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Przemysł chemiczny
niepodległej Polski narodził się
w Tarnowie w roku 1927. Od tej
pory historia zatoczyła pełny
krąg. Dziś polska chemia rodzi
się w Tarnowie po raz drugi.
Tym razem świadoma własnej
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wszystkiego, co w tej branży
nam, Polakom, udało się zrobić
najlepiej. Teraz czujemy się
bezpieczni. Teraz jesteśmy
gotowi do przekraczania granic.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY AZOTY | 2012

raport

grupaazoty.com

Siła Tworzenia

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY AZOTY | 2012

Przemysł chemiczny
niepodległej Polski narodził się
w Tarnowie w roku 1927. Od tej
pory historia zatoczyła pełny
krąg. Dziś polska chemia rodzi
się w Tarnowie po raz drugi.
Tym razem świadoma własnej
siły. Grupa Azoty to połączenie
wszystkiego, co w tej branży
nam, Polakom, udało się zrobić
najlepiej. Teraz czujemy się
bezpieczni. Teraz jesteśmy
gotowi do przekraczania granic.

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Azoty

2012

Szanowni Państwo,
Trudności piętrzące się w ostatnich
latach przed światową gospodarką
niosą ze sobą wiele zagrożeń.
Wymagają też szczególnej odwagi
i determinacji od tych, którzy chcą
stawić im czoła. Dlatego Rada
Nadzorcza Zakładów Azotowych
w Tarnowie-Mościcach S.A. wsparła
projekt konsolidacji polskiej branży
chemicznej.
Dziś, kiedy proces ten został
zwieńczony włączeniem do
Grupy Azoty Zakładów Azotowych
Puławy S.A., możemy już uznać,
że pierwsze pozytywne efekty
konsolidacji stają się widoczne
znacznie wcześniej niż planowaliśmy
i to w niemal wszystkich ważnych
obszarach działalności Grupy.
Utwierdza nas to w przekonaniu,
że Spółka obrała właściwą drogę.
Dlatego też w imieniu Rady
Nadzorczej dziękuję wszystkim
uczestniczącym w procesie
budowania nowoczesnej grupy
kapitałowej, za wykonaną pracę.
Grupa Azoty zagwarantuje polskiemu
przemysłowi chemicznemu
silną pozycję na coraz bardziej
konkurencyjnych globalnych rynkach.
Z wyrazami szacunku,

Monika Kacprzyk-Wojdyga
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Grupy Azoty S.A.
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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością oddaję w Państwa
ręce Raport Roczny Grupy Azoty
za rok 2012 – rok, który dla naszych
spółek i dla nas wszystkich był
przełomowy.

Stawiamy sobie jednak kolejne
ambitne cele. Jednym z nich jest
wprowadzenie Grupy Azoty
do głównego indeksu na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych,
co wzmocni nasz długoterminowy
potencjał rozwojowy oraz
inwestycyjny i ułatwi konsekwentne
budowanie wartości dla akcjonariuszy.

Dzięki konsekwentnym wysiłkom
zmierzającym do konsolidacji wokół
tarnowskich Azotów firm Wielkiej
Syntezy Chemicznej odmieniliśmy
krajobraz polskiego i europejskiego
przemysłu chemicznego.

Myśląc o planach na przyszłość,
nie zapominamy jednak
o przeszłości, wiemy bowiem
świetnie, że to, co udało nam się
osiągnąć, zawdzięczamy pracy,
doświadczeniom i tradycjom
wielu pokoleń ludzi. Z tych tradycji
zamierzamy czerpać nadal.

Proces budowy Grupy Azoty trwał
długo, a jego zwieńczeniem było
przejęcie przez Zakłady Azotowe
w Tarnowie-Mościcach S.A.
kontroli nad Zakładami Azotowymi
Puławy S.A. Wydarzenie to zapisze
się na stałe na kartach polskiej
historii gospodarczej. Nie byłoby
ono możliwe, gdyby nie zaufanie
akcjonariuszy, którzy bardzo licznie
odpowiedzieli na zaproszenie
do wymiany akcji zakładów
w Puławach na akcje zakładów
w Tarnowie.

