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Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepáywów pieniĊĪnych przeliczono na EUR zgodnie
ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wedáug kursu obowiązującego na ostatni dzieĔ okresu:
kurs na 30.06.2008 wynosiá: 1 EUR = 3,3542 PLN (tabela nr 126/A/NBP/2008)
kurs na 31.12.2007 wynosiá: 1 EUR = 3,5820 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2007)
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepáywów pieniĊĪnych przeliczono wedáug kursów
stanowiących Ğrednią arytmetyczną Ğrednich kursów ogáoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR,
obowiązujących na ostatni dzieĔ kaĪdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs Ğredni w okresie 01.-06.2008 wynosiá 1 EUR = 3,4776 PLN
kurs Ğredni w okresie 01.-06.2007 wynosiá 1 EUR = 3,8486 PLN
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyĪej kursami wymiany przez podzielenie wartoĞci wyraĪonych w
tysiącach záotych 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 01.04.2008 do 30.06.2008 r.
(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
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług 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

Stan na dzień
30.06.2008r.
31.12.2007r.
753
4
22
35

347
288
887
029
583

8 836
824 970

295 915
355 897
11 850
225 813

726
2
23
36

511
740
352
798
594
0
10 018
800 013

197
195
5
3
155

946
576
877
861
713
0

889 475

558 973

1 714 445

1 358 986

30.06.2008r.

31.12.2007r.

Udziały mniejszości

750 000
76 248
353 805
1 180 053
4 976

862 140
73 294
-8 193
927 241
5 867

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

1 185 029

933 108

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

58 486
52 175

58 486
51 315

4 085
6 491
121 237

4 003
2 253
116 057

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

319 865
63
308
2 149
48 222
6 431
31 141
408 179

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

1 714 445

1 358 986

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Rachunek zysków i strat
za okres

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
Dochody z tytułu
udziałów w jednostkach
powiązanych
Zysk przed
opodatkowaniem
Podatek dochodowy
- część bieżąca
- część odroczona
Zysk (strata) netto
Przypadający na:
akcjonariusza jednostki
dominującej
udziały mniejszości
Zysk (strata) na
jedną akcje zwykłą
( zł )
- podstawowy
- rozwodniony

od 01.04.2008r.
do 30.06.2008r.

od 01.01.2008r.
do 30.06.2008r.

od 01.04.2007r.
do 30.06.2007r.

od 01.01.2007r.
do 30.06.2007r.

779 201
-595 493

1 486 250
-1 108 936

424 391
-355 581

885 785
-750 422

183 708

377 314

68 810

135 363

-20 686

-39 950

-15 166

-29 273

-26 576

-51 051

-21 262

-40 125

1 707

1 866

-6 222

874

138 153

288 179

26 160

66 839

7 394

11 219

2 336

3 372

-3 230

-1 769

-249

458

4 750

4 750

1 579

1 579

147 067

302 379

29 826

72 248

-25 011
-25 246
235

-49 597
-48 415
-1 182

-6 019
-5 475
-544

-6 685
-6 340
-345

122 056

252 782

23 807

65 563

122 239
-183

252 812
-30

23 673
134

65 434
129

1,63
1,63
1,63

3,37
3,37
3,37

0,32
0,32
0,32

0,87
0,87
0,87
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

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

Stan na 01.01.2007r.

862 140

uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 27 czerwca 2007 roku o podziale zysku - cele
inwestycyjne

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Zyski
zatrzymane

Razem

Kapitał
akcjonariuszy
mniejszościowych

Kapitał
własny
razem

70 060

-208 920

723 280

4 467

727 747

3 233

-3 233

0

0

0

65 434

65 434

129

65 563

-146 719

788 714

4 596

793 310

0
Zysk netto w okresie

Stan na 30.06.2007r.

862 140

73 293

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki
dominującej)
Kapitał
akcyjny

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

862 140

-112 140

Pozostałe
kapitały
rezerwowe
73 293

Zyski
zatrzymane

Razem

-8 192

927 241

-45 829

-157 969

Kapitał
akcjonariuszy
mniejszościowych
5 867

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 01.04.2008 do 30.06.2008 r.
(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

109 421

109 421

109 421

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

48 547

48 547

48 547

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

-2 955

252 813

252 813

Zmiana struktury Grupy*
Stan na 30.06.2008r.

750 000

76 248

353 805

1 180 053

-30

252 783

-861

-861

4 976

1 185 029

*

W dniu 04.12.2007 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRAPARK POLICE SA w drodze emisji akcji serii E podwyższony został kapitał spółki 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 23.07.2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRAPARK Police SA podjęło ponownie decyzję o emisji akcji serii E w celu podwyższenia kapitału
Spółki o kwotę 3.037 tys. zł, tj. wyższą niż pierwotnie.
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres

Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk przed
opodatkowaniem
Korekty o pozycje:
Udział w zyskach (stratach)
netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metoda praw
własności
Amortyzacja
Zyski / Straty z tytułu różnic
kursowych
Odsetki i dywidendy
zapłacone netto
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
Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Dywidendy i udziały w
zyskach
Spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych od
jednostek powiązanych
Odsetki uzyskane od
pożyczek od jednostek
powiązanych
Inne wpływy inwestycyjne

od 01.04.2008r.
do 30.06.2008r.

od 01.01.2008r.
do 30.06.2008r.

od 01.04.2007r.
do 30.06.2007r.

od 01.01.2007r.
do 30.06.2007r.

147 067

302 379

29 826

72 248

-160 781

-168 613

20 072

1 431

3 230

1 769

249

-458

16 571

31 880

11 379

22 623

379

-2 410

196

-1 095

-4 766

-4 819

-464

-428

3 461

4 848

3 508

-2 860

-102 001

-147 115

4 867

6 130

-88 772

-97 969

-31 657

-50 536

19 975

55 959

55 909

53 255

-4 908

-4 905

-24 380

-25 374

-3 950

-5 851

465

174

3 226

3 336

-4 902

-5 230

-10 488

137 102

44 996

68 449

4 624

5 356

1 348

8 698

-243

-211

182

7 120

1

563

4 648

4 648

1 360

1 360

107

214

106

142

111

142

-300

76

Noty przedstawione na stronach od 9 do 15 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego go sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Wydatki
Nabycie wartości
niematerialnych oraz
rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości
oraz wartości niematerialne
i prawne
Zaliczki na zakup
rzeczowych aktywów
trwałych
Przepływy pieniężne netto
z działalności
inwestycyjnej
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy

35 513

78 825

34 514

69 262

35 386

78 387

26 713

60 510

-918

33

-231
358

438

8 719

8 719

-30 889

-73 469

-33 166

-60 564

0

4 500

-22 328

2 717

-22 361

2 652

4 500

33

65

444

25 287

56 345

24 706

55 052

Kredyty i pożyczki uzyskane
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Spłaty kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto
razem
Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
Środki pieniężne na początek
okresu
Środki pieniężne na koniec
okresu
- w tym środki pieniężne o
ograniczonej możliwości
dysponowania

261

183

247

112

208

20

77

455

1 066

58

120

14

19

-261

4 056

-47 615

-53 628

-41 638

67 689

-35 785

-45 743

-42 018

70 099

-36 032

-44 648

379

-2 410

196

-1 095

263 881

154 554

172 158

182 116

222 243

222 243

136 373

136 373

570

Noty przedstawione na stronach od 9 do 15 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego go sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Noty do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zakładów
Chemicznych „POLICE” S.A. sporządzonego za II kwartał 2008r.
Wstęp
Prezentowane
sprawozdanie
jest
skróconym
śródrocznym
skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za
okres od 1 kwietnia 2008 r. do 30 czerwca 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”).
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.
Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji nawozów sztucznych, pigmentów oraz
chemikaliów nieorganicznych.
Konsolidacji pełnej podlegają trzy spółki:
- „InfraPark Police” S.A. z siedzibą w Policach, w której Emitent posiada 55% 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 Polickiego Parku Przemysłowego.
- Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o. z siedzibą w Policach, 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. z siedzibą w Policach, 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.
Z. Ch. „POLICE” S.A. posiadają udziały mniejszościowe w dwóch spółkach
stowarzyszonych, które podlegają konsolidacji metodą praw własności:
- Kemipol sp. z o.o. z siedziba w Policach, w której emitent posiada 34% akcji.
Spółka wytwarza koagulanty do oczyszczania wody i ścieków.
- budchem sp. z o.o. z siedzibą w Policach, 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 13.08.2008 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
Noty przedstawione na stronach od 9 do 15 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego go sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

przez Komisję Europejską przy sporządzaniu swoich jednostkowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych.
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 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).
W śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych
samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym
sprawozdaniu finansowym opublikowanym 10 czerwca 2008r.
Zarząd Jednostki dominującej wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do wyboru
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 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 autoryzacji 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 sześciu
miesięcy zakończonych 30 czerwca 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:

Noty przedstawione na stronach od 9 do 15 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego go sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu
obowiązującego na ostatni dzień okresu
kurs na 30.06.2008 wynosił: 1 EUR = 3,3542 PLN (tabela nr 126/A/NBP/2008)
kurs na 31.12.2007 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.-06.2008 wynosił 1 EUR = 3,4776 PLN
kurs średni w okresie 01.-06.2007 wynosił 1 EUR = 3,8486 PLN
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez
podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

Wyniki segmentów
Wyniki segmentów wg
sprawozdania
skonsolidowanego
za okres
od 01.04.2008r.
do 30.06.2008r.
Sprzedaż zewnętrzna

Segment
Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

67 048

704 574

7 579

779 201

0

106

0

106

Przychody segmentu

67 048

704 680

7 579

779 307

Koszty segmentu

-78 988

-546 292

-6 487

-631 767

-11 940

158 388

1 092

147 540

Sprzedaż między segmentami

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

-4 637
142 903

Koszty finansowe netto

7 394

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

-3 230

Podatek dochodowy od osób
prawnych

-25 011

Wynik netto

Wyniki segmentów wg
sprawozdania
skonsolidowanego
za okres
od 01.01.2008r.
do 30.06.2008r.
Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami

122 056

Segment
Bieli
Tytanowej
119 041

Segment
Pozostała
Nawozowy Działalność

1 351 394

Ogółem

15 815

1 100

1 486 250
1 100

Przychody segmentu

119 041

1 352 494

15 815

1 487 350

Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu

-133 173

-1 026 664

-14 048

-1 173 885

-14 132

325 830

1 767

313 465

Nieprzypisane przychody/koszty
Noty przedstawione na stronach od 9 do 15 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego go sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

operacyjne
Wynik na działalności
operacyjnej

292 929

Koszty finansowe netto

11 219

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

-1 769

Podatek dochodowy od osób
prawnych

-49 597

Wynik netto
Wyniki segmentów wg
sprawozdania
skonsolidowanego
za okres
od 01.04.2007r.
do 30.06.2007r.
Sprzedaż zewnętrzna

252 782

Segment
Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

61 677

355 813
991

6 901

424 391
991

Przychody segmentu

61 677

356 804

6 901

425 382

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

-56 873
4 804

-328 154
28 650

6 488
13 389

-378 539
46 843

Sprzedaż między segmentami

-19 104
27 739

Koszty finansowe netto

2 336

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

-249

Podatek dochodowy od osób
prawnych

-6 019

Wynik netto

Wyniki segmentów wg
sprawozdania
skonsolidowanego
za okres
od 01.01.2007r.
do 30.06.2007r.
Sprzedaż zewnętrzna

23 807

Segment
Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

124 572

746 072
1 974

15 141

885 785
1 974

Przychody segmentu

124 572

748 046

15 141

887 759

Koszty segmentu

-110 564

-677 406

-1 275

-789 245

14 008

70 640

13 866

98 514

Sprzedaż między segmentami

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

Noty przedstawione na stronach od 9 do 15 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego go sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

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

458

Podatek dochodowy od osób
prawnych

-6 685

Wynik netto

65 563

Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stan na
początek Zwiększenia
Tytuł odpisu
roku
Aktywa z tytułu podatku
1 960
odroczonego
68 279

Odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku
Stan na
początek Zwiększenia
Tytuł odpisu
roku
Odpis na aktywa z tytułu
odroczonego podatku
1 991
dochodowego
39 645

Zmniejszenia

6 751

Zmniejszenia

9 954

Stan na
koniec II
kwartału
63 488

Stan na
koniec II
kwartału

31 682

Aktywa z tytułu podatku odroczonego z uwzględnieniem odpisu

Tytuł odpisu
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Stan na
początek
roku
68 279

Zwiększenia

1 960

Zmniejszenia

38 433

Stan na
koniec II
kwartału
31 806

Rezerwy na zobowiązania
Stan rezerw na zobowiązania w okresie 01.01.2008r. do 30.06.2008r. zmniejszył się o
kwotę 553 tys. zł, przy czym rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w
tym okresie zwiększyła się o 4 354 tys. zł, stan rezerw na świadczenia emerytalne i
podobne zmniejszył się o 263 tys. zł, zmniejszyły się pozostałe rezerwy o 4 644 tys. zł.

Tytuł odpisu

Stan na
początek
roku

Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

18 616

Rezerwy na świadczenia emerytalne i
podobne

65 180

Pozostałe rezerwy

87 960

Zwiększenia

Zmniejszenia

4 354

2 348

Stan na
koniec II
kwartału

22 970
263

64 917

6 992

83 316

Noty przedstawione na stronach od 9 do 15 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego go sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów
W okresie od 01.01.2008 do 30.06.2008 zmniejszyły się odpisy aktualizujące wartość
aktywów o 1 012 tys. zł, przy czym odpisy na rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się o
1 856 tys. zł, odpisy na materiały zwiększyły się o 1 629 tys. zł, zmniejszyły się
natomiast odpisy na należności o 1 962 tys. zł, odpisy na produkty zwiększyły się o 1
294 tys. zł, a odpisy z tytułu udzielonych pożyczek zmniejszyły się o 117 tys. zł.

Tytuł odpisu
Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na
początek
roku
1 498 535

Zwiększenia

4 496

Zmniejszenia

6 352

Stan na
koniec II
kwartału
1 496 679

Inwestycje długoterminowe (bez
pożyczek)

16 757

Materiały

17 616

1 790

161

19 245

2 295

4 889

3 595

3 589

41 788

637

2 599

39 826

117

6 004

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

6 121

16 757

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 „POLICE” 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

Noty przedstawione na stronach od 9 do 15 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego go sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

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

30.06.2008r. 31.12.2007r.
16 810
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 II 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.

Noty przedstawione na stronach od 9 do 15 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego go sprawozdania finansowego

15

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 1.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. zł)

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Bilans
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług 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
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

Stan na dzień
30.06.2008r. 31.12.2007r.
726
4
26
33

814
152
341
636
583

699
2
26
33

939
563
341
636
594

7 761

9 752

799 287

772 825

292 452
352 257
11 850

196
194
5
3
141

206 776

504
378
877
861
476

863 335

542 096

1 662 622

1 314 921

30.06.2008r.

31.12.2007r.

750 000
67 185
351 723

862 140
67 185
-13 441

1 168 908

915 884

53 568
52 102

53 568
51 242

2 809
5 516

2 649
1 270

113 995

108 729

292 387
63
200
2 149
47 891
6 097
30 932

246 968
5
284
532

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych
Rezerwa na pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
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

Noty przedstawione na stronach od 21 do 27 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego jednostkowego go sprawozdania finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 1.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. zł)

Zobowiązania krótkoterminowe razem

379 719

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

290 308

1 662 622

1 314 921

Rachunek zysków i strat
za okres
od 01.04.2008r.
do 30.06.2008r.

od 01.01.2008r.
do 30.06.2008r.

od 01.04.2007r.
do 30.06.2007r.

od 01.01.2007r.
do 30.06.2007r.

Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży

778 503
-597 849

1 485 219
-1 113 816

423 628
-357 097

883 995
-752 974

Zysk brutto na sprzedaży

180 654

371 403

66 531

131 021

-20 686
-23 788

-39 950
-45 580

-15 166
-19 175

-28 966
-36 151

6 496

6 195

-9 573

-2 097

142 676

292 068

22 617

63 807

7 295

10 904

2 265

3 378

149 971

302 972

24 882

67 185

-25 699
-24 957
-742

-49 947
-47 956
-1 991

-5 309
-5 309

-5 966
-5 966

124 272

253 025

19 573

61 219

1,66
1,66
1,66

3,37
3,37
3,37

0,26
0,26
0,26

0,82
0,82
0,82

Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody/
koszty operacyjne
Zysk na działalności
operacyjnej
Przychody/Koszty
finansowe
Zysk przed
opodatkowaniem
Podatek dochodowy
- część bieżąca
- część odroczona
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) na jedną
akcje zwykłą ( zł )
- podstawowy
- rozwodniony

Zestawienie zmian w kapitale własnym

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

862 140

-112 140

Pozostałe
kapitały
rezerwowe
67 185

Zyski
zatrzymane

Razem
kapitał
własny

-13 441

915 884

-45 829

-157 969

Noty przedstawione na stronach od 21 do 27 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego jednostkowego go sprawozdania finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 1.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. zł)

MSR w Spółce

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 30.06.2008r.

67 185

750 000

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Kapitał
zakładowy
Stan na 01.01.2007r.

862 140

Zysk netto w okresie
Stan na 30.06.2007r.

