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Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie
ze wskazaną, obowiązującą metodyką przeliczania:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu
kurs na 31.12.2008 r. wynosił: 1 EUR = 4,1724 PLN (tabela nr 254/A/NBP/2008)
kurs na 31.12.2007 r. wynosił: 1 EUR = 3,5820 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2007)
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01-12.2008 r. wynosił 1 EUR = 3,5321 PLN
kurs średni w okresie 01-12.2007 r. wynosił 1 EUR = 3,7768 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 01.10.2008r. do 31.12.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Bilans
Stan na dzień
AKTYWA
31.12.2008 r.
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

31.12.2007 r.

810 188
4 846
24 732
36 629
1 575

726 511
2 740
23 352
36 798
594

48 192
926 162

10 018
800 013

608 038
191 050
2 187
139 174

197 946
195 576
5 877
3 861
155 713

940 449

558 973

1 866 611
31.12.2008 r.

1 358 986
31.12.2007 r.

750 000
76 248
129 779
956 027
6 584
962 611

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

67 231
55 097

58 486
51 315

3 886
19 321
145 535

4 003
2 253
116 057

398 335
145 230
160
128 573
51 541
7 124
27 502
758 465

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

1 866 611

1 358 986

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

Noty przedstawione na stronach od 7 do 43 stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3

Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.10.2008r. do 31.12.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Rachunek zysków i strat
za okres
od 01.10.2008 r.
do 31.12.2008 r.
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

przed

opodatkowa-

od 01.10.2007 r.
do 31.12.2007 r.

od 01.01.2007 r
do 31.12.2007 r.

218 606
-403 304
-184 698

2 403 689
-2 049 049
354 640

480 644
-396 712
83 932

1 824 229
-1 526 397
297 832

-13 850
-30 758

-66 449
-107 677

-15 613
-30 979

-56 333
-92 029

-7 217

-17 354

41 937

37 998

-236 523

163 160

79 277

187 468

-134 992

-127 531

11 898

16 957

1 296

886

897

2 354

Dochody z tytułu udziałów
w jednostkach powiązanych
Zysk
niem

od 01.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.

4 750

1 579

-370 219

41 265

92 072

208 358

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

57 172
18 454
38 718
-313 047

-12 589
-50 763
38 174
28 676

8 699
-2 365
11 064
100 771

-3 856
-14 723
10 867
204 502

Przypadający na:
akcjonariusza
jednostki
dominującej
udziały mniejszości

-312 998

28 787

100 263

203 964

-49

-111

508

538

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

-4,17

0,38

1,34

2,73

-4,17
-4,17

0,38
0,38

1,34
1,34

2,73
2,73
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.10.2008r. do 31.12.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

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

Stan na 01.01.2007 r.

Kapitał
akcyjny

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Zyski
zatrzymane

862 140

70 060

-208 920

3 234

-3 234

uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 27 czerwca 2007 roku o podziale zysku - cele
inwestycyjne
Zysk netto w okresie
Zmiana struktury Grupy
Stan na 31.12.2007 r.

862 140

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
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

-112 140

73 294

Kapitał
akcjona-riuszy
mniejszościowych

Razem

Kapitał własny
razem

723 280

4 467

727 747

203 964

203 964

538

204 502

-3

-3

862

859

-8 193

927 241

5 867

933 108

-45 829

-157 969

-157 969

109 421

109 421

109 421

48 547

48 547

48 547
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.10.2008r. do 31.12.2008r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia
zysku za rok 2007 na kapitał rezerwowy

2 954

-2 954

28 787

Zysk netto w okresie

28 787

-111

28 676

828

828

6 584

962 611

Zmiana struktury Grupy
Stan na 31.12.2008 r.

750 000

76 248

129 779

956 027
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Skonsolidowany Rozszerzony Raport Kwartalny
za okres od 1.10.2008 r do 31.12.2008 r.
Informacja dodatkowa

Rachunek przepływów pieniężnych
od 01.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.

od 01.01.2007 r.
do 31.12.2007 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty o pozycje:
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą 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

41 265

208 358

-32 632

-15 756

-886

-2 354

66 090

47 670

1 425

-1 231

17 967

239

8 082

-42 553

-30 907

45 460

-410 093

-40 918

307 893

5 639

Zmiana stanu rezerw

3 806

-23 167

Pozostałe pozycje

3 991

-4 541

1 880

-18 547

10 513

174 055

5 853

15 085

555

7 197

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

5 831
4 751

1 579

Spłata udzielonych pożyczek od jednostek powiązanych

428

356

Odsetki uzyskane od pożyczek od jednostek powiązanych

119

122

Zbycie aktywów finansowych

555

7 197

164 934

173 263

164 934

172 518

Odsetki
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Udzielone pożyczki długoterminowe
Nabycie aktywów finansowych
745

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

-159 081

-158 178

161 055

15 986

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

148 908
12 147

15 986

27 602

59 425

4 000

56 433

492

399

22 806

2 459

304

134

Wydatki z tytułu podziału zysku na rzecz właścicieli
Spłaty kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Skonsolidowany Rozszerzony Raport Kwartalny
za okres od 1.10.2008 r do 31.12.2008 r.
Informacja dodatkowa

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

133 453

-43 439

Przepływy pieniężne netto razem
- w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych

-15 115

-27 562

1 425

-1 231

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

154 554

182 116

139 439
24

154 554
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Skonsolidowany Rozszerzony Raport Kwartalny
za okres od 1.10.2008 r do 31.12.2008 r.
Informacja dodatkowa

Noty do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zakładów
chemicznych „police” s.a. sporządzonego za iv kwartał 2008 r.
Wstęp

Prezentowane sprawozdanie jest skróconym śródrocznym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. za
okres od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdania finansowe spółek:
Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. (zwane Z.Ch. „POLICE” S.A., „Jednostka
Dominująca”), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1 oraz jednostek zależnych (zwanych
łącznie „Grupa POLICE”; „Grupa”).
Jednostka Dominująca Zakłady Chemiczne „POLICE” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Policach, ul. Kuźnicka 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, Wydział
XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000015501, Regon:
810822270, NIP: 851-02-05-573 powstały jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.
Jednostka Dominująca prowadzi działalność w zakresie produkcji nawozów sztucznych,
pigmentów oraz chemikaliów nieorganicznych.
Konsolidacji pełnej podlegają trzy spółki:
- „INFRAPARK POLICE” S.A. w której Emitent posiada 53% akcji.
Spółka prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu Polickim Parkiem
Przemysłowym, zarządzaniu zbędnym majątkiem (tereny inwestycyjne) przejętym od
Z.Ch. „POLICE” S.A. i Gminy Police oraz jego dzierżawie lub sprzedaży, pomocy przy
podejmowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć gospodarczych przedsiębiorcom działającym
na terenie PPP.
- Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o., w którym Emitent posiada 90% udziałów.
Spółka prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu Portem Morskim Police na
zasadach wynikających z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach
morskich.
„Remech” Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100%
udziałów.
Spółka prowadzi prace remontowe i inwestycyjne z branży mechanicznej tj.: 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 26 lutego 2009 r.
Podstawa sporządzenia

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2005 r. począwszy od
1 stycznia 2006 r. Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. stosują standardy rachunkowości
przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzone przez
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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 oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209,
poz.1744), przy zastosowaniu zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego, które
zostały opublikowane 29 października 2008 r. w skonsolidowanym raporcie półrocznym
2008.
Zarząd Jednostki Dominującej wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do zastosowania
standardów i 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 dwunastu
miesięcy zakończonych 31 grudnia 2007 r.
W okresie, za który jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie
nastąpiło połączenie Grupy z inną jednostką. Nie nastąpiło również zaniechanie żadnej
z prowadzonych działalności, które wymagałoby wyodrębnienia w niniejszym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Zastosowane kursy walut

Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
-

poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu
obowiązującego na ostatni dzień okresu
kurs na 31.12.2008 r. wynosił: 1 EUR = 4,1724 PLN (tabela nr 254/A/NBP/2008)
kurs na 31.12.2007 r. wynosił: 1 EUR = 3,5820 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2007)

-

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.-12.2008 r. wynosił 1 EUR = 3,5321 PLN
kurs średni w okresie 01.-12.2007 r. wynosił 1 EUR = 3,7768 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 01.10.2008 r.
do 31.12.2008 r.
Sprzedaż zewnętrzna

Segment
Bieli
Tytanowej
36 944

Segment
Nawozowy

174 240

Pozostała
Działalność

7 422

Ogółem

218 606
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Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu

2 628

2 628

39 572

174 240

7 422

221 234

Koszty segmentu
w tym: Odpis z tyt. testu na utratę
wartości*

-89 882

-334 034

-21 509

-445 425

-32 990

32 636

1 680

1 326

Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne**

-50 310

-159 794

-14 087

-224 191
-12 332

Wynik na działalności operacyjnej

-236 523

Przychody /Koszty finansowe

-134 992

Udziały w zyskach (stratach) netto
jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
Podatek dochodowy od osób prawnych

1 296
57 172

Wynik netto

-313 047

* Odpis z tytułu testu na utratę wartości dotyczy Jednostki Dominującej
** w tym: Odpis z tyt. testu na utratę wartości 1 114 tys.zł

Wyniki segmentów wg sprawozdania
skonsolidowanego
za okres
od 01.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.