Równie ważna jest dla nas
teraźniejszość, bo przecież każda
ze spółek wchodzących w skład
naszej Grupy jest jednocześnie
częścią regionu i społeczności,
w których działa i z których czerpie
energię i siłę. Dlatego tak poważnie
traktujemy zasady zrównoważonego
rozwoju. Im więcej dostajemy
od świata i ludzi, tym więcej jesteśmy
im winni.

Grupa Azoty to komplementarne
spółki o różnych specjalizacjach
i tradycjach, które od teraz łączy
wspólny mianownik – wyrazista, silna
marka gwarantująca rozpoznawalność
na światowych rynkach. Współczesne
rynki kapitałowe wymagają myślenia
strategicznego. Tworząc Grupę
Azoty, dowiedliśmy, że wiemy,
na czym ono polega. I dlatego
wierzymy, że zdobywszy pozycję
lidera na polskim rynku, będziemy
potrafili dalej umacniać naszą pozycję
na rynkach światowych.

Każdy kolejny sukces traktujemy
jako kolejne zobowiązanie. Jako
nieustającą odpowiedzialność wobec
akcjonariuszy, klientów, pracowników.
Odpowiedzialność za środowisko,
za jakość życia, za harmonię świata.
Przyjmujemy tę odpowiedzialność
bez obaw – bo z nami jest siła.
Siła tworzenia.

Pierwsze efekty synergii są już
widoczne. Aktywa spółek wzrosły,
ograniczeniu natomiast będą
ulegać koszty zakupu surowców,
logistyki, transportu oraz promocji.
Wszyscy odczuliśmy usprawnienie
procesów decyzyjnych. Najlepszym
odzwierciedleniem tych procesów
są wyniki finansowe, które
prezentujemy w dalszej części
raportu.

Jerzy Marciniak
Prezes Zarządu | Dyrektor Generalny
Grupy Azoty S.A.
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Rok 2012 był dla Jednostki
Dominującej w Grupie
– Zakładów Azotowych
w Tarnowie-Mościcach S.A.
– rokiem jubileuszowym.
Osiemdziesiąt pięć lat na
rynku to dobry moment, by
potwierdzić pozycję lidera
i wykorzystać zgromadzone
doświadczenia oraz stojącą
za firmą tradycję. Prowadzona
od trzech lat konsolidacja
spółek z branży została więc
przypieczętowana podpisaniem
historycznej umowy z Zakładami
Azotowymi Puławy S.A.
i wprowadzeniem jednej,
wspólnej marki – Grupa Azoty.

9 marca
Polskie Konsorcjum Chemiczne
sp. z o.o. dokonało sprzedaży 100%
udziałów ZWRI sp. z o.o. Nabywcą
udziałów została spółka P.P.H.U.
WIET-POL.

26 czerwca
23 marca
Zarząd ZAK S.A. wyraził zgodę na
rozpoczęcie procesu sprzedaży
spółek zależnych: PTS Autozak
sp. z o.o., Hotel Centralny sp. z o.o.
i Hotel ORW „Azoty” sp. z o.o.

Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie ogłosiła nowy skład
indeksu spółek odpowiedzialnych
– RESPECT Index, do którego po raz
czwarty weszły Zakłady Azotowe
w Tarnowie-Mościcach S.A.
3 lutego
Stosownie do postanowień Ustawy
o ochronie danych osobowych,
wprowadzona została w Grupie
„Polityka Bezpieczeństwa Informacji
dla Grupy Kapitałowej Zakładów
Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.”
29 lutego
Zostaje zakończony proces łączenia
dwóch spółek zależnych
Z.Ch. „Police” S.A.: Centrum
Elektrotechnika Instalacje Serwis
sp. z o.o. jako spółki przejmowanej
oraz AUTOMATIKA Usługi Kontrolno-Pomiarowe sp. z o.o. jako spółki
przejmującej.

