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Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie
ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
- poszczególe pozycje aktywów i pasywów przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu
kurs na 31.03.2009 r. wynosił: 1 EUR = 4,7013 PLN (tabela nr 63/A/NBP/2009)
kurs na 31.13.2008 r. wynosił: 1 EUR = 4,1724 PLN (tabela nr 254/A/NBP/2008)
- 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.-03.2009 r. wynosił 1 EUR = 4,5994 PLN
kurs średni w okresie 01. 03.2008 r. wynosił 1 EUR = 3,5574 PLN
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w
tysiącach złotych przez kurs wymiany.
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.01.2009r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

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

31.03.2009 r.

31.12.2008 r.

801 538
4 410
24 781
37 757
576

810 087
4 846
24 781
36 629
1 575

42 963
912 025

48 187
926 105

384 649
250 793
509

608 003
191 087
2 187

160 917

139 174

796 868

940 451

1 708 893

1 866 556

31.03.2009 r.

31.12.2008 r.

750 000
76 248
-44 804
781 444
6 426
787 870

750 000
76 248
129 739
955 987
6 598
962 585

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych

67 231

67 231

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

55 097

55 097

4 059
18 329
144 716

3 882
19 220
145 430

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

415 452
94 385
173
183 408
49 343
7 099
26 447
776 307

398 352
145 230
164
128 573
51 546
7 099
27 577
758 541

1 708 893

1 866 556

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Noty przedstawione na stronach od 8 do 12 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.01.2009r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk brutto na sprzedaży

od 01.01.2009 r.
do 31.03.2009 r.
518 034
-545 234
-27 200

od 01.01.2008 r.
do 31.03.2008 r.
707 049
-513 443
193 606

Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody/ koszty operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej

-17 780
-24 751
-17 001
-86 732

-19 264
-24 475
293
150 160

Przychody/Koszty finansowe
Udziały w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
Dochody z tytułu udziałów w jednostkach powiązanych

-83 886

3 691

1 128

1 461

Zysk przed opodatkowaniem

-169 490

155 312

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

-5 225
-1
-5 224
-174 715

-24 658
-23 169
-1 489
130 654

Przypadający na:
akcjonariusza jednostki dominującej
udziały mniejszości

-174 543
-172

130 687
-33

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

-2,33

1,74

-2,33
-2,33

1,74
1,74

od 01.01.2009 r.
do 31.03.2009 r.
-174 715

od 01.01.2008 r.
do 31.03.2008 r.
130 654

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Zysk (strata) netto
Całkowite dochody ogółem

-174 715

130 654

Noty przedstawione na stronach od 8 do 12 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.01.2009r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki
dominującej)
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym
Stan na 01.01.2009 r.

Kapitał
akcyjny
750 000

Pozostałe
kapitały
rezerwowe
76 248

Zyski (straty) netto ujęte bezpośrednio w kapitale
własnym
Zysk (strata) netto w okresie
Suma przychodów i kosztów ujętych w okresie
sprawozdawczym
Stan na 31.03.2009 r.

750 000

76 248

Razem

Kapitał
akcjonariuszy
mniejszościowych

129 739

955 987

6 598

962 585

-174 543

-174 543

-172

-174 715

-174 543

-174 543

-172

-174 715

-44 804

781 444

6 426

787 870

Zyski
zatrzymane

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki
dominującej)
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym
Stan na 01.01.2008 r.

Kapitał
akcyjny
862 140

Pozostałe
kapitały
rezerwowe
73 294

Zyski (straty) netto ujęte bezpośrednio w kapitale
własnym
Zysk (strata) netto w okresie
Suma przychodów i kosztów ujętych w okresie
sprawozdawczym
Stan na 31.03.2008 r.

862 140

73 294

Kapitał
akcjonariuszy
mniejszościowych

Kapitał własny
razem

Kapitał własny
razem

Zyski
zatrzymane

Razem

-8 193

927 241

5 867

933 108

130 687

130 687

-33

130 654

130 687

130 687

-33

130 654

122 494

1 057 928

5 834

1 063 762

Noty przedstawione na stronach od 8 do 12 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.01.2009r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
od 01.01.2009 r.
do 31.03.2009 r.

od 01.01.2008 r.
do 31.03.2008 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem

-169 490

155 312

270 762

-7 832

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

-1 128

-1 461

Amortyzacja

20 731

15 309

-333

-2 789

2 298

-53

Korekty o pozycje:

Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy zapłacone netto
Zyski/Straty z działalności inwestycyjnej

901

1 387

Zmiana stanu należności handlowych i pozostałych należności

-30 163

-45 114

Zmiana stanu zapasów

223 354

-9 197

Zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań

54 552

35 984

Zmiana stanu rezerw

-1 130

3

1 680

-1 901

-1

110

101 271

147 590

165

732

35

32

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
Dywidendy uzyskane i udziały w zyskach w jednostkach
powiązanych
Spłata udzielonych pożyczek od jednostek powiązanych
Odsetki uzyskane od pożyczek od jednostek powiązanych

562

107

107

23

31

26 778

43 312

26 233

43 001

Zbycie aktywów finansowych
Odsetki
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz rzeczowe aktywa trwałe
Udzielone pożyczki długoterminowe

231

Nabycie aktywów finansowych
Zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

545

80

-26 613

-42 580

1 863

4 500

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Kredyty i pożyczki uzyskane
Inne wpływy finansowe
Wydatki

1 842
21

4 500

55 110

183

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

52 880
38

64

2 191

57

Noty przedstawione na stronach od 8 do 12 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.01.2009r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

1

62

-53 247

4 317

Przepływy pieniężne netto razem

21 411

109 327

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

21 743

112 117

-333

-2 789

Środki pieniężne na początek okresu

139 439

154 554

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

160 850
50 205

263 881

-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Noty przedstawione na stronach od 8 do 12 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.01.2009r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Noty do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Z. Ch. „POLICE” S.A. sporządzonego za I kwartał 2009 r.
Wstęp
Prezentowane sprawozdanie jest skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Grupy Kapitałowej Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. za okres od 1 stycznia
2009 r. do 31 marca 2009 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdania finansowe spółek: Zakłady
Chemiczne „POLICE” S.A. (zwane Z.Ch. „POLICE” S.A., „Jednostka Dominująca”), z siedzibą
w Policach, ul. Kuźnicka 1 oraz jednostek zależnych (zwanych łącznie „Grupa Police”; „Grupa”).
Jednostka Dominująca Zakłady Chemiczne „POLICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach,
ul. Kuźnicka 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział
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.
Od 14 lipca 2005 r. Jednostka Dominująca notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie.
Jednostka Dominująca prowadzi działalność w zakresie produkcji nawozów sztucznych,
pigmentów oraz chemikaliów nieorganicznych.
Konsolidacji pełnej podlegają trzy spółki:
- „InfraPark Police” S.A. w której Emitent posiada 53% akcji.
Spółka prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu Polickim Parkiem Przemysłowym,
zarządzaniu zbędnym majątkiem (tereny inwestycyjne) przejętym od Z.Ch. „POLICE” S.A. i Gminy
Police oraz jego dzierżawie lub sprzedaży, pomocy przy podejmowaniu i prowadzeniu
przedsięwzięć gospodarczych przedsiębiorcom działającym na terenie PPP.
- Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o., w którym Emitent posiada 90% udziałów.
Spółka prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu Portem Morskim Police na zasadach
wynikających z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.
- „Remech” Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów.
Spółka prowadzi prace remontowe i inwestycyjne z branży mechanicznej: prace remontowe
wykonywane na instalacjach przemysłowych, wykonawstwo instalacji i aparatów w tym także
z tworzyw sztucznych, prace serwisowe branży mechanicznej, prace warsztatowe, obróbka metali,
prace dozorowe.
Jednostka Dominująca Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. posiada udziały mniejszościowe
w dwóch spółkach stowarzyszonych. Podlegają one konsolidacji metodą praw własności:
- Kemipol sp. z o.o. w której emitent posiada 34% akcji
Spółka wytwarza koagulanty do oczyszczania wody i ścieków.
- Budchem sp. z o.o. w której emitent posiada 49%
Spółka działa w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego.
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez
Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 13.05.2009 r.

Noty przedstawione na stronach od 8 do 12 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.01.2009r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

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.
Spółki należące do Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej sporządzają swoje jednostkowe
sprawozdania zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości. Na potrzeby
przygotowania
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
informacje
zawarte
w sprawozdaniach podmiotów konsolidowanych są dostosowane do zasad rachunkowości
przyjętych przez Jednostkę Dominującą.
Niniejsze śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przygotowane w oparciu
o Międzynarodowy Standard Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz
art. 45 ust. 1a-1c i art. 55 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694
z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych przy
zastosowaniu zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego, które zostały opublikowane
29 kwietnia 2009 r. w skonsolidowanym raporcie rocznym 2008.
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 2008 r. oraz
skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres trzech miesięcy zakończonych
31 marca 2008 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.
Zmiany obowiązujących standardów rachunkowości
Na dzień 1 stycznia 2009 r. zmieniły się następujące standardy:
–
–
–
–

–

–

MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – zaktualizowany;
MSSF 8 „Segmenty operacyjne”;
MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego” – zaktualizowany;
MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań
finansowych – Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży i zobowiązania powstałe w wyniku
likwidacji” – zmiany;
MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po
raz pierwszy” oraz do MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe - Koszt inwestycji w jednostkę zależną, współzależną lub stowarzyszoną” – zmiany;
Zmiana do MSSF 2 „Płatności w formie akcji – Warunki nabycia uprawnień i anulowanie”.