Segment
Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

213 156

2 159 534

30 999

2 403 689

5 788

1 100

218 944

2 160 634

30 999

2 410 577

Koszty segmentu
w tym: Odpis z tyt. testu na utratę
wartości*

-295 529

-1 867 219

-39 885

-2 202 633

-32 990

32 636

1 680

1 326

Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne**

-76 585

293 415

-8 886

207 944

Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu

6 888

-40 034

Wynik na działalności operacyjnej

167 910

Przychody /Koszty finansowe

-127 531

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

886

Podatek dochodowy od osób prawnych

-12 589

Wynik netto

28 676

* Odpis z tytułu testu na utratę wartości dotyczy Jednostki Dominującej
** w tym: Odpis z tyt. testu na utratę wartości 1 114 tys.zł

Wyniki segmentów wg sprawozdania
skonsolidowanego
za okres
od 01.10.2007 r.
do 31.12.2007 r.
Sprzedaż zewnętrzna

Segment
Bieli
Tytanowej
42 469

431 113

42 469

Koszty segmentu
w tym: Odpis z tyt. testu na utratę
wartości*
Wynik operacyjny segmentu

Pozostała
Działalność

Ogółem

7 062

480 644

432 853

7 062

482 384

-134 769

-253 015

-9 975

-397 759

-83 349
-92 300

105 631
179 838

1 492
-2 913

23 774
84 625

Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu

Segment
Nawozowy

1 740

1 740
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Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne**

-5 348

Wynik na działalności operacyjnej

79 277

Przychody /Koszty finansowe
Udziały w zyskach (stratach) netto
jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
Podatek dochodowy od osób prawnych

11 898
897
8 699

Wynik netto

100 771

* Odpis z tytułu testu na utratę wartości dotyczy Jednostki Dominującej
** w tym: Odpis z tyt. testu na utratę wartości 6 002 tys.zł

Wyniki segmentów wg sprawozdania
skonsolidowanego
za okres
od 01.01.2007 r.
do 31.12.2007 r.
Sprzedaż zewnętrzna

Segment
Bieli
Tytanowej
225 522

Segment
Nawozowy
1 569 251

Sprzedaż między segmentami

Pozostała
Działalność
29 456

3 714

Przychody segmentu
Koszty segmentu
w tym: Odpis z tyt. testu na utratę
wartości*
Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne**
Wynik na działalności operacyjnej
Przychody /Koszty finansowe

Ogółem

1 824 229
3 714

225 522

1 572 965

29 456

1 827 943

-300 226

-1 271 496

-18 108

-1 589 830

-83 349
-74 704

105 631
301 469

1 492
11 348

23 774
238 113
-49 066
189 047
16 957

Udziały w zyskach (stratach) netto
jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
Podatek dochodowy od osób prawnych

2 354
-3 856

Wynik netto

204 502

* Odpis z tytułu testu na utratę wartości dotyczy Jednostki Dominującej
** w tym: Odpis z tyt. testu na utratę wartości 6 002 tys.zł

Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł odpisu
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

Stan na początek
roku 2008

Zwiększenia

Zmniejszenia

61 093

16 859

Zwiększenia

Zmniejszenia

61 093

16 859

68 279

Stan na koniec IV
kwartału 2008
112 513

Odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku

Tytuł odpisu
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

Stan na początek
roku 2008
68 279

Stan na koniec IV
kwartału 2008
112 513
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego z uwzględnieniem odpisu

Tytuł odpisu
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

Stan na początek
roku 2008
68 279

Zwiększenia

Zmniejszenia

61 093

62 458

Stan na koniec IV
kwartału 2008
66 914

Rezerwy na zobowiązania
Stan rezerw na zobowiązania w okresie 01.01.2008r. do 31.12.2008r. zwiększył się
o kwotę 3 908 tys. zł, przy czym rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w tym okresie zwiększyła się o 106 tys. zł, stan rezerw na świadczenia emerytalne
i podobne zwiększył się o 9 163 tys. zł, zmniejszyły się pozostałe rezerwy o 5 361 tys. zł.

Tytuł odpisu

Stan na początek
roku 2008

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec IV
kwartału 2008

Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

18 616

986

880

18 722

Rezerwy na świadczenia
emerytalne i podobne

65 192

9 175

12

74 355

87 960

14 268

19 629

82 599

Pozostałe rezerwy

Odpisy aktualizujące wartość aktywów
W okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 zwiększyły się odpisy aktualizujące wartość
aktywów o 145 560 tys. zł, przy czym odpisy na rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się
o 11 865 tys. zł, odpisy na materiały zwiększyły się o 50 479 tys. zł, zmniejszyły się
natomiast odpisy na należności o 1 416 tys. zł, odpisy na produkty zwiększyły się
o 112 769 tys. zł, odpisy z tytułu udzielonych pożyczek zmniejszyły się o 5 122 tys. zł,
zwiększeniu uległy odpisy na inwestycje długoterminowe o 715 tys. zł.

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

Stan na początek
roku 2008

Stan na koniec IV
kwartału 2008

Zwiększenia

Zmniejszenia

1 498 396

977

12 842

1 486 531

16 757

1 054

339

17 472

17 616

96 156

45 677

68 095

2 295

165 863

53 094

115 064

41 788

8 225

9 641

40 372

5 122

999

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 (w atrakcyjniejszych niż w sezonie cenach). Dla utrzymania wysokiej
sprzedaży w okresach mniejszego popytu Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., jak
większość krajowych producentów, wprowadzają promocje cenowe dla wybranych
asortymentów. Oprócz tego, w okresach zmniejszonego popytu na rynkach europejskich,
następuje przesunięcie sprzedaży eksportowej na rynki zamorskie, spoza europejskiej
strefy klimatycznej.
Segment bieli tytanowej
Biel znajduje zastosowanie w produkcji farb i lakierów oraz papieru i tworzyw sztucznych,
a sezonowość sprzedaży jest determinowana sezonowością tych branż. Szczególnie
wyraźne zjawisko sezonowych wahań występuje w przypadku pierwszego
z wymienionych zastosowań. Poziom sprzedaży bieli rośnie w okresie wiosenno-letnim
(II i III kwartał) – w tradycyjnym okresie natężenia prac budowlanych. W IV kwartale
tradycyjnie następuje spadek popytu ze strony sektorów podatnych na wahania
sezonowe.
Zmiana zobowiązań warunkowych
31.12.2008 r.
16 810

31.12.2007 r.
16 980

z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży
udziałów

16 810

16 980

Zobowiązania warunkowe

17 075

14 875

17 075

14 875

10 000

7 000

6 905

7 705

170

170

Należności warunkowe
Od pozostałych jednostek:

Udzielone gwarancje i poręczenia pozostałym podmiotom:
z tytułu zabezpieczenia długu celnego
z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży
udziałów
Inne zobowiązania warunkowe

Zmiany kapitałowe w grupie

W IV kwartale 2008 r. Grupa Kapitałowa Z.Ch. „POLICE” S.A. nie emitowała, nie
wykupywała i nie spłacała dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
Zdarzenia po dacie bilansu

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

Stan na dzień
31.12.2008 r.
31.12.2007 r.
781 433
4 732
27 465
34 269
1 575
4 200
44 961
898 635
607 906
190 247
2 187
119 234
919 574
1 818 209
31.12.2008 r.

699 939
2 563
26 341
33 636
594
9 752
772 825
196 504
194 378
5 877
3 861
141 476
542 096
1 314 921
31.12.2007 r.

KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy
Kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane

750 000
67 185
128 723

862 140
67 185
-13 441

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

945 908

915 884

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych
Rezerwa na pozostałe zobowiązania
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem

61 245
54 987
2 746
16 610
135 588

53 568
51 242
2 649
1 270
108 729

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

379 776
145 230
52
128 573
49 634
6 221
27 227
736 713

246 968
5
284
532
6 097
36 422
290 308

1 818 209

1 314 921

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
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Rachunek zysków i strat
za okres
od 01.10.2008 r.
do 31.12.2008 r.
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk brutto na sprzedaży

od 01.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.

od 01.10.2007 r.
do 31.12.2007 r.

od 01.01.2007 r.
do 31.12.2007 r.

218 757
-408 436
-189 679

2 402 000
-2 060 790
341 210

480 341
-399 783
80 558

1 821 612
-1 534 375
287 237

-13 850
-27 233

-66 449
-95 843

-15 566
-27 854

-55 959
-82 398

-1 651

-7 192

44 921

38 529

-232 413

171 726

82 059

187 409

Przychody/Koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem

-135 163

-128 360

12 314

16 896

-367 576

43 366

94 373

204 305

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

56 698
19 418
37 280
-310 878

-13 341
-48 550
35 209
30 025

8 003
-1 749
9 752
102 376

-3 568
-13 320
9 752
200 737

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

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

-4,15
-4,15
-4,15

0,40
0,40
0,40

1,37
1,37
1,37

2,68
2,68
2,68
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Zestawienie zmian w kapitale własnym
Kapitał
zakładowy
Stan na 01.01.2007 r.

862 140

Pozostałe
kapitały
rezerwowe
67 185

Zyski
zatrzymane

Razem
kapitał
własny

-214 178

715 147

200 737

200 737

-13 441

915 884

-45 829

-157 969

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

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

Zysk netto w okresie

30 025

30 025

128 723

945 908

Zysk netto w okresie
Stan na 31.12.2007 r.
uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie przeniesienia wartości przeszacowania kapitału podstawowego i zapasowego
wynikającej z zastosowania MSR 29
"Sprawozdawczość finansowa w warunkach
hiperinflacji" na pokrycie straty powstałej
w wyniku wdrożenia MSR w Spółce

Stan na 31.12.2008 r.

