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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 30.09.2008 r. wynosił: 1 EUR = 3,4083 PLN (tabela nr 191/A/NBP/2008)
kurs na 31.12.2007 r. wynosił: 1 EUR = 3,5820 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2007)
- 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.-09.2008 r. wynosił 1 EUR = 3,4247 PLN
kurs średni w okresie 01.-09.2007 r. wynosił 1 EUR = 3,8314 PLN
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w
tysiącach złotych przez kurs wymiany.
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.07.2008r. do 30.09.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Bilans
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Pochodne instrumenty finansowe
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem
RAZEM AKTYWA
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy
Kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
Udziały mniejszości
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

Stan na dzień
30.09.2008r.

31.12.2007r.

781 227
4 522
23 996
36 388
1 568
269
9 474
857 444

726 511
2 740
23 352
36 798
594

617 156
280 780
12 706
169 396

197 946
195 576
5 877
3 861
155 713

1 080 038

558 973

10 018
800 013

1 937 482

1 358 986

30.09.2008r.

31.12.2007r.

750 000
76 248
442 778
1 269 026
6 633
1 275 659

862 140
73 294
-8 193
927 241
5 867
933 108

58 486
52 175

58 486
51 315

4 011
13 231

4 003
2 253

127 903

116 057

402 543
3 491
196
17 446
68 908
6 131
35 205
533 920

265 606
5
319
532
20
6 694
36 645
309 821

1 937 482

1 358 986

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych
Rezerwa na pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Kredyty bankowe
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Kredyty bankowe
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych
Rezerwa na pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe razem
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Noty przedstawione na stronach od 9 do 14 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.07.2008r. do 30.09.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Rachunek zysków i strat
za okres
od 01.07.2008r. od 01.01.2008r. od 01.07.2007r. od 01.01.2007r.
do 30.09.2008r. do 30.09.2008r. do 30.09.2007r. do 30.09.2007r.
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody/ koszty
operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej
Przychody/Koszty finansowe
Udziały w zyskach (stratach) netto
jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności

698 833
-536 898
161 935

2 185 083
-1 645 745
539 338

457 800
-379 263
78 537

1 343 585
-1 129 685
213 900

-12 649
-25 868

-52 599
-76 919

-11 447
-20 925

-40 720
-61 050

-11 799
111 619

-10 137
399 683

-4 684
41 481

-3 939
108 191

-3 873

7 461

1 558

5 059

1 359

-410

999

1 457

Dochody z tytułu udziałów w
jednostkach powiązanych

4 750

1 579

Zysk przed opodatkowaniem

109 105

411 484

44 038

116 286

Podatek dochodowy
- część bieżąca
- część odroczona
Zysk (strata) netto

-20 165
-20 803
638
88 940

-69 761
-69 217
-544
341 723

-5 870
-6 018
148
38 168

-12 555
-12 358
-197
103 731

88 972
-32

341 785
-62

38 267
-99

103 701
30

Przypadający na:
akcjonariusza jednostki dominującej
udziały mniejszości
Zysk (strata) na jedną akcje
zwykłą
( zł )
- podstawowy
- rozwodniony

1,19
1,19
1,19

4,56
4,56
4,56

0,51
0,51
0,51

1,38
1,38
1,38

Noty przedstawione na stronach od 9 do 14 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.07.2008r. do 30.09.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Zestawienie zmian w kapitale własnym
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki
dominującej)

Stan na 01.01.2007 r.

Kapitał
akcyjny

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Zyski
zatrzymane

862 140

70 060

-208 920

3 234

-3 234

uchwała WZ z dnia 27 czerwca 2007 roku
o podziale zysku - cele inwestycyjne
Zysk netto w okresie
Stan na 30.09.2007 r.

862 140

73 294

Razem

Stan na 01.01.2008 r.
uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przeniesienia
wartości przeszacowania kapitału podstawowego
i zapasowego wynikającej z zastosowania MSR 29
"Sprawozdawczość finansowa w warunkach
hiperinflacji" na pokrycie straty powstałej w wyniku
wdrożenia MSR w Spółce

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

862 140

73 293

-112 140

Kapitał własny
razem

723 280

4 467

727 747

103 701

103 701

30

103 731

-108 453

826 981

4 497

831 478

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki
dominującej)
Kapitał
akcyjny

Kapitał
akcjonariuszy
mniejszościowych

Zyski
zatrzymane

Razem

-8 192

927 241

-45 829

-157 969

Kapitał
akcjonariuszy
mniejszościowych
5 867

Noty przedstawione na stronach od 9 do 14 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Kapitał własny
razem

933 108

-157 969
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.07.2008r. do 30.09.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie pokrycia
straty powstałej w wyniku wdrożenia MSR wartością
przeszacowania kapitału podstawowego i
zapasowego wynikającą z zastosowania MSR 29
uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przeniesienia
na kapitał zapasowy nadwyżki z przeszacowania
kapitału podstawowego i zapasowego (MSR 29)
powstałej po pokryciu straty powstałej w wyniku
wdrożenia MSR
uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia
zysku za rok 2007 na kapitał rezerwowy

2 955

Zysk netto w okresie

109 422

109 422

109 422

48 547

48 547

48 547

-2 955

341 785

341 785

Zmiana struktury Grupy(*)
Stan na 30.09.2008r.
(*)

750 000

76 248

442 778

1 269 026

-62

341 723

828

828

6 633

1 275 659

W dniu 04.12.2007r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRAPARK POLICE SA w drodze emisji akcji serii E podwyższony został kapitał spółki o 861 tys. zł, objęty
w całości przez akcjonariusza mniejszościowego. Podwyższenie kapitału ujęto w sprawozdaniu finansowym Grupy Police za rok 2007.
Ze względów formalnych podwyższenie nie zostało zarejestrowane w KRS. W dniu 23.07.2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRAPARK Police SA podjęło ponownie
decyzję o emisji akcji serii E w celu podwyższenia kapitału Spółki o kwotę 3 038 tys. zł (czyli wyższą niż pierwotnie), z tego 1 689 tys. zł dotyczy udziałowców mniejszościowych.

Noty przedstawione na stronach od 9 do 14 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.07.2008 do 30.09.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres
od 01.07.2008r. od 01.01.2008r. od 01.07.2007r. od 01.01.2007r.
do 30.09.2008r. do 30.09.2008r. do 30.09.2007r. do 30.09.2007r.
Przepływy
środków
pieniężnych
z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem

109 105

411 484

44 038

116 286

Korekty o pozycje:
Udział w zyskach (stratach) netto
jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja

-139 934

-308 547

-3 007

-1 576

-1 359

410

-2 359

-2 817

16 573

48 453

12 827

35 450

Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych

-4 821

-7 231

1 879

784

Odsetki i dywidendy zapłacone netto
Zyski/Straty
z
działalności
inwestycyjnej
Zmiana stanu należności handlowych
i pozostałych należności

680

-4 139

657

229

498

5 346

-1 646

-4 506

Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań handlowych
i pozostałych zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Pozostałe pozycje
Podatek zapłacony/zwrot nadpłaty
Przepływy
pieniężne
netto
z działalności operacyjnej
Przepływy
środków
pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości
oraz wartości niematerialne
Odsetki
i
udziały
w
zyskach
w jednostkach powiązanych
Spłata udzielonych pożyczek
jednostek powiązanych

73 730

-73 385

18 037

24 167

-321 241

-419 210

18 681

-31 855

92 967

148 926

-53 584

-329

3 762

-1 143

4 297

-21 077

-723

-6 574

-1 796

-1 622

-827

2 509

-6 662

-11 892

-31 656

105 446

34 369

102 818

400

5 776

3 787

12 485

241

613

2 379

9 499

102

4 750

219

1 579

107

321

1 082

1 224

-50

92

107

183

39 550

118 375

53 696

122 958

39 533

117 920

62 396

122 939

17

455

-8 700

19

-39 150

-112 599

-49 909

-110 473

11 313

15 813

33 475

36 192

od

Odsetki uzyskane od pożyczek od
jednostek powiązanych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości
wartości niematerialne

oraz

Zaliczki na zakup rzeczowych aktywów
trwałych
Przepływy
pieniężne
z działalności inwestycyjnej

netto

Przepływy
środków
pieniężnych
z działalności finansowej
Wpływy

Noty przedstawione na stronach od 9 do 14 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.07.2008 do 30.09.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Kredyty i pożyczki uzyskane

4 000

4 000

33 443

36 095

Inne wpływy finansowe

7 313

11 813

32

97

Wydatki

1 764

2 208

-30 929

25 416

Spłaty kredytów i pożyczek

615

615

-31 922

23 130

Płatności zobowiązań z tytułu umów
leasingu finansowego

173

420

64

272

Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy
pieniężne
netto
z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Zmiana stanu środków
z tytułu różnic kursowych

800

877

854

1 920

176

296

75

94

9 549

13 605

64 404

10 776

-61 257

6 452

48 864

3 121

pieniężnych

Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
- w tym środki pieniężne o ograniczonej
możliwości dysponowania