67 185
67 185

862 140

109 421

109 421

48 547

48 547

253 025

253 025

351 723

1 168 908

Zyski
zatrzymane

Razem
kapitał
własny

-214 178

715 147

61 219

61 219

-152 959

776 366

Rachunek przepływów pieniężnych

za okres

Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk przed
opodatkowaniem
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Zyski / Straty z tytułu
różnic kursowych
Odsetki i dywidendy
zapłacone netto
Zyski/Straty z działalności
inwestycyjnej

od 01.04.2008r.
do 30.06.2008r.

od 01.01.2008r.
do 30.06.2008r.

od 01.04.2007r.
do 30.06.2007r.

od 01.01.2007r.
do 30.06.2007r.

149 971

302 972

24 882

67 185

-165 339

-175 647

15 668

-4 068

16 280

31 265

11 112

22 084

379

-2 410

196

-1 095

-4 740

-4 832

-439

-484

3 450

4 801

3 831

-2 876

Noty przedstawione na stronach od 21 do 27 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego jednostkowego go sprawozdania finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 1.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. zł)

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
Dywidendy uzyskane i
udziały w zyskach w
jednostkach powiązanych
Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
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
Wpływy

-88 680

-158 563

13 582

5 913

-87 761

-95 948

-31 867

-49 219

4 481

60 522

43 133

46 733

-4 798

-4 629

-24 343

-25 298

-3 950

-5 853

463

174

3 515

3 795

-4 736

-4 856

-11 853

131 120

35 814

58 261

4 927

5 914

1 787

9 579

46

78

182

7 113

4 648

4 648

1 360

1 360

107

959

431

792

126

229

-186

314

35 050

78 268

25 133

60 020

34 692

77 830

16 414

51 301

358

438

8 719

8 719

-30 123

-72 354

-23 346

-50 441

0

4 500

-22 745

224

-22 778

159

4 500

33

65

376

27 408

56 316

26 770

55 027

Kredyty i pożyczki uzyskane
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Wydatki z tytułu podziału
zysku na rzecz właścicieli
Spłaty kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu

249

117

166

89

Noty przedstawione na stronach od 21 do 27 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego jednostkowego go sprawozdania finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 1.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. zł)

finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto
razem
Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
Środki pieniężne na początek
okresu
Środki pieniężne na koniec
okresu

74

90

535

1 094

58

120

14

19

-249

4 124

-50 153

-56 092

-42 225

62 890

-37 685

-48 272

-42 604

65 300

-37 882

-47 177

379

-2 410

196

-1 095

245 432
203 207

140 317
203 207

161 444
123 759

Noty przedstawione na stronach od 21 do 27 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego jednostkowego go sprawozdania finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 1.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. zł)

Noty do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładów Chemicznych
„POLICE” SA sporządzonego za II kwartał 2008 r.

Wstęp
Prezentowane sprawozdanie jest skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem
finansowym Zakładów Chemicznych „Police” S.A. za okres od 1 kwietnia 2008 r. do 30
czerwca 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 13.08.2008 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 zatwierdzonymi 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).
W śródrocznym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i
metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym opublikowanym 6
czerwca 2008 r.
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 autoryzacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdzono istnienia
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółkę.
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 1.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. zł)

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
sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 r.
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 01.01.2008r.
do 30.06.2008r.
Sprzedaż zewnętrzna

Segment
Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

119 041

1 351 394

14 784

1 485 219

0

1 100

0

1 100

Przychody segmentu

119 041

1 352 494

14 784

1 486 319

Koszty segmentu

-132 933

-1 024 790

-15 992

-1 173 715

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

-13 892

327 704

-1 208

312 604

Sprzedaż między segmentami

-20 536
292 068

Koszty finansowe netto
Podatek dochodowy od osób
prawnych

10 904
-49 947

Wynik netto

Wyniki segmentów wg
sprawozdania jednostkowego
za okres
od 01.04.2008r.
do 30.06.2008r.
Sprzedaż zewnętrzna

253 025

Segment
Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

67 048

704 574

6 881

778 503

0

106

0

106

Przychody segmentu

67 048

704 680

6 881

778 609

Koszty segmentu

-78 779

-544 801

-7 716

-631 296

-11 731

159 879

-835

147 313

Sprzedaż między segmentami

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

Noty przedstawione na stronach od 21 do 27 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego jednostkowego go sprawozdania finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 1.04.2008 do 30.06.2008 r.
(kwoty wyrażone są w tys. zł)

Wyniki segmentów wg
sprawozdania jednostkowego
za okres
od 01.01.2007r.
do 30.06.2007r.
Sprzedaż zewnętrzna

Segment
Bieli
Tytanowej
124 572

Sprzedaż między segmentami

Segment
Nawozowy
746 072

Pozostała
Działalność

Ogółem

13 351

883 995

1 974

1 974

Przychody segmentu

124 572

748 046

13 351

885 969

Koszty segmentu

-110 039

-676 304

-5 723

-792 066

14 533

71 742

7 628

93 903

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

-30 096
63 807

Koszty finansowe netto
Podatek dochodowy od osób
prawnych

3 378
-5 966

Wynik netto

Wyniki segmentów wg
sprawozdania jednostkowego
za okres
od 01.04.2007r.
do 30.06.2007r.
Sprzedaż zewnętrzna

61 219

Segment
Bieli
Tytanowej
61 677

Sprzedaż między segmentami

Segment
Nawozowy
355 813

Pozostała
Działalność

Ogółem

6 138

991

423 628
991

Przychody segmentu

61 677

356 804

6 138

424 619

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

-56 548
5 129

-327 460
29 344

1 110
7 248

-382 898
41 721

Koszty finansowe netto
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Wynik netto

-19 104
22 617
2 265
-5 309
19 573

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 30.06.2008 wynosił: 1 EUR = 3,3542 PLN (tabela nr 126/A/NBP/2008)
kurs na 31.12.2007 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:
Noty przedstawione na stronach od 21 do 27 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego jednostkowego go sprawozdania finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
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kurs średni w okresie
kurs średni w okresie
Przeliczenia dokonano
wartości wyrażonych w

01.-06.2008 wynosił 1 EUR = 3,4776 PLN
01.-06.2007 wynosił 1 EUR = 3,8486 PLN
zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie
tysiącach złotych przez kurs wymiany.

Odroczony podatek dochodowy

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Tytuł odpisu

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Stan na
początek
roku
67 278

Zwiększenia

Zmniejszenia

1 960

7 560

Stan na
koniec II
kwartału
61 678

Odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku
Tytuł odpisu

Odpis na aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego

Stan na
początek
roku

39 006

Zwiększenia

Zmniejszenia

1 991

9 954

Stan na
koniec II
kwartału

31 043

Aktywa z tytułu podatku odroczonego z uwzględnieniem odpisu
Tytuł odpisu

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Stan na
początek
roku
67 278

Zwiększenia

1 960

Zmniejszenia

38 603

Stan na
koniec I
kwartału
30 635

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Stan rezerw na zobowiązania w okresie 01.01.2008r. do 30.06.2008r. zmniejszył się o kwotę
276 tys. zł, przy czym rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w tym okresie
zwiększyła się o 4 354 tys. zł, pozostałe rezerwy zmniejszyły się o 4 630 tys. zł.

Tytuł rezerwy

Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne i
podobne
Pozostałe rezerwy

Stan na
początek
roku

18 520

Zwiększenia

Zmniejszenia

4 354

22 874

59 665
87 664

Stan na
koniec II
kwartału

59 665
2 348

6 978

83 034
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Odpisy aktualizujące wartość aktywów
W okresie od 01.01.2008r. do 30.06.2008r. zmniejszyły się odpisy aktualizujące wartość
aktywów o 1 384 tys. zł, przy czym odpisy na rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się o
2 228 tys. zł, odpisy na materiały zwiększyły się o 1 629 tys. zł, zmniejszyły się natomiast
odpisy na należności o 1 962 tys. zł, odpisy na produkty zwiększyły się o 1 294 tys. zł, a
odpisy z tytułu udzielonych pożyczek zmniejszyły się o 117 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
1 498 396

Zwiększenia

4 122

Zmniejszenia

6 350

16 757

Stan na
koniec II
kwartału
1 496 168
16 757

17 461

1 790

161

19 090

2 295

4 889

3 595

3 589

41 651

637

2 599

39 689

117

6 004

6 121
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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 „POLICE” 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.