Oddano do użytku nowoczesną
instalację odbioru popiołu
z zakładowej elektrociepłowni.
Inwestycja znacząco zmniejszy ilość
odpadów, redukując tym samym
ich negatywne oddziaływanie na
środowisko.

16 maja
Grupa Acron, rosyjski producent
nawozów mineralnych i innych
produktów chemicznych, za
pośrednictwem spółki zależnej
Norica Holding, ogłosiła wezwanie
na akcje spółki Zakładów Azotowych
w Tarnowie-Mościcach S.A.
1 czerwca

24 stycznia

organizacjami związkowymi oraz
umowy pomiędzy Zakładami
Azotowymi w Tarnowie-Mościcach
S.A. a Towarzystwem Funduszy
Inwestycyjnych PZU S.A., z którym
Spółka realizuje program.

Publikacja stanowiska Zarządu
Zakładów Azotowych w TarnowieMościcach S.A. w sprawie wezwania
Norica Holding (Grupa Acron)
z dnia 16 maja. Zarząd Spółki
oświadczył, że jest zdecydowanie
przeciwny wezwaniu, ponieważ nie
odzwierciedla ono wartości godziwej
Spółki i nie uwzględnia jej strategii
długoterminowej.
13 czerwca
Zakłady Azotowe w TarnowieMościcach S.A. opublikowały
„Strategię Grupy Kapitałowej Azoty
Tarnów na lata 2012-2020”, która
przedstawia misję i wizję Grupy oraz
przybliża obrane przez nią kierunki
zrównoważonego rozwoju.
20 czerwca
Podpisanie dwóch znaczących umów
dotyczących utworzenia w Zakładach
Azotowych w Tarnowie-Mościcach
S.A. Pracowniczego Programu
Emerytalnego (PPE): zakładowej
umowy emerytalnej zawieranej
pomiędzy pracodawcą a zakładowymi
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14 lipca
Rozpoczęcie procesu przejęcia kontroli
nad ZA Puławy S.A. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w TarnowieMościcach S.A. zdecydowaną
większością głosów podjęło uchwałę
w sprawie zgody na zatwierdzenie
kapitału docelowego w liczbie 32 495
500 akcji w celu ich wydania w zamian
za 68% akcji Zakładów Azotowych w
Puławach. Była to realizacja strategii
obrony przed wrogim przejęciem
przez Norica Holding Grupy Acron
oraz zdobycia pozycji lidera rynku
chemicznego oraz rozpoczęcie
finalnego etapu procesu konsolidacji
przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy
Chemicznej w Polsce.
31 lipca
Zakłady Azotowe w TarnowieMościcach S.A. po raz piąty znalazły się
w składzie RESPECT Index.
31 lipca
Zakończył się proces konsolidacji
spółek: Polskie Konsorcjum Chemiczne
sp. z o.o. (jako spółki przejmującej)
i „Biprozat” sp. z o.o. (jako spółki
przejmowanej). Tym samym wszelkie
zobowiązania spółki „Biprozat”
sp. z o.o. przeszły na spółkę Polskie
Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.,
która stała się następcą prawnym
łączących się spółek. W wyniku
tego przekształcenia powstał silny
podmiot skupiający obszary procesów
inwestycyjnych i projektowania.

Na j wa ż n i e js z e w ydar z en i a 2012 roku

3 sierpnia

9 października

Podpisano umowę pomiędzy ZAK S.A.
a Towarzystwem Funduszy
Inwestycyjnych PZU S.A. w sprawie
dodatkowych świadczeń emerytalnych
w ramach Pracowniczego Programu
Emerytalnego.

Uroczyste obchody jubileuszu
85-lecia Zakładów Azotowych
w Tarnowie-Mościcach S.A. w których
wziął udział Prezydent RP Bronisław
Komorowski. Prezydent spotkał się
z pracownikami Azotów Tarnów
i przedstawicielami władz Tarnowa.
W towarzystwie wnuczki Eugeniusza
Kwiatkowskiego, Julity MaciejewiczRyś, odsłonił pomnik Eugeniusza
Kwiatkowskiego przed siedzibą
Spółki.