-4 821

-7 231

1 879

784

222 263
161 006

154 554
161 006

136 373
185 237

182 116
185 237

345

345

Noty przedstawione na stronach od 9 do 14 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.01.2008 do 31.03.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Noty do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zakładów
Chemicznych „POLICE” S.A. sporządzonego za III kwartał 2008r.
Wstęp
Prezentowane sprawozdanie jest skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Grupy Kapitałowej Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od 1 lipca 2008 r. do
30 września 2008 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdania finansowe spółek: Zakłady
Chemiczne „Police” S.A. (zwane Z.Ch. „Police” S.A., „Jednostka Dominująca”), z siedzibą
w Policach, ul. Kuźnicka 1 oraz jednostek zależnych (zwanych łącznie „Grupa Police”; „Grupa”).
Jednostka Dominująca Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach,
ul. Kuźnicka 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, Wydział XVII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000015501, Regon: 810822270, NIP: 851-02-05-573 powstały jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa w drodze przekształcenia
przedsiębiorstwa państwowego.
Jednostka Dominująca prowadzi działalność w zakresie produkcji nawozów sztucznych,
pigmentów oraz chemikaliów nieorganicznych.
Konsolidacji pełnej podlegają trzy spółki:
- „InfraPark Police” S.A. w której Emitent posiada 53% akcji.
Spółka prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu Polickim Parkiem Przemysłowym,
zarządzaniu zbędnym majątkiem (tereny inwestycyjne) przejętym od Z.Ch. „POLICE” S.A.
i Gminy Police oraz jego dzierżawie lub sprzedaży, pomocy przy podejmowaniu i prowadzeniu
przedsięwzięć gospodarczych przedsiębiorcom działającym na terenie PPP.
- Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o., w którym Emitent posiada 90% udziałów.
Spółka prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu Portem Morskim Police na zasadach
wynikających z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.
- „Remech” Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100%
udziałów.
Spółka prowadzi prace remontowe i inwestycyjne z branży mechanicznej: prace remontowe
wykonywane na instalacjach przemysłowych, wykonawstwo instalacji i aparatów w tym także
z tworzyw sztucznych, prace serwisowe branży mechanicznej, prace warsztatowe, obróbka
metali, prace dozorowe.
Jednostka Dominująca Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. posiada udziały mniejszościowe
w dwóch spółkach stowarzyszonych. Podlegają one konsolidacji metodą praw własności:
- Kemipol sp. z o.o. w której emitent posiada 34% akcji
Spółka wytwarza koagulanty do oczyszczania wody i ścieków.
- Budchem sp. z o.o. w której emitent posiada 49%
Spółka działa w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego.
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez
Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 12 listopada 2008 r.

Podstawa sporządzenia
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2005 r. począwszy od
1 stycznia 2006 r. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. stosują standardy rachunkowości przyjęte
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzone przez Komisję
Europejską przy sporządzaniu swoich jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych.

Noty przedstawione na stronach od 9 do 14 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.01.2008 do 31.03.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Spółki należące do Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej sporządzają swoje jednostkowe
sprawozdania zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości. Na potrzeby
przygotowania
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
informacje
zawarte
w sprawozdaniach podmiotów konsolidowanych są dostosowane do zasad rachunkowości
przyjętych przez Jednostkę Dominującą.
Niniejsze śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przygotowane w oparciu
o Międzynarodowy Standard Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
oraz art. 45 ust. 1a-1c i art. 55 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694
z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie
z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz.1744), przy zastosowaniu zasad dla okresu
bieżącego i porównywalnego, które zostały opublikowane 29 października 2008 r.
w skonsolidowanym raporcie półrocznym 2008.
Zarząd Jednostki Dominującej wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do zastosowania
standardów i interpretacji, jak również metod i zasad wyceny poszczególnych pozycji
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przedstawione zestawienia
i objaśnienia zostały ustalone przy dołożeniu należytej staranności. Szacunki oraz związane
z nimi założenia opierają się na doświadczeniu oraz różnych innych czynnikach, które są
uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego
osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio
z innych źródeł. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji.
Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że prezentowane śródroczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację majątkową, finansowe wyniki
działalności oraz przepływy środków pieniężnych Grupy.
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie
stwierdzono istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności
przez Jednostkę Dominującą lub jakąkolwiek spółkę należącą do Grupy Kapitałowej.
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich,
a wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane inaczej, podane są w tysiącach (tys. zł).
Dane porównawcze obejmują skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 r. oraz
skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale
własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres dziewięciu miesięcy
zakończonych 30 września 2007 r.
W okresie, za który jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie nastąpiło
połączenie Grupy z inną jednostką. Nie nastąpiło również zaniechanie żadnej z prowadzonych
działalności, które wymagałoby wyodrębnienia w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym.

Zastosowane kursy walut
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 30.09.2008 r. wynosił: 1 EUR = 3,4083 PLN (tabela nr 191/A/NBP/2008)
kurs na 31.12.2007 r. wynosił: 1 EUR = 3,5820 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2007)
- 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.-09.2008 r. wynosił 1 EUR = 3,4247 PLN
kurs średni w okresie 01.-09.2007 r. wynosił 1 EUR = 3,8314 PLN
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie
wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.01.2008 do 31.03.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Wyniki segmentów
Wyniki segmentów wg
sprawozdania skonsolidowanego
za okres
od 01.07.2008r.
do 30.09.2008r.
Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu

Segment Bieli
Tytanowej

57 171

Segment
Nawozowy

633 900

Pozostała
Działalność

Ogółem

7 762

698 833

3 160

3 160

60 331

633 900

7 762

701 993

Koszty segmentu

-72 474

-506 521

-4 213

-583 208

Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne

-12 143

127 379

3 549

118 785
-7 166

Wynik na działalności operacyjnej

111 619

Przychody /Koszty finansowe

-3 873

Udziały w zyskach (stratach) netto
jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności

1 359

Podatek dochodowy od osób
prawnych

-20 165

Wynik netto

Wyniki segmentów wg
sprawozdania skonsolidowanego
za okres
od 01.01.2008r.
do 30.09.2008r.
Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu
Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej
Przychody /Koszty finansowe
Udziały w zyskach (stratach) netto
jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności

88 940

Segment Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

176 212

1 985 294

23 577

2 185 083

3 160

1 100

179 372

1 986 394

23 577

2 189 343

-205 647

-1 533 185

-18 376

-1 757 208

-26 275

453 209

5 201

432 135

4 260

-27 702
404 433
7 461

-410

Podatek dochodowy od osób
prawnych

-69 761

Wynik netto

341 723
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.01.2008 do 31.03.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Wyniki segmentów wg
sprawozdania skonsolidowanego
za okres
od 01.07.2007r.
do 30.09.2007r.

Segment Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami

58 481

392 066

7 253

457 800
0

Przychody segmentu

58 481

392 066

7 253

457 800

-54 893
3 588

-341 075
50 991

-6 729
524

-402 697
55 103

Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej

-13 622
41 481

Przychody /Koszty finansowe

1 558

Udziały w zyskach (stratach) netto
jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności

999

Podatek dochodowy od osób
prawnych

-5 870

Wynik netto

38 168

Wyniki segmentów wg
sprawozdania skonsolidowanego
za okres
od 01.01.2007r.
do 30.09.2007r.

Segment
Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami

183 053

1 138 138
1 974

22 394

1 343 585
1 974

Przychody segmentu

183 053

1 140 112

22 394

1 345 559

-165 457
17 596

-1 018 481
121 631

-8 133
14 261

-1 192 071
153 488

Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej
Przychody /Koszty finansowe

-43 718
109 770
5 059

Udziały w zyskach (stratach) netto
jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności

1 457

Podatek dochodowy od osób
prawnych

-12 555

Wynik netto

103 731

Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł odpisu
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

Stan na początek
roku 2008
68 279

Zwiększenia

5 875

Zmniejszenia

8 147

Stan na koniec
III kwartału 2008
66 007
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.01.2008 do 31.03.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku
Tytuł odpisu

Odpis na aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

Stan na początek
roku 2008

Zwiększenia

39 645

Zmniejszenia

8 280

Stan na koniec
III kwartału 2008

31 365

Aktywa z tytułu podatku odroczonego z uwzględnieniem odpisu
Tytuł odpisu
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

Stan na początek
roku 2008

68 279

Zwiększenia

Zmniejszenia

5 875

39 512

Stan na koniec
III kwartału 2008

34 642

Rezerwy na zobowiązania
Stan rezerw na zobowiązania w okresie 01.01.2008r. do 30.09.2008r. zwiększył się o kwotę
5 409 tys. zł, przy czym rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w tym okresie
zwiększyła się o 6 552 tys. zł, stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne zmniejszył się
o 563 tys. zł, zmniejszyły się pozostałe rezerwy o 580 tys. zł.

Tytuł odpisu

Stan na początek
roku 2008

Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

18 616

Rezerwy na świadczenia
emerytalne i podobne

65 180

Pozostałe rezerwy

87 960

Zwiększenia

Zmniejszenia

25 168

6 552

8 352

Stan na koniec
III kwartału 2008

563

64 617

8 932

87 380

Odpisy aktualizujące wartość aktywów
W okresie od 01.01.2008 do 30.09.2008 zmniejszyły się odpisy aktualizujące wartość aktywów
o 6 270 tys. zł, przy czym odpisy na rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się o
5 095 tys. zł, odpisy na materiały zwiększyły się o 3 337 tys. zł, zmniejszyły się natomiast odpisy
na należności o 5 464 tys. zł, odpisy na produkty zwiększyły się o 1 176 tys. zł, a odpisy z tytułu
udzielonych pożyczek zmniejszyły się o 224 tys. zł.
Tytuł odpisu

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na początek
roku 2008
1 498 535

Zwiększenia

Zmniejszenia

4 920

10 015

Stan na koniec
III kwartału 2008
1 493 440

Inwestycje długoterminowe
(bez pożyczek)

16 757

Materiały

17 616

3 527

190

20 953

2 295

7 720

6 544

3 471

41 788

2 950

8 414

36 324

224

5 897

Produkty gotowe, półprodukty
i produkcja w toku
Należności
Udzielone pożyczki
(inwestycje długo
i krótkoterminowe)

6 121

16 757
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.01.2008 do 31.03.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Sezonowość działalności
Segment nawozowy
Sprzedaż nawozów charakteryzuje się bardzo wyraźną sezonowością, która jest związana
z kalendarzem prac agrotechnicznych, a tym samym z okresem wegetacyjnym roślin.
Największa sprzedaż na rynku krajowym i europejskim ma miejsce w sezonie wiosennym
(w zależności od warunków pogodowych szczyt popytu przypada na luty, marzec, kwiecień),
drugi szczyt przypada na sezon wczesnojesienny. W IV kwartale rozpoczyna się okres
posezonowy, wtedy zainteresowanie odbiorców ostatecznych (rolników) zakupem nawozów
spada. W sprzedaży krajowej czas ten jest tradycyjnie wykorzystywany przez dystrybutorów do
zgromadzenia zapasów towaru przed kolejnym sezonem wiosennym. Dla utrzymania wysokiej
sprzedaży w okresach mniejszego popytu Zakłady Chemiczne „POLICE” SA prowadzą taką
politykę cenową, która zachęca dystrybutorów do gromadzenia zapasów na kolejny sezon
sprzedaży. Oprócz tego, w okresach zmniejszonego popytu na rynkach europejskich, następuje
przesunięcie sprzedaży eksportowej na rynki zamorskie, spoza europejskiej strefy klimatycznej.