Zobowiązania i należności warunkowe

Należności warunkowe

30.06.2008r. 31.12.2007r.
16 810
16 980

Od pozostałych jednostek
z tytułu należytego wykonania
postanowień umowy sprzedaży udziałów
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz pozostałych jednostek (z
tytułu):
udzielonych gwarancji i poręczeń

16 810

16 980

39 675

39 675

24 800

24 800

Udzielone gwarancje i poręczenia
pozostałym podmiotom:

14 875

14 875

z tytułu zabezpieczenia długu celnego
pozostałe

7 000
120

7 000
120

z tytułu należytego wykonania
postanowień umowy sprzedaży udziałów
Inne zobowiązania warunkowe

7 705
50

7 705
50
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Zmiany kapitałowe w spółce
W II kwartale 2008 r. Z.Ch. „Police” S.A. 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.
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INFORMACJA DODATKOWA
Omówienie wyników finansowych
Wynik finansowy
W II kwartale 2008 roku w dalszym ciągu trwała dobra koniunktura na rynkach
nawozowych. Trendy cenowe podstawowych produktów Spółki wykazywały tendencje
wzrostowe. Ceny nawozów DAP w Europie rosły na przestrzeni II kwartału osiągając pod
koniec czerwca poziom 1279 USD/tona na bazie fob Antwerp. Światowe ceny mocznika
systematycznie wzrastały, od poziomu 395 USD/tona fob Yuzhny i 385 USD/tona fob M.
Bałtyckie na koniec marca, do 627 USD/tona fob Yuzhny i 622 USD/tona fob M. Bałtyckie
na koniec czerwca. Ceny amoniaku, po niewielkim spadku w drugiej połowie kwietnia i w
maju, odrobiły straty powracając na koniec czerwca do poziomu 530 USD/tona fob Yuzhny.
Wzrost cen nawozów wynikał z utrzymywania się bardzo wysokiego popytu, mimo
zakończenia wiosennego sezonu sprzedaży nawozów. Odbiorcy dokonywali zwiększonych
zakupów, tworząc zapasy na sezon jesienny, próbując w ten sposób zabezpieczyć się
przed dalszym wzrostem cen nawozów.
Z drugiej strony rosły również kluczowe dla Spółki ceny surowców. Szczególnie wysoki
wzrost cen notowały fosforyty. Ze względu na długoterminowe kontrakty kończące się w II
kwartale bieżącego roku, nastąpił skokowy wzrost kosztów zaopatrzenia w surowce z
części kierunków zaopatrzenia. Największy był udziałem fosforytów marokańskich, których
ceny wzrosły o przeszło 500%. Fosforyty z Tunezji podrożały o 130% w stosunku do I
kwartału 2008 roku.
Pod koniec kwietnia zostały podniesione taryfy na gaz, co w przypadku Spółki oznacza
podwyżkę ceny tego surowca średnio o 12,5%.
Wyniki finansowe za II kwartał 2008 roku (mln
zł)

Marże zysku w II kwartale 2008 roku

778,5
02Q 2008

02Q 2008

02Q 2007

02Q 2007

423,6
20,4%

18%
159,0

142,7
22,6
Przychody

EBIT

124,3
33,3

EBITDA

16%

5%

7,9%

4,6%

19,6
Zysk netto

Marża EBIT

Marża EBITDA

Marża netto

Mimo niekorzystnych trendów po stronie surowcowej, dzięki aktywnej polityce cenowej
Spółki poziom marż uzyskanych w II kwartale 2008 roku był tylko nieznacznie niższy od
tych uzyskanych w I kwartale 2008 roku.
Przychody ze sprzedaży wzrosły o 84% w porównaniu z II kwartałem 2007 roku osiągając
wartość 778,5 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 180,7 mln zł. Spółka osiągnęła
zysk na działalności operacyjnej na poziomie 142,7 mln zł, co oznacza poprawę o ponad
120 mln zł w porównaniu z II kwartałem 2007 roku. Zysk netto wyniósł 124,3 mln zł.
W II kwartale Spółka zanotowała stratę w segmencie bieli tytanowej na poziomie 11,7 mln
zł. Dodatkowo, na wyniki tego okresu wpływ miała awaria w dostawie prądu, w wyniku
której przerwana została produkcja Spółki. Straty z tego tytułu zostały wycenione na 8,4
mln zł. Spółka czyni starania o odzyskanie strat wynikłych z tej awarii
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Działalność nawozowa generuje największe przychody ze sprzedaży i charakteryzuje się
największą dynamiką wzrostu przychodów. Udział nawozów w przychodach ze sprzedaży
wyniósł w II kwartale 2008 roku ponad 80%1. Taka silna koncentracja przychodów w tej
części działalności, implikuje duże uzależnienie się Spółki od koniunktury panującej w
nawozach. Obecna sytuacja na rynkach nawozów wskazuje w dalszym ciągu na potencjał
wzrostowy, jednakże wspomniana koncentracja sprzedaży w tym segmencie niesie ze
sobą ryzyko pogorszenia się poziomów osiąganych zysków, w przypadku niekorzystnej
zmiany trendu na tym rynku.
Wyniki kwartalne grupy kapitałowej Z.Ch. „POLICE” S.A. były zbliżone do wyników
podmiotu dominującego. Przychody ze sprzedaży wyniosły 779,2 mln zł, zysk na
działalności operacyjnej 138,2 mln zł, natomiast zysk netto 122,1 mln zł.
Sprzedaż
W II kwartale przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 778,5 mln zł, z tego na sprzedaż
produktów chemicznych przypadało 755,9 mln zł. Szczegółową strukturę sprzedaży
produktów chemicznych przedstawia wykres poniżej.
Struktura wartościowa sprzedaży produktów
w II kwartale 2008 roku (mln zł)
Chemikalia
58,3
7,7%
Biel
67,0
8,9%

Mocznik
118,1
15,6%

Struktura wartościowa sprzedaży nawozów
w II kwartale 2008 roku (mln zł)

Nawozy NPK
346,4
55%
Nawozy NP
166,1
22,0%

Mocznik
118,1
19%

Nawozy NPK
346,4
45,8%

Nawozy NP
166,1
26%

Nawozy
Nawozy
Wolumen tys. ton
Przychody mln zł

II kwartał 2008

383,9
630,6

II kwartał 2007

381,7
346,7

Spółka praktycznie nie odczuła zakończenia sezonu wiosennego sprzedaży nawozów.
Generowany popyt windował ceny. Związane to było z kupowaniem przez odbiorców na
zapas ze względu na spodziewane dalsze zwyżki cen nawozów w II półroczu 2008 roku.
Jednocześnie obserwuje się dynamiczny wzrost zapotrzebowania na nawozy w całej
Europie. Przyczyną takiego stanu jest dobra koniunktura na rynku rolnym – duże
zapotrzebowanie i osiągane wysokie ceny za podstawowe płody rolne. Wartość sprzedaży
nawozów w II kwartale 2008 r. wyniosła 630,6 mln zł, co oznacza wzrost o 82% w
porównaniu z II kwartałem 2007 roku.

1

Część mocznika jest sprzedawana do celów nienawozowych, jest zużywany m.in. w przemyśle meblarskim jako składnik do
produkcji klejów.
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Największy wzrost w tym segmencie zanotowały nawozy NPK, które uzyskały 55% udział
w całkowitej sprzedaży nawozów (346,4 mln zł) oraz prawie 46% udział w przychodach ze
sprzedaży wszystkich produktów. Tak dynamiczny wzrost przychodów z tych nawozów
wynikał przede wszystkim ze zwiększenia wolumenu sprzedaży w eksporcie oraz ze
wzrostów cen. W porównaniu z II kwartałem 2007 roku ceny dla nawozów NPK wzrosły o
ponad 80%, przy równoczesnym wzroście wolumenu o 23%. Wzrost wolumenu sprzedaży
na eksport wyniósł 66% przy nieznacznym spadku wolumenu sprzedaży krajowej. Drugim
pod względem przychodów asortymentem w segmencie były nawozy NP, których
sprzedano za 166,1 mln zł. Na przestrzeni roku ceny tych nawozów urosły o ponad 140%.
W przypadku mocznika wzrost przychodów z tytułu sprzedaży wyniósł 48,7% osiągając
wartość 118,1 mln zł. Średni wzrost cen zanotowany na przestrzeni roku wyniósł ponad
40%.
Chemikalia
Chemikalia
Wolumen tys. ton
Przychody mln zł

II kwartał 2008

II kwartał 2007

65,3
58,3

16,3
5,5

W II kwartale 2008 roku przychody ze sprzedaży chemikaliów wzrosły ponad 10-krotnie
w porównaniu z II kwartałem 2007 roku. Wzrost ten miał swoje źródło w uruchomieniu
sprzedaży wielkotonażowej amoniaku, którego Spółka sprzedała za blisko 50 mln zł. Udział
amoniaku w przychodach ze sprzedaży chemikaliów przekraczał 85%. Dynamicznie rośnie
udział Distarpolu®. W analizowanym kwartale jego sprzedaż wyniosła 3,6 mln zł, w tym
większość została sprzedana na eksport. Odnotowano ponadto wzrost przychodów ze
sprzedaży kwasu siarkowego o 45% w kraju i 79% w eksporcie, co wynikało z rosnących
cen siarki, które pociągają za sobą wzrost kosztów wytworzenia kwasu siarkowego.
Biel tytanowa
Biel tytanowa
Wolumen tys. ton
Przychody mln zł