862 140

67 185

-112 140

750 000

67 185

18

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Skonsolidowany Rozszerzony Raport Kwartalny
za okres od 1.10.2008 r do 31.12.2008 r.
Informacja dodatkowa

Rachunek przepływów pieniężnych
od 01.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.

od 01.01.2007 r.
do 31.12.2007 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych

43 366

204 305

-46 425

-13 814

64 809

46 572

1 425

-1 231

17 944

-16

Zyski/Straty z działalności inwestycyjnej

6 946

-42 895

Zmiana stanu należności handlowych i pozostałych należności

2 941

44 413

-411 403

-41 132

Odsetki i udziały w zyskach

Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań

264 566

8 475

Zmiana stanu rezerw

2 354

-23 400

Pozostałe pozycje

3 993

-4 600

3 703

-17 300

644

173 191

6 511

11 466

109

7 190

4 751

1 579

1 173

2 076

478

621

161 132

158 813

161 132

158 068

-154 621

-147 347

156 660

247

Podatek zapłacony/zwrot nadpłaty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Odsetki i udziały w zyskach w jednostkach powiązanych
Spłata udzielonych pożyczek od jednostek powiązanych
Odsetki uzyskane od pożyczek od jednostek powiązanych
Zbycie aktywów finansowych
Odsetki
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Udzielone pożyczki długoterminowe
Nabycie aktywów finansowych
Zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

745

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

144 908
11 752

247

23 501

57 805

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

55 027
342

340

22 855

2 304

304

134

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

133 159

-57 558

Przepływy pieniężne netto razem

-20 818

-31 714

-22 243

-30 483

1 425

-1 231

140 317

172 031

119 499

140 317

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
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Noty do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
chemicznych „police” s.a. sporządzonego za iv kwartał 2008 r.

zakładów

Wstęp
Prezentowane sprawozdanie jest skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem
finansowym Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. za okres od 1 października 2008 r. do
31 grudnia 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: 85102-05-573 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 26 lutego 2008 r.
Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Podstawa sporządzenia
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2005 r. począwszy od
1 stycznia 2006 r. Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. stosują standardy rachunkowości
przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzone przez
Komisję Europejską przy sporządzaniu swoich jednostkowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych.
Niniejsze śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przygotowane w oparciu
o Międzynarodowy Standard Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość
finansowa” oraz art. 45 ust 1a-1c ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz.
694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych
oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz.1744) przy
zastosowaniu zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego, które zostały opublikowane
30 września 2008 r. w jednostkowym raporcie półrocznym 2008.
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 dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 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.
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 31.12.2008 r. wynosił: 1 EUR = 4,1724 PLN (tabela nr 254 /A/NBP/2008)
kurs na 31.12.2007 r. wynosił: 1 EUR = 3,5820 PLN (tabela nr 252 /A/NBP/2007)

-

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów

20

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Skonsolidowany Rozszerzony Raport Kwartalny
za okres od 1.10.2008 r do 31.12.2008 r.
Informacja dodatkowa

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.-12.2008 r. wynosił 1 EUR = 3,5321 PLN
kurs średni w okresie 01.-12.2007 r. wynosił 1 EUR = 3,7768 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
jednostkowego
za okres
od 01.10.2008 r.
do 31.12.2008 r.
Sprzedaż zewnętrzna

Segment Bieli
Tytanowej
36 944

Segment
Nawozowy
174 240

Pozostała
Działalność
7 573

2 628

Sprzedaż między segmentami

Ogółem

218 757
2 628

39 572

174 240

7 573

221 385

Koszty segmentu
w tym: Odpis z tyt. testu na utratę
wartości

-95 234

-331 547

-15 024

-441 805

-32 990

32 636

1 680

1 326

Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne*

-55 662

-157 307

-7 451

-220 420

Przychody segmentu

-11 993

Wynik na działalności operacyjnej

-232 413

Przychody/Koszty finansowe

-135 163
56 698

Podatek dochodowy od osób prawnych

-310 878

Wynik netto
*w tym: Odpis z tyt. testu na utratę wartości 1 114 tys. zł

Wyniki segmentów wg sprawozdania
jednostkowego
za okres
od 01.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.

Segment Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

213 156

2 159 534

5 788

1 100

218 944

2 160 634

29 310

2 408 888

Koszty segmentu
w tym: Odpis z tyt. testu na utratę
wartości

-300 371

-1 859 144

-37 952

-2 197 467

-32 990

32 636

1 680

1 326

Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne*

-81 427

301 490

-8 642

211 421

Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu

Pozostała
Działalność
29 310

Ogółem

2 402 000
6 888

-39 695
171 726

Wynik na działalności operacyjnej

-128 360

Przychody/Koszty finansowe

-13 341

Podatek dochodowy od osób prawnych

30 025

Wynik netto
*w tym: Odpis z tyt. testu na utratę wartości 1 114 tys. zł

Wyniki segmentów wg sprawozdania
jednostkowego
za okres
od 01.10.2007 r.
do 31.12.2007 r.
Sprzedaż zewnętrzna

Segment Bieli
Tytanowej
42 469

Segment
Nawozowy
431 113

Pozostała
Działalność
6 759

Ogółem

480 341
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1 740

Sprzedaż między segmentami
42 469

432 853

6 759

482 081

-134 973

-250 733

-8 437

-394 143

-83 349

105 631

1 492

23 774

-92 504

182 120

-1 678

87 938

Przychody segmentu
Koszty segmentu
w tym: Odpis z tyt. testu na utratę
wartości
Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne*
Wynik na działalności operacyjnej

1 740

-5 879
82 059
12 314

Przychody/Koszty finansowe

8 003

Podatek dochodowy od osób prawnych

102 376

Wynik netto
*w tym: Odpis z tyt. testu na utratę wartości 6 002 tys. zł

Wyniki segmentów wg sprawozdania
jednostkowego
za okres
od 01.01.2007 r.
do 31.12.2007 r.

Segment Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

225 522

1 569 251

225 522

Sprzedaż zewnętrzna

Pozostała
Działalność
26 839

1 821 612

1 572 965

26 839

1 825 326

-299 568

-1 267 058

-21 694

-1 588 320

-83 349

105 631

1 492

23 774

-74 046

305 907

5 145

237 006

3 714

Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu
Koszty segmentu
w tym: Odpis z tyt. testu na utratę
wartości
Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne*
Wynik na działalności operacyjnej
Przychody/Koszty finansowe

Ogółem

3 714

-49 597
187 409
16 896
-3 568

Podatek dochodowy od osób prawnych

200 737

Wynik netto
*w tym: Odpis z tyt. testu na utratę wartości 6 002 tys. zł

Odroczony podatek dochodowy

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Tytuł odpisu
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

Stan na
początek roku
2008
67 278

Zwiększenia

59 595

Zmniejszenia

18 326

Stan na koniec IV
kwartału 2008
108 547

Odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku
Tytuł odpisu

Odpis na aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

Stan na
początek roku
2008
39 006

Zwiększenia

5 954

Zmniejszenia

Stan na koniec IV
kwartału 2008

44 960
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego z uwzględnieniem odpisu
Tytuł odpisu
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

Stan na
początek roku
2008

Zwiększenia

67 278

59 595

Zmniejszenia

63 286

Stan na koniec IV
kwartału 2008
63 587

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania
Stan rezerw na zobowiązania w okresie 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zwiększył się
o kwotę 2 457 tys. zł, przy czym rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w tym okresie zwiększyła się o 106 tys. zł, rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
zwiększyły się o 7 801 tys. zł, pozostałe rezerwy zmniejszyły się o 5 450 tys. zł.
Tytuł rezerwy

Stan na
początek roku
2008

Zwiększenia

Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

18 520

986

Rezerwy na świadczenia
emerytalne i podobne

59 665

7 801

Pozostałe rezerwy

87 664

14 175

Zmniejszenia

880

Stan na koniec IV
kwartału 2008

18 626
67 466

19 625

82 214

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zwiększyły się odpisy aktualizujące wartość
aktywów o 145 488 tys. zł, przy czym odpisy na rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się
o 11 865 tys. zł, odpisy na materiały zwiększyły się o 50 404 tys. zł, zmniejszyły się
natomiast odpisy na należności o 1 413 tys. zł, odpisy na produkty zwiększyły się
o 112 769 tys. zł, odpisy z tytułu długoterminowych inwestycji wzrosły o 715 tys. zł,
a odpisy z tytułu udzielonych pożyczek zmniejszyły się o 5 122 tys. zł.
Tytuł odpisu

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na
początek roku
2008

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec IV
kwartału 2008

1 498 396

977

12 842

1 486 531

Inwestycje długoterminowe
(bez pożyczek)

16 757

1 054

339

17 472

Materiały

17 461

96 081

45 677

67 865

2 295

165 863

53 094

115 064

41 651

8 225

9 638

40 238

5 122

999

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

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 (w atrakcyjniejszych niż w sezonie cenach). Dla utrzymania wysokiej
sprzedaży w okresach mniejszego popytu Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., jak
większość krajowych producentów, wprowadzają promocje cenowe dla wybranych
asortymentów. 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