Segment bieli tytanowej
Biel znajduje zastosowanie w produkcji farb i lakierów oraz papieru i tworzyw sztucznych
a sezonowość sprzedaży jest determinowana sezonowością tych branż. Szczególnie wyraźne
zjawisko sezonowych wahań występuje w przypadku pierwszego z wymienionych zastosowań.
Poziom sprzedaży bieli rośnie w okresie wiosenno-letnim (II i III kwartał) – w tradycyjnym
okresie natężenia prac budowlanych. W IV kwartale tradycyjnie następuje spadek popytu ze
strony sektorów podatnych na wahania sezonowe.

Zmiana zobowiązań warunkowych

Należności warunkowe

30.09.2008r.
16 810

31.12.2007r.
16 980

Od pozostałych jednostek:
z tytułu należytego wykonania postanowień umowy
sprzedaży udziałów

16 810

16 980

Zobowiązania warunkowe

14 875

14 875

Udzielone gwarancje i poręczenia pozostałym
podmiotom:

14 875

14 875

7 000

7 000

120

120

7 705

7 705

50

50

z tytułu zabezpieczenia długu celnego
pozostałe
z tytułu należytego wykonania postanowień umowy
sprzedaży udziałów
Inne zobowiązania warunkowe

Zmiany kapitałowe w grupie
W III kwartale 2008 r. Grupa Kapitałowa Z.Ch. „Police” S.A. nie emitowała, nie wykupywała i nie
spłacała dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
Zdarzenia po dacie bilansu
Po dacie sprawozdania śródrocznego nie wystąpiły zdarzenia, które odnoszą się do niniejszego
okresu.
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.07.2008r do 30.09.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Bilans
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem

Stan na dzień
30.09.2008r.
31.12.2007r.
750 794
4 405
26 335
34 985
1 568
7 681
825 768

699 939
2 563
26 341
33 636
594
9 752
772 825

611 226
275 135
12 706

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Pochodne instrumenty finansowe
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem

147 604
1 046 671

196 504
194 378
5 877
3 861
141 476
542 096

RAZEM AKTYWA

1 872 439

1 314 921

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy
Kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

30.09.2008r.

31.12.2007r.

750 000
67 185
439 602

862 140
67 185
-13 441

1 256 787

915 884

53 568
52 102
2 762
11 510
119 942

53 568
51 242
2 649
1 270
108 729

369 076
106
88
17 446
67 863

246 968
5
284
532

6 097
35 034
495 710

6 097
36 422
290 308

1 872 439

1 314 921

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych
i podobnych
Rezerwa na pozostałe zobowiązania
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Kredyty bankowe
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych
i podobnych
Rezerwa na pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe razem
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.07.2008r do 30.09.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Rachunek zysków i strat
za okres
od 01.07.2008r. od 01.01.2008r. od 01.07.2007r. od 01.01.2007r.
do 30.09.2008r. do 30.09.2008r. do 30.09.2007r. do 30.09.2007r.
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu

698 024
-538 538
159 486

2 183 243
-1 652 354
530 889

457 276
-381 618
75 658

1 341 271
-1 134 592
206 679

-12 649
-23 030

-52 599
-68 610

-11 427
-18 393

-40 393
-54 544

Pozostałe przychody/ koszty
operacyjne
Zysk
na
działalności
operacyjnej

-11 736

-5 541

-4 295

-6 392

112 071

404 139

41 543

105 350

Przychody/Koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem

-4 101
107 970

6 803
410 942

1 204
42 747

4 582
109 932

Podatek dochodowy
- część bieżąca
- część odroczona
Zysk (strata) netto

-20 092
-20 012
-80
87 878

-70 039
-67 968
-2 071
340 903

-5 605
-5 605

-11 571
-11 571

37 142

98 361

Zysk (strata) na jedną akcje
zwykłą ( zł )
- podstawowy
- rozwodniony

1,17
1,17
1,17

4,55
4,55
4,55

0,50
0,50
0,50

1,31
1,31
1,31
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.07.2008r do 30.09.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Zestawienie zmian w kapitale własnym
Kapitał
zakładowy
Stan na 01.01.2007r.

862 140

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Zyski
zatrzymane

67 185

-214 178

715 147

98 361

98 361

67 185

-115 817

813 508

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Zyski
zatrzymane

67 185

-13 441

915 884

-45 829

-157 969

109 422

109 422

48 547

48 547

340 903

340 903

439 602

1 256 787

Zysk netto w okresie
Stan na 30.09.2007r.

862 140

Kapitał
zakładowy
Stan na 01.01.2008r.
uchwała Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 25 czerwca
2008 roku w sprawie przeniesienia
wartości przeszacowania kapitału
podstawowego
i
zapasowego
wynikającej z zastosowania MSR 29
"Sprawozdawczość
finansowa
w warunkach
hiperinflacji"
na
pokrycie straty powstałej w wyniku
wdrożenia MSR w Spółce

862 140

-112 140

uchwała Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 25 czerwca
2008 roku w sprawie pokrycia straty
powstałej w wyniku wdrożenia MSR
wartością przeszacowania kapitału
podstawowego
i
zapasowego
wynikającą z zastosowania MSR 29
uchwała Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 25 czerwca
2008 roku w sprawie przeniesienia
na kapitał zapasowy nadwyżki
z przeszacowania
kapitału
podstawowego i zapasowego (MSR
29) powstałej po pokryciu straty
powstałej w wyniku wdrożenia MSR
Zysk netto w okresie
Stan na 30.09.2008r.

750 000

67 185

Razem kapitał
własny

Razem kapitał
własny
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.07.2008r do 30.09.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres
od 01.07.2008r. od 01.01.2008r. od 01.07.2007r. od 01.01.2007r.
do 30.09.2008r. do 30.09.2008r. do 30.09.2007r. do 30.09.2007r.
Przepływy
środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Zyski / Straty z tytułu różnic
kursowych
Odsetki i udziały w zyskach
Zyski/Straty z działalności
inwestycyjnej
Zmiana stanu należności
handlowych i pozostałych
należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
handlowych i pozostałych
zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Pozostałe pozycje
Podatek
zapłacony/zwrot
nadpłaty
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
Przepływy
środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie
wartości
niematerialnych
oraz
rzeczowych aktywów trwałych
Odsetki i udziały w zyskach
w jednostkach powiązanych
Spłata udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych
Odsetki
uzyskane
od
pożyczek
od
jednostek
powiązanych
Zbycie aktywów finansowych
Odsetki
Wydatki
Nabycie
wartości
niematerialnych
oraz
rzeczowych aktywów trwałych
Udzielone
pożyczki
długoterminowe
Nabycie
aktywów
finansowych
Zaliczki na zakup rzeczowych
aktywów trwałych
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej
Przepływy
środków
pieniężnych z działalności
finansowej

107 970

410 942

42 747

109 932

-142 415
16 258

-318 062
47 523

-4 972
11 550

-9 040
33 634

-4 821
679

-7 231
-4 153

1 879
400

784
-84

494

5 295

1 970

-906

76 035
-318 774

-82 528
-414 722

20 544
17 364

26 457
-31 855

84 334
4 101

144 856
-528

-61 145
4 262

-14 412
-21 036

-721

-6 574

-1 796

-1 622

-39

3 756

-7 036

-11 892

-34 484

96 636

30 739

89 000

340

6 254

1 218

10 797

6

84

5

7 118

102

4 750

219

1 579

107

1 066

852

1 644

125

354

142

456

36 068

114 336

46 153

106 173

36 320

114 150

54 853

106 154

-252

186

-8 700

19

-35 728

-108 082

-44 935

-95 376
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.07.2008r do 30.09.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Wpływy

7 252

11 752

32 903
32 871

33 127
33 030

7 252

11 752

32

97

Wydatki
Wydatki z tytułu podziału
zysku na rzecz właścicieli
Spłaty kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu
umów leasingu finansowego
Odsetki

1 033

1 409

-30 973

25 343

-31 922

23 105

138
760

304
850

88
786

264
1 880

Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej

135

255

75

94

6 219

10 343

63 876

7 784

-63 993

-1 103

49 680

1 408

-59 173

6 127

47 800

624

-4 821

-7 231

1 879

784

203 207

140 317

123 759

172 031

139 214

139 214

173 439

173 439

Kredyty i pożyczki uzyskane
Inne wpływy finansowe

Przepływy pieniężne netto
razem
Bilansowa
zmiana
stanu
środków pieniężnych
Zmiana
stanu
środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
Środki pieniężne na początek
okresu
Środki pieniężne na koniec
okresu

Noty przedstawione na stronach od 20 do 25 stanowią integralna część niniejszego skróconego jednostkowego sprawozdania
finansowego