II kwartał 2008
13,3
67,0

II kwartał 2007
10,1
61,7

Mimo niekorzystnej sytuacji na światowym rynku pigmentów tytanowych łączna wielkość
sprzedaży bieli tytanowej w II kwartale 2008 roku wyniosła 13,3 tys. ton i była wyższa o 3,2
tys. ton od osiągniętej w II 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 II kwartale były niższe od
uzyskanych w II kwartale 2007 roku, o blisko 20% zarówno w kraju jak i w eksporcie.
Koszty
W II kwartale 2008 roku nastąpił wzrost kosztów rodzajowych Spółki o 66% w porównaniu
z II kwartałem ubiegłego roku. Największy wpływ na wzrost kosztów rodzajowych miały
dynamiczne rosnące ceny surowców do produkcji nawozów. Ponadto wzrosły koszty
remontów oraz usług transportowych.
W strukturze kosztów rodzajowych Spółki dominującą pozycję (ponad 70%) stanowią
koszty zużycia materiałów i energii. Największy udział w kosztach zużycia materiałów
i energii mają kolejno: koszt zużycia fosforytów, gazu ziemnego i soli potasowej stanowiące
odpowiednio 27,3%, 26,6% i 19,7% w strukturze zużycia materiałów i energii. W wyniku
rosnących dynamicznie cen soli potasowej, fosforytów oraz siarki systematycznie spada
udział gazu w kosztach Spółki
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Struktura kosztów w układzie
rodzajowym

II kwartał
2008

Amortyzacja

2,50%

Zużycie materiałów i energii

71,00%

Usługi obce

15,00%

Wynagrodzenia, narzuty i poz.
Świadczenia

8,60%

Podatki i opłaty

2,30%

Pozostałe koszty rodzajowe

0,60%

Struktura kosztów rodzajowych w II kwartale 2008 roku
Zużycie
materiałów i
energii
71%

Amortyzacja
2%

Usługi obce
15%
Pozostałe koszty
rodzajowe
1%
Podatki i opłaty
2%

Wynagrodzenia
narzuty i poz.
świadczenia
10%

W analizowanym okresie udział gazu jako surowca spadł o 2,1 punktu procentowego w
porównaniu z I kwartałem 2008 roku, mimo podwyższenia jego ceny pod koniec kwietnia o
12,5%. W kolejnych kwartałach przewiduje się dalszy spadek udziału gazu, ze względu na
dynamiczne wzrosty cen innych surowców do produkcji nawozów. Drugą pod względem
wartości pozycję kosztów rodzajowych stanowiły koszty usług obcych, które osiągnęły 15%
udziału w strukturze tychże. W II kwartale nastąpił ich wzrost o 29,6% w porównaniu z II
kwartałem 2007 roku, głównie ze względu na wzrost kosztów usług remontowych i
transportowych.
Struktura kosztów zużycia materiałów i energii:
Struktura zużycia kosztów surowców
02Q 2008
i energii
Gaz

26,6%

Sól potasowa

19,7%

Fosforyty

27,3%

Energia

5,7%

Węgiel

3,1%

Siarka

7,1%

Szlaka tytanowa

1,0%

Ilmenit

1,1%

Inne

8,3%

Struktura kosztów zużycia materiałów i energii w II kwartale
2008 roku

Węgiel
3%

Siarka
7%

Szlaka tytanowa
1%
Ilmenit
1%

Inne
8%

Energia
6%
Gaz
27%

Fosforyty
27%
Sól potasowa
20%

Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz
istotne dokonania i niepowodzenia Emitenta w I kwartale 2008 roku
Surowce
W II kwartale 2008 pogłębiły się niekorzystne relacje w obszarze rynku surowców
– ceny surowców nadal dynamicznie rosły.
W stosunku do I kwartału ceny fosforytów z Tunezji wzrosły o 130%, z Maroka
o przeszło 500%. Po roku przerwy powrócono do realizacji zamówień na dostawy
fosforytów jordańskich. Odbiory z Syrii w dalszym ciągu realizowane są wyłącznie w
drodze umów spotowych.
Ceny soli potasowej z kierunku wschodniego (AurePio i BPC) w II kwartale wzrosły o 13%
w stosunku do I kwartału. W kolejnych okresach nastąpi zdecydowanie większy wzrost cen
wschodniej soli. Ceny soli niemieckiej pozostały w II kwartale na takim samym poziomie jak
w I (warunki cenowe ustalane są na pół roku).

Noty przedstawione na stronach od 21 do 27 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego jednostkowego go sprawozdania finansowego

31

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Informacja dodatkowa
za okres od 1.04.2008 do 30.06.2008 r.

Ceny krajowej siarki w II kwartale pozostały bez zmian w stosunku do wcześniejszego
okresu. Siarka z eksportu po znacznym wzroście, jaki nastąpił w marcu, w II kwartale
utrzymała się na niezmienionym poziomie cenowym.
Na szlakę i ilmenit obowiązują ceny całoroczne.
Decyzją z dnia 10.04.2008 r. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na gaz
ziemny dostarczany przez PGNiG S.A., które weszły w życie od 25.04.2008 r. i będą
obowiązywały do 31.03.2009 r. Dla Z.Ch. „POLICE” S.A. skutkuje to wzrostem cen
surowca o około 12,5%.
Produkty
Nawozy
W II kwartale utrzymał się rosnący trend światowych cen DAP-u. W Ameryce ceny rosły
systematycznie do początku maja, potem nastąpił nieznaczny spadek. W efekcie na koniec
maja ceny na bazie fob Tampa wynosiły 1150 USD/tona. Natomiast w Europie cena DAP
rosła w całym okresie II kwartału, osiągając na koniec czerwca poziom 1279 USD/tona na
bazie fob Antwerp.
Światowe ceny mocznika w okresie II kwartału systematycznie wzrastały, od poziomu 395
USD/tona fob Yuzhny i 385 USD/tona fob M.Bałtyckie na koniec marca, do 627 USD/tona
fob Yuzhny i 622 USD/tona fob M.Bałtyckie na koniec czerwca.
Biel tytanowa
Światowe ceny bieli w okresie II kwartału nie uległy zmianie. Nadal ceny dyktowane przez
największych światowych producentów mieszczą się średnio w widełkach <2,04; 2,32>
EUR/kg.
Chemikalia
Ceny amoniaku, po niewielkim spadku, który rozpoczął się w pierwszej połowie kwietnia i
trwał do końca maja, powróciły na koniec czerwca do poziomu 530 USD/t fob Yuzhny.
Kursy walut
W kwietniu br. RPP zostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W
komunikacie po decyzji jako uzasadnienie podano spowolnienie gospodarcze na świecie
oraz silną aprecjację złotego, które osłabiają presję inflacyjną w kraju. Euro przez cały
kwiecień osłabiało się do polskiej waluty, od poziomu 3,49 na początku miesiąca, minimum
osiągając w połowie miesiąca (3,39). W trzeciej dekadzie kwietnia złoty osłabił się w
stosunku do wszystkich walut, w tym do euro, do poziomu 3,46. Bezpośrednimi
przyczynami chwilowej korekty na parach złotowych było dynamiczne umocnienie się
dolara na parze EUR/USD. Eurodolar, po osiągnięciu rekordowego poziomu 1,60,
zniżkował w ciągu kilku dni do 1,54, oddziałując na parę USD/PLN, która również po
osiągnięciu historycznego minimum 23 kwietnia (2,13), odbiła się do poziomu 2,23 pod
koniec miesiąca.
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W maju RPP kontynuowała przerwę w zacieśnianiu polityki monetarnej. Jednocześnie
komunikat po decyzji nie pozostawił wątpliwości, że następnej podwyżki stóp procentowych
należy oczekiwać w czerwcu. Nasza waluta kontynuowała proces aprecjacji wobec
głównych walut. W pierwszej połowie miesiąca kurs przełamał psychologiczne poziomy
3,40 zł za euro i 2,20 zł za dolara. Proces aprecjacji trwał, sprowadzając parę EUR/PLN do
poziomu 3,3660 i USD/PLN do 2,14. Sile złotego sprzyjała słabość dolara, który
deprecjonował w stosunku do euro do poziomu 1,58. Pod koniec maja para EUR/USD
oddała część wzrostów. Korekta sprowadziła eurodolara do poziomu 1,54, co przełożyło
się na krótkotrwałe osłabienie złotego do poziomu 3,40. Czwarty tydzień maja sprzyjał
ponadto większym wahaniom na parach złotowych z powodu długiego weekendu w Polsce
i mniejszej płynności na rynku.
W czerwcu RPP podwyższyła stopy procentowe. Obecnie stopa referencyjna wynosi
6,25%. Przez cały czerwiec para EUR/PLN poruszała się w konsolidacji, w obszarze 3,353,40, z lekką tendencją do umocnienia złotego pod koniec miesiąca. Popyt na złotego
generował głównie kapitał zagraniczny, inwestujący w polską walutę pod spodziewaną
podwyżkę stóp przez NBP. Para USD/PLN naśladowała ruchy na eurodolarze. W połowie
miesiąca, po silnej korekcie euro do dolara i osiągnięciu poziomu 1,53, złoty osłabił się do
amerykańskiej waluty do poziomu 2,23. W drugiej połowie miesiąca trwało dynamiczne
odreagowanie przejściowej deprecjacji złotego. Na koniec czerwca dolar osiągnął kolejne
historyczne minimum wartości wobec polskiej waluty, osiągając poziom 2,1150.