Przyjęcie powyższych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce
rachunkowości Grupy ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych.

Noty przedstawione na stronach od 8 do 12 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.01.2009r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Wyniki segmentów
Wyniki segmentów wg sprawozdania
skonsolidowanego
za okres
od 01.01.2009 r.
do 31.03.2009 r.
Sprzedaż zewnętrzna

Segment Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

61 030

449 932

Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu

Pozostała
Działalność
7 072

259

Ogółem

518 034
259

61 030

450 191

7 072

518 293

Koszty segmentu

-62 423

-514 089

-28 513

-605 025

Wynik operacyjny segmentu

- 1 393

-63 898

-21 441

-86 732

Przychody /Koszty finansowe
Udziały w zyskach (stratach) netto
jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
Wynik przed opodatkowaniem

-83 886
1 128
-169 490

Podatek dochodowy od osób prawnych

-5 225

Wynik netto

Istotne zmiany aktywów
za okres
od 01.01.2009 r.
do 31.03.2009 r.
Amortyzacja
Odpisy surowców i produktów

Wyniki segmentów wg sprawozdania
skonsolidowanego
za okres
od 01.01.2008 r.
do 31.03.2008 r.

-174 715

Segment Bieli
Tytanowej

Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu

Pozostała
Działalność

Ogółem

-2 968

-15 329

-2 434

-20 731

7 412

78 024

5

85 441

Segment Bieli
Tytanowej

Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu

Segment
Nawozowy

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

646 820
994

8 236

707 049
994

51 993

647 814

8 236

708 043

-54 185
-2 192

-480 373
167 441

-23 325
-15 089

-557 883
150 160

Przychody /Koszty finansowe
Udziały w zyskach (stratach) netto
jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
Wynik przed opodatkowaniem

155 312

Podatek dochodowy od osób prawnych

-24 658

Wynik netto

130 654

Istotne zmiany aktywów
za okres
od 01.01.2008 r.
do 31.03.2008 r.
Amortyzacja
Odpisy surowców i produktów

3 691
1 461

Segment Bieli
Tytanowej
-2 433
-863

Segment
Nawozowy
-11 376
691

Pozostała
Działalność
-1 500
-21

Noty przedstawione na stronach od 8 do 12 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Ogółem
-15 309
-193

10

Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.01.2009r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stan na początek
roku 2009
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

111 854

Zwiększenia

11 063

Zmniejszenia

Stan na koniec
I kwartału 2009

20 853

102 064

Zmniejszenia

Stan na koniec
I kwartału 2009

Odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku
Stan na początek
roku 2009
Odpis na aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

Zwiększenia

44 970

4 699

40 271

Aktywa z tytułu podatku odroczonego z uwzględnieniem odpisu
Stan na początek
roku 2009
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

111 854

Zwiększenia

11 063

Zmniejszenia

61 124

Stan na koniec
I kwartału 2009
61 793

Rezerwy na zobowiązania
Stan rezerw na zobowiązania w okresie 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. zmniejszył się o kwotę
997 tys. zł, przy czym rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w tym okresie
zwiększyła się o 133 tys. zł, natomiast zmniejszyły się pozostałe rezerwy o 1 130 tys. zł.

Tytuł odpisu

Stan na początek
roku 2009

Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

18 697

Rezerwy na świadczenia
emerytalne i podobne

74 330

Pozostałe rezerwy

82 674

Zwiększenia

461

Zmniejszenia

328

Stan na koniec
I kwartału 2009
18 830
74 330

1 130

81 544

Odpisy aktualizujące wartość aktywów
W okresie od 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. zmniejszyły się odpisy aktualizujące wartość
aktywów o 84 476 tys. zł, przy czym odpisy na rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się o 22 tys. zł,
odpisy na materiały zmniejszyły się o 36 746 tys. zł, natomiast zwiększyły się odpisy na należności
o 1 201 tys. zł, odpisy na produkty zmniejszyły się o 48 895 tys. zł, odpisy z tytułu udzielonych
pożyczek zmniejszyły się o 14 tys. zł.

Noty przedstawione na stronach od 8 do 12 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.01.2009r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Tytuł odpisu
Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na początek
roku 2009

Zwiększenia

1 486 531

Zmniejszenia

35

Stan na koniec I
kwartału 2009

57

1 486 509

Inwestycje długoterminowe (bez
pożyczek)

17 280

Materiały

68 095

88 800

125 546

31 349

115 064

81 627

130 522

66 169

40 972

1 287

86

42 173

14

963

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

17 280

977

Zobowiązania i należności warunkowe
31.03.2009 r.

31.12.2008 r.

16 810

16 810

z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży
udziałów

16 810

16 810

Zobowiązania warunkowe

17 075

17 075

Udzielone gwarancje i poręczenia pozostałym podmiotom:

16 905

16 905

z tytułu zabezpieczenia długu celnego
z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży
udziałów

10 000

10 000

6 905

6 905

170

170

Należności warunkowe
Od pozostałych jednostek:

Inne zobowiązania warunkowe

Zmiany kapitałowe w grupie
W I kwartale 2009 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 8 do 12 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2009 r. do 31.03.2009r.
(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
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Pochodne instrumenty finansowe
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem
RAZEM AKTYWA
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy
Kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

Stan na dzień
31.03.2009 r.

31.12.2008 r.

772 872
4 308
27 465
34 269
576
4 200
40 272
883 962

781 433
4 732
27 465
34 269
1 575
4 200
44 971
898 645

380 713
248 360
509

607 906
190 341
2 187

141 052
770 634

119 234
919 668

1 654 596

1 818 313

31.03.2009 r.

31.12.2008 r.

750 000
67 185
-46 660

750 000
67 185
128 727

770 525

945 912

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
61 245

61 245

Rezerwa na pozostałe zobowiązania
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych

54 987
2 719
15 758
134 709

54 987
2 746
16 509
135 487

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

389 760
94 385
61
183 408
49 343
6 221
26 184
749 362

379 907
145 230
52
128 573
49 629
6 221
27 302
736 914

1 654 596

1 818 313

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Noty przedstawione na stronach od 16 do 19 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2009 r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. zł)

Rachunek zysków i strat
za okres
od 01.01.2009 r.
od 01.01.2008 r.
do 31.03.2009 r.
do 31.03.2008 r.
518 502
706 716
-548 682
-515 967
-30 180
190 749

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

-17 780
-21 923
-16 927
-86 810

-19 264
-21 792
-301
149 392

-83 878
-170 688

3 609
153 001

-4 699

-24 248
-22 999
-1 249
128 753

-4 699
-175 387

Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą ( zł )

-2,34

1,72

- podstawowy
- rozwodniony

-2,34
-2,34

1,72
1,72

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres
od 01.01.2009 r.
od 01.01.2008 r.
do 31.03.2009 r.
do 31.03.2008 r.
-175 387
128 753
-175 387
128 753

Zysk (strata) netto
Całkowite dochody ogółem

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w
kapitale własnym
Stan na 01.01.2009 r.
Zyski (straty) netto ujęte bezpośrednio w
kapitale własnym
Zysk (strata) netto w okresie
Suma przychodów i kosztów ujętych
w okresie sprawozdawczym
Stan na 31.03.2009 r.

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w
kapitale własnym
Stan na 01.01.2008 r.
Zyski (straty) netto ujęte bezpośrednio w
kapitale własnym
Zysk (strata) netto w okresie
Suma przychodów i kosztów ujętych
w okresie sprawozdawczym
Stan na 31.03.2008 r.