31.12.2008 r.
16 810

31.12.2007 r.
16 980

od pozostałych jednostek
z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży
udziałów

16 810

16 980

Zobowiązania warunkowe

17 075

39 675

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu):
udzielonych gwarancji i poręczeń
Udzielone gwarancje i poręczenia pozostałym podmiotom:
z tytułu zabezpieczenia długu celnego
z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży
udziałów
Inne zobowiązania warunkowe

24 800
17 075

14 875

10 000

7 000

6 905

7 705

170

170

Na dzień 31.12.2008 r. rozwiązano zobowiązanie warunkowe (w postaci hipoteki
kaucyjnej ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) w wysokości
24 800 tys. zł, które stanowiło zabezpieczenie kredytu bankowego udzielonego spółce
zależnej INFRAPARK, spłaconego w listopadzie 2008 r.
Zmiany kapitałowe w grupie

W IV kwartale 2008 r. Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. nie emitowały, nie wykupywały
i nie spłacały dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
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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
Otoczenie rynkowe

W IV kwartale 2008 roku nastąpiło załamanie na rynkach nawozowych, najważniejszych
dla Spółki. Cofający się gwałtownie popyt na nawozy spowodował głębokie spadki cen na
globalnych rynkach. Przyczyn takiego stanu było kilka. Przede wszystkim, należy wziąć
pod uwagę, że na przestrzeni ostatniego 1,5 roku, popyt na nawozy wywindował ceny do
nienotowanych nigdy wcześniej poziomów. Popyt na nawozy był stymulowany zarówno
przez czynniki fundamentalne, takie jak dynamicznie rozwijający się rynek biopaliw
i rosnące ceny zbóż, jak i psychologiczne, oparte w dużej mierze na spekulacji na różnych
rynkach surowcowych. W dużym stopniu na wzmocnienie trendów rosnących cen
surowców wpływ miała też długotrwała deprecjacja dolara amerykańskiego, który jest
walutą bazową dla notowań surowców na wielu rynkach. W warunkach słabnącego dolara
wielu dostawców surowców w celu utrzymania swoich zysków podnosiło ceny surowców
kwotowanych w tej walucie.
Dodatkowo, utrzymująca się do połowy 2008 roku hossa na nawozach skłaniała
dystrybutorów i rolników spodziewających się dalszej szybkiej aprecjacji cen, do tworzenia
dużych zapasów. Takie spekulacyjne kupowanie pod przyszłe wzrosty cen miało swoje
dodatkowe negatywne konsekwencje dla rynku w momencie odwrócenia trendu na
nawozach. Mając duże zapasy wielu odbiorców wstrzymywało się z dalszymi zakupami
obserwując spadki cen i licząc na tańsze zakupy, skutkujące obniżeniem średniej ceny
zakupu. Wpływ na stronę popytową miały również banki, które zaostrzyły warunki
kredytowania, co było w dużym stopniu konsekwencją rozprzestrzeniającego się kryzysu
finansowego.
Od strony kosztowej obserwowana była stabilizacja na wysokim poziomie cen kluczowych
dla Spółki surowców. Brak reakcji dostawców surowców do produkcji nawozów na spadki
cen tych ostatnich spowodował, również na tym rynku, zastój i drastyczny spadek
obrotów. W przypadku gazu, nastąpił wzrost cen tego surowca o około 10% od listopada
2008 roku.
Sprzedaż

Ze względu na opisaną wyżej, pogarszającą się gwałtownie sytuację na rynkach
nawozowych Spółka miała w IV kwartale duże problemy ze zbytem części swojej
produkcji. Przychody ze sprzedaży Spółki spadły o 54% w porównaniu z analogicznym
okresem roku poprzedniego i wyniosły 218,8 mln zł, z tego na sprzedaż produktów
chemicznych przypadało 209,2 mln zł. W jeszcze większym stopniu nastąpił spadek
wolumenu sprzedaży (-70%). Szczegółową strukturę sprzedaży produktów chemicznych
przedstawia wykres poniżej:
Struktura wartościowa sprzedaży
w IV kwartale 2008 roku (mln zł)

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

Nawozy NPK
10,7
5%

Nawozy NP
8,1
4%

Biel
36,7
17%

Biel
42,5
9%

Nawozy NPK
241,0
50%

Chemikalia
62,8
29%

Mocznik
90,8
41%

Nawozy NP
80,8
17%
Pozostała
sprzedaż
9,6
4%

Mocznik
89,6
19%

Chemikalia
10,5
2%
Pozostała
sprzedaż
16,0
3%

W IV kwartale zwiększył się zdecydowanie udział mocznika w strukturze wartościowej
sprzedaży, przekraczając 40% ogółu przychodów ze sprzedaży. Zdecydowanie wyższy
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udział w strukturze wartościowej miała biel i chemikalia. Tak duże zmiany w strukturze
wynikały przede wszystkim z drastycznego spadku popytu na nawozy wieloskładnikowe
- udział nawozów NPK wyniósł zaledwie 5%, w porównaniu z 50% udziałem tych
nawozów w IV kwartale 2007 roku. Również w przypadku nawozów NP zanotowano
znaczący spadek z 17% w IV kwartale 2007 do 4% w IV kwartale 2008 roku. Na wysoki
udział chemikaliów wpływ miał również fakt generowania przychodów z wielkotonażowej
sprzedaży amoniaku (w analogicznym okresie ubiegłego roku wielkotonażowa sprzedaż
amoniaku nie była prowadzona, ze względu na zbyt niski poziom cen).

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży w 4kw 2008
Eksport
Biel tytanowa

53,6%

Chemikalia
Nawozy
Ogółem

Kraj
46,4%

91,8%

8,2%
54,3%

45,7%
58,3%

41,7%

IV kwartał był kolejnym, w którym przewagę miała sprzedaż eksportowa. Wynikało to
z relatywnie wysokiego udziału chemikaliów w sprzedaży ogółem (29%), w których
dominującą pozycją był amoniak praktycznie w całości sprzedawany na eksport – wartość
sprzedanego za granicę amoniaku przekroczyła 50 mln zł.
Drugim pod względem wartości sprzedaży produktem eksportowym był mocznik – 37,7
mln zł.
Nawozy
Nawozy

IV kwartał 2008

89,7
109,6

Wolumen tys. ton
Przychody mln zł

IV kwartał 2007

415,7
411,4

Załamanie się rynku nawozowego w IV kwartale 2008 roku przełożyło się przede
wszystkim na drastyczny spadek sprzedaży nawozów wieloskładnikowych NPK oraz
nawozów NP. W porównaniu z IV kwartałem 2007 roku wolumen sprzedaży nawozów
NPK zmniejszył się o 98%, natomiast nawozów NP o 95%. W porównaniu z nawozami
wieloskładnikowymi relatywnie dobra sytuacja panowała na rynku mocznika. Ze względu
na swoją specyfikę oraz różnorodność zastosowań spadek wolumenu sprzedaży
mocznika wyniósł 15%, co przy wyższych średnich cenach sprzedaży dało w efekcie
wartość sprzedaży (91 mln zł) na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku
poprzedniego.
Załamanie popytu na nawozy skutkowało gwałtownymi obniżkami cen nawozów na
rynkach światowych.
580,0
480,0

Notowania mocznika w IV kwartale 2008
FOB Yuzhny
(USD/t)
FOB Morze
Bałtyckie (USD/t)

Notowania DAP w IV kwartale 2008
1 090
890

380,0

FOB USA Tampa/US
Gulf (USD/t)
FOB Antwerp/Ghent/
Benelux
(USD/t)

690
280,0
180,0

490
290
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Zanikający popyt na nawozy w IV kwartale 2008 roku wpłynął na przyspieszenie spadków
zapoczątkowanych w III kwartale 2008 roku, zarówno na rynku nawozów
wieloskładnikowych, jak i azotowych. Ceny nawozów DAP osiągnęły na koniec grudnia
poziom ok. 300 USD/t w dostawach FOB USA Tampa/U.S. Gulf oraz ok. 460 USD/t
w dostawach FOB Antwerp/Ghent/Benelux.
Duże spadki cen obserwowane były również na rynku mocznika. Na koniec grudnia
osiągnął on poziom nieco ponad 200 USD/t FOB Morze Bałtyckie, co stanowiło spadek
o ok. 70% w porównaniu z cenami notowanymi pod koniec III kwartału.
Mimo spektakularnych spadków cen nawozów Spółce udało się utrzymać ceny na
poziomie zbliżonym do cen z III kwartału 2008r. W przypadku nawozów NPK średni
spadek cen wniósł -9,1%, dla nawozów NP -3%. Jedynie w przypadku mocznika sprzedaż
była realizowana po cenach znacząco niższych - w eksporcie o -31%, w kraju o -25%.
W porównaniu z IV kwartałem 2007 roku realizowane ceny sprzedaży nawozów były
znacząco wyższe. W przypadku nawozów NPK ceny wzrosły o 110% na rynku krajowym
i 88% w eksporcie. W nawozach NP odpowiednio o 118% i 104%, natomiast w przypadku
mocznika o 20% i 19%.
Chemikalia
Chemikalia
Wolumen tys. ton
Przychody mln zł