21 sierpnia
Przeprowadzona zostaje transakcja
nabycia przez Zakłady Azotowe
w Tarnowie-Moscicach S.A. 10,3%
akcji w wyniku wezwania do
zapisywania się na sprzedaż akcji
(z dn. 13 lipca) stanowiących 32%
kapitału zakładowego Zakładów
Azotowych Puławy S.A.
31 sierpnia
Zostaje zakończony proces połączenia
spółek PROReM sp. z o.o., Zakładu
Remontowego „REKOM” sp. z o.o. oraz
ZAK SERWIS sp. z o.o., świadczących
usługi w branży mechanicznomaszynowej, od tej chwili pod nazwą
PROReM.
31 sierpnia
Finalizacja procesu połączenia spółek
Jednostka Ratownictwa Chemicznego
sp. z o.o. oraz „CHEMZAK” sp. z o.o.,
działających w branży usług
laboratoryjnych i drobnej produkcji
chemicznej, od tej chwili pod nazwą
Jednostka Ratownictwa Chemicznego
sp. z o.o.
Wrzesień
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., ZAK S.A., Zakłady
Chemiczne „Police” S.A. podpisały
„Umowę ramową o współpracy
z Polskim Konsorcjum Chemicznym
sp. z o.o.”. Umowa ta reguluje zasady,
na jakich spółki Grupy Kapitałowej
Azoty Tarnów zlecają do PKCh
wszystkie czynności związane
z zarządzaniem, koordynacją,
prowadzeniem i nadzorem nad
inwestycjami w fazie ich realizacji.

31 października
Zakończono proces połączenia
spółek Automatyka sp. z o.o. oraz
ASTERZAK sp. z o.o. z branży
automatyki i systemów sterowania.
Od tej chwili spółki występują pod
nazwą Automatyka sp. z o.o.
13 listopada
Przedstawiciele Grupy Azoty,
prezydent miasta Tarnowa oraz
wicemarszałek województwa
małopolskiego podpisali list
intencyjny w sprawie współpracy
w zakresie utworzenia Chemicznego
Centrum Technologii i Rozwoju.
14 listopada
Zarządy Zakładów Azotowych
w Tarnowie-Mościcach S.A. i Zakładów
Azotowych Puławy S.A. zawarły umowę
o konsolidacji, której przedmiotem jest
określenie zasad współpracy pomiędzy
obydwoma podmiotami. Umowa
reguluje zagadnienia przewidziane
w porozumieniu z dnia 20 września
2012 r. i zastępuje jego zapisy.
23 listopada
Podpisane zostaje porozumienie
pomiędzy Zakładami Azotowymi
w Tarnowie-Mościcach S.A. a Grupą
LOTOS S.A., które będzie miało istotny
wkład w rozwój badawczy Grupy.
Dokument dotyczy wykonania prac
studyjnych obejmujących analizę
technologiczną i ekonomiczną
projektu budowy i eksploatacji
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instalacji petrochemicznych
i chemicznych, realizowanego we
współpracy obu podmiotów.
5 grudnia
Zarząd Zakładów Azotowych
w Tarnowie-Mościcach S.A.
wprowadził na rynek nową markę
– Grupa Azoty, którą od tej pory
posługują się wszystkie spółki
wchodzące w jej skład.
19 grudnia
Zostaje podpisana umowa sprzedaży
udziałów w PTS Autozak sp. z o.o. na
rzecz spółki Solaris sp. z o.o.
21 grudnia
Komisja Nadzoru Finansowego
zatwierdziła prospekt Zakładów
Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. sporządzony
w związku z ofertą nowych akcji
serii D dla akcjonariuszy Zakładów
Azotowych Puławy S.A.
31 grudnia
Zakończenie realizowanego przez
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A i Mitsubishi
Corporation od 2008 r. Projektu
Wspólnych Wdrożeń. Realizowany
przez 4 lata Projekt Wspólnych
Wdrożeń przyczynił się do
ograniczenia o 2.670.356 ton
wyemitowanego CO2 i przyniósł
Spółce zysk przekraczający 100 mln. zł.

