrzej Kurowski – Wiceprezes Zarządu
Janusz Motyliński – Członek Zarządu
Wojciech Kolenda – Członek Zarządu
Paweł Ofman – Członek Zarządu
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających
Członków Zarządu na poszczególne funkcje powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Każdy
z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę
Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie
powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną
przez pracowników Spółki. Kandydat wybrany przez pracowników musi uzyskać 50 % plus 1
ważnie oddanych głosów w głosowaniu tajnym, w którym wzięło udział co najmniej 50 %
wszystkich pracowników. Na pisemny wniosek co najmniej 15 % ogółu pracowników Spółki
Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego
przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod
warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników i uzyskania większości
niezbędnej jak przy wyborze.
Uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o
emisji lub wykupie akcji
Osoby zarządzające nie posiadają uprawnień do podejmowania decyzji w zakresie emisji
akcji. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami
art. 362 § 1 Ksh.
25. umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska
bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu
połączenia emitenta przez przejęcie.
Członkom Zarządu przysługuje prawo do odprawy w wysokości trzykrotności wynagrodzenia
miesięcznego w razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę z innych
przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia.
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26. wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści osób zarządzających i nadzorujących
emitenta w przedsiębiorstwie emitenta
Informację te zostały zamieszczone w Sprawozdaniu finansowym Spółki za 2005 r. w Nocie
dodatkowej 10.
27. łączna liczba i wartość nominalna akcji emitenta oraz akcji i udziałów w
jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających
i nadzorujących

Akcje Spółki na dzień
31.12.2005 r.

ZARZĄD
Mirosław Bachórski
Andrzej Kurowski
Wojciech Kolenda
Janusz Motyliński
Paweł Ofman
RADA NADZORCZA
Czesław Andrzej Burzyński
Jerzy Faryniarz
Mirosław Górecki
Maciej Greinert
Adam Grzebieluch
Mariusz Obszyński
Henryk Rupnik
Paweł Wojciechowski

Akcje lub udziały
spółek zależnych na
dzień 31.12.2005 r.

1 064
191
230
43
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

28. Akcjonariusze posiadający, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne,
co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta
Jedynym

akcjonariuszem

posiadającym

powyżej

5%

głosów

na

Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariusz jest Skarb Państwa. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.
Skarb Państwa posiadał 59.999.999 akcji i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy. Odpowiada to 80% udziału w ogólnej liczbie głosów.
W dniu 15.09.2005r. nastąpiło przeniesienie prawa własności jednej akcji serii A
Z.Ch. „Police” S.A. , należącej do Skarbu Państwa. Zgodnie z 38 ust. 2 ustawy z dnia 30
sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji - w terminie 3 miesięcy od dnia zbycia (czyli
15.12.2005r.) uprawnieni pracownicy nabyli prawo do nieodpłatnego nabycia 9.000.000 szt.
akcji serii A. Prawo to wygasa z upływem dwunastu miesięcy od dnia jego powstania. Proces
zawierania umów nieodpłatnego zbycia akcji rozpoczął się w lutym 2006r.
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Spółka nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i
obligatariuszy.
Nie występują również posiadacze akcji, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w
stosunku do emitenta.
Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem
obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na
zasadach ogólnych, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków
Zarządu Spółki – przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych
akcji na zasadach ogólnych.
29. informacja o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych
Umowa o usługi audytorskie, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2005r. sporządzonego
zgodnie z polskimi normami i zasadami rachunkowości została podpisana w dniu 28 lutego
2005 roku z BDO Polska Sp. z o.o..
Za

przeprowadzenie

przeglądu

i

badania

rocznego

jednostkowego

sprawozdania

finansowego na dzień 31 grudnia 2005r. sporządzonego zgodnie z polskimi normami i
zasadami rachunkowości podmiot uprawniony do wykonania przedmiotu umowy otrzyma
ryczałtowe wynagrodzenie netto w kwocie 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy
złotych) powiększone o podatek VAT od towarów i usług.
BDO Sp. z o.o. dokonała zgodnie z umową na usługi audytorskie z dnia 28 lutego 2005 roku
przeglądu i badania śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30
czerwca 2005 roku sporządzonego zgodnie z polskimi normami i zasadami rachunkowości,
za które wypłacono podmiotowi uprawnionemu ryczałtowe wynagrodzenie netto w kwocie
60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) powiększone o podatek VAT od
towarów i usług.
Badanie sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01 stycznia 2004 roku do
dnia 31 grudnia 2004 roku, wyrażenie o nim opinii oraz sporządzenie raportu z badania
zostało powierzone HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia
01.12.2004 roku.
Wynagrodzenie netto badającego zostało ustalone na kwotę 81.000,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) powiększone o podatek VAT od towarów i usług.
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