Kapitał
zakładowy

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Zyski
zatrzymane

Razem kapitał
własny

750 000

67 185

128 727

945 912

-175 387

-175 387

-175 387

-175 387

-46 660

770 525

Zyski
zatrzymane

Razem kapitał
własny

-13 441

915 884

128 753

128 753

128 753

128 753

115 312

1 044 637

750 000

Kapitał
zakładowy
862 140

862 140

67 185

Pozostałe
kapitały
rezerwowe
67 185

67 185

Noty przedstawione na stronach od 16 do 19 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2009 r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. zł)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
od 01.01.2009 r.
do 31.03.2009 r.

od 01.01.2008 r.
do 31.03.2008 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach
Zyski/Straty z działalności inwestycyjnej

-170 688

153 001

271 709

-10 308

20 231

14 985

-333

-2 789

2 279

-92

673

1 351

Zmiana stanu należności handlowych i pozostałych należności

-57 140

-69 883

Zmiana stanu zapasów

227 193

-8 187

Zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań

78 244

56 041

Zmiana stanu rezerw

-1 118

169

1 680

-1 903

101 021

142 973

219

987

18

32

Pozostałe pozycje
Podatek zapłacony/zwrot nadpłaty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

280

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Odsetki i udziały w zyskach w jednostkach powiązanych
Spłata udzielonych pożyczek od jednostek powiązanych
Odsetki uzyskane od pożyczek od jednostek powiązanych

107

852

94

103

26 520

43 218

26 520

43 138

-26 301

-42 231

1 842

4 500

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

80

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Kredyty i pożyczki uzyskane

1 842

Inne wpływy finansowe
Wydatki

4 500
55 076

127

Wydatki z tytułu podziału zysku na rzecz właścicieli
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

52 880
14

49

2 181

16

1

62

-53 234

4 373

21 486

105 115

21 818

107 904

-333

-2 789

119 499

140 317

140 985

245 432

50 107

Noty przedstawione na stronach od 16 do 19 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2009 r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. zł)

Noty do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładów
Chemicznych „POLICE” S.A. sporządzonego za I kwartał 2009 r.
Wstęp
Prezentowane sprawozdanie jest skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem
finansowym Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca
2009 r.
Zakłady Chemiczne „POLICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000015501, Regon: 810822270, NIP: 851-02-05573 powstała jako jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa w drodze przekształcenia
przedsiębiorstwa państwowego.
Od 14 lipca 2005 r. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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 13.05.2009 r.
Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Podstawa sporządzenia
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2005 r. począwszy od 1 stycznia
2006r. 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, przy zastosowaniu zasad dla
okresu bieżącego i porównywalnego, które zostały opublikowane 29 kwietnia 2009 r.
w jednostkowym raporcie rocznym 2008.
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 2008 r. oraz rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za okres trzech
miesięcy zakończonych 31 marca 2008 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.
Zmiany obowiązujących standardów rachunkowości
Na dzień 1 stycznia 2009 r. zmieniły się następujące standardy:
–
–
–
–

MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – zaktualizowany;
MSSF 8 „Segmenty operacyjne”;
MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego” – zaktualizowany;
MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań
finansowych – Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży i zobowiązania powstałe w wyniku
likwidacji” – zmiany;
– MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po
raz pierwszy” oraz do MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe - Koszt inwestycji w jednostkę zależną, współzależną lub stowarzyszoną” – zmiany;
– Zmiana do MSSF 2 „Płatności w formie akcji – Warunki nabycia uprawnień i anulowanie”.
Przyjęcie powyższych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce
rachunkowości Spółki ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych.
Noty przedstawione na stronach od 16 do 19 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2009 r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. zł)

Segmenty działalności
Wyniki segmentów wg sprawozdania
jednostkowego
za okres
od 01.01.2009 r.
do 31.03.2009 r.
Sprzedaż zewnętrzna

Segment Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

61 030

449 932

Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu
Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu

Pozostała
Działalność

Ogółem

7 540

518 502

259

259

61 030

450 191

7 540

518 761

-62 596

-515 535

-27 440

-605 571

-1 566

-65 344

-19 900

-86 810

Przychody/Koszty finansowe

-83 878

Wynik przed opodatkowaniem

-170 688

Podatek dochodowy od osób prawnych

-4 699

Wynik netto

Istotne zmiany aktywów
za okres
od 01.01.2009 r.
do 31.03.2009 r.
Amortyzacja
Odpisy surowców i produktów

Wyniki segmentów wg sprawozdania
jednostkowego
za okres
od 01.01.2008 r.
do 31.03.2008 r.
Sprzedaż zewnętrzna

-175 387

Segment Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

-2 960

-15 394

-1 877

-20 231

7 412

78 024

5

85 441

Segment Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

51 993

646 820

Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu
Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu

Pozostała
Działalność

Ogółem

Pozostała
Działalność

Ogółem

7 903

706 716

994

994

51 993

647 814

7 903

707 710

-54 154

-479 989

-24 175

-558 318

-2 161

167 825

-16 272

149 392

Przychody/Koszty finansowe

3 609

Wynik przed opodatkowaniem

153 001

Podatek dochodowy od osób prawnych

-24 248

Wynik netto

128 753

Istotne zmiany aktywów
za okres
od 01.01.2008 r.
do 31.03.2008 r.
Amortyzacja
Odpisy surowców i produktów

Segment Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

-2 426

-11 404

-1 155

-14 985

-863

691

-21

-193

Pozostałe koszty, których nie można racjonalnie przyporządkować
sprawozdawczych są ujęte w rubryce „Pozostała działalność”.

do

segmentów

Noty przedstawione na stronach od 16 do 19 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2009 r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. zł)

Odroczony podatek dochodowy

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stan na
początek roku
2009
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

108 567

Zwiększenia

Zmniejszenia

11 063

20 328

Stan na koniec
I kwartału 2009
99 302

Odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku
Stan na
początek roku
2009
Odpis na aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

Zwiększenia

44 970

Zmniejszenia

4 699

Stan na koniec I
kwartału 2009
40 271

Aktywa z tytułu podatku odroczonego z uwzględnieniem odpisu

Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

Stan na
początek roku
2009

Zwiększenia

Zmniejszenia

108 567

11 063

60 599

Stan na koniec I
kwartału 2009
59 031

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania
Stan rezerw na zobowiązania w okresie 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. zmniejszył się o kwotę
985 tys. zł, przy czym rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w tym okresie
zwiększyła się o 133 tys. zł, natomiast pozostałe rezerwy zmniejszyły się o 1 118 tys. zł.

Tytuł rezerwy

Stan na
początek roku
2009

Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

18 626

Rezerwy na świadczenia
emerytalne i podobne

67 466

Pozostałe rezerwy

82 289

Zwiększenia

461

Zmniejszenia

Stan na koniec
I kwartału 2009

328

18 759
67 466

1 118

81 171

Odpisy aktualizujące wartość aktywów
W okresie od 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. zmniejszyły się odpisy aktualizujące wartość aktywów
o 84 476 tys. zł, przy czym odpisy na rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się o 22 tys. zł, odpisy
na materiały zmniejszyły się o 36 746 tys. zł, zwiększyły się natomiast odpisy na należności
o 1 201 tys. zł, odpisy na produkty zmniejszyły się o 48 895 tys. zł, a odpisy z tytułu udzielonych
pożyczek zmniejszyły się o 14 tys. zł.

Noty przedstawione na stronach od 16 do 19 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2009 r. do 31.03.2009r.
(kwoty wyrażone są w tys. zł)

Tytuł odpisu

Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje długoterminowe
(bez pożyczek)

Tytuł odpisu

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

Stan na
początek roku
2009

Zwiększenia

1 486 531

35

Zmniejszenia

57

17 472

Stan na
początek roku
2009

Stan na koniec
I kwartału 2009
1 486 509
17 472

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec
I kwartału 2009

67 865

88 800

125 546

31 119

115 064

81 627

130 522

66 169

40 815

1 287

86

42 016

14

963

977

Zobowiązania i należności warunkowe
31.03.2009 r.
Należności warunkowe

31.12.2008 r.

16 810

16 810

z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży
udziałów

16 810

16 810

Zobowiązania warunkowe

17 075

17 075

Udzielone gwarancje i poręczenia pozostałym podmiotom:

16 905

16 905

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

10 000

10 000

6 905

6 905

170

170

Od pozostałych jednostek:

Zmiany kapitałowe w grupie
W I kwartale 2009 r. Zakłady Chemiczne „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.

Noty przedstawione na stronach od 16 do 19 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Skonsolidowany Rozszerzony Raport Kwartalny
za okres od 01.01.2009 r do 31.03.2009 r.
Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA
Omówienie wyników finansowych
Otoczenie rynkowe

Pierwsze miesiące 2009 roku nie przyniosły znaczącej poprawy w otoczeniu rynkowym
Emitenta. Sytuacja ekonomiczna Spółki była w dalszym ciągu determinowana trudną
sytuacją na światowych rynkach nawozowych. Obserwowana była stabilizacja cen
nawozów po silnych spadkach mających miejsce pod koniec 2008 roku. Mimo
ukształtowania się cen na bardzo niskim poziomie utrzymywała się awersja do zakupów
- obroty na rynku nawozów, szczególnie wieloskładnikowych były bardzo niskie. Taka
sytuacja powodowała konieczność ograniczania mocy produkcyjnych nawozów
wieloskładnikowych w Europie i na świecie. W efekcie niskiego popytu Spółka była
również zmuszona do takiego kroku, ograniczając moce produkcyjne instalacji NPK do
ok. 50% natomiast NP do ok. 37% w skali całego I kwartału. Dodatkowym czynnikiem
wpływającym na ograniczanie mocy produkcyjnych były wysokie zapasy produktów
gotowych występujące na koniec 2008 roku.
Po stronie kosztowej czynnikiem powodującym niską lub ujemną opłacalność produkcji
była niechęć ze strony dostawców do obniżki cen surowców do produkcji nawozów,
szczególnie soli potasowej. Dla producentów krajowych w tym również dla Spółki
dodatkowym negatywnym czynnikiem był słaby złoty, prowadzący w konsekwencji do
wzrostu kosztów zaopatrzenia w podstawowe surowce (z wyjątkiem gazu, w przypadku
którego obowiązuje stała cena taryfowa w złotych – dostawca krajowy). Słaby złoty
przyczyniał się również do ujemnej wyceny otwartych kontraktów zabezpieczających
przed ryzykiem kursowym. W kontekście bardzo słabego popytu generowanego na
rynkach zagranicznych słaby złoty nie rekompensował start na instrumentach pochodnych
przychodami z eksportu.