19

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.07.2008r do 30.09.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Noty do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładów
Chemicznych „POLICE” S.A. sporządzonego za I kwartał 2008 r.
Wstęp
Prezentowane sprawozdanie jest skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem
finansowym Zakładów Chemicznych „Police” S.A. za okres od 1 lipca 2008 r. do 30 września
2008 r.
Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000015501, Regon: 810822270, NIP: 851-02-05-573
powstała jako jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa w drodze przekształcenia
przedsiębiorstwa państwowego.
Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji nawozów sztucznych, pigmentów oraz
chemikaliów nieorganicznych.
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez
Zarząd Jednostki w dniu 12 listopada 2008 r.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania
Podstawa sporządzenia
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2005 r. począwszy od 1 stycznia
2006 r. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. stosują standardy rachunkowości przyjęte przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzone przez Komisję Europejską przy
sporządzaniu swoich jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Niniejsze śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przygotowane w oparciu
o Międzynarodowy Standard Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
oraz art. 45 ust 1a-1c ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi
zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami
określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
(Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz.1744) przy zastosowaniu zasad dla okresu bieżącego
i porównywalnego, które zostały opublikowane 30 września 2008 r. w jednostkowym raporcie
półrocznym 2008.
Zarząd Spółki wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do wyboru standardów i interpretacji, jak
również metod i zasad wyceny poszczególnych pozycji śródrocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego. Przedstawione zestawienia i objaśnienia zostały ustalone przy
dołożeniu należytej staranności. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na
doświadczeniu oraz różnych innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych
okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości bilansowej
aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Szacunki i związane
z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji.
Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. oświadcza, że prezentowane śródroczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe rzetelnie przedstawia sytuację majątkową, finansowe wyniki działalności oraz
przepływy środków pieniężnych.
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdzono istnienia
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółkę.
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich,
a wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane inaczej, podane są w tysiącach (tys. zł).
Dane porównawcze obejmują bilans na dzień 31 grudnia 2007 r. oraz rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za okres
dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2007 r.
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.07.2008r do 30.09.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

W okresie, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe, nie nastąpiło połączenie Spółki
z inną jednostką. Nie nastąpiło również zaniechanie żadnej z prowadzonych działalności, które
wymagałoby wyodrębnienia w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

Wyniki segmentów
Wyniki segmentów wg sprawozdania
jednostkowego za okres
od 01.07.2008r.
do 30.09.2008r.
Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu

Segment Bieli
Tytanowej
57 171

Segment
Nawozowy
633 900

Pozostała
Działalność

Ogółem

6 953

698 024

3 160

3 160

60 331

633 900

6 953

701 184

Koszty segmentu

-72 204

-502 807

-6 936

-581 947

Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne

-11 873

131 093

17

119 237
-7 166

Wynik na działalności operacyjnej

112 071

Przychody/Koszty finansowe

-4 101

Podatek dochodowy od osób prawnych

-20 092

Wynik netto

Wyniki segmentów wg sprawozdania
jednostkowego za okres
od 01.01.2008r.
do 30.09.2008r.
Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu
Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu

87 878

Segment Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

176 212

1 985 294

21 737

2 183 243

3 160

1 100

179 372

1 986 394

21 737

2 187 503

-205 137

-1 527 597

-22 928

-1 755 662

-25 765

458 797

-1 191

431 841

4 260

Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne

-27 702

Wynik na działalności operacyjnej

404 139

Przychody/Koszty finansowe

6 803

Podatek dochodowy od osób prawnych

-70 039

Wynik netto

340 903
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.07.2008r do 30.09.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Wyniki segmentów wg sprawozdania
jednostkowego za okres
od 01.07.2007r.
do 30.09.2007r.
Sprzedaż zewnętrzna

Segment Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

58 481

392 066

6 729

457 276

58 481

392 066

6 729

457 276

-54 556
3 925

-340 021
52 045

-7 534
-805

-402 111
55 165

Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu
Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej

-13 622
41 543

Przychody/Koszty finansowe

1 204

Podatek dochodowy od osób prawnych

-5 605

Wynik netto

37 142

Wyniki segmentów wg sprawozdania
jednostkowego za okres
od 01.01.2007r.
do 30.09.2007r.

Segment Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami

183 053

1 138 138
1 974

20 080

1 341 271
1 974

Przychody segmentu

183 053

1 140 112

20 080

1 343 245

-164 595
18 458

-1 016 325
123 787

-13 257
6 823

-1 194 177
149 068

Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej
Przychody/Koszty finansowe
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wynik netto

Ogółem

-43 718
105 350
4 582
-11 571
98 361

Zastosowane kursy walut
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 30.09.2008 r. wynosił: 1 EUR = 3,4083 PLN (tabela nr 191/A/NBP/2008)
kurs na 31.12.2007 r. wynosił: 1 EUR = 3,5820 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2007)
- 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.-09.2008 r. wynosił 1 EUR = 3,4247 PLN
kurs średni w okresie 01.-09.2007 r. wynosił 1 EUR = 3,8314 PLN
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie
wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
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(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Odroczony podatek dochodowy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Tytuł odpisu

Stan na
początek roku
2008

Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

Zwiększenia

67 278

5 875

Zmniejszenia

9 674

Stan na koniec
III kwartału 2008

63 479

Odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku
Tytuł odpisu

Stan na
początek roku
2008

Odpis na aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

Zwiększenia

39 006

Zmniejszenia

8 280

Stan na koniec
III kwartału 2008

30 726

Aktywa z tytułu podatku odroczonego z uwzględnieniem odpisu
Tytuł odpisu

Stan na
początek roku
2008

Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

67 278

Zwiększenia

5 875

Zmniejszenia

40 400

Stan na koniec
III kwartału 2008

32 753

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Stan rezerw na zobowiązania w okresie 01.01.2008r. do 30.09.2008r. zwiększył się o kwotę
6 024 tys. zł, przy czym rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w tym okresie
zwiększyła się o 6 552 tys. zł, pozostałe rezerwy zmniejszyły się o 528 tys. zł.

Tytuł rezerwy

Stan na
początek roku
2008

Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

18 520

Rezerwy na świadczenia
emerytalne i podobne

59 665

Pozostałe rezerwy

87 664

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec
III kwartału 2008

25 072

6 552

59 665
8 352

8 880

87 136

Noty przedstawione na stronach od 20 do 25 stanowią integralna część niniejszego skróconego jednostkowego sprawozdania
finansowego
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Odpisy aktualizujące wartość aktywów
W okresie od 01.01.2008 do 30.09.2008 zmniejszyły się odpisy aktualizujące wartość aktywów
o 6 696 tys. zł, przy czym odpisy na rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się o 5 521 tys. zł,
odpisy na materiały zwiększyły się o 3 337 tys. zł, zmniejszyły się natomiast odpisy na
należności o 5 464 tys. zł, odpisy na produkty zwiększyły się o 1 176 tys. zł, a odpisy z tytułu
udzielonych pożyczek zmniejszyły się o 224 tys. zł.
Tytuł odpisu

Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje długoterminowe
(bez pożyczek)
Materiały
Produkty gotowe, półprodukty
i produkcja w toku
Należności
Udzielone pożyczki
(inwestycje długo
i krótkoterminowe)

Stan na
początek roku
2008
1 498 396

Zwiększenia

4 491

Zmniejszenia

10 012

Stan na koniec
III kwartału 2008

1 492 875
16 757

16 757
17 461

3 527

190

20 798

2 295

7 720

6 544

3 471

41 651

2 950

8 414

36 187

224

5 897

6 121

Sezonowość działalności
Segment nawozowy
Sprzedaż nawozów charakteryzuje się bardzo wyraźną sezonowością, która jest związana
z kalendarzem prac agrotechnicznych, a tym samym z okresem wegetacyjnym roślin.
Największa sprzedaż na rynku krajowym i europejskim ma miejsce w sezonie wiosennym
(w zależności od warunków pogodowych szczyt popytu przypada na luty, marzec, kwiecień),
drugi szczyt przypada na sezon wczesnojesienny. W IV kwartale rozpoczyna się okres
posezonowy, wtedy zainteresowanie odbiorców ostatecznych (rolników) zakupem nawozów
spada. W sprzedaży krajowej czas ten jest tradycyjnie wykorzystywany przez dystrybutorów do
zgromadzenia zapasów towaru przed kolejnym sezonem wiosennym. Dla utrzymania wysokiej
sprzedaży w okresach mniejszego popytu Zakłady Chemiczne „POLICE” SA prowadzą taką
politykę cenową, która zachęca dystrybutorów do gromadzenia zapasów na kolejny sezon
sprzedaży. Oprócz tego, w okresach zmniejszonego popytu na rynkach europejskich, następuje
przesunięcie sprzedaży eksportowej na rynki zamorskie, spoza europejskiej strefy klimatycznej.

Segment bieli tytanowej
Biel znajduje zastosowanie w produkcji farb i lakierów oraz papieru i tworzyw sztucznych
a sezonowość sprzedaży jest determinowana sezonowością tych branż. Szczególnie wyraźne
zjawisko sezonowych wahań występuje w przypadku pierwszego z wymienionych zastosowań.
Poziom sprzedaży bieli rośnie w okresie wiosenno-letnim (II i III kwartał) – w tradycyjnym
okresie natężenia prac budowlanych. W IV kwartale tradycyjnie następuje spadek popytu ze
strony sektorów podatnych na wahania sezonowe.

Noty przedstawione na stronach od 20 do 25 stanowią integralna część niniejszego skróconego jednostkowego sprawozdania
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24

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.07.2008r do 30.09.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Zobowiązania i należności warunkowe
Należności warunkowe

30.09.2008r.
16 810

31.12.2007r.
16 980

od pozostałych jednostek
z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży
udziałów

16 810

16 980

Zobowiązania warunkowe

39 675

39 675

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu):
udzielonych gwarancji i poręczeń

24 800

24 800

Udzielone gwarancje i poręczenia pozostałym podmiotom:
z tytułu zabezpieczenia długu celnego
pozostałe

14 875
7 000
120

14 875
7 000
120

z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży
udziałów
Inne zobowiązania warunkowe

7 705
50

7 705
50

Zmiany kapitałowe w grupie
W III kwartale 2008 r. Zakłady Chemiczne „Police” SA nie emitowały, nie wykupywały i nie
spłacały dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Zdarzenia po dacie bilansu
Po dacie sprawozdania śródrocznego nie wystąpiły zdarzenia, które odnoszą się do niniejszego
okresu.