IV kwartał 2008

IV kwartał 2007

39,2
62,8

38,6
10,5

W IV kwartale 2008 roku przychody ze sprzedaży chemikaliów wzrosły o 500%
w porównaniu z IV kwartałem 2007 roku. Wzrost ten miał swoje źródło w kontynuowaniu
sprzedaży wielkotonażowej amoniaku, którego Spółka sprzedała za 54,7 mln zł. Udział
amoniaku w przychodach ze sprzedaży chemikaliów przekraczał 87%.
Kryzys na rynkach nawozów dotknął również rynku amoniaku. W przeciągu IV kwartału
ceny uległy załamaniu spadając z poziomów 870 USD/t pod koniec września do poziomu
93 USD/t FOB Yuzhny pod koniec ubiegłego roku. W końcówce roku rynek zamarł, nie
było kwotowań.
Notowania amoniaku w IV kwartale 2008
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Cena FOB Yuzhnyy (USD/t)

Pigmenty
Biel tytanowa
Wolumen tys. ton
Przychody mln zł

IV kwartał 2008 IV kwartał 2007
6,4
7,6
36,7
42,5

Rozszerzający się kryzys gospodarczy wpłynął na zmniejszenie popytu na rynku bieli
tytanowej. Mimo spadku popytu nie obserwowano znaczących ruchów cen. Drożejący
dolar spowodował podrożenie importu bieli z USA, co stabilizowało ceny.
W IV kwartale sprzedaż bieli w ujęciu ilościowym była niższa o 16%. Ze względu na
taniejącego złotego udało się uzyskać wyższe ceny w eksporcie, który stanowił ponad
50% sprzedaży w tym segmencie. W konsekwencji uzyskane przychody ze sprzedaży na
poziomie 36,7 mln zł, były niższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie
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ubiegłego roku o 13,5%. Kształtujące się w IV kwartale relacje cenowo-kosztowe nie
pozwoliły na uzyskanie dodatniego wyniku na sprzedaży w tym segmencie działalności
Emitenta.
Koszty

W IV kwartale 2008 roku koszt własny sprzedaży Emitenta wyniósł 408,4 mln zł, co
stanowiło wzrost o 2,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
Największy wpływ na wzrost kosztu własnego sprzedaży miały odpisy na zapasach,
dokonane na koniec roku obrotowego. W wyniku przeprowadzenia aktualizacji wartości
zapasów Spółka dokonała odpisów w łącznej wysokości 148,7 mln zł - w tym odpisy
dotyczących surowców na kwotę 47,1 mln zł, półfabrykatów i produkcji w toku - 34,8 mln
zł oraz produktów gotowych - 66,8 mln zł. Odpisy zostały ujęte w Koszcie własnym
sprzedaży. Odpisy te są wynikiem zakończenia przeprowadzenia procedury szacowania
zapasów w oparciu o postanowienia MSR 2 i przyjętej polityki rachunkowości Spółki, które
stanowią, iż aktywów (zapasów) jednostki nie należy ujmować w kwotach
przewyższających kwoty, których osiągnięcia oczekuje się z tytułu ich sprzedaży lub
wykorzystania.
Przesłankami dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów były zidentyfikowane
przez Spółkę istotne zmiany w otoczeniu rynkowym zachodzące w IV kwartale 2008 r.,
które ukształtowały ceny oferowanych produktów poniżej ich kosztu wytworzenia. Poziom
cen rynkowych produktów spowodował również, iż wartość zapasów surowców,
półfabrykatów i produkcji w toku przeznaczonych do wykorzystania w procesie produkcji
była wyższa od możliwej do uzyskania wartości sprzedaży netto produktów gotowych, do
produkcji których zostaną wykorzystane.
W strukturze kosztów rodzajowych Spółki dominującą pozycję (50%) stanowiły koszty
zużycia materiałów i energii. Spadek udziału powyższych kosztów w porównaniu
z poprzednimi okresami wynikał z niższych przychodów ze sprzedaży. Wyższe koszty
usług remontowych wynikały z wyższej skali przeprowadzanych planowanych remontów
w III kwartale 2008r., których zakończenie nastąpiło już w IV kwartale 2008 roku.
Rodzaj kosztu

04Q 2008

Amortyzacja

2,7%

Zużycie materiałów i energii

50,0%

Usługi obce

15,0%

Wynagrodzenia, narzuty i poz.
Świadczenia

11,5%

Podatki i opłaty

1,8%

Pozostałe koszty rodzajowe

19,0%

Struktura kosztów rodzajowych

Zużycie
materiałów i
energii
50%

Usługi obce
15%
Wynagrodzenia
11%
Pozostałe koszty
rodzajowe
19%

Amortyzacja
3%

Podatki i opłaty
2%

Największy udział w kosztach zużycia materiałów i energii miały kolejno: koszt zużycia
gazu ziemnego, fosforytów i soli potasowej stanowiące odpowiednio 27%, 20% i 7%
w strukturze zużycia materiałów i energii.
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Struktura kosztów zużycia materiałów i energii:
Rodzaj kosztu

04Q 2008

Gaz

26,7%

Sól potasowa

6,5%

Fosforyty

20,2%

Energia

5,9%

Węgiel

4,7%

Siarka

6,7%

Szlaka tytanowa

1,4%

Ilmenit

1,4%

Inne

26,5%

Struktura kosztów materiałów i energii

Sól potasowa
7%
Gaz
27%
Fosforyty
20%
Inne
26%

Ilmenit
1%
Szlaka tytanowa
1%

Siarka
7%

Energia
6%

Węgiel
5%

Po dynamicznych wzrostach cen fosforytów i soli potasowej w III kwartale 2008
w IV kwartale nastąpiło zahamowanie wzrostów. W przypadku gazu od listopada 2008
obowiązuje nowa, wyższa o ok. 10% taryfa. Bardzo duże spadki notowane były na rynku
siarki. Jej cena praktycznie osiągnęła wartości sprzed gwałtownych wzrostów, które miały
miejsce w 2008 roku.
Wyniki finansowe

Trudna sytuacja na rynkach nawozowych oraz kryzys finansowy, skutkujący gwałtownym
osłabieniem złotego do głównych walut światowych miały bezpośredni wpływ na uzyskane
przez Emitenta wyniki finansowe w IV kwartale 2008 roku.
Przychody ze sprzedaży Emitenta wyniosły 218,8 mln zł, co stanowiło spadek o 54,5%
w porównaniu z IV kwartałem 2008 roku. Tak niskie przychody były bezpośrednią
konsekwencją
niższej
sprzedaży
nawozów,
w
szczególności
nawozów
wieloskładnikowych. Drastyczny spadek przychodów ze sprzedaży w IV kwartale
2008 roku wpłynął na osiągnięcie straty na sprzedaży w wysokości 230,8 mln zł.
Czynnikiem mającym bardzo istotny wpływ na wielkość wygenerowanej straty na
sprzedaży było dokonanie odpisów na zapasy w wysokości 148,7 mln zł na koniec
2008 roku (szczegółowo opisanych w rozdziale Koszty).

Pozycja

Przychody
EBIT
EBITDA
Zysk netto
Marża EBIT
Marża EBITDA
Marża netto

04Q 2008

218,8
-232,4
-215,1
-310,9
-106,2%
-98,3%
-142,1%

04Q 2007

480,3
82,1
96,4
102,4
17,1%
20,1%
21,3%

zmiana
-261,6
-314,5
-311,5
-413,3

mln zł
zmiana
(%)
-54,5%
nd
nd
nd

-123,3%
-118,4%
-163,4%

nd
nd
nd

Spółka zanotowała stratę operacyjną w wysokości 215,1 mln zł. Ze względu na ujemną
wycenę instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym Spółka zanotowała
bardzo wysokie koszty finansowe, w wyniku których strata brutto zwiększyła się do
367,6 mln zł. Strata netto wyniosła 310,9 mln zł.
Wyniki kwartalne grupy kapitałowej Z.Ch. „POLICE” S.A. były zbliżone do wyników
podmiotu dominującego. Przychody ze sprzedaży wyniosły 218,6 mln zł, strata na
działalności operacyjnej 236,5 mln zł, natomiast strata netto 313,0 mln zł.
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Istotne dokonania i niepowodzenia Emitenta w IV kwartale 2008 roku
Surowce

W IV kwartale 2008r. nastąpiło wyhamowanie wzrostu cen na rynkach surowcowych. Dla
poszczególnych surowców przedstawiało się to następująco.
Fosforyty
W IV kwartale odnotowano pierwsze słabe spadki cen. Częściowo były one spowodowane
wzmocnieniem pozycji USD w stosunku do EUR (ceny fosforytów syryjskich wyrażone
w EUR w IV kwartale były równe poziomowi z III kwartału, różnice zarysowały się
w cenach wyrażonych w USD). W kolejnym kwartale powinien nastąpić dalszy spadek
cen – średnio o około 10-20% dla dostaw z Tunezji, Maroka i Syrii. Jedynie dla fosforytów
jordańskich prognozuje się wzrost (nawet o 30%).
Sól potasowa
W IV kwartale nastąpiła stabilizacja cen soli potasowej na wysokim poziomie. Dalsze
przewidywania co do kierunku i siły trendu na tym rynku będą zależne od sytuacji na
rynku nawozów.
Ilmenit, szlaka tytanowa
W przypadku ilmenitu obowiązują kontraktowe ceny całoroczne. Cena szlaki wynika
z umowy wieloletniej na lata 2004-2010.
Siarka
Na rynku siarki już w połowie III kwartału 2008r. nastąpiła znaczna korekta cen.
W ostatnich miesiącach 2008 ich poziom był już równy lub nawet niższy niż przed
dynamicznymi wzrostami z początku roku.
Węgiel
Ceny węgla wynikają z dwuletniej umowy z sierpnia 2007 roku i uzależnione są od klasy
węgla i zakupionych ilości. W IV kwartale 2008 wahały się w granicach 210 - 225 PLN/t.
Na I kwartał 2009 prognozuje się ceny w zakresie 260 - 275 PLN/t (w zależności od
klasy).
Produkty