Sprzedaż
W I kwartale 2009 roku Spółka prowadziła aktywne działania w celu zwiększenia
wolumenu sprzedaży poszczególnych asortymentów. Na rynku krajowym - w celu
zaktywizowania popytu Police wprowadziły promocyjne warunki sprzedaży,
uwzględniające zarówno odbiorców końcowych, jak i pośredników. Wprowadzono do
sprzedaży nowe formuły nawozowe. W efekcie Spółka przejęła znaczącą część
krajowego popytu w okresie poprzedzającym wiosenny szczyt sezonu sprzedaży, jednak
promocja cenowa przełożyła się na obniżenie rentowności prowadzonej sprzedaży
(chociaż pomimo wprowadzonych rabatów zrealizowane średnie ceny sprzedaży
nawozów w kraju były wyższe od cen uzyskanych w I kwartale 2008 roku o 15-20% - ceny
NPK i NP). Bardzo słaby popyt zagraniczny ograniczał możliwości eksportowe. Sprzedaż
nawozów w I kwartale 2009 na rynki zagraniczne opierała się głównie na moczniku i
nawozach NP, na NPK notowano bardzo słaby popyt. W segmencie chemikaliów, ze
względu na niekorzystne relacje cen, sprzedaż produktów w pierwszym kwartale 2009
również była niska. Stabilna była sprzedaż bieli tytanowej – wolumen sprzedaży był
zbliżony do wielkości z I kwartału 2008 roku.
W wyniku powyższych działań Spółce udało się znacząco zwiększyć sprzedaż
w porównaniu z IV kwartałem 2008 roku, w którym zanotowano głęboki regres sprzedaży
nawozów w szczególności wieloskładnikowych. Natomiast w porównaniu z I kwartałem
2008 roku całkowity wolumen sprzedaży był znacząco niższy (-37,6%), w tym spadek
w nawozach wyniósł 31%, w chemikaliach 88% i w bieli tytanowej 3,6%. W sumie
przychody ze sprzedaży ogółem w I kwartale 2009 roku wyniosły 518,5 mln zł, co oznacza
spadek o 26,6% w porównaniu z I kwartałem 2008 roku. Głębszy był spadek wolumenów
o 37,6%. Wynikało to ze średnio wyższych cen uzyskanych ze sprzedaży w I kwartale
2009 roku, mimo drastycznych obniżek.
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Przychody wg grup asortymentowych
w 01Q 2009 roku (mln zł)

Struktura przychodów ze sprzedaży
w 01Q 2009 roku (mln zł)

706,7
585,7
01Q 2009 01Q 2008

518,5

Nawozy NPK
235,2
45%

Nawozy NP
112,6
19%

437,9

Mocznik
90,0
17%
60,1 52,0

Przychody
ogółem

Nawozy

6,3

56,5 14,2

Biel
60,1
12%
Chemikalia
Pozostała
6,3
sprzedaż
1%
14,2
3%

12,5

Pigmenty Chemikalia Pozostałe

W I kwartale największy udział w przychodach miały nawozy NPK – ponad 45%. Drugą
pod względem sprzedaży grupą asortymentową były nawozy NP. – 19%, trzecią mocznik
17%. Udział nawozów w przychodach ogółem był wyższy niż w I kwartale 2008 roku
i wyniósł 84,4%
Zdecydowany spadek w strukturze przychodów zanotowały chemikalia. Było to
spowodowane bardzo silnymi spadkami cen amoniaku, co w konsekwencji uniemożliwiało
rentowną sprzedaż wielkotonażową tego produktu.
Spółka mocno ucierpiała na kryzysie, co szczególnie widoczne jest w przypadku
eksportu.

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży
w 01Q 2009 roku
Eksport
Biel tytanowa

51,0%

Chemikalia
Nawozy
Ogółem

Kraj
49,0%

62,0%

38,0%
77,1%

22,9%
26,0%

74,0%

Ze względu na bardzo duży spadek popytu zagranicznego na nawozy NPK,
zdecydowanie zmniejszył się udział sprzedaży nawozów w eksporcie - w I kwartale
wyniósł on zaledwie 23%. Niska sprzedaż eksportowa nawozów rzutowała bardzo istotnie
na obniżenie całkowitego udziału sprzedaży eksportowej w I kwartale 2009 roku
w porównaniu z poprzednimi okresami. Przychody z eksportu ogółem wyniosły
135,1 mln zł, co stanowiło 26% udziału w całkowitych przychodach ze sprzedaży.
Sprzedaż eksportowa nawozów wyniosła 100,3 mln zł.
Najlepiej sprzedającym się produktem eksportowym był nawóz NP, którego sprzedaż
wyniosła 66 mln zł. Drugim pod względem wartości sprzedaży produktem eksportowym
była biel tytanowa, której sprzedaż wyniosła 30,7 mln.
Nawozy
Nawozy

01Q 2009

01Q 2008

Zmiana

Wolumen (tys. ton)

309,1

448,6

-31%

Przychody (mln zł)

437,9

585,7

-25%
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W I kwartale Spółka prowadziła intensywne działania mające na celu zwiększenie
sprzedaży nawozów w szczególności nawozów wieloskładnikowych, co miało przynieść
wymierny efekt w postaci uwolnienia środków finansowych zamrożonych w zapasach na
koniec 2008 roku. W konsekwencji tych działań udało się w istotny sposób poprawić
wolumen sprzedaży nawozów we wszystkich grupach asortymentowych w porównaniu
z IV kwartałem 2008 roku, kiedy to nastąpiło gwałtowne załamanie popytu na nawozy.
Szczególnie duże wzrosty dotyczyły nawozów NP oraz NPK. Jednakże ze względu na
słaby popyt zagraniczny na nawozy NPK, zanotowano niską sprzedaż eksportową tych
nawozów. Mimo tego Spółce udało się znacznie zmniejszyć (w sumie o ponad 57 tys. ton)
występujące na koniec roku zapasy nawozów wieloskładnikowych (NP i NPK).
Najważniejszymi czynnikami warunkującymi sprzedaż nawozów w I kwartale 2009 roku
były:


utrzymanie negatywnych trendów popytowych na rynku nawozowym, niski popyt
na nawozy NPK na rynkach europejskich,



ceny na rynkach światowych utrzymywały się na niskim poziomie. Rynek krajowy
również oczekiwał obniżek,



prowadzone akcje promocyjne skierowane zarówno do pośredników i odbiorców
końcowych,



rozpoczęcie sezonu wiosennego zakupu nawozów.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrost został zanotowany tylko
w przypadku mocznika o 1,6%. W nawozach NP i NPK zanotowano spadek wolumenów
odpowiednio o 19,1% i 44,4%.
490

Notowania DAP w 01Q 2009 roku

300,0

Notowania mocznika w 01Q 2009 roku
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240,0

330
290
250

260,0
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Po załamaniu cen nawozów w IV kwartale 2008 roku początek roku przyniósł lekkie
odreagowanie spadków nawozów DAP. Brak popytu na nawozy wpływał niekorzystnie na
dalsze kształtowanie cen, co w konsekwencji prowadziło do lekkiej tendencji spadkowej.
Na koniec I kwartału ceny nawozów DAP kształtowały się na poziomie zbliżonym do
poziomu z końca 2008 roku osiągając 313 USD/t w dostawach FOB USA Tampa/U.S.
Gulf oraz ok. 440 USD/t w dostawach FOB Antwerp/Ghent/Benelux.
Na rynku mocznika sytuacja była podobna. Po początkowym odreagowaniu spadków
z IV kwartału 2008 roku, nastąpiła lekka tendencja spadkowa. Na koniec I kwartału cena
mocznika osiągnęła poziom 247,5 USD/t FOB Morze Bałtyckie.
Mimo utrzymujących się niskich cen nawozów Spółce udało się uzyskać średnio wyższe
ceny sprzedaży nawozów w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wzrost
cen uzyskano w przypadku nawozów NPK i NP sprzedawanych w kraju odpowiednio
o 21,3% i o 15,9%. Gorzej było w przypadku cen eksportowych – dla nawozów NPK
wzrost o 6,1% natomiast dla nawozów NP spadek o 27,4%. Należy podkreślić, że ze
względu na wysokie koszty surowcowe uzyskane ceny nie gwarantowały uzyskania
dodatnich marż na produktach.
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Chemikalia
Chemikalia