Noty przedstawione na stronach od 20 do 25 stanowią integralna część niniejszego skróconego jednostkowego sprawozdania
finansowego

25

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Skonsolidowany Rozszerzony Raport Kwartalny
za okres od 1.07.2008 r do 30.09.2008 r.
Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA
Omówienie wyników finansowych
W III kwartale 2008 roku warunki na rynkach, na których operuje Spółka uległy
pogorszeniu.
Trendy wzrostowe poszczególnych grup nawozów zostały zatrzymane. Siła popytu,
który windował ceny nawozów zaczęła słabnąć w połowie kwartału. Osłabienie popytu
miało swoje odzwierciedlenie w zmianie trendu na rynkach nawozowych. Począwszy
od połowy sierpnia do końca września ceny DAP spadły w zależności od rynku od
- 11% do -25%. Spadek nie ominął również cen nawozów azotowych. Ceny mocznika
w III kwartale zmniejszyły się w Europie o około 22% od swoich szczytów w sierpniu.
Osłabienie na rynkach nawozów obserwowane od połowy sierpnia wynikało ze spadku
popytu – zarówno na rynku krajowym jak i europejskim - generowanego przez rolników.
Spadek siły nabywczej tej grupy odbiorców wynikał ze spadku cen płodów rolnych.
Jednocześnie, w obawie przed dalszymi wzrostami cen nawozów, wielu odbiorców
tworzyło zapasy we wcześniejszym okresie, co również przełożyło się na osłabienie
popytu.
Od strony kosztowej obserwowane były dalsze wzrosty cen kluczowych dla Spółki
surowców. Szczególnie wysoki wzrost cen notowały fosforyty – w zależności od
kierunku dostaw podwyżki cen były zróżnicowane, w skrajnym przypadku sięgały
ponad 100%. W III kwartale mocno wzrosły ceny soli potasowej w relacji do II kwartału
2008 roku – z kierunku wschodniego o ponad 70%, z Niemiec o 90%. Taryfa na gaz
ziemny nie uległa zmianie.
Wyniki finansowe za III kwartał 2008 roku
(mln zł)

Marże zysku w III kwartale 2008 roku

698,0

457,3

03Q 2008

03Q 2008

03Q 2007

03Q 2007
18,4%

16,1%
128,3

112,1
41,5

Przychody

EBIT

9,1%

87,9
52,6

EBITDA

11,5%

12,6%
8,1%

37,1

Zysk netto

Marża EBIT

Marża EBITDA

Marża netto

Powyższe trendy na rynkach głównych produktów i surowców miały bezpośrednie
przełożenie na wyniki działalności operacyjnej Emitenta. Mimo tych niekorzystnych
zmian, relacje cena / koszt zmienny w segmencie nawozowym były w III kwartale
2008 roku zdecydowanie korzystniejsze niż w analogicznym okresie 2007 roku.
Pozwoliło to na osiągnięcie znaczącej poprawy wyników finansowych. Przychody ze
sprzedaży osiągnęły wartość 698 mln zł, tj. 53% więcej niż w analogicznym kwartale
ubiegłego roku. Spółka wypracowała zysk operacyjny w wysokości 112,1 mln zł, co
oznacza wzrost o 170% w porównaniu z III kwartałem 2007 roku. Zysk netto wyniósł
87,9 mln zł.
Wyniki kwartalne grupy kapitałowej Z.Ch. „POLICE” S.A. były zbliżone do wyników
podmiotu dominującego. Przychody ze sprzedaży wyniosły 698,8 mln zł, zysk na
działalności operacyjnej 111,6 mln zł, natomiast zysk netto 88,9 mln zł.

26

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Skonsolidowany Rozszerzony Raport Kwartalny
za okres od 1.07.2008 r do 30.09.2008 r.
Informacja dodatkowa

Sprzedaż
W III kwartale przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 698 mln zł, z tego na sprzedaż
produktów chemicznych przypadało 689,4 mln zł. Szczegółową strukturę sprzedaży
produktów chemicznych przedstawia wykres poniżej.
Struktura wartościowa sprzedaży
w III kwartale 2008 roku (mln zł)

Struktura wartościowa sprzedaży
w III kwartale 2007 roku (mln zł)

Nawozy NPK
353,3
51%

Biel
58,5
13%

Nawozy NPK
189,6
41%

Chemikalia
7,2
2%

Biel
57,0
8%

Nawozy NP
122,0
18%

Mocznik
99,6
14%

Pozostała
sprzedaż
8,7
1%

Chemikalia
57,5
8%

Nawozy NP
106,0
23%

Mocznik
80,0
17%

Pozostała
sprzedaż
16,0
4%

W III kwartale zwiększył się udział nawozów NPK w strukturze wartościowej sprzedaży,
przekraczając 50% ogółu przychodów ze sprzedaży. Zdecydowanie wyższy udział
w strukturze wartościowej sprzedaży zanotowały chemikalia. Wynikało to z faktu
generowania przychodów z wielkotonażowej sprzedaży amoniaku (w analogicznym
okresie ubiegłego roku wielkotonażowa sprzedaż amoniaku nie była prowadzona, ze
względu na zbyt niski poziom cen utrzymujący się na tym rynku), który ma największy
udział w tej grupie asortymentowej.
Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży w 3kw 2008
Eksport
Biel tytanowa
Chemikalia

Kraj

45,2%

54,8%
86,0%

Nawozy

72,2%

Ogółem

71,1%

14,0%
27,8%
28,9%

Spadający popyt krajowy na nawozy spowodował istotne przesunięcie wolumenów
sprzedaży na korzyść eksportu. Dotyczyło to głównie nawozów NPK, których wzrost
wolumenu sprzedaży na eksport wyniósł ponad 24%. Jednocześnie sprzedaż na rynek
krajowy zmniejszyła się w przypadku nawozów NPK o 66%, natomiast nawozów NP
o 88%. Powyższe zmiany w strukturze sprzedaży przyniosły w efekcie przekroczenie
70% udziału eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem w III kwartale 2008 roku.
Nawozy
Nawozy
Wolumen tys. ton
Przychody mln zł

III kwartał 2008

288,4
574,8

III kwartał 2007

400,1
375,6

Słabnący popyt na nawozy w III kwartale 2008 roku wpłynął na zmianę trendu
cenowego zarówno na rynku nawozów wieloskładnikowych jak i azotowych. Ceny
nawozów DAP osiągnęły poziom 1 200 USD/t na początku sierpnia w dostawach FOB
USA Tampa/U.S. Gulf oraz 1 310 USD/t w dostawach FOB Antwerp/Ghent/Benelux.
Następnie zaczął się stopniowy spadek cen tych nawozów sprowadzając pod koniec
września ceny do poziomów odpowiednio 890 USD/t FOB Tampa oraz 1 155 USD/t
FOB Antwerp/Ghent/Benelux.
Duże wahania cen obserwowane były na rynku mocznika. Na początku kwartału
dynamiczne wzrosty wywindowały cenę tego produktu do poziomu prawie 800 USD/t
FOB Morze Bałtyckie, następnie rynek mocznika uległ osłabieniu kończąc kwartał
z ceną na poziomie 625 USD/t FOB Morze Bałtyckie.
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Zmiany cen wynikające z osłabienia popytu - szczególnie krajowego - miały swoje
odzwierciedlenie w zmianie geograficznej struktury sprzedaży – aktywizacji sprzedaży
eksportowej. Ponad 50% sprzedaży eksportowej nawozów trafiła na rynki Ameryki
Południowej. Dobra sprzedaż eksportowa nawozów NPK nie zapobiegła istotnemu,
blisko 30% spadkowi wolumenu sprzedaży nawozów ogółem w III kwartale 2008 roku
w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Mimo niekorzystnych zmian na rynkach globalnych ceny nawozów uzyskane ze
sprzedaży w III kwartale 2008 roku były znacząco wyższe od cen z III kwartału
2007 roku. W przypadku nawozów NPK ceny wzrosły o 117% na rynku krajowym
i 141% w eksporcie. W nawozach NP odpowiednio o 120% i 125%, natomiast
w przypadku mocznika o 73% i 105%.
Chemikalia
Chemikalia
Wolumen tys. ton
Przychody mln zł

III kwartał 2008

III kwartał 2007

60,1
57,5

28,1
7,2

W III kwartale 2008 roku przychody ze sprzedaży chemikaliów wzrosły ponad 7-krotnie
w porównaniu z III kwartałem 2007 roku. Wzrost ten miał swoje źródło
w kontynuowaniu sprzedaży wielkotonażowej amoniaku, którego Spółka sprzedała za
45 mln zł. Udział amoniaku w przychodach ze sprzedaży chemikaliów przekraczał 78%.
Odnotowano ponadto wzrost przychodów ze sprzedaży kwasu siarkowego o 341%
w eksporcie.
Bardzo dobra koniunktura panowała na rynku amoniaku. Cena tego produktu rosła na
przestrzeni kwartału osiągając pod koniec września 870 USD/t FOB Yuzhny.