Nawozy
Na rynku nawozów nastąpiło załamanie popytu (zarówno w kraju jak i na rynkach
zewnętrznych) spowodowane nałożeniem się kilku czynników - wysokiego poziomu cen
nawozów (efekt dynamicznych wzrostów cen surowców w 2008 r.) przy jednoczesnym
pogłębiającym się spadku cen płodów rolnych, utrudnionego dostępu do źródeł
finansowania zakupów, wzrostu kosztów obsługi kredytów. W efekcie brak
ekonomicznego uzasadnienia dla stosowania nawozów (bardzo istotnie zachwiany
stosunek kosztów do przychodów) i bardzo niski poziom siły nabywczej w rolnictwie
stanowiły barierę dla popytu na nawozy.
W związku z załamaniem rynku nawozów światowi producenci rozpoczęli w IV kwartale
wprowadzać obniżki cen nawozów. W efekcie, w ostatnich trzech miesiącach roku
nastąpił bardzo silny spadek światowych cen nawozów. Ceny mocznika zaczęły spadać
już w październiku - z ok. 550 USD/t na koniec września do 250 USD/t na początku
listopada na bazie fob Baltic. Na tym poziomie cena utrzymała się już do końca roku.
Ceny DAP-u zaczęły gwałtownie spadać w pierwszej dekadzie listopada, osiągając
poziom zaledwie 460 USD/t fob Baltic (w stosunku do 1000 USD/t z końca września).
W grudniu, po dalszym spadku, ceny wynosiły już 400 USD/t.
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Biel tytanowa.
Światowy kryzys gospodarczy z jednej strony, oraz poważne zmiany na rynkach
surowcowych z drugiej, przełożyły się na trudną sytuację na rynku pigmentowym
i w efekcie słabszy wynik sprzedaży tej grupy produktowej w Spółce w ostatnim kwartale
2008r..
Chemikalia
Również na rynku amoniaku nastąpiło w IV kwartale 2008 załamanie. Wysoki poziom cen
amoniaku z III kwartału utrzymał się do połowy października – wówczas nastąpił spadek
do poziomu 500 USD/t fob Yuzhny. W połowie listopada nastąpił dalszy spadek
- do poziomu 250 USD/t
Wyniki osiągnięte na transakcjach zabezpieczających ryzyko kursowe.

W okresie IV kwartału roku obrotowego 2008 zostały rozliczone łącznie 80 transakcji
zabezpieczających z wynikiem 9 302 316,28 zł (strata). Rozliczono 79 transakcje w EUR
i jedną w USD. Wycena otwartych transakcji w IV kwartale zamknęła się stratą
121 644 883,00 zł
Za okres 12 miesięcy roku 2008 wpływ transakcji zabezpieczających na wynik na
działalności finansowej wyniósł 122 288 414,66 zł (strata), w tym: 9 441 230,84 zł (zysk)
z tytułu transakcji zrealizowanych i 131 729 645,50 zł (strata) z tytułu wyceny transakcji
otwartych na dzień 31.12.2008r.
Spółka jest strukturalnym eksporterem netto, tzn. posiada „długą” pozycję walutową,
narażoną na ryzyko utraty wartości w przypadku umacniania się złotego. Z tego powodu
od roku 2005 w Spółce prowadzona jest działalność w zakresie zabezpieczenia przed
wpływem ryzyka z tytułu zmiany kursów walutowych. Podstawowym narzędziem w tym
obszarze jest hedging naturalny, tj. równoważenie wpływów w walucie obcej wydatkami
w tej walucie w jednostce czasu. Pozostała pozycja walutowa tzw. pozycja netto podlega
zabezpieczeniu instrumentami finansowymi tj. terminowymi kontraktami walutowymi typu
„forward” oraz zero kosztowymi korytarzami opcyjnymi. Transakcje zawierane są dla par
walutowych EUR/PLN i USD/PLN, wolumen zawieranych transakcji nie może przekraczać
poziomu planowanej ekspozycji walutowej netto, z tego powodu zawierane transakcje nie
mają charakteru spekulacyjnego.
Począwszy od 2007 roku w Spółce przyjęto do realizacji 3-letni horyzont wdrażanych
zabezpieczeń dla pozycji netto, zgodnie z kolejnymi, obowiązującymi strategiami
zarządzania ryzykiem kursowym. W konsekwencji Spółka ma zabezpieczoną część
planowanej ekspozycji walutowej na lata 2009, 2010 i 2011. Wolumen zawartych
transakcji nie przekracza poziomu planowanej ekspozycji walutowej. Na rok 2009
zabezpieczono ok. 69% globalnej pozycji walutowej netto, w tym: 6,5% planowanej
ekspozycji w dolarze oraz 63% planowanej ekspozycji w euro. W roku 2010 i 2011 poziom
zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym jest znacząco niższy. Struktura procentowa
zastosowanych instrumentów to: forward – 21%, zero kosztowe korytarze opcyjne – 79%.
Transakcje zawierane są wyłącznie w bankach, w których Spółka finansuje swoją
działalność i przez które prowadzi rozliczenia.
W celu ograniczenia konsekwencji negatywnej wyceny otwartych kontraktów walutowych,
spowodowanych kryzysem na rynkach finansowych, Spółka podejmuje działania mające
na celu restrukturyzacje zawartych transakcji. Restrukturyzacje dotyczą transakcji
o bliskich terminach rozliczenia z zachowaniem następujących wymogów: nominał
restrukturyzowanej transakcji nie jest zwiększany, Spółka nie ponosi początkowego
kosztu transakcji, data i wolumen transakcji zrestrukturyzowanej dopasowany jest do
ekspozycji walutowej Spółki.
W szczególności restrukturyzacja polega na: ustaleniu dla restrukturyzowanej pozycji
nowego terminu rozliczenia (swapowanie pozycji) lub zawarciu transakcji odwrotnej.
Efektem stosowania wymienionych działań jest brak konieczności rozliczenia
gotówkowego z tytułu zamykanej i otwieranej pozycji lub ograniczenie straty do poziomu
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wynikającego z kursu wykonania transakcji odwrotnej. W przypadku ustania zawirowań na
rynkach finansowych i powrotu złotego do trendu aprecjacyjnego podjęte działania
umożliwią rozliczenie otwartych pozycji z niższą negatywną wyceną, a dla pozycji
o dłuższym horyzoncie rozliczenia potencjalnie z wyceną dodatnią.
W związku z zaistniałą sytuacją na rynkach finansowych Spółka podjęła współpracę
z firmą doradczą Ernst&Young w zakresie analizy portfela instrumentów pochodnych pod
kątem możliwych działań restrukturyzacyjnych oraz prawnych.
Ryzyko zmian na rynku walutowym.

W IV kwartale 2008 roku nastąpiło bezprecedensowe załamanie kursu złotego. Dzienna
zmienność notowań zaczęła oscylować w zakresie 10-15 groszy w stosunku do walut
wymienialnych z silną tendencją deprecjacyjną, co pogorszyło bieżącą wycenę
wdrożonych zabezpieczeń. Wycena bilansowa zawartych transakcji jest na dzień
sporządzenia raportu ujemna i przez okres roku 2009 istnieje duże ryzyko wykonania
ujemnego wyniku na realizacji zabezpieczeń. Bieżąca ujemna wycena wdrożonych
instrumentów spowodowana jest aktualnym fundamentalnym niedowartościowaniem
kursu złotego w związku z dynamicznym charakterem rozwoju globalnego kryzysu
finansowego i gospodarczego oraz długoterminowym horyzontem wdrożonych
zabezpieczeń.
Wycena transakcji pochodnych 2009-2011 w zależności od kursu EUR
Kurs EUR/PLN
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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

1. W ramach działań ograniczających skutki kryzysu finansowego przeprowadzona
została weryfikacja planu finansowo-rzeczowego na inwestycje, w wyniku której
zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne w 2008 roku z poziomu 198 mln zł do
142,8 mln zł. Nakłady na inwestycje w 2008 roku wyniosły 125,2 mln zł.
2. Realizowane były wyłącznie zadania inwestycyjne „otwarte”, tzn. takie które
uruchomiono decyzją organów korporacyjnych Spółki i dla których:
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−
−
−
−

zaawansowanie w realizacji były tak dalekie, że koszty związane z utrzymaniem
budowy przekraczały pozostałe do poniesienia nakłady finansowe,
inwestycje, których zakończenie warunkowało utrzymanie produkcji,
podpisane zostały umowy na realizację usług i dostawy materiałów,
inwestycje związane z gospodarką magazynową.