01Q 2009

01Q 2008

Zmiana

Wolumen (tys. ton)

7,5

63,4

-88,2%

Przychody (mln zł)

6,3

56,5

-88,8%

Na sytuację w grupie chemikaliów w największym stopniu wpływa sprzedaż amoniaku.
W I kwartale 2009 ze względu na bardzo niskie ceny, wielkotonażowa sprzedaż tego
produktu była całkowicie nieopłacalna. W związku z powyższym zanotowano głęboki,
sięgający 88% spadek wolumenu sprzedaży chemikaliów w porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego.
Światowe ceny amoniaku w pierwszym miesiącu 2009 utrzymywały się na niskim
poziomie - 200 USD/t fob Yuzhny. W dalszym okresie następował sukcesywny wzrost –
do 285 USD/t fob Yuzhny na koniec marca. Mimo słabego złotego obecny poziom cen
amoniaku nie gwarantuje jednakże opłacalności sprzedaży. Należy liczyć się z tym że taki
stan rzeczy może nie ulec zmianie w perspektywie najbliższych kilku miesięcy.
Pigmenty
Biel tytanowa

01Q 2009

01Q 2008

Zmiana

Wolumen (tys. ton)

9,1

9,4

-3,6%

Przychody (mln zł)

60,1

52,0

15,7%

W I kwartale obserwowano wzrost popytu na biel tytanową w porównaniu z IV kwartałem
2008 roku. W stosunku do I kwartału 2008 roku sprzedaż bieli w ujęciu ilościowym była
niższa o 3,6%. Ze względu na taniejącego złotego udało się uzyskać wyższe średnie ceny
sprzedaży w eksporcie (o ok. 29%), który stanowił ok. 50% sprzedaży w tym segmencie.
W konsekwencji uzyskane przychody ze sprzedaży eksportowej na poziomie 30,7 mln zł,
były wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 17,5%.
Kształtujące się w I kwartale relacje cenowo-kosztowe nie pozwoliły na uzyskanie
dodatniego wyniku na sprzedaży w tym segmencie działalności Emitenta. Przewiduje się,
że dekoniunktura na rynku pigmentowym wpłynie niekorzystnie na poziom światowych
cen bieli – możliwy jest dalszy spadek cen.

Koszty
W I kwartale 2009 roku koszt własny sprzedaży Emitenta wyniósł 548,7 mln zł, co
stanowiło wzrost o 6,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wzrost
kosztu własnego sprzedaży przy jednoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży wynikał
z wyższych kosztów surowców użytych do produkcji. Na przestrzeni 2008 roku rosły ceny
podstawowych surowców do produkcji nawozów w szczególności soli potasowej
i fosforytów osiągając pod koniec ubiegłego roku rekordowo wysokie poziomy. W końcu
2008 roku kumulowały się zapasy nawozów wyprodukowanych z relatywnie drogich
surowców. Spółka dokonała stosownych opisów aktualizujących wartość zapasów.
W I kwartale Spółce udało się sprzedać duże ilości zalegających w magazynach
produktów, jednakże nastąpiło to po niskich cenach sprzedaży, co wpłynęło na znaczące
pogorszenie relacji ceny sprzedaży do jednostkowego kosztu zmiennego.
W analizowanym okresie suma kosztów rodzajowych zmniejszyła się o 23,5%.
W strukturze kosztów rodzajowych Spółki dominującą pozycję (77,7%) stanowiły koszty
zużycia materiałów i energii. Spółka kontynuowała działania, które pozwoliły ograniczać
koszty od niej zależne. Większość pozycji kosztów rodzajowych zanotowała spadek
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- największy spadek wystąpił w przypadku kosztów innych świadczeń dla pracowników
o 51%, usług obcych o 24,9%, podatków i opłat o 22,6%. Koszty wynagrodzeń pozostały
na poziomie zbliżonym do tego z I kwartału 2008 roku.
Wartość amortyzacji wzrosła o ok. 35% co było efektem realizacji nowych inwestycji
w 2008 roku.
W I kwartale 2009 pozycja pozostałe koszty rodzajowe była ujemna i wyniosła -46,7 mln
zł. Wynikało to z odwrócenia odpisów na produkty w wysokości 48,9 mln zł.
Struktura kosztów w układzie rodzajowym
(%)
Amortyzacja

01Q 2009

01Q 2008

Zmiana

4,8%

2,7%

2,10%

Zużycie materiałów i energii

77,7%

70,3%

7,40%

Usługi obce

13,0%

13,3%

-0,30%

Wynagrodzenia, narzuty i poz. świadczenia

12,5%

10,4%

2,10%

3,1%

3,1%

0,00%

Pozostałe koszty rodzajowe

-11,1%

0,2%

-11,30%

Razem koszty rodzajowe

100,0%

100,0%

0,00%

Podatki i opłaty

Surowce i energia

Struktura kosztów materiałów i
energii (%)

01Q 2009

01Q 2008

Zmiana

Gaz

23,8%

28,7%

-4,90%

Sól potasowa

24,7%

26,1%

-1,40%

Fosforyty

32,4%

12,9%

19,50%

Energia

7,8%

6,7%

1,10%

Węgiel

6,2%

3,8%

2,40%

Siarka

2,7%

8,5%

-5,80%

Szlaka tytanowa

1,6%

1,3%

0,30%

Ilmenit

2,2%

1,5%

0,70%

-1,4%

10,5%

-11,90%

Inne

Największy udział w kosztach zużycia materiałów i energii miały kolejno: koszt zużycia
fosforytów, soli potasowej i gazu ziemnego stanowiące odpowiednio 32,4%, 24,7%
i 23,8% w strukturze zużycia materiałów i energii.
W I kwartale 2009 roku wystąpiły pierwsze tendencje spadkowe cen na rynku fosforytu.
Spółka dokonywała zakupów tego surowca z dwóch kierunków, po cenach średnio
o ponad 50% niższych w stosunku do IV kwartału 2008 roku. Spadek cen był niwelowany
słabą pozycją złotego. Ceny soli potasowej utrzymywały się na rekordowych poziomach.
Taryfa na gaz ziemny nie uległa zmianie.
W najbliższej perspektywie jest możliwy dalszy spadek cen fosforytów jednakże należy
uwzględnić wpływ relacji par walut USD/PLN i EUR/PLN na ewentualny wzrost/spadek
ostatecznej ceny importu tego surowca.
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W I kwartale 2009, ze względu na utrzymanie przez dostawców rekordowo wysokich cen
soli i wystarczającą wielkość zmagazynowanych zapasów, Spółka nie dokonała zakupów
tego surowca. Ze względu na niski popyt obserwowane są pierwsze spadki cen soli.
Spodziewane są dalsze spadki cen soli potasowej na rynkach światowych w najbliższych
miesiącach.
W I kwartale 2009 roku nie uległa zmianie taryfa gazowa. Decyzją URE z dnia 07 maja
2009 roku zmieniona została taryfa gazowa, co będzie skutkowało obniżeniem kosztów
nabycia gazu dla Spółki o ok. 7%.

Wyniki finansowe
Agresywna polityka cenowa Spółki prowadzona w celu pobudzenia popytu, rzutowała na
znaczne pogorszenie rentowności sprzedaży. Uzyskane ceny nie rekompensowały
w całości kosztów sprzedanych nawozów. Mimo wyższych cen sprzedaży notowanych
w I kwartale 2009 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wysokie
koszty produkcji wynikające przede wszystkim z wysokich kosztów surowcowych
zdecydowały o ujemnej rentowności produkcji nawozowej.
Pozytywnym aspektem prowadzonej agresywnej sprzedaży było znaczne obniżenie się
zapasów Spółki, co umożliwiło częściowe odzyskanie zamrożonych środków finansowych
niezbędnych dla finansowania bieżących wydatków Spółki.
Przychody ze sprzedaży Emitenta wyniosły 518,5 mln zł, co stanowiło spadek o 26,6%
w porównaniu z I kwartałem 2008 roku. Jednocześnie wzrósł o 6,3% koszt własny
sprzedaży. Obniżenie marż na sprzedaży skutkowało wygenerowaniem straty operacyjnej
w wysokości 86,8 mln zł. Na wielkość straty operacyjnej wpływ miały również wysokie
ujemne różnice kursowe.
Pozycja rachunku wyników (mln zł)