Pigmenty
Biel tytanowa
Wolumen tys. ton
Przychody mln zł

III kwartał 2008 III kwartał 2007
11,4
9,9
57
58,5

Utrzymujące się niskie ceny bieli tytanowej wpłynęły negatywnie na uzyskane wyniki
w tym segmencie działalności Emitenta. Mimo niekorzystnej sytuacji na światowym
rynku pigmentów tytanowych łączna wielkość sprzedaży bieli tytanowej w III kwartale
2008 roku wyniosła 11,4 tys. ton i była wyższa o 1,5 tys. ton od osiągniętej
w III kwartale 2007 roku. Zwiększona sprzedaż bieli tytanowej wynikała z aktywnej
polityki cenowej prowadzonej w ramach akcji promocyjnej, której celem było utrzymanie
dynamiki sprzedaży. W związku ze wspomnianą trudną sytuacją panującą na tym
rynku, średnie zrealizowane ceny sprzedaży w III kwartale były niższe od uzyskanych
w III kwartale 2007 roku, o około 15% zarówno w kraju jak i w eksporcie.
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Koszty
W III kwartale 2008 roku nastąpił wzrost kosztów rodzajowych Spółki o 80%
w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku. Największy wpływ na wzrost kosztów
rodzajowych miały dynamiczne rosnące ceny surowców do produkcji nawozów – koszty
zużycia materiałów i energii wzrosły o 109%. Ponadto wzrosły koszty remontów, usług
transportowych oraz wynagrodzeń.
W strukturze kosztów rodzajowych Spółki dominującą pozycję (75%) stanowią koszty
zużycia materiałów i energii. Wysoki wzrost kosztów materiałów i energii miał swoje
źródło w wyższych cenach pozyskiwanych surowców do produkcji nawozów. Wyższe
koszty usług remontowych wynikały z wyższej skali przeprowadzanych planowanych
remontów, które zazwyczaj mają miejsce w III kwartale.
Rodzaj kosztu

03Q 2008

Amortyzacja

2,2%

Zużycie materiałów i energii

74,6%

Usługi obce

12,9%

Wynagrodzenia, narzuty i poz.
Świadczenia

7,8%

Podatki i opłaty

2,2%

Pozostałe koszty rodzajowe

0,3%

Struktura kosztów rodzajowych (3Q 2008)

Zużycie
materiałów i
energii
75%

Amortyzacja
2%

U sługi obce
13%

Wynagrodzenia
9%
Pozostałe koszty
rodzajowe
0%

Podatki i opłaty
2%

Największy udział w kosztach zużycia materiałów i energii mają kolejno: koszt zużycia
fosforytów, soli potasowej i gazu ziemnego stanowiące odpowiednio 28%, 22% i 19%
w strukturze zużycia materiałów i energii. W wyniku rosnących dynamicznie cen soli
potasowej oraz fosforytów systematycznie spada udział gazu w kosztach Spółki.
Struktura kosztów zużycia materiałów i energii:
Rodzaj kosztu

03Q 2008

Gaz

19,1%

Sól potasowa

21,6%

Fosforyty

28,1%

Energia

4,8%

Węgiel

2,3%

Siarka

14,1%

Szlaka tytanowa

0,8%

Ilmenit

0,8%

Inne

8,3%

Struktura kosztów materiałów i energii w III kwartale 2008 roku

Sól potasowa
22%

Fosforyty
28%

Gaz
19%

Inne
8%

Ilmenit
1%

Szlaka tytanowa
1%

Siarka
14%

Węgiel
2%

Energia
5%

W przypadku fosforytów notowano wzrosty cen tego surowca z niemal wszystkich
kierunków zaopatrzenia, wynoszące w skrajnych przypadkach ponad 100%. Podobna
sytuacja wystąpiła w przypadku soli potasowej. Tutaj koszty zakupu wzrosły od 70% do
90%. Ze względu na zmianę sytuacji na rynkach nawozów, ceny surowców powinny się
stabilizować.
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Istotne dokonania i niepowodzenia Emitenta w III kwartale 2008 roku
Surowce
W drugiej połowie kwartału nastąpiło wyhamowanie wzrostu cen na rynkach
surowcowych. W skali całego kwartału jednak odnotowano dalszy wzrost w stosunku
do poprzedniego trymestru, który dla poszczególnych surowców przedstawiał się jak
podano poniżej.
Fosforyty
W III kwartale nastąpił dalszy wzrost cen fosforytów. Cena surowca z Tunezji wzrosła
o ponad 100% w stosunku do II kwartału, silny wzrost nastąpił również dla fosforytów
z Syrii. Najmniejszy wzrost odnotowano dla surowców z Maroka. Cena dla fosforytów
jordańskich pozostała niezmieniona.
Sól potasowa
W III kwartale nastąpił dalszy znaczący wzrost cen soli potasowej. Ceny surowca
z kierunku wschodniego wzrosły o ponad 70% w stosunku do II kwartału. Ceny
niemieckiej soli ustalone na drugie półrocze są o 90% wyższe od warunków
z I półrocza.
Ilmenit, szlaka tytanowa
W przypadku ilmenitu obowiązują kontraktowe ceny całoroczne. Cena szlaki wynika
z umowy wieloletniej na lata 2004-2010.
Siarka
Na rynku siarki w połowie kwartału ceny ustabilizowały się, pojawił się trend spadkowy,
szczególnie wyraźny na rynkach azjatyckich.
Produkty
Nawozy
W sierpniu zaczął się kształtować niekorzystny spadek popytu na krajowym
i europejskim rynku nawozów, spowodowany nałożeniem się wysokich cen nawozów
i spadku siły nabywczej rolników (spadek cen zbóż w skupach). Negatywny trend
utrzymał się również we wrześniu.
Przez pierwszą część kwartału utrzymywał się wysoki poziom cen DAP. Spadek
rozpoczął się w drugiej połowie (w sierpniu), spadek w Europie nastąpił z lekkim
opóźnieniem w stosunku do rynków amerykańskich. Na koniec września ceny DAP
kształtowały się na poziomie 1 125 USD/t fob Baltic i 1 090 USD/t fob US GULF.
1 350

Światowe ceny DAP w III kwartale 2008
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Wzrost cen mocznika, który rozpoczął się w czerwcu, trwał do końca sierpnia.
Wówczas nastąpiła korekta cen i niewielki ich spadek. Następnie po chwilowym
wzroście, ceny ponownie spadły z początkiem września. Na koniec września ich
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poziom na bazie fob Yuzhny wyniósł 680 USD/t. i pomimo odnotowanych spadków i tak
był wyższy niż na zamknięciu II kwartału.
Biel tytanowa.
W III kwartale średnia krajowa cena bieli wahała się w granicach 5000 - 5200 zł/t,
natomiast eksportowa 4750 - 4800 zł/t. Ceny eksportowe były niższe od krajowych –
- na rynku europejskim Spółka posiada słabszą pozycję negocjacyjną. Dodatkowo
w eksporcie całość sprzedaży realizowana jest w walucie, co przy silnej pozycji złotówki
powoduje zaniżenie średniej wyrażonej w złotówkach.
Chemikalia
Od połowy lipca ceny amoniaku zaczęły dynamicznie rosnąć. Na koniec września ich
poziom na bazie fob Yuzhny było ponad 60% wyższy niż na koniec II kwartału,
i wyniósł 870 USD/t.
Kursy walut
Bezpośrednio po ogłoszeniu przez EBC z początkiem lipca decyzji o podwyżce stóp
procentowych w strefie euro, rozpoczęła się gwałtowna aprecjacja złotego do euro i do
dolara. Przez pięć dni roboczych polska waluta zyskała 10 groszy w stosunku do
europejskiej, do połowy lipca osiągając poziom 3,20 z 3,36. Bezpośrednią przyczyną
tego gwałtownego procesu był napływ krótkoterminowego kapitału spekulacyjnego,
otwierającego pozycję pod kolejne podwyżki stóp przez NBP, po decyzji Europejskiego
Banku Centralnego. Notowania dolara osiągnęły dno na poziomie 2,02. W trzeciej
dekadzie nastąpiła korekta umocnienia, która doprowadziła notowania polskiej waluty
do poziomu 3,27 wobec euro i 2,08 wobec dolara. Po trzech dniach korekta zakończyła
się, doprowadzając złotego ponownie w okolice wcześniejszych minimów.
W sierpniu doszło do osłabienia złotego w stosunku do euro i dolara. Było to
konsekwencją
odwrócenia
średnioterminowego
trendu
na
eurodolarze,
spowodowanego napływem lepszych danych z amerykańskiej gospodarki (wyższe od
prognoz odczyty PKB) oraz narastającymi obawami o kondycję gospodarek w strefie
euro. Dynamiczne umocnienie dolara wobec waluty europejskiej poskutkowało
zamykaniem spekulacyjnych pozycji na złotym, co zapoczątkowało silną korektę trendu
aprecjacyjnego. W ciągu miesiąca polska waluta osłabiła się do euro z poziomu 3,20
na 3,33 i do dolara z poziomu 2,00 na 2,28. Mimo, że fundamenty polskiej gospodarki
pozostają mocne, rozpoczęła się spekulacyjna gra na osłabienie polskiej waluty, czemu
dodatkowo sprzyja wzrost awersji do ryzyka na rynkach. Sierpniowa publikacja inflacji
CPI okazała się niższa od prognoz (odczyt na poziomie 4,8%), stąd RPP wstrzymała
się z decyzją o dalszym kierunku prowadzenia polityki monetarnej do momentu
publikacji październikowej projekcji inflacyjnej.
Wrzesień był drugim miesiącem z kolei, w którym złoty osłabiał się w stosunku do
głównych walut. Było to pochodną ponownego nasilenia kryzysu w globalnym systemie
finansowym i silnego wzrostu awersji do ryzyka. W pierwszej dekadzie września złoty
osiągnął poziom 3,50 do euro i 2,47 do dolara, z poziomów na początku miesiąca
odpowiednio 3,32 i 2,26. Zaskakująca wypowiedź premiera o chęci przystąpienia Polski
do strefy euro na początku roku 2012 spowodowała gwałtowny zwrot na rynku
walutowym. Na fali pozytywnej reakcji inwestorów na przedstawioną deklarację, nasza
waluta zaczęła się szybko umacniać, osiągając w kilka dni po deklaracji rządu, poziom
3,35 do euro i 2,40 do dolara. Po trwającej tydzień aprecjacji, para EUR/PLN
ustabilizowała się w okolicach 3,40 pod koniec miesiąca, a USD/PLN oscylował na
poziomach zbliżonych do 2,40.
Inwestycje i rozwój
▪ W dniu 30.09.2008 r. zakończono projekt inwestycyjny z obszaru „Programu
Inwestycji Rozwojowych” realizowany przez Zakład Azotowy pn. „Zastąpienie stacji
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redukcyjnej pierwszego stopnia rozprężaczem gazu (expanderem gazu)”.
W związku z realizacją zadania poniesiono nakłady w wysokości 8,059 mln zł.
Celem uzyskania dofinansowania w wysokości 3,995 mln zł przekazano niezbędne
dokumenty z realizacji projektu do NFOŚiGW.
▪

Uruchomiono projekt z obszaru „Programu Inwestycji Rozwojowych” (pakiet
energetyczny) pn. „Montaż elektrohydraulicznego systemu regulacji turbiny TUP-12
wraz z modernizacją i rekonstrukcją urządzeń pomocniczych i układów
przepływowych turbozespołu oraz układu olejowego”. Budżet zadania 8,1 mln zł.
Planowany termin zakończenia zadania – 26.06.2009 r.