Do inwestycji realizowanych należały:
− Modernizacja kompresorów gazu syntezowego i wymiana turbiny CO2 w Zakładzie
Azotowym,
− Intensyfikacja produkcji kwasu fluorokrzemowego w Zakładzie Kwasu
Fosforowego,
− Modernizacja układów zasilania i kontroli pieca rozruchowego i pieca
przemysłowego podczas nagrzewania i studzenia instalacji kwasu siarkowego
w Zakładzie Kwasu Siarkowego,
− Plac magazynowy w Zakładzie Nawozów,
− Stacja pakowania (big-bag) w Zakładzie Nawozów.
Wstrzymano realizację 70 inwestycji o łącznym budżecie 70,5 mln zł, tj. odłożono
realizację w czasie, bądź wydłużono terminy realizacji inwestycji, które mogły być
realizowane etapowo.
Sezonowość działalności
W segmencie nawozów początek IV kwartału zbiega się z zamknięciem jesiennego
sezonu sprzedaży. Ostatnie trzy miesiące roku to spadek popytu na nawozy polowe,
związany z okresem posezonowym i wstrzymaniem prac polowych. Koniec grudnia to
okres przygotowań do nowego sezonu sprzedażowego. W IV kwartale 2008 roku,
w związku z ekstremalną sytuacją rynkową, w segmencie nawozów przez ostatnie trzy
miesiące roku utrzymywał się niemal całkowity brak popytu, a w grudniu nie nastąpił
wzrost dynamiki związany ze zbliżającym się sezonem wiosennym.
W segmencie bieli ostatni kwartał roku to spadek sprzedaży wynikający z zimowego
zastoju w budownictwie i przemyśle farb i lakierów.
Emisja, wykup, spłata papierów wartościowych
W IV kwartale 2008 r. Spółka nie emitowała, nie wykupywała i nie spłacała dłużnych
i kapitałowych papierów wartościowych.
Dywidenda
W okresie sprawozdawczym Emitent nie wypłacał ani nie deklarował wypłaty dywidendy.
Zobowiązania i należności warunkowe
Informacja znajduje się w rozdziale Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
na str. 13 oraz w rozdziale Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na str. 25.
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POZOSTAŁE INFORMACJE
Opis organizacji grupy kapitałowej
Podmioty zależne i stowarzyszone z Z.Ch. „POLICE” S.A.
L.p.
1
2
3
4
5

Nazwa spółki

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

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

Czy
podlega
konsolidacji

100,0%

Nie

100,0%

Nie

100,0%

Nie

100,0%

Tak

100,0%

Nie

100,0%

Nie

90,0%

Tak

7

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

8

„INFRAPARK POLICE” S.A.

55,0%

Tak

9

„budchem” Sp. z o.o.

49,0%

Tak

10

„KEMIPOL” Sp. z o.o.

34,0%

Tak

6

Spółki „INFRAPARK POLICE” S.A., Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o.
i „Remech” Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. konsolidowane są metodą
pełną.
Spółki Kemipol Sp. z o.o. i budchem Sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą praw
własności.
Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej
W trakcie jest postępowanie na zbycie udziałów „Transtech” Usługi Sprzętowe
i Transportowe Sp. z o.o.. W okresie IV kwartału 2008 r. nie zbyto udziałów żadnej
spółki.
W dniu 20 listopada 2008 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
spółki zależnej od Emitenta - "INFRAPARK POLICE" Spółka Akcyjna z siedzibą
Policach. Wysokość kapitału po rejestracji wynosi: 14 312 650 zł. Kapitał zakładowy
"INFRAPARK POLICE" S.A. dzieli się obecnie na 10 000 akcji serii A, 159 975 akcji
serii B, 2 456 akcji serii C , 53 071 akcji serii D i 60 751 akcji serii E.
Wszystkie akcje są akcjami imiennymi. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich
wyemitowanych akcji po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi
286 253. Z.Ch. "POLICE" S.A. są właścicielem 151 068 akcji, które stanowią 52,77%
kapitału zakładowego i 52,77% ogólnej liczby głosów "INFRAPARK POLICE" S.A.
Zmiana wysokości kapitału zakładowego nastąpiła w drodze:
1. wniesienia przez Z.Ch. "POLICE" S.A wkładu niepieniężnego w postaci praw
wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej wraz z prawem własności
budynków i obiektów posadowionych na tej nieruchomości o wartości 1 349 000 zł.
Wartość ewidencyjna (netto) aktywów wniesionych w formie wkładów
niepieniężnych w księgach Emitenta to: 299 839,96 zł,
2. wniesienia przez Gminę Police wkładu pieniężnego w wysokości 1 688 550 zł.
Spółka informowała o powyższym w Raporcie bieżącym nr 49/2008 z dnia
27.11.2008 r.
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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
Bieżąca i przewidywana sytuacja finansowa Emitenta

Spowodowane
kryzysem
załamanie
sprzedaży
na
rynkach
nawozów
wieloskładnikowych miało swoje konsekwencje w postaci powstania wysokich stanów
magazynowych surowców, półfabrykatów i produkcji w toku oraz wyrobów gotowych
pod koniec 2008 roku. Głęboki spadek cen na rynkach nawozowych spowodował
konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów w kwocie
148,7 mln zł.
Z drugiej strony wysokie, nienotowane wcześniej stany magazynowe wiązały bardzo
duże środki finansowe i spowodowały spadek płynności. Narastanie problemów
płynnościowych Emitenta ilustruje poniższa tabela przedstawiająca krótkoterminowe
aktywa i pasywa na koniec poszczególnych kwartałów roku.
Stan w roku 2008 na dzień w tys. zł:

Wyszczególnienie

31.03.

728 939
AKTYWA OBROTOWE
204 691
Zapasy
Materiały
100 367
Półprodukty i produkcja w toku
46 695
Produkty gotowe
45 498
Towary
12 131
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
263 470
pozostałe należności
Pochodne instrumenty finansowe
7 842
Należności z tytułu podatku dochodowego
3 555
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
249 381
354 072
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

30.06

30.09

31.12

863 335 1 046 671
292 452 611 226
169 733 342 317
73 056 134 270
43 807 128 684
5 856
5 955

919 574
607 906
253 980
105 431
242 685
5 810

352 257

275 135

190 247

11 850

12 706

2 187

206 776
379 719

147 604
495 710

119 234
736 713

286 936

292 387

369 076

379 776

0
219
1 256

63
200
2 149

106
88
17 446

145 230
52
128 573

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego

22 973

47 891

67 863

49 634

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych
i podobnych

6 097

6 097

6 097

6 221

36 591

30 932

35 034

27 227

Zobowiązania
zobowiązania

handlowe

oraz

pozostałe

Kredyty i pożyczki
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu
Pochodne instrumenty finansowe

Rezerwy na pozostałe zobowiązania
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Dynamikę sytuacji płynnościowej Spółki ilustrują przedstawione poniżej wskaźniki
płynności:
2008 rok
31.03.

30.06

30.09

31.12

Wskaźnik bieżącej płynności

2,06

2,27

2,11

1,26

Wskaźnik szybkiej płynności

1,48

1,50

0,88

0,42

W konsekwencji Spółka bardziej aktywnie korzysta ze swoich linii kredytowych
wykorzystując na dzień 31 grudnia 2008 dostępne linie kredytowe w PKO BP
(82,0 mln zł) w 67,1% i PEKAO S.A. (80 mln zł) w 94%.
Poza wykorzystaniem linii kredytowych Spółka podjęła szereg innych działań
prowadzących do zabezpieczenia bieżącej sytuacji finansowej:
 wprowadziła promocje sprzedażowe, które wpłyną m.in. na szybszą rotację
produktów z magazynów,
 wstrzymała lub ograniczyła dostawy strategicznych surowców takich jak fosforyty,
sól potasowa oraz gaz
 wynegocjowała korzystne warunki spłaty zobowiązań z tytułu dostaw
podstawowych surowców i nośników energii,
 prowadziła lub prowadzi negocjacje z instytucjami finansowymi, w celu zwiększenia
możliwości finansowania bieżącej działalności operacyjnej,
 dokonała przeglądu wszystkich umów pod kątem możliwości ograniczenia ich
skutków finansowych,
 ograniczyła do niezbędnego minimum wydatki związane z utrzymaniem zdolności
produkcyjnych oraz ograniczyła lub przesunęła na późniejszy okres realizację
planowanych inwestycji,
 utworzyła specjalny zespół powołany do zdynamizowania sprzedaży na rynkach
eksportowych
 w styczniu Spółka zwróciła się z wnioskiem o rozłożenie w czasie płatności z tytułu
opłat za ochronę środowiska na kwotę 10,1 mln zł Wniosek został w lutym
pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski.
Pomimo realizacji tych przedsięwzięć na koniec IV kwartału 2008 roku powstały
przejściowo przeterminowane zobowiązania handlowe w stosunku do dostawców
materiałów i usług na łączną kwotę 177,2 mln zł. Wspomniane zobowiązania będą
spłacane sukcesywnie w oparciu o indywidualne harmonogramy spłaty w pierwszych
miesiącach 2009 roku.
Strategia