01Q 2009

01Q 2008

Przychody ze sprzedaży

518,5

706,7

-188,2

-26,6%

Koszty własny sprzedaży

548,7

516,0

32,7

6,3%

Zysk brutto na sprzedaży

-30,2

190,7

-220,9

-115,8%

Koszty sprzedaży

17,8

19,3

-1,5

-7,7%

Koszty ogólnego zarządu

21,9

21,8

0,1

0,6%

Pozostałe przychody / koszty operacyjne

-16,9

-0,3

-16,6

5523,6%

Zysk na działalności operacyjnej

-86,8

149,4

-236,2

-158,1%

Przychody/Koszty finansowe

-83,9

3,6

-87,5

-2424,1%

Zysk przed opodatkowaniem

-170,7

153,0

-323,7

-211,6%

4,7

24,2

-19,5

-80,6%

-175,4

128,8

-304,1

-236,2%

Podatek dochodowy
Zysk netto

Zmiana

Zmiana (%)

Wycena i realizacja instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym obciążyła
wynik w wysokości 80,1 mln zł. (szerzej o posiadanych przez spółkę instrumentach
zabezpieczających ryzyko kursowe i ich wycenie traktuje rozdział pt. Wyniki osiągnięte na
transakcjach zabezpieczających ryzyko kursowe). W efekcie Spółka zanotowała bardzo
wysokie koszty finansowe, w wyniku których strata brutto zwiększyła się do 170,7 mln zł
Strata netto wyniosła 175,4 mln zł.
Wyniki kwartalne grupy kapitałowej Z.Ch. „POLICE” S.A. były zbliżone do wyników
podmiotu dominującego. Przychody ze sprzedaży wyniosły 518,0 mln zł, strata na
działalności operacyjnej 86,7 mln zł, natomiast strata netto 174,7 mln zł.
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Bieżąca i przewidywana sytuacja finansowa Emitenta
W I kwartale Spółka prowadziła szereg działań mających na celu poprawę jej sytuacji
płynnościowej.
Jednym z elementów były działania mające na celu stymulowanie poziomu sprzedaży
nawozów. Prowadzone akcje marketingowe umożliwiły Spółce upłynnienie istotnych
wolumenów posiadanych zapasów magazynowych. W wyniku tych działań stan
magazynów uległ zmniejszeniu o nawozy wieloskładnikowe oraz surowce w tym
w największym stopniu o fosforyty i sól potasową.
Zmiany najważniejszych pozycji zapasów w I kwartale 2009 przedstawia tabela poniżej.
Pozycja zapasów (tys. ton)

Zmiana (%)

Nawozy NPK

-36%

Nawozy NP

-38%

Mocznik

84%

Fosforyty

-78%

Sól potasowa

-80%

Miał węglowy

-32%

Siarka płynna

30%

Poniższe tabele pokazują poziom zobowiązań Spółki z tytułu zaciągniętych kredytów
krótkoterminowych wg stanu na koniec 2008 roku oraz na dzień 31.03.2009 r.
I. Stan na 31.12.2008.
Przyznany
limit stan na
31.12.2008r.
(w tys. zł)

Nazwa banku

Rodzaj
zobowiązania

PKO BP S.A.

kredyt w formie
limitu
wielocelowego

82 000,00

54 681,53 1

66,68%

27 318,47

PEKAO SA

kredyt w rachunku
bieżącym

80 000,00

75 618,52

94,52%

4 381,48

162 000,00

130 300,05

Suma:

Zaangażowanie

%
wykorzystanie

Poziom do
wykorzystania

31 699,95

II. Stan na 31.03.2009.
Przyznany
limit stan na
31.03.2009r.
(w tys. zł)

Nazwa banku

Rodzaj
zobowiązania

PKO BP S.A.

kredyt w formie
limitu
wielocelowego

82 000,00

32 529,28 2

39,67%

49 470,72

PEKAO S.A.

kredyt w rachunku
bieżącym

80 000,00

61 340,16

76,68%

18 659,84

162 000,00

93 869,44

Suma:

Zaangażowanie

%
wykorzystanie

Poziom do
wykorzystania

68 130,56

Prezentowane dane wskazują na znaczący spadek poziomu wykorzystania środków
pieniężnych w ramach przyznanych krótkoterminowych limitów kredytowych. Według
stanu na dzień 31.12.2008 roku zobowiązanie kredytowe wyniosło łącznie 130,3 mln PLN,
1

Wielkość wykorzystania przyznanego limitu kredytowego powiększona o kredyt obrotowy w EUR przyznany
w ramach limitu wielocelowego, przeliczony wg kursu z dnia 31.12.2008r.
2
Wielkość wykorzystania przyznanego limitu kredytowego powiększona o kredyt obrotowy w EUR przyznany
w ramach limitu wielocelowego, przeliczony wg kursu z dnia 31.03.2009 r.
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a na dzień 31.03.2009 roku ukształtowało się na poziomie 93,9 mln PLN. Pozostała do
wykorzystania wartość środków pieniężnych ogółem w ramach obowiązujących limitów
kredytowych w banku PEKAO S.A. oraz PKO BP według stanu na 31.03.2009 roku
wyniosła 68,1 mln PLN.
Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych
prowadzą rozmowy z instytucjami finansowymi.
W dniu 11 maja 2009 roku Spółka otrzymała zgodę NWZ na ustanowienie zabezpieczeń
na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu w celu uzyskania poręczenia na kredyt w banku
PKO BP na kwotę 150 mln zł.
Sytuację płynnościową Spółki ilustrują przedstawione poniżej wskaźniki płynności:
Wskaźniki płynności

31.12.2008

31.03.2009

wskaźnik płynności bieżącej

1,25

1,03

wskaźnik płynności szybkiej

0,42

0,52

wskaźnik podwyższonej płynności

0,16

0,19

wskaźnik wypłacalności gotówki

0,11

0,12

Istotne dokonania i niepowodzenia Emitenta w I kwartale 2009 roku
Wyniki osiągnięte na transakcjach zabezpieczających ryzyko kursowe

W I kwartale 2008 roku Spółka zanotowała stratę na zabezpieczających instrumentach
pochodnych w łącznej kwocie 80,1 mln zł. Z tej kwoty 56,5 mln zł stanowiła ujemna
wycena otwartych kontraktów walutowych – forwardów i opcji (w tym ujemna wycena
kontraktów forward wyniosła 10 mln zł). Strata na zrealizowanych kontraktach walutowych
wyniosła 23,6 mln zł (w tym na kontraktach forward 2,5 mln zł).
Wpływ na wynik finansowy I kwartału 2009 roku z tytułu realizacji pochodnych
instrumentów finansowych:
Wyszczególnienie (mln zł)

Wycena

Realizacja

Razem
wpływ na
wynik
finansowy

Forward

-10,0

-2,5

-12,5

Opcje Call

-44,8

-40,3

-85,1

0,0

19,2

19,2

-1,7

0,0

-1,7

0,0

0,0

0,0

-56,5

-23,6

-80,1

Opcje Call- otrzymana premia
Opcje Put
Opcje Put- premia
Wynik ogółem

W I kwartale straty poniesione na transakcjach zabezpieczających nie zostały pokryte
przychodami z eksportu produktów Spółki - ze względu na bardzo słaby popyt
generowanych na rynkach zagranicznych eksport nawozów uległ dużemu zahamowaniu.
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Portfel posiadanych otwartych kontraktów zabezpieczających ZCH „POLICE” S.A.
Wolumen transakcji walutowych w walucie euro Z.Ch. "Police" S.A. stan na 31.03.2009 (tys. euro)
instrum enty
forw ard

I
II
I
II
III
IV
II
III
IV
RAZEM
RAZEM
RAZEM
kw artał kw artał
kw artał kw artał kw artał kw artał
kw artał kw artał kw artał
2011
2010
2009
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
4 000
0
11 500 15 500
5 000
3 000
1 000
3 000
12 000
0
0
0

opcja put

4 500

6 500

12 000

23 000

4 000

6 000

1 500

1 500

13 000

1 500

500

2 000

opcja call

27 000

15 000

28 500

70 500

22 000

12 000

3 000

3 000

40 000

3 000

1 000

4 000

sum a

31 000

15 000

40 000

86 000

27 000

15 000

4 000

6 000

52 000

3 000

1 000

4 000

*całkowity wolumen opcji put

LEGENDA:

*całkowity wolumen opcji put
Spółka jest stroną nabywającą opcje put. Nabycie opcji put
przyznaje Spółce prawo do sprzedaży waluty. Całkowity
wolumen opcji put jako prawo nie jest wliczony do
całkowitego wolumenu transakcji po stronie call, która
stanowi dla Spółki obowiązek do sprzedaży waluty.

38 000

całkowity wolumen transakcji po stronie call 142 000

Wolumen transakcji walutowych w USD Z.Ch. "Police" S.A. stan na 31.03.2009 (tys. usd)
instrum enty
opcja call

I
II
III
IV
kw artał kw artał kw artał kw artał RAZEM
2009
2009
2009
2009
0
5 000
0
0
5 000

Restrukturyzacja portfela transakcji pochodnych ZCH „POLICE” S.A.