▪

Uruchomiono projekt z obszaru „Programu Inwestycji Rozwojowych” (pakiet
energetyczny) pn. „Modernizacja Rozdzielni GPI-R6kV, GPI-R110kV”. Budżet
zadania – 4,1 mln zł (plus rezerwa 5%). Planowany termin zakończenia zadania –
31.12.2011 r.

▪

Zwiększony został budżet zadania z obszaru „Programu Inwestycji Rozwojowych”
(pakiet energetyczny) pn. „Modernizacja wymienników C.O.”. Nowy budżet zadnia
- 8,9 mln zł (pierwotny budżet – 1,2 mln zł).

▪

Zarząd Spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. ogłosił przetarg
nieograniczony na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania
pn.: ”Budowa nabrzeża wraz z drogą dojazdową i linią kolejową na terenie
Morskiego Portu w Policach" - w celu realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa
terminalu morskiego - poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa
nabrzeży”.

▪

W dniu 11 sierpnia br. Zarząd Spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.
odebrał ”Studium wykonalności budowy pola refulacyjnego na południe od
istniejącego Portu Morskiego”. Zarząd Spółki jest na etapie analizy wariantów
dalszych działań związanych z budową pola refulacyjnego.

Sezonowość działalności
Na trzeci kwartał, na okres sierpień/wrzesień, przypada wczesnojesienny szczyt
sprzedaży nawozów. Charakteryzuje się on mniejszą intensywnością i jest krótszy niż
wiosenny, jednak widocznie przekłada się na wzrost dynamiki sprzedaży.
Przełom II/III i III kwartał w sprzedaży bieli tytanowej to okres szczytu sezonu
w segmencie powłok. Utrzymuje się wzmożone zapotrzebowanie odbiorców z tego
sektora.
Zastosowane kursy walut
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 30.09.2008 r. wynosił: 1 EUR = 3,4083 PLN (tabela nr 191/A/NBP/2008)
kurs na 31.12.2007 r. wynosił: 1 EUR = 3,5820 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2007)
- 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.-09.2008 r. wynosił 1 EUR = 3,4247 PLN
kurs średni w okresie 01.-09.2007 r. wynosił 1 EUR = 3,8314 PLN
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez
podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
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Emisja, wykup, spłata papierów wartościowych
W III kwartale 2008 r. Spółka nie emitowała, nie wykupywała i nie spłacała dłużnych
i kapitałowych papierów wartościowych.
Dywidenda
W okresie sprawozdawczym Emitent nie wypłacał ani nie deklarował wypłaty
dywidendy.
Zobowiązania i należności warunkowe
Informacja znajduje się w rozdziale Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
na str. 14 oraz w rozdziale Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na str. 25.
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POZOSTAŁE INFORMACJE
Opis organizacji grupy kapitałowej
Podmioty zależne i stowarzyszone z Z.Ch. „POLICE” S.A.
L.p.
1
2
3
4
5

Nazwa spółki

Udział Z.Ch. „POLICE”
S.A. w kapitale
zakładowym

„AUTOMATIKA” Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o.
CENTRUM Elektrotechnika Instalacje
Serwis Sp. z o.o.
„Koncept” Sp. z o.o.
REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o.
„Supra” Agrochemia Sp. z o.o.

Czy
podlega
konsolidacji

100,0%

Nie

100,0%

Nie

100,0%

Nie

100,0%

Tak

100,0%

Nie

100,0%

Nie

90,0%

Tak

7

„Transtech” Usługi Sprzętowe
i Transportowe Sp. z o.o.
Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

8

„INFRAPARK POLICE” S.A.

55,0%

Tak

9

„budchem” Sp. z o.o.

49,0%

Tak

10

„KEMIPOL” Sp. z o.o.

34,0%

Tak

6

Spółki „INFRAPARK Police” S.A., Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o.
i „Remech” Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. konsolidowane są metodą
pełną.
Spółki Kemipol sp. z o.o. i budchem sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą praw
własności.
Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej
W trakcie są postępowania na zbycie udziałów spółek: „Transtech” Usługi Sprzętowe
i Transportowe Sp. z o.o., „Koncept” Sp. z o.o. oraz „Supra” Agrochemia Sp. z o.o.
W okresie III kwartału 2008 r. nie zbyto udziałów żadnej spółki. Zarząd Spółki analizuje
zasadność odstąpienia od prowadzonych postępowań.
W lipcu 2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INFRAPARK POLICE” S.A. podjęło
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o 3 037 tys. zł, z czego Zakłady
Chemiczne „POLICE” S.A. objęły akcje o wartości nominalnej 1 349 tys. zł, które
opłaciły aportem w postaci nieruchomości zabudowanej. Przeniesienie własności
nieruchomości dokonane zostało w sierpniu 2008 roku. Do dnia sporządzenia
sprawozdania nie nastąpiło zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału.
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognozy wyników na
rok 2008
Decyzją Zarządu, Spółka odstąpiła od publikacji prognozy na 2008 rok. Przyczyną
takiego stanowiska są dynamiczne zmiany zachodzące zarówno po stronie
przychodowej jak i kosztowej Spółki, wpływając bezpośrednio na uzyskiwane wyniki
finansowe. Skala i szybkość zmian na rynku nawozów i surowców do ich produkcji nie
miała precedensu w dotychczasowej działalności Emitenta. W związku z powyższym
prognozowanie podstawowych wielkości ekonomicznych jest obarczone dużym
ryzykiem, a ich publikacja mogłaby prowadzić do błędnych decyzji inwestycyjnych
potencjalnych inwestorów.
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Informacje istotne dla oceny Emitenta, które nie zostały przedstawione w innych
częściach raportu
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej
W dniu 15.07.2008r. Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego
postępowania kwalifikacyjnego, powołała z dniem 15.07.2008 roku na wspólną
kadencję, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Strategii i Rozwoju Pana
Arkadiusza Pawlaka. O powyższym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym
nr 35/2008 z dnia 15.07.2008r.
Na dzień przyjęcia raportu kwartalnego skład Zarządu Spółki przedstawiał się
następująco:
1. Ryszard Siwiec
Prezes Zarządu
2. Janusz Motyliński
Wiceprezes Zarządu
3. Arkadiusz Pawlak
Wiceprezes Zarządu
4. Artur Rzempała
Wiceprezes Zarządu
5. Sławomir Winiarski Wiceprezes Zarządu
W dniu 15.07.2008 roku na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.Ch. "POLICE” S.A. w skład Rady Nadzorczej Z.Ch. "POLICE” S.A. została powołana
Pani Ewa Haraszkiewicz. Spółka informowała o powyższej decyzji w raporcie bieżącym
nr 36/2008 z dnia 15.07.2008 r.
Na dzień przyjęcia raportu skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:
1. Wojciech Drożdż
Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Marcin Likierski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Wiesław Markwas
Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Anna Tarocińska
Członek Rady Nadzorczej
5. Halina Trzcińska
Członek Rady Nadzorczej
6. Ewa Haraszkiewicz Członek Rady Nadzorczej
Udział w targach, nagrody, akcje promocyjne
W III kwartale Z.Ch. „POLICE” SA uczestniczyły w trzech imprezach targowo-wystawienniczych:
▪ w dniach 12-14.09.2008 w XXI Barzkowickich Targach Rolnych Agro Pomerania
2008, podczas których Spółce przyznano I nagrodę w konkursie Najlepsza
Reklama Towarów, Usług i Technologii za program lojalnościowy DOBRY PLON;
▪ w dniach 19-22.09.2008 w X Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW
2008 w Bednarach;
▪ w dniach 20-21.09.2008 w szczecińskiej imprezie adresowanej do odbiorców
nawozów ogrodniczych „Pamiętajcie o Ogrodach”, której Spółka jest głównym
sponsorem.
Na początku lipca Emitent został uhonorowany Tytułem Lidera Polskiego Eksportu
i Medalem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich w konkursie Wybitny Polski
Eksporter, organizowanym przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Nagroda
została przyznana w dowód szczególnego uznania za wybitne osiągnięcia Z.Ch.
„POLICE” S.A. w zakresie rozwoju eksportu.
Trzeci kwartał był ostatnim okresem obowiązywania akcji promocyjnej „MILLION
TONS” adresowanej do odbiorców bieli tytanowej. Z początkiem IV kwartału zostanie
uruchomiony nowy program premiowy, w którym nagradzane bonusami będzie trafne
planowanie wielkości odbioru produktów.
Od 1.09.2008 r. uruchomiono kampanię promocyjną adresowaną zarówno do
dystrybutorów, jak i odbiorców końcowych nawozów, której celem było promowanie
programu lojalnościowego „Dobry Plon” i podniesienie dynamiki sprzedaży nawozów.
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Akcjonariat
W dniu 16.07.2008 r. Skarb Państwa przeniósł na rzecz Stoczni Gdynia S.A.
6 574 966 akcji Zakładów Chemicznych ,,POLICE” S.A., co spowodowało zmianę
udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów z 51 149 940 akcji dających prawo do
68,20 % głosów do poziomu 44 574 974 akcji dających prawo do 59,43 % głosów.
W tym samym dniu, na podstawie umów warunkowego przeniesienia akcji w zamian za
spłatę zobowiązań z dnia 20 czerwca 2008 r., Stocznia Gdynia S.A. zbyła na rzecz
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 6 574 966 akcji Zakładów Chemicznych „POLICE”
S.A., co stanowi 8,76% z ogólnej liczby 75 000 000 akcji Zakładów Chemicznych
„POLICE” S.A. Stocznia Gdynia S.A. aktualnie nie posiada akcji Zakładów
Chemicznych „POLICE” S.A.
W dniu 17.07.2008 r. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przekazała Spółce informację,
że jest posiadaczem 6.607.966 akcji Emitenta. Posiadane akcje stanowią 8,81%
kapitału zakładowego i dają prawo do 8,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu Z.Ch.
"POLICE" S.A.
W dniu 1.08.2008r. Zarząd Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. otrzymał od ING
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie, że w wyniku nabycia akcji
Spółki łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez
wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A wzrosła powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów. Przyczyną
zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów
Chemicznych „POLICE” S.A. było nabycie akcji spółki w dniu 30 lipca 2008 r.
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. posiadają łącznie 3.910.245 szt. akcji Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A., co
stanowi 5,21% kapitału zakładowego spółki. Akcje będące w posiadaniu funduszy
inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
dają łącznie 3.910.245 głosów na walnym zgromadzeniu Zakładów Chemicznych
„POLICE” S.A., co stanowi 5,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.
O powyższych zdarzeniach Spółka informowała w raportach bieżących nr 40/2008
z dnia 17.07.2008r., nr 41/2008, 42/2008 i 43/2008 z dnia 21.07.2008r. oraz nr 44/2008
z dnia 1.08.2008r.
Na dzień przyjęcia raportu struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco:
Ilość akcji