Podczas posiedzenia w dniu 4.11.2008 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała
przygotowany przez Zarząd Strategię Rozwoju Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
na lata 2008-15. Głównym celem przyjętej strategii jest dywersyfikacja źródeł
przychodów przy równoległym poprawieniu wyników w dotychczasowych biznesów.
Strategia zakłada, że w optymistycznym wariancie przychody spółki wzrosną do
5 mld zł rocznie po zakończeniu jej realizacji w 2015 roku.
Strategia zakłada między innymi wzmocnienie pozycji Z.Ch. „POLICE” S.A.
w nawozach w Polsce oraz rynkach zagranicznych, rozszerzenie oferty produktowej na
obszarze kraju i zwiększenie udziału rynkowego w słabszych województwach,
optymalizację kanałów dystrybucyjnych i ekspansję w głównych rynkach
zagranicznych: Niemczech i Francji, zwiększenie efektywności produkcji bieli tytanowej.
Kolejnym ważnym filarem strategii jest rozbudowa zdolności logistycznych (rozbudowa
portu).
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Ponadto, strategia zakłada wejście w nowe segmenty produktowe, gdzie firma będzie
w stanie osiągnąć silną i trwałą pozycje konkurencyjną. Rozważane są projekty
„greenfield” oraz przejęcia atrakcyjnych spółek oraz wspólne projekty biznesowe ze
strategicznym partnerem ZA Puławy oraz PGNiG.
REACH

W dniu 3.10.2008 r. Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. dokonały wstępnej rejestracji
(pre-rejestracja) wytwarzanych substancji zgodnie z przepisami Parlamentu
Europejskiego (rozporządzenie REACH nr 1907/2006). Oznacza to, że Spółka może
skorzystać z przepisów przejściowych i że wszystkie dotychczas dostarczane przez nią
produkty mogą być sprzedawane. Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. dokonają pełnej
rejestracji wytwarzanych substancji do listopada 2010 roku.
Pre-rejestracja oznacza zgłoszenie do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)
w Helsinkach substancji wprowadzanych na rynek. Pozwala zidentyfikować
producentów oraz importerów chemikaliów i wprowadzać do obrotu rynkowego
wyłącznie zarejestrowane substancje. „POLICE” zarejestrowały wstępnie 26 substancji
chemicznych, które pokrywają całą ofertę produktową Zakładów. W procesie
przygotowania rejestracji wstępnej nie zrezygnowano z żadnego z dotychczas
wytwarzanych produktów. Rejestracja wstępna jest bezpłatna. Koszty pełnej rejestracji
dla jednej substancji chemicznej szacuje się na około 150 000 Euro. Zakłady
Chemiczne „POLICE” S.A. poniosły dotychczas ok.10 proc. kosztów planowanych na
wdrożenie Rozporządzenia REACH. Przewiduje się, że największe nasilenie kosztów
przypadnie na przełom 2009 i 2010 roku.
Akcje promocyjne, nagrody

▪

W IV kwartale uruchomiono nową akcję promocyjną dla krajowych i zagranicznych
odbiorców bieli tytanowej. Zgodnie z przyjętymi zasadami programu, za trafne
planowanie wielkości miesięcznych odbiorów kontrahenci nagradzani są bonusem.

▪

W IV kwartale prowadzone były akcje promocyjne związane z programem
lojalnościowym „Dobry Plon”.

▪

W XVII edycji konkursu organizowanego przez Business Center Club marka
TYTANPOL® została uhonorowana Medalem Europejskim.

▪

Za wyniki w dziedzinie BHP (obszar bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia) Spółka
uhonorowana została Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.

▪

Spółka pomyślnie przeszła audit potwierdzający funkcjonowanie Zintegrowanego
Systemu Zarządzania. Audytorzy TUV NORD Polska dokonali także recertyfikacji
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na zgodność z polską
normą PN-N-18001 oraz międzynarodową normą OHSAS 18001.

Akcjonariat
Stan na dzień 31.12.2008 r.
AKCJONARIUSZ
SKARB PAŃSTWA
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Ilość akcji

Ilość
głosów

Wartość
nominalna

44 574 974

44 574 974

445 749 740

59,43%

Udział

6 607 966

6 607 966

66 079 660

8,81%

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

4 195 052
3 910 245
15 711 763

4 195 052
3 910 245
15 711 763

41 950 520
39 102 450
157 117 630

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

Razem

75 000 000

75 000 000

750 000 000

100,00%
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Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające
i nadzorujące
Stan na dzień
przekazania
poprzedniego
raportu

ZARZĄD
Ryszard Siwiec

Stan na dzień
przekazania
raportu

Wskazanie zmian w stanie
posiadania
NABYCIE

ZBYCIE

0

-

-

0

Janusz Motyliński

836

-

-

836

Arkadiusz Pawlak

0

-

-

0

Artur Rzempała

0

-

-

0

Sławomir Winiarski

0

-

-

0

RADA NADZORCZA
Anna Tarocińska

1

-

-

1

500

-

-

500

Ewa Haraszkiewicz

0

-

-

0

Wojciech Drożdż

0

-

-

0

Marcin Likierski

0

-

-

0

Halina Trzcińska

0

-

-

0

Wiesław Markwas

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

▪

W obszarze nawozowym nastąpiła korekta rynkowa cen (w dół), związana
z niekorzystnymi relacjami pomiędzy ceną nawozów a ceną zbóż i spadkiem siły
nabywczej w rolnictwie. Ze względu na wciąż rekordowo wysokie ceny soli
potasowej i fosforytów oraz ich ograniczoną dostępność, poziom cen produktów
chemicznych z ich przerobu powinien się ustabilizować. Oczekiwana jest przez
rynek korekta cen soli potasowej (w dół), ze względu na fakt, że jej obecny poziom
nie koreluje z cenami produktów.

▪

Z początkiem stycznia 2009 uruchomiona została nowa akcja promocyjna
adresowana do odbiorców nawozów, której celem było przywrócenie popytu na
nawozy na rynku krajowym.

▪

Rozszerzenie oferty produktowej o wysokoazotowy nawóz wiosenny – PoliAzot
o składzie NPK(S) 25-6-6-(15). PoliAzot jest typowym nawozem wiosennym do
pogłównego i przedsiewnego nawożenia roślin uprawnych.

▪

Wprowadzenie na rynek nowej low cost’owej marki nawozowej „FARMER”.
W lutym został wprowadzony do sprzedaży nawóz wieloskładnikowy NPK 7-7-7.

▪

Kryzys w branży budowlanej może niekorzystnie wpłynąć na kształtowanie się
sytuacji na rynku bieli tytanowej (głównym odbiorcą pigmentów jest sektor farb
i lakierów silnie skorelowany z sytuacją w budownictwie).

▪

Umocnienie się dolara w stosunku do euro otworzyło możliwość sprzedaży polickiej
bieli tytanowej na tzw. „rynki dolarowe”, które do tej pory nie były atrakcyjne.

▪

Uruchomienie z początkiem stycznia 2009 nowej akcji promocyjnej adresowanej do
krajowych i zagranicznych odbiorców bieli tytanowej.

▪

W przypadku kwasu siarkowego należy liczyć się z dalszym spadkiem opłacalności
jego sprzedaży – światowe ceny siarki bardzo silnie spadły.

▪

Utrzymujący się bardzo słaby poziom złotego w stosunku do euro i dolara będzie
się niekorzystnie przekładał na ceny realizowane w imporcie.

▪

Wzrost cen gazu i energii.

Płynność finansowa

▪

Spółka będzie dążyć do wzrost sprzedaży i 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.
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Opcje walutowe

▪

Spółka prowadzi intensywne prace nad rozwiązaniem problemu opcji walutowych
we współpracy z renomowaną kancelaria prawną i uznanymi na rynku doradcami
finansowymi. Otwarte pozycje krótkie w opcjach call mają pełne pokrycie
w planowanych przychodach eksportowych, co pozwala na zastosowanie różnych
rozwiązań restrukturyzacyjnych. Spółka w najbliższych tygodniach poinformuje
rynek o przyjętej strategii restrukturyzacji portfela opcji.

▪

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

▪

Spółka przygotowuje głęboki program restrukturyzacyjny obejmujący sferę
operacyjną i majątkową. Celem programu jest radykalne obniżenie kosztów oraz
upłynnienie nie wykorzystywanych efektywnie aktywów.

▪

Program obejmuje działania odnoszące się do całej grupy kapitałowej. Spółka dąży
do poprawy rentowności spółek zależnych, zbycia zbędnego majątku oraz
efektywnego zagospodarowania nieruchomości inwestycyjnych.

▪

Główne założenia oraz oczekiwane efekty finansowe
przedstawione rynkowi w najbliższych tygodniach

programu

zostaną

Zdarzenia po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe
Zmiany w akcjonariacie

W dniu 23 lutego 2009 r. Emitent otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy
inwestycyjnych zawiadomienie, że w wyniku zbycia akcji Zakładów Chemicznych
"POLICE" S.A. przez ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki posiadanych
przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów. Emitent
informował o tym w raporcie bieżącym nr 3/2009 z 23 lutego 2009 r.
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

Zmiany w Zarządzie

W dniu 22.12.2008r. Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowanie kwalifikacyjne do
Zarządu V kadencji na następujące stanowiska: Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny,
Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Ekonomiczny, Wiceprezes Zarządu – Dyrektor
Handlowy i Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Strategii i Rozwoju.
W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Spółki
powołała w dniu 24 lutego 2009 do Zarządu V kadencji następujące osoby:

41

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Skonsolidowany Rozszerzony Raport Kwartalny
za okres od 1.10.2008 r do 31.12.2008 r.
Pozostałe informacje






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

W dniu 24 lutego 2009 roku Pan Artur Rzempała złożył z dniem 25 lutego 2009 roku
rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
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.
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