Inwestycje i rozwój
Modernizacja kompresorów gazu syntezowego i wymiana turbiny kompresora CO2.
Planowane nakłady 28,2 mln zł
Zadanie w trakcie realizacji.
Nakłady (stan na 04.08.2008) - 23,8 mln zł
Planowany termin zakończenia inwestycji – III kwartał 2009 roku
Celem inwestycji jest redukcja zużycia pary wysokoprężnej do produkcji amoniaku.
W dniu 31.03.2008 roku odebrano od firmy ENERGOMONTAŻ–CHORZÓW Spółka z o.o.
dokumentację techniczną związaną z montażem nowej turbiny na instalacji. W dniu
11.04.2008 roku wystawiono zamówienie do Remech Sp. z o.o. (Generalny Wykonawca)
na wymianę turbiny oraz przekazano wykonawcy całą dokumentację związaną z wymianą.
Z uwagi na trudności z dostawą armatury i orurowania (oferty gwarantują dostawę w IV
kwartale 2008 roku, kiedy warunki atmosferyczne utrudnią prace spawalnicze), montaż
turbiny i zakończenie inwestycji przesunięte zostały na II/III kwartał 2009 roku.
Uchwałą Zarządu Nr 1277/IV/08 z dnia 21.04.2008 roku oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr
95/IV/08 z dnia 29.04.2008 roku, uruchomiona została rezerwa budżetowa zadania w
wysokości 10% tj. 2,56 mln.
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Optymalizacja produkcji amoniaku (system APC)
Planowane nakłady 2 mln zł.
Zadanie w stadium przedinwestycyjnym.
Planowany termin realizacji projektu – 2008/2009
Nakłady (stan na 04.08.08) – brak nakładów
Celem projektu jest optymalizacja procesu produkcji amoniaku, a co za tym idzie redukcja
kosztu jednostkowego.
Otwarcie zadania uzależnione jest od realizacji projektów, w istotny sposób wpływających
na pracę instalacji:
−

wymiana rur katalitycznych - zadanie zakończone w dniu 30.11.2007.

−

analiza gazów procesowych metodą spektrometrii masowej - zadanie w trakcie
realizacji, planowany termin zakończenia zadania – I kwartał 2009 roku.
Wystawiono wniosek na zwiększenie budżetu.

−

modernizacja kompresorów gazu syntezowego i wymiana turbiny kompresora CO2
- zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia: III kwartał 2009 roku.

−

wymiana palników w 11/12B304 – faza przedinwestycyjna projektu. Trwają
uzgodnienia z wykonawcą audytu energetycznego.

−

chłodnice amoniakalne gazu syntezowego – faza przedinwestycyjna projektu.
Trwają rozmowy z Chemeko w sprawie wykonania projektu technologicznego.

−

modernizacja obwodów wyjściowych i wejściowych systemu sterowania TDC
3000X - zadanie w trakcie realizacji, zakończenie projektu wymaga postoju całej
instalacji. Przewidywany termin zakończenia - listopad 2008.

−

expander gazu – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia
zadania: 30.08.2008.

−

modernizacja systemu sterowania TDC3000 - uruchomienie zadania przewiduje się
w październiku. W 2008 roku wykonany zostanie wyłącznie projekt.

Przeprowadzono wstępne rozmowy dotyczące optymalizacji produkcji amoniaku z firmą
Foxboro. Obecnie trwa modernizacja wybranych węzłów produkcyjnych, która pozwoli
sparametryzować proces. Umożliwi również przygotowywanie danych wyjściowych do
optymalizacji procesu, szczególnie w zakresie analizy wpływu parametrów gazów na
proces produkcji amoniaku.
Expander gazu
Planowane nakłady 8,6 mln zł
Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
Planowany termin zakończenia – 30.08.2008
Nakłady (stan na 04.08.2008) – 3,7 mln zł
Dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 4,0 mln
Inwestycja proekologiczna, mająca na celu ograniczenie zużycia energii.
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Inwestycja uzyska dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Umowy nr
WKP_1/2.4.1/3/2005/37/84/u z NFOŚiGW wraz z Aneksami nr 1, nr 2 , nr 3 i nr 4 w
wysokości 4,0 mln złotych, z terminem zakończenia inwestycji do 30.08.2008 roku i
rozliczeniem do 25.09.2008 roku.
Wykonano główny budynek oraz plac zewnętrzny. Zamontowano w budynku główne
urządzenie tj. expander z generatorem. Firma SPILLING Energie Systeme GmbH
zakończyła główne prace montażowe łącznie z osprzętem expandera wewnątrz budynku, a
obecnie wykonuje instalacje elektryczne i sygnalizacyjne. Na ukończeniu są roboty
instalacyjne gazu i kondensatu od przyłączy do budynku expandera. Trwają prace na
instalacji elektrycznej i AKP. Zaawansowanie całości prac wynosi ok. 98%.
Główny wykonawca inwestycji P.R.I. „POL-AQUA” S.A., który nie dotrzymał terminu
umownego przekazania expandera gazu do eksploatacji tj. do dnia 25.04.2008 roku,
wystąpił z wnioskiem o zmianę umownego terminu zakończenia prac na 30.08.2008 roku.
Ustalenie treści Aneksu nr 4 do Umowy z P.R.I „POL-AQUA” S.A. kończącego zadanie
oraz rozliczenie kar umownych uwarunkowane jest podpisaniem Aneksu Nr 5 do Umowy o
dofinansowanie z NFOŚiGW, przesuwającego termin zakończenia inwestycji z 30.08. na
30.09. br., z rozliczeniem inwestycji do 25.10.2008 roku.
Zwiększenie wydajności instalacji mocznika o 200.000 ton/rok
Planowane nakłady 125 mln zł
Zadanie w stadium przedinwestycyjnym.
Nakłady (stan na 04.08.08) – brak nakładów
Celem projektu jest zwiększenie zdolności produkcyjnych instalacji mocznika do 600.000
ton/rok, obniżenie kosztów produkcji mocznika oraz zmniejszenie oddziaływania instalacji
mocznika na środowisko.
Uchwałą Nr 1260/IV/08 Zarządu Z.Ch. „Police” S.A. z dnia 7.04.2008 roku oraz Uchwałą Nr
105/IV/08 Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. z dnia 16.05.2008 roku wprowadzona
została zmiana celu inwestycyjnego, który ma być finansowany ze środków pochodzących
z podwyższenia kapitału zakładowego. Cel inwestycyjny pn. „Modernizacja instalacji do
produkcji bieli tytanowej” zastąpiono celem pn. „Zwiększenie wydajności instalacji
mocznika o 200.000 ton/rok”. O powyższym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
22/2008 z dnia 16.05.2008r.
Za zasadnością uruchomienia zadania inwestycyjnego „Zwiększenie wydajności instalacji
mocznika o 200 000 ton/rok” przemawiają:
−

przewidywany wzrost popytu globalnego na mocznik rzędu 2,4% rocznie do roku
2016.

−

przewidywany wzrost popytu na mocznik na rynku lokalnym.

−

inwestycja prowadzona będzie na podstawie licencji i know-how firmy Stamicarbon,
która posiada duże doświadczenie i bogate referencje w rozbudowie i modernizacji
instalacji mocznikowych w Europie i na świecie.

−

wykonana analiza efektywności inwestycji wykazuje następujące wskaźniki
ekonomiczne: NPV= +68 mln złotych, IRR= 21%,

−

inwestycja pozwoli na optymalne wykorzystanie pracy obecnie pracującej instalacji
mocznika i pozwoli obniżyć wskaźniki zużycia amoniaku, energii elektrycznej, wody
chłodniczej i pary.
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Za odstąpieniem od realizacji rozbudowy instalacji bieli tytanowej do zdolności
produkcyjnej 65 000 ton/rok przemawiają:
−

prognozy na przyszłość nie przewidują znaczącego wzrostu cen bieli tytanowej.
Obecne ceny pozostają poniżej poziomu reinwestowania, dlatego wszyscy czołowi
producenci bieli oczekują sposobności podwyżki, tym bardziej że w ostatnich latach
ponieśli bardzo wysokie koszty związane z dostosowaniem swoich instalacji do
bardzo ostrych wymagań środowiskowych.