Ilość
głosów

44 574 974

44 574 974

445 749 740

59,43%

6 607 966

6 607 966

66 079 660

8,81%

OFE PZU „Złota Jesień”
ING TFI S.A.
Pozostali akcjonariusze

4 195 052
3 910 245
15 711 763

4 195 052
3 910 245
15 711 763

41 950 520
39 102 450
157 117 630

5,59%
5,21%
20,96%

Razem

75 000 000

75 000 000

750 000 000

100,00%

AKCJONARIUSZ
SKARB PAŃSTWA
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Wartość
nominalna

Udział

Spółka na dzień przyjęcia raportu nie posiadała informacji na temat pozostałych
akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
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Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające
i nadzorujące
Stan na dzień
przekazania
poprzedniego
raportu

ZARZĄD
Ryszard Siwiec

Stan na dzień
przekazania
raportu

Wskazanie zmian w stanie
posiadania
NABYCIE

ZBYCIE

0

-

-

0

Janusz Motyliński

836

-

-

836

Arkadiusz Pawlak

0

-

-

0

Artur Rzempała

0

-

-

0

Sławomir Winiarski

0

-

-

0

RADA NADZORCZA
Anna Tarocińska

1

-

-

1

500

-

-

500

Ewa Haraszkiewicz

0

-

-

0

Wojciech Drożdż

0

-

-

0

Marcin Likierski

0

-

-

0

Halina Trzcińska

0

-

-

0

Wiesław Markwas

Postępowania sądowe, arbitrażowe i administracyjne
Spółka nie jest stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, które
dotyczyłoby zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej,
którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, ani stroną dwu
lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna
wartość stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Transakcje z podmiotami powiązanymi
W okresie sprawozdawczym Emitent i jednostki od niego zależne nie zawarły transakcji
z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość w okresie od początku roku
obrotowego przekroczyłaby równowartość w złotych kwoty 500 000 euro, i które nie
byłyby transakcjami typowymi i rutynowymi, zawartymi na warunkach rynkowych, a ich
charakter nie wynikałby z bieżącej działalności operacyjnej.
Poręczenia kredytów, pożyczek lub udzielenie gwarancji
W III kwartale 2008 r. Spółka i jednostki od niej zależne nie udzielały poręczeń
kredytów lub pożyczek oraz nie udzielały gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub
jednostce zależnej od tego podmiotu, w efekcie czego ich łączna wartość stanowiłaby
równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
Czynniki kształtujące perspektywiczne wyniki Spółki
Kształtowanie się cen produktów i surowców w kolejnym kwartale
▪

W obszarze nawozowym należy się spodziewać korekty cen (w dół), związanej
z niekorzystnymi relacjami pomiędzy ceną nawozów a ceną zbóż i spadkiem siły
nabywczej w rolnictwie.
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▪

Spadki cen ropy naftowej mogą spowodować w dłuższej perspektywie czasu
spadek cen gazu ziemnego, co z kolei może przełożyć się negatywnie na ceny
amoniaku i mocznika na rynkach światowych.

▪

Ze względu na wciąż rekordowo wysokie ceny fosforytów i ich ograniczoną
dostępność, ceny produktów chemicznych z ich przerobu powinny utrzymać się na
wysokim poziomie, niemniej jednak także w tym obszarze mogą być odczuwalne
negatywne skutki globalnego spowolnienia gospodarki.

▪

Kryzys na rynkach finansowych, który może spowodować wyraźne ograniczenie
dostępności kredytów hipotecznych, w dłuższej perspektywie czasu może
negatywnie odbić się na rynku budowlanym (spadek popytu na mieszkania,
pogorszenie sytuacji developerów), co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na
kształtowanie się sytuacji na rynku bieli tytanowej (głównym odbiorcą pigmentów
jest sektor farb i lakierów silnie skorelowany z sytuacją w budownictwie).

▪

W przypadku kwasu siarkowego należy liczyć się ze spadkiem opłacalności jego
sprzedaży – światowe ceny siarki już pod koniec III kwartału zaczęły spadać.

▪

17.10.2008r. Prezes URE zatwierdził korektę taryfy dla paliw gazowych Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w wysokości 7,9%. Dla Z.Ch.
„POLICE” S.A. skutkuje to wzrostem cen surowca o około 10,35% od listopada
2008 roku.

Sytuacja na rynku nawozowym
Nagromadzenie znacznych zapasów nawozów w okresie gwałtownego wzrostu cen
połączone z gwałtownym spadkiem cen żywności i awersją do zakupów w niestabilnej
sytuacji rynkowej spowodowało znaczne osłabienie popytu na nawozy zarówno na
rynku krajowym jak i w eksporcie.
Podjęta w dniu 26.10.2008 r. przez Komisję Europejską decyzja o przywróceniu ceł na
import zboża z poza Unii Europejskiej, w tym między innymi z Rosji i Ukrainy powinna
wpłynąć stabilizująco na sytuację w rolnictwie i zwiększyć skłonność rolników do
zakupów środków produkcji.
Obserwowane ostatnio osłabieniem kursu złotego w stosunku do głównych walut
z jednej strony także ogranicza opłacalność importu zbóż na krajowy rynek, z drugiej
zaś kompensuje spadki cen nawozów obserwowane na rynkach eksportowych.
Wpływ światowego kryzysu na sytuację Z.Ch. „POLICE” S.A.
Światowy kryzys finansowy oraz splot niezależnych od Spółki okoliczności zaczynają
mieć niekorzystny wpływ na działalność Zakładów Chemicznych „POLICE” SA. W opinii
Zarządu, stan ten może oddziaływać na wyniki jeszcze przez kilka miesięcy. Zarząd
Spółki powołał zespół, którego zadaniem jest bieżące monitorowanie, podejmowanie
i rekomendowanie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom globalnego
kryzysu finansowego.
Zdarzenia po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe
W dniu 3.10.2008r. Zakłady Chemiczne „POLICE” SA dokonały wstępnej rejestracji
(pre-rejestracja) wytwarzanych substancji zgodnie z przepisami Parlamentu
Europejskiego (rozporządzenie REACH nr 1907/2006). Oznacza to, że Spółka może
skorzystać z przepisów przejściowych i że wszystkie dotychczas dostarczane przez nią
produkty mogą być sprzedawane. Zakłady Chemiczne „POLICE” SA dokonają pełnej
rejestracji wytwarzanych substancji do listopada 2010 roku.
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Pre-rejestracja oznacza zgłoszenie do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)
w Helsinkach substancji wprowadzanych na rynek. Pozwala zidentyfikować
producentów oraz importerów chemikaliów i wprowadzać do obrotu rynkowego
wyłącznie zarejestrowane substancje. „POLICE” zarejestrowały wstępnie 26 substancji
chemicznych, które pokrywają całą ofertę produktową Zakładów. W procesie
przygotowania rejestracji wstępnej nie zrezygnowano z żadnego z dotychczas
wytwarzanych produktów. Rejestracja wstępna jest bezpłatna. Koszty pełnej rejestracji
dla jednej substancji chemicznej szacuje się na około 150 000 Euro. Zakłady
Chemiczne „POLICE” SA poniosły dotychczas ok.10 proc. kosztów planowanych na
wdrożenie Rozporządzenia REACH. Przewiduje się, że największe nasilenie kosztów
przypadnie na przełom 2009 i 2010 roku.
Podczas posiedzenia w dniu 4.11.2008 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała
przygotowany przez zarząd strategiczny plan wieloletni Zakładów Chemicznych
„POLICE” SA.
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