Spółka opracowała i złożyła w bankach propozycje restrukturyzacji portfela instrumentów
pochodnych. Prowadzone są obecnie rozmowy w celu wypracowania ostatecznego
kształtu przedłożonego projektu restrukturyzacyjnego.
Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. w tej propozycji przedstawiły szczegółowy plan
działań przewidujący:


Wytypowanie pakietu transakcji o łącznej wartości 82,5 mln EURO, które zostaną
zamknięte w 2009 roku a wygenerowany ujemny przepływ finansowy w PLN
zostanie zamieniony na średnioterminowy dług wyrażony w PLN.



Pozostawienie pakietu walutowych transakcji pochodnych o wartości 59,5 mln
EUR, które charakteryzują się najwyższym poziomem kursu ich wykonania.



Skonwertowanie część otwartych transakcji zabezpieczających na parze EUR/PLN
na zabezpieczenia dla pary walutowej USD/PLN.

Pozostawienie na 2010 rok walutowych transakcji pochodnych, które zostaną
rozliczone z planowanej nadwyżki walutowej.
Wdrożenie proponowanych działań spowoduje m. in.:




Zmniejszenie nominalnego poziomu zaangażowania w instrumenty pochodne dla
pary EUR/PLN z 142 mln do 59,5 mln EUR.



Dopasowanie portfela transakcji pochodnych do przyszłej walutowej ekspozycji
biznesowej Spółki wyrażonej w EURO oraz USD.



Znaczące obniżenie poziomu wykorzystania obecnych limitów skarbowych.

Przedmiotowy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez renomowaną firmę doradczą
oraz niezależnego doradcę finansowego.
Ryzyko zmian na rynku walutowym.

W I kwartale 2008 roku nastąpiło zahamowanie spadków kursu złotego, jednakże
w dalszym ciągu obserwowane były silne wahania kursu w relacji do głównych walut
światowych. Utrzymujący się niski poziom wartości naszej waluty wpływa niekorzystnie
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na wycenę posiadanych przez Spółkę instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem
kursowym. Dodatkowym czynnikiem komplikującym sytuację Emitenta w tym zakresie jest
wyraźna zmiana struktury sprzedaży na niekorzyść eksportu w I kwartale 2009 roku.
Rodzi to ryzyko niepokrycia się zawartych kontraktów zabezpieczających z rzeczywistymi
przychodami generowanymi w walutach obcych. Nie można wykluczyć że powyższa
sytuacja może się powtórzyć w kolejnych kwartałach 2009 roku.
Nowe rozwiązania stosowane przez Spółkę

W dniu 24 stycznia 2009r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo dewizowe i kodeksu
cywilnego, która znosi obowiązek prowadzenia rozliczeń w walucie krajowej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwalone zmiany w przepisach Spółka zamierza wykorzystać do ograniczania ryzyka
kursowego prowadzonej działalności poprzez zmniejszanie walutowej ekspozycji netto.
Inwestycje i rozwój

W związku z realizacją inwestycji w I kwartale 2009 r. poniesiono nakłady w wysokości
9,2 mln zł.
Zakończono realizację 17 inwestycji o charakterze modernizacyjnym i odtworzeniowym,
do najważniejszych należą:
- „Zamiana paliwa z oleju opałowego na gaz ziemny na instalacjach Z.Ch. "POLICE"
S.A. - segment II”– Zakład Nawozów – nakłady 8,4 mln zł, zadanie zakończone w dniu
25.02.2009 r.,
- „Ochrona elektrochemiczna rurociągów - teren Polic I”– Zakład Gospodarki Wodnej - nakłady 2,8 mln zł, zadanie zakończone w dniu 17.02.2009,
- „Modernizacja magazynu ob. 525” – Zakład Nawozów – nakłady 3 mln zł – zadanie
zakończone w dniu 09.03.2009,
- Zakup 4 szt. pomp cyrkulacyjnych na 7 ciągu kwasu siarkowego - nakłady 1,3 mln zł,
zadanie zakończone w dniu 27.02.2009.
W ramach inwestycji realizowanych ze środków pozyskanych z publicznej emisji akcji
kontynuowano zadania inwestycyjne w następującym zakresie:






Zakład Azotowy – „Modernizacja kompresorów gazu syntezowego i wymiana turbiny
kompresora CO2”
Na posiedzeniu Zarządu Spółki w dniu 13 stycznia 2009 roku, Zarząd wyraził
kierunkową zgodę na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompresorów
gazu syntezowego i wymiana turbiny kompresora CO2” w Zakładzie Azotowym.
Uruchomiona została zaliczka na zakup materiałów w wysokości 2,2 mln złotych.
Wykonawca przystąpił do prac związanych z wymianą turbiny parowej w ramach
zadania.
Zakład Azotowy – faza przedinwestycyjna - „Zwiększenie wydajności instalacji
mocznika o 200 000 ton/rok”
Wykonano analizę techniczną zwiększenia wydajności instalacji mocznika o 50%.
W II kwartale 2009 roku określony zostanie wariant rozbudowy mocznika, a następnie
wybrany wykonawca Projektu Podstawowego (Basic Engineering).
Zakład Nawozów– „Modernizacja Wytwórni NPK II”
Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie renegocjacji warunków płatności
i przeprowadzenia dodatkowej akcji ofertowej na wykonanie modernizacji instalacji
NPK II. Akcja ofertowa w toku.
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Sezonowość działalności
Na I kwartał roku przypada początek wiosennego szczytu sprzedaży nawozów. Moment
rozpoczęcia i czas trwania sezonu jest uzależniony od panujących warunków
pogodowych, standardowo przypada na luty, marzec, kwiecień. W roku 2009, ze względu
na załamanie rynku wielkość popytu pozostała na niskim poziomie. Police, wprowadzając
atrakcyjne warunki sprzedaży promocyjnej nawozów na rynku krajowym, przejęły
znaczącą część popytu związanego z początkiem sezonu.
Biel znajduje zastosowanie w produkcji farb i lakierów oraz papieru i tworzyw sztucznych.
Zjawisko sezonowych wahań występuje szczególnie w przypadku pierwszego
z wymienionych zastosowań. Poziom sprzedaży bieli rośnie w okresie wiosenno-letnim
(II i III kwartał). Przełom IV/I kwartału jest zwykle okresem tradycyjnego spadku sprzedaży
bieli tytanowej do sektora farb i lakierów, który przekłada się na całość wolumenu
sprzedaży Spółki w tej grupie produktowej (segment fil jest dominującym odbiorcą
TYTANPOLU®). Przy sprzyjających warunkach pogodowych, pod koniec I kwartału rusza
sezon sprzedaży dla segmentu farb. W obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej
i recesji na rynku budowlanym oczekiwany wzrost zainteresowania pigmentami może nie
nastąpić lub jego skala będzie wyraźnie niższa.
Emisja, wykup, spłata papierów wartościowych
W I kwartale 2009 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.
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POZOSTAŁE INFORMACJE
Opis organizacji grupy kapitałowej
Podmioty zależne i stowarzyszone z Z.Ch. „POLICE” S.A.
L.p.
1
2
3
4
5

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

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.

Czy
podlega
konsolidacji

100,0%

Nie

100,0%

Nie

100,0%

Nie

100,0%

Tak

100,0%

Nie

100,0%

Nie

7

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

90,0%

Tak

8

„INFRAPARK POLICE” S.A.

52,8%

Tak

9

„budchem” Sp. z o.o.

49,0%

Tak

10

„KEMIPOL” Sp. z o.o.

34,0%

Tak

6

Spółki „INFRAPARK POLICE” S.A., Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o.
i „Remech” Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. konsolidowane są metodą
pełną.
Spółki Kemipol Sp. z o.o. i budchem Sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą praw
własności.
Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej
W okresie I kwartału 2009 r. nie zbyto udziałów żadnej spółki.
Opis
ważniejszych
i stowarzyszonych




zdarzeń

dotyczących

podmiotów

zależnych

Spółki za 100% udziałem Z.Ch. „POLICE” S.A. (Automatika, Centrum, Koncept,
Remech, Transtech) podpisały umowę agencyjną z INFRAPARK Police S.A. na
współpracę przy poszukiwaniu zleceń inwestycyjnych. Celem jest zwiększenie
szans pozyskania zleceń z zewnątrz oraz zmobilizowanie służb wewnętrznych
każdej ze spółek do intensyfikacji własnych działań w celu pozyskania zleceń.
W I kwartale 2009r. w przypadku spółek zależnych wystąpiło istotne pogorszenie
wyników finansowych, będące wynikiem zmniejszenia zleceń ze strony
Z.Ch. „POLICE” S.A. Zarządy Spółek przygotowywały program działań
naprawczych, które zostały przyjęte przez ich rady nadzorcze.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognozy wyników na
rok 2009
Decyzją Zarządu, Spółka odstąpiła od publikacji prognozy na 2009 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
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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
Tymczasowa zmiana sposobu wykorzystania części środków pozyskanych z publicznej
emisji akcji serii B