−

przedłużający się okres stagnacji cenowej w obliczu wzrostu cen surowców,
mediów energetycznych i kosztów pracy może spowodować dalszy spadek
rentowności instalacji, zwłaszcza tych zlokalizowanych w Unii Europejskiej.
Symptomem tej sytuacji są ujemne wyniki finansowe niektórych instalacji i związane
z tym zapowiedzi ich odsprzedaży lub wręcz zamknięcia.

−

w związku z ww. zmianami dokonano na nowo wyceny nakładów inwestycyjnych
oraz wyceny wskaźników ekonomicznych opłacalności inwestycji rozbudowy bieli
tytanowej do 65 000 t/rok. Według uaktualnionej wyceny wykonanej przez
KONCEPT Sp. z o.o. nakłady inwestycyjne na inwestycję związaną z rozbudową
instalacji bieli tytanowej wynoszą 389,4 mln zł.

Wykonana przez Dział Controllingu aktualizacja opłacalności inwestycji wykazała, że NPV
dla tej inwestycji wynosi minus 342,2 mln zł. Wnioskiem z analizy było stwierdzenie, że
rozbudowa instalacji bieli tytanowej do 65 000 t/rok nie spełnia kryterium opłacalności.
Modernizacja Wytwórni NPK II
Planowane nakłady 35 mln zł
Realizacja w latach 2008-2010
Zadanie w trakcie realizacji.
Nakłady (stan na 04.08.08) – 61 tys. zł
Głównym celem modernizacji instalacji NPK II jest poprawa jakości produktu, podniesienie
wydajności produkcji nawozów NPK oraz możliwość produkcji DAP. Modernizacja
istniejącej instalacji skutkowałaby również poszerzeniem asortymentu produkowanych
nawozów o takie, które do tej pory, ze względu na ograniczenia technologiczne, nie mogły
być produkowane (np. formuły wysokoazotowe). Ponadto przybędzie możliwość
alternatywnej produkcji Polidapu aktualnie wytwarzanego na instalacji NP. Dzięki inwestycji
osiągnięta zostanie również oszczędność w zużyciu energii elektrycznej oraz surowców
oraz poprawione wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Uchwałą Nr 1161/IV/08 Zarządu Z.Ch. „Police” S.A. z dnia 22.01.2008 roku oraz Uchwałą
Nr 48/IV/08 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.01.2008 roku otwarte zostało zadanie
inwestycyjne pn. „Modernizacja Wytwórni NPK II”. W pierwszym etapie realizacji inwestycji
wykonana zostanie techniczna analiza modernizacji instalacji NPK II. Wskaże ona kierunki
możliwej modernizacji instalacji, które następnie zostaną szczegółowo opisane w projekcie
Basic Engineering. W ramach otwartego zadania zostaną również zakupione urządzenia
firmowe oraz licencje dla dwóch linii produkcyjnych. Planowany budżet: 4 mln zł.
Przewidywany termin zakończenia: 6 miesięcy od daty podpisania kontraktu. W chwili
obecnej prowadzone są rozmowy z firmą INCRO S.A.
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Dywersyfikacja zaopatrzenia w kwas fosforowy/Budowa Terminala Kwasu Fosforowego
Planowane nakłady 70 mln zł
Zadanie w stadium przedinwestycyjnym.
Nakłady (stan na 04.08.2008) – 206.200 zł
Zakończone zostały prace nad projektem zakupu kwasu fosforowego przez Zakłady
Chemicznych „POLICE” S.A. Projekt zawiera analizę techniczną oraz ekonomiczną
planowanego przedsięwzięcia. Powyższy materiał zostanie przedstawiony Zarządowi
Spółki celem jego analizy.
Uchwałą nr 1305/IV/08 Zarządu z dnia 27.05.2008 roku oraz Uchwałą nr 158/IV/08 Rady
Nadzorczej Spółki z dnia 20.06.2008 roku udzielono została zgoda na wykonanie
dokumentacji dla projektu „Budowa magazynu kwasu fosforowego”. Wartość dokumentacji
- 800.000 zł. Wartość całej inwestycji - 46.696.000 zł. Park magazynowy na kwas
fosforowy jest jednym z etapów budowy terminala. Umożliwi on w przyszłości
przechowywanie importowanego kwasu fosforowego.
Zespół projektów w zakresie modernizacji energetyki
Nakłady poniesione w związku z realizacją wszystkich inwestycji energetycznych do dnia
4.08.2008 roku wynoszą 18 mln zł.
W ramach Programu Inwestycji Rozwojowych z obszaru energetyki realizowanych jest 19
cząstkowych zadań inwestycyjnych o łącznym budżecie 23,8 mln zł, z czego 5 projektów
znajduje się w trakcie realizacji, 14 zadań inwestycyjnych zakończono. Łączne nakłady
poniesione w związku z realizacją inwestycji z obszaru Programu Inwestycji Giełdowych do
dnia 4.08.2008 roku wynoszą 45,7 mln złotych.
Instalacja do suszenia siarczanu żelaza II
W dniu 30.04.2008 roku zakończona została inwestycja pn. „Budowa instalacji do suszenia
siarczanu żelazawego w postaci siedmiowodnego siarczanu żelazawego”. Z.Ch. „POLICE”
SA uruchomiły jedyną w Polsce instalację do suszenia siarczanu żelaza II, który jest
produktem ubocznym produkcji bieli tytanowej. Inwestycja ta pozwoli zagospodarować - z
zyskiem - 40 tysięcy ton siarczanu rocznie. Wartość inwestycji – 16,5 mln zł, z czego
uzyskane dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 7,5 mln zł.
Sezonowość działalności
W kwietniu zakończył się główny, wiosenny sezon sprzedaży nawozów. Jednak w związku
z sytuacją jaka panuje na rynku nawozów, pomimo zakończenia szczytu sezonu sprzedaży
nadal utrzymywał się bardzo wysoki popyt. Częściowo wiązało się to z faktem, że odbiorcy
dokonywali zwiększonych zakupów, tworząc zapasy na sezon jesienny, w celu uniknięcia
kosztów związanych z postępującym wzrostem cen nawozów. Z drugiej strony w całej
Europie notuje się dynamiczny wzrost zapotrzebowania na nawozy (efekt dobrej
koniunktury na rynku rolnym - duże zapotrzebowanie i osiągane wysokie ceny za
podstawowe płody rolne). W związku z korzystną sytuacją w segmencie nawozów podjęto
decyzję o rezygnacji z wiosennej kampanii promocyjnej na rynku krajowym.
W sprzedaży bieli tytanowej II kwartał to początek sezonu sprzedaży dla sektora powłok
oraz zwiększonego popytu ze strony nabywców należących do tej grupy.
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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 30.06.2008 wynosił: 1 EUR = 3,3542 PLN (tabela nr 126/A/NBP/2008)
kurs na 31.12.2007 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.-06.2008 wynosił 1 EUR = 3,4776 PLN
kurs średni w okresie 01.-06.2007 wynosił 1 EUR = 3,8486 PLN
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie
wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Emisja, wykup, spłata papierów wartościowych
W II 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 rozdz. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe str. 15
oraz w rozdz. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na str. 26.

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
„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.

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

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
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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
Trwają postępowania dotyczące zbycia udziałów spółek: Transtech Sp. z o.o., Koncept
Sp. z o.o. oraz Supra Sp. z o.o. W II kwartale 2008r. nie zbyto udziałów żadnej spółki.
Kemipol Sp. z o.o. i Koncept Sp. z o.o. wypłaciły dywidendę za 2007r.
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.
Informacje istotne dla oceny Emitenta, które nie zostały przedstawione w innych
częściach raportu
Zmiany w składzie Zarządu
W
dniu 9.04.2008 roku Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego
postępowania kwalifikacyjnego, powołała z dniem 9.04.2008 roku na wspólną kadencję,
która upływa z dniem 6.09.2008 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Dyrektora
Handlowego Pana Sławomira Winiarskiego.
O powyższym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 12/2008 z dnia 8.04.2008 r.
W dniu 16.05.2008 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu Z.Ch.
„POLICE” S.A. następujące osoby:
− Wiceprezesa Zarządu pana Zbigniewa Koźlarka, który pełnił w przedsiębiorstwie
Emitenta funkcję Dyrektora Techniczno – Produkcyjnego,
− Wiceprezesa Zarządu pana Andrzeja Niewińskiego, który pełnił w przedsiębiorstwie
Emitenta funkcję Dyrektora Ekonomicznego.
O powyższym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 23/2008 z dnia 16.05.2008 r.
W dniu 25.06.2008 roku Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego
postępowania kwalifikacyjnego, powołała z dniem 25.06.2008 roku na wspólną kadencję,
która upływa z dniem 6.09.2008 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Dyrektora
Ekonomicznego Pana Artura Rzempałę.
Emitent poinformował o powyższym w raporcie bieżącym nr 33/2008 z dnia 25.06.2008r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
W dniu 10.04.2008 roku na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch.
"POLICE” S.A. ze składu Rady Nadzorczej Z.Ch. "POLICE” S.A. zostały odwołane
następujące osoby:
1. Jan Bis
2. Leszek Droździel
3. Mariusz Piotrowski
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a powołano następujące osoby:
4. Wojciech Drożdż
5. Marcin Likierski
6. Halina Trzcińska
Spółka informowała o powyższej decyzji w raporcie bieżącym nr 14/2008 z dnia
10.04.2008 r.
W dniu 4.06.2008 r. Spółka została poinformowana przez Panią Agnieszkę Małachowską o
jej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Z. Ch. „POLICE” S.A. z dniem
4.06.2008 r.
O powyższym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26/2008 z dnia 4.06.2008r.
Skutki awarii energetycznej
W dniu 8.04.2008 r. doszło w województwie zachodniopomorskim do poważnej awarii
energetycznej, powodującej kilkunastogodzinną przerwę w dostawie prądu między innymi
do Z.Ch. „POLICE” S.A. W wyniku braku dostaw energii elektrycznej Z.Ch. „POLICE” S.A.
zostały zmuszone do zaprzestania procesu produkcyjnego, a co za tym idzie poniosły
straty finansowe. Awaria spowodowała również uszkodzenie urządzeń wykorzystywanych
przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności.
Po dokładnym podliczeniu kosztów Spółka wystąpiła do PSE-Operator S.A. Warszawa
i do ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań z żądaniem zapłaty kwoty 8 425 074,50 tytułem
odszkodowania za szkody poniesione przez Z.Ch. „POLICE” S.A. wynikające ze
wstrzymania dostaw energii elektrycznej do Spółki.
Umowy znaczące
W
dniu 7.04.2008r.
Z.Ch.
"POLICE"
S.A.
zawarły
aneks
do umowy
z dnia 1.06.2006r. z Przedsiębiorstwem Państwowym Polska Żegluga Morska na transport
drogą morską surowców fosforonośnych z Maroka i Tunezji do Polic w latach 2007-2011, o
której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2006 z dnia 1.06.2006r. Zawarcie
aneksu ustalającego nowe parametry wielkości ładunków i stawki frachtowe spowodowało,
że szacunkowa łączna wartość świadczeń wynikających z umowy obliczana za cały okres
obowiązywania zwiększyła się do kwoty 372 000 tys. zł (poprzednio 250 000 tys. zł). O
powyższym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 13/2008 z dnia 9.04.2008r.
W dniu 5.05.2008 r. otrzymał informację o zawarciu w dniu 1.05.2008r. umowy z firmą Yara
Switzerland Ltd. Po zawarciu wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych z
podmiotami grupy Yara w okresie od daty przekazania raportu bieżącego nr 27/2007
dotyczącego umów z podmiotami grupy Yara (24.05.2007r.) do 5.05.2008 r. wyniosła 94
290 tys. zł. Spośród tych umów umową o największej wartości była umowa sprzedaży
amoniaku na rzecz YARA Switzerland Ltd. z dnia 10.01.2008 r., o wartości 27.552 tys. zł.
Warunki zawarcia umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych do tego
typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą - suma wartości umów zawartych z
grupą Yara od daty przekazania ostatniego raportu bieżącego dotyczącego umów z
podmiotami tej grupy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. „POLICE” S.A. (na dzień
31 grudnia 2007 r. kapitały własne Z. Ch. „POLICE” S.A. wynosiły 915.884 tys. zł). O
powyższym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 20/2008 z dnia 5.05.2008r.
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List intencyjny z Zakładami Azotowymi Puławy
W dniu 7.05.2008r. Zakłady Chemiczne „POLICE” SA i Zakłady Azotowe w Puławach
podpisały List Intencyjny o współpracy. List Intencyjny obowiązuje do dnia 30.06.2009
roku. W tym czasie obie Spółki mają określić zasady współpracy w obszarach takich jak
usprawnienie procesu sprzedaży produktów, prowadzenie wspólnych badań i projektów
badawczo – rozwojowych, poszerzenie oferty o nowe produkty czy przygotowanie nowych
wspólnych projektów inwestycyjnych, które pozwolą na zminimalizowanie kosztów i ryzyka
biznesowego prowadzonej działalności. Obie firmy zdecydowały też o zbadaniu możliwość
wspólnego pozyskiwania i zakupu surowców niezbędnych do produkcji. Do prowadzenia
działań powołane zostaną Zespoły do prac nad poszczególnymi projektami. Spotkania
zespołów, w których uczestniczyć będą również Członkowie Zarządów obu firm, odbywać
się będą nie częściej niż raz na kwartał i nie rzadziej niż raz na pół roku.
Awans do mWIG40
Z.Ch. „POLICE” SA. awansowały z indeksu sWIG80 do mWIG40. Podstawą wpisania
Spółki na listę uczestników indeksu mWIG40 były obroty za okres 12 miesięcy i
kapitalizacja w wolnym obrocie na dzień rankingu (po ostatniej sesji kwietnia). Zmiana ta
nastąpiła po sesji 20.06.2008r.
Akcjonariat
AKCJONARIUSZ

Ilość akcji

Ilość
głosów

Wartość
nominalna

Udział

SKARB PAŃSTWA2

51 149 940

51 149 940

511 499 400

68,20%

OFE PZU „Złota Jesień”
Pozostali akcjonariusze

4 195 052
19 655 008

4 195 052
19 655 008

41 950 520
196 550 080

5,59%
26,21%

Razem

75 000 000

75 000 000

750 000 000

100,00%

2

Ilość akcji ustalona przez Emitenta w wyniku przeprowadzonej oceny realizacji procesu nieodpłatnego
wydawania akcji osobom uprawnionym.
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Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące
Stan na dzień
przekazania
poprzedniego
raportu

ZARZĄD
Ryszard Siwiec

Wskazanie zmian w stanie
posiadania
NABYCIE

Stan na dzień
przekazania
raportu

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

2 360

-

1 860

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 II 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 surowców i cen produktów w kolejnym kwartale
Surowce
W trzecim kwartale spodziewane są dalsze wzrosty cen surowców. Zgodnie
z przewidywaniami ceny soli potasowej wzrosną nawet o ponad 90%, ceny fosforytów
tunezyjskich będą w trzecim kwartale wyższe o około 120%, marokańskich o około 10%.
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Produkty
W związku z tegoroczną klęską suszy, która będzie miała niewątpliwy wpływ na wyniki
tegorocznych zbiorów i kondycję rolnictwa, istnieje zagrożenie, że w drugiej połowie roku
może nastąpić spowolnienie dynamiki popytu na nawozy. Słabsze plony mogą negatywnie
odbić się na możliwościach zakupowych odbiorców finalnych, co w połączeniu z wysokimi
(i stale rosnącymi) kosztami wytwarzania nawozów, zmuszającymi producentów do
wprowadzania podwyżek cen, może skutkować osłabieniem sprzedaży tej grupy
produktów.
Wobec zagrożenia okresowego spadku kondycji rolników, Spółka bierze pod uwagę
uruchomienie jesiennej akcji promocyjnej na nawozy.
Postępująca dekoniunktura na rynku pigmentów, spadek popytu na pigmenty związany z
pogorszeniem sytuacji na rynku budowlanym (spadek liczby inwestycji developerskich),
wzrost konkurencji producentów ze strefy dolarowej związany z bardzo słabą pozycją
amerykańskiej waluty, silna pozycja złotówki niekorzystnie wpływająca na wyniki sprzedaży
eksportowej będą w kolejnym okresie skutkować dalszym spadkiem opłacalności
sprzedaży bieli. Istnieje duże ryzyko dalszego spadku cen, połączonego ze spadkiem
popytu – dzięki akcji promocyjnej zainicjowanej w II kwartale kontrahenci dokonali w tym
okresie zwiększonych zakupów w celu wypracowania maksymalnych rabatów, w III
kwartale należy się więc spodziewać spadku dynamiki sprzedaży.
Zdarzenia po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej
W dniu 15 lipca 2008r. Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego
postępowania kwalifikacyjnego, powołała z dniem 15 lipca 2008 roku na wspólną kadencję,
która upływa z dniem 6 września 2008 roku 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 lipca 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
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Zmiana struktury akcjonariatu
W dniu 16 lipca 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 lipca 2008 roku Zarząd Z.Ch. "POLICE" S.A. otrzymał od Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A. informację, że jest posiadaczem 6.607.966 akcji Spółki. 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 sierpnia 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 akcjonariuszy 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:
AKCJONARIUSZ
SKARB PAŃSTWA
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
OFE PZU „Złota Jesień”
ING TFI S.A.
Pozostali akcjonariusze
Razem
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Noty przedstawione na stronach od 21 do 27 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego jednostkowego go sprawozdania finansowego

44