Jesteśmy chemikami
– więc rozumiemy mechanizmy przemiany.
Współpracujemy z naturą.
Tworzymy bezpieczny świat.
Jednak opowiadając o naszej misji, nie chcemy
opowiadać o sobie. O naszym warsztacie.
Dlatego zamiast wzoru reakcji chemicznej,
wolimy pokazać, jak wiatr porusza ciężkie
od ziarna kłosy pszenicy. Wolimy pokazać
uśmiech dziecka, które bierze do ręki
zabawkę. Krajobraz miasta, które dzięki
naszym tworzywom staje się piękniejsze.
Strumień, w którym wciąż płynie czysta woda.
Zamiast opowiadać o sobie, wolimy
opowiadać o tym, jak wyobrażamy sobie
lepsze życie. Bo w gruncie rzeczy
o to właśnie nam chodzi.
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W każdym miejscu
świata ludzie cieszą
się tak samo, choć
mówią o tym różnymi
językami. Dopiero
kiedy się to zrozumie,
można wkraczać na
globalne rynki.
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Grupa Azoty to projekt nastawiony
na przyszłość. Tak było
od zawsze. Kiedy w 1927 r.
prezydent Ignacy Mościcki
postanowił zbudować Państwową
Fabrykę Związków Azotowych,
to była właśnie wizja przyszłości.
Wizja wielkiej polskiej chemii.
Ta wizja – oraz historia wszystkich
spółek wchodzących w skład
Grupy – to nasze zobowiązanie
na kolejne dziesięciolecia. Przeszliśmy
długą drogę. Zmieniliśmy się.
Przekroczyliśmy wiele granic.
Dziś konkurujemy z największymi
europejskimi firmami chemicznymi.
Ale potrzebną do tego siłę – siłę
tworzenia – czerpiemy z naszej
tradycji.
Wybierając nazwę Grupa Azoty,
kierowaliśmy się dwoma względami:
szacunkiem dla własnej tradycji
i zasadą prostoty. Wierzymy, że nawet
w naszej szybko zmieniającej się, coraz
bardziej złożonej współczesności
prostota pozostaje źródłem
skuteczności i siły. Siły samej grupy
oraz siły i czytelności komunikatu,
w którym grupa wyraża swoją misję.
Grupa – bo jesteśmy razem,
chociaż mamy różne doświadczenia
i działamy w różnych obszarach.
Bo się uzupełniamy. Azoty – bo tak
było od zawsze. Pod tym hasłem
w niepodległej Polsce rodził się
nowoczesny przemysł chemiczny.
I chcemy, by pod tym hasłem wkraczał
na światowe rynki.
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Są różne strategiczne gry i różne
łamigłówki. My wybieramy biznes.
Bo tu gra się o prawdziwą siłę.
O realne bezpieczeństwo.
O lepsze życie.
Dla wszystkich.
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Pr e z en tac ja G r u py k api ta łow e j
Kalendarium konsolidacji

Zapoczątkowany w 2010 r.
proces konsolidacji polskiej
chemii został zwieńczony
wprowadzeniem nowej marki
Grupa Azoty. Dla całej branży
to moment przełomowy. Dla
Grupy Azoty, która jest w niej
teraz zdecydowanym liderem
– to wielkie wyzwanie i nowa
odpowiedzialność.

28 stycznia 2010 r.
Zakłady Azotowe w TarnowieMościcach S.A. nabyły 100% udziałów
w spółce niemieckiego producenta
poliamidu (PA6) Unylon Polymers
GmbH, który następnie zmienił nazwę
na ATT Polymers GmbH.
20 października 2010 r.
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. nabyły akcje
stanowiące 52,62% kapitału
zakładowego ZAK S.A.
19 sierpnia 2011 r.
Zakłady Azotowe w TarnowieMościcach S.A. nabyły 66% akcji
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.

luty 2012 r. – październik 2012 r.
Proces konsolidacji spółek zależnych
(„Biprozat” sp. z o.o, PROReM
sp. z o.o., Zakład Remontowy
„REKOM” sp. z o.o., ZAK SERWIS
sp. z o.o. oraz „CHEMZAK” sp. z o.o.)
w ramach Polskiego Konsorcjum
Chemicznego sp. z o.o.
14 lipca 2012 r.
Rozpoczęcie procesu przejęcia
przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. kontroli nad
ZA Puławy S.A.
21 sierpnia 2012 r.
W wyniku wezwania Zakłady
Azotowe w Tarnowie-Mościcach
S.A. nabyły 10,3% akcji Zakładów
Azotowych Puławy S.A.
5 grudnia 2012 r.
Wprowadzenie na rynek marki
Grupa Azoty.
24 stycznia 2013 r.
W wyniku wymiany akcji akcjonariuszy
Zakładów Azotowych Puławy S.A.
na akcje Zakładów Azotowych
w Tarnowie-Mościcach S.A., spółka
z Tarnowa przejęła kontrolę nad
Zakładami Azotowymi Puławy S.A.,
zwiększając swój udział w jej kapitale
do 83,7%.

13 października 2011 r.
Zakłady Azotowe w TarnowieMościcach S.A. objęły kontrolny
pakiet akcji ZAK S.A. do poziomu
93,48%.
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W ramach spółki Grupa Azoty PKCh
sp. z o.o. i jej spółek zależnych Grupa
Kapitałowa prowadzi działania
mające na celach integrację
i reorganizację spółek otoczenia
produkcyjnego w sferze projektowej,
realizacji inwestycji, remontowo-mechanicznej, automatycznej oraz
usług laboratoryjnych i drobnej
produkcji chemicznej oraz innych
obszarów wsparcia (z wyłączeniem
przewozu kolejowego). Ma to na celu
przede wszystkim zwiększenie
efektywności i przejrzystości
prowadzonych operacji oraz
wydzielenie działalności
podstawowej od pozostałej.
W konsekwencji ma to doprowadzić
do zmniejszenia kosztów
stałych Grupy.
W ramach zwiększenia skali operacji
strategia Grupy przewiduje dalszy
udział w konsolidacji branży
chemicznej w Polsce i w Europie
Środkowej. Celem konsolidacji
jest uzyskanie efektów synergii,
wynikających zarówno z konsolidacji
poziomej, jak i integracji pionowej,
a w konsekwencji zwiększenie
uzyskiwanych marż. Potencjalne
przejęcia innych przedsiębiorstw
z branży chemicznej, alianse
strategiczne oraz ewentualny udział
w przedsięwzięciach joint venture
w ocenie Grupy przyczynią się
w szczególności: do zwiększenia
asortymentu oferowanych przez nią
produktów, zwiększenia jej zdolności
produkcyjnych, do poszerzenia
rynków zbytu i dostępu do nowych
kanałow dystrybucji, a przede
wszystkim do zwiększenia wartości
Grupy.

Pr e z en tac ja G r u py k api ta łow e j
zmiany w strukturze akcjonariatu w okresie 31.12.2011 r. – 15.03.2013 r.

31.12.2011

Akcjonariusz

Razem
Skarb Państwa
Pozostali akcjonariusze
ING Otwarty Fundusz
Emerytalny

27.04.2012

15.06.2012

23.07.2012

Liczba głosów

Udział
w ogólnej
liczbie
głosów

Liczba
głosów

Udział
w ogólnej
liczbie
głosów

Liczba
głosów

Udział
w ogólnej
liczbie
głosów

Liczba
głosów

Udział
w ogólnej
liczbie
głosów

64 115 444

100,00%

64 115 444

100,00%

64 115 444

100,00%

64 115 444

100,00%

32,05% 20 549 000

32,05% 20 549 000

32,05%

20 549 000

32,05% 20 549 000

23 277 763

36,31%

22 662
448

35,35%

19 391 863

30,25%

9 433 677

14,71%

8 284 242

12,92%

8 284 242

12,92%

8 284 242

12,92%

9 250 000

14,43%

8 481 287

13,23%

Norica Holding S.à.r.l.
wraz z Cliffstone
Holdings Limited
Aviva Otwarty Fundusz
Emerytalny