W dniu 11 marca 2009 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o przeznaczeniu połowy
niewykorzystanych dotychczas środków pozyskanych z publicznej oferty akcji serii B
w kwocie 37 500 tys. zł na tymczasowe zasilenie kapitału obrotowego Spółki. Spółka
informowała o tym w raporcie bieżącym 7/2009 z dnia 12 marca 2009 roku. Docelowo
środki te zostaną przeznaczone na realizację celów inwestycyjnych opisanych
w prospekcie emisyjnym z uwzględnienie zmian podanych do publicznej wiadomości
w raportach bieżących nr 3/2007, 23/2007 i 22/2008. Wobec przesunięcia terminu
rozpoczęcia realizacji części inwestycji, okresowe wykorzystanie przeznaczonych na
nie środków na kapitał obrotowy pozwoli na zmniejszenie ryzyka ograniczenia dostępu
Spółki do środków obrotowych z systemu bankowego związanego z kryzysem
finansowym.
Zmiany w składzie Zarządu

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Spółki
powołała w dniu 24 lutego 2009 do Zarządu V kadencji następujące osoby:





Pana Ryszarda Siwca na Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego
Pana Arkadiusza Pawlaka na Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Strategii i Rozwoju
Pana Sławomira Winiarskiego na Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Handlowego
Pana Zbigniewa Miklewicza na Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Ekonomicznego

V kadencja Zarządu rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2008 rok.
W skład Zarządu V kadencji wchodzi także Pan Janusz Motyliński - Wiceprezes
Zarządu, Dyrektor Organizacji i Zarządzania, powołany na tę funkcję Uchwałą Rady
Nadzorczej w dniu 29 kwietnia 2008 roku, po dokonaniu wyboru przez pracowników
Spółki, o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 19/2008 z dnia 30 kwietnia
2008 roku.
W dniu 24 lutego 2009 roku Pan Artur Rzempała złożył z dniem 25 lutego 2009 roku
rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Zmiany w składzie Zarządu po zakończeniu kwartału sprawozdawczego

Rada Nadzorcza Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. podczas posiedzenia w dniu
27 kwietnia 2009r. podjęła uchwałę, przychylając się do wniosku Pana Arkadiusza
Pawlaka Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Strategii i Rozwoju, o odwołanie go ze składu
Zarządu IV kadencji.
Rada przyjęła także rezygnację Pana Arkadiusza Pawlaka ze składu Zarządu
V kadencji, która rozpocznie się z dniem odbycia Walnego zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2008 rok.
O powyższym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 10/2009 z dnia
21.04.2009 r. i Raporcie bieżącym nr 12/2007 z dnia 27.04.2009r.
Akcje promocyjne, nagrody



W I kwartale wprowadzono akcję promocyjną dla krajowych odbiorców nawozów
- WIOSENNA PROMOCJA. W ramach akcji odbiorcy finalni otrzymali 25% rabat na
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zakup polickich nawozów. Zakupy dokonane przez dystrybutorów również były
realizowane na preferencyjnych warunkach.
Do połowy lutego trwała druga akcja promocyjna realizowana w ramach programu
Dobry Plon. Jej celem było pozyskanie nowych uczestników programu
i zwiększenie dynamiki sprzedaży nawozów.
Z początkiem 2009 rozszerzono ofertę produktową nawozów o wysokoazotowy
nawóz wiosenny – POLIAZOT. Wprowadzono również na rynek pierwszy produkt
z serii FARMER (seria economy - niżej skoncentrowane, tańsze nawozy NPK)
- nawóz NPK 7-7-7.
Podczas kieleckich targów AGROTECH Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
zdobyły Złoty Medal AGROTECH 2009 za nawóz PoliAzot.

Akcjonariat
Akcjonariat na dzień przekazania raportu:
AKCJONARIUSZ

Ilość akcji

Ilość
głosów

Wartość
nominalna

Udział

SKARB PAŃSTWA

44 574 974

44 574 974

445 749 740

59,43%

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

6 607 966

6 607 966

66 079 660

8,81%

OFE PZU „Złota Jesień”

4 195 052

4 195 052

41 950 520

5,59%

Pozostali akcjonariusze

19 622 008

19 622 008

196 220 080

26,16%

75 000 000

75 000 000

750 000 000

100,00%

Razem

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające
i nadzorujące
Stan na dzień
przekazania
poprzedniego
raportu

ZARZĄD
Ryszard Siwiec

Stan na dzień
przekazania
raportu

Wskazanie zmian w stanie
posiadania
NABYCIE

ZBYCIE

0

-

-

0

836

-

-

836

Sławomir Winiarski

0

-

-

0

RADA NADZORCZA
Anna Tarocińska

1

-

-

1

500

-

-

500

Ewa Haraszkiewicz

0

-

-

0

Wojciech Drożdż

0

-

-

0

Marcin Likierski

0

-

-

0

Halina Trzcińska

0

-

-

0

Janusz Motyliński

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.
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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 I kwartale 2009 r. Spółka i jednostki od niej zależne nie udzielały poręczeń kredytów
lub pożyczek oraz nie udzielały gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce
zależnej od tego podmiotu, w efekcie czego ich łączna wartość stanowiłaby
równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
Czynniki kształtujące perspektywiczne wyniki Spółki
Kształtowanie się cen produktów i surowców w kolejnym kwartale

▪

Dekoniunktura na rynku pigmentowym wpłynie niekorzystnie
światowych cen bieli – możliwy jest dalszy spadek cen.

na

poziom

▪

W obszarze nawozowym nie należy się spodziewać istotnego wzrostu cen ze
względu na osłabiony popyt oraz fakt, że II kwartał to okres niskiego sezonu na
rynku. Nie powinien nastąpić również wyraźny spadek cen – utrzymujące się
wysokie ceny surowców oraz ich ograniczona dostępność stanowią barierę dla
wprowadzania znacznych obniżek przez producentów.

▪

Stabilna, ale nadal słaba pozycja złotówki nie wpłynie na poprawę cen
realizowanych w imporcie.

▪

Spodziewane spadki cen soli potasowej w najbliższych miesiącach

▪

Obniżenie ceny gazu o ok. 7%
1 czerwca 2009 roku.

- obniżona taryfa będzie obowiązywała od

Płynność finansowa

▪

Spółka będzie kontynuować proces upłynnienia zapasów, co powinno pozwolić na
ustabilizowanie sytuacji płatniczej i zrównanie bieżących wpływów i wydatków.

▪

Spółka oczekuje poprawy warunków dostępności kredytu i zakończenia
z sukcesem negocjacji z bankami na temat uzyskania finansowania bieżącego
w celu uregulowania zaległości płatniczych powstałych w IV kwartale 2008 roku

▪

Niemniej jednak pogarszająca się kondycja finansowa systemu bankowego
w Polsce, może wpłynąć na pogorszenie warunków kredytowania lub znaczne jego
ograniczenie, co w kontekście trudnych warunków w otoczeniu Emitenta może
w znaczący sposób negatywnie wpłynąć na zdolność Emitenta na regulowania
bieżących zobowiązań.

Opcje walutowe

▪

Spółka prowadzi intensywne prace nad rozwiązaniem problemu opcji walutowych
we współpracy z uznanymi na rynku doradcami finansowymi, szczegóły zawarte są
w rozdziale pt. „Restrukturyzacja portfela transakcji pochodnych Z.Ch. „POLICE”
S.A. „
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Skonsolidowany Rozszerzony Raport Kwartalny
za okres od 01.01.2009 r do 31.03.2009 r.
Pozostałe informacje

▪

Należy zaznaczyć, że utrzymywanie się niekorzystnego kursu złotego lub jego
dalsze osłabienie, może wpłynąć na konieczność zrealizowania ze stratą otwartych
kontraktów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, co może wpłynąć na
pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta.

Restrukturyzacja

W dniu 9 maja Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała program restrukturyzacyjny.
Proponowane działania przebiegać będą w wielu obszarach działalności Spółki:


aktywizacji sprzedaży,



restrukturyzacji kosztów działalności,



restrukturyzacji organizacyjno – majątkowej,



restrukturyzacji zatrudnienia,



restrukturyzacji finansowej,

Program Restrukturyzacji wskazuje kierunki działań mających na celu poprawę sytuacji
finansowej Spółki oraz zwiększenie konkurencyjności Spółki na rynku. Jego realizacja
w połączeniu z uzyskaniem dodatkowego finansowania zewnętrznego pozwoli na
stopniowe odzyskiwanie stabilnej sytuacji finansowej, skutkujące zdolnością do
bieżącej spłaty zobowiązań. Powodzenie Programu restrukturyzacji jest jednak
uwarunkowane zapewnieniem dodatkowego finansowania zewnętrznego w okresie
przejściowym, do czasu pełnego uzyskania efektów restrukturyzacyjnych.
Łączne efekty z tytułu ww. działań szacuje się na następującym poziomie:
Wyszczególnienie (tys. zł)
Łączne efekty działań restrukturyzacyjnych

2009

2010

284 250

296 462

2011
254 245

2012
221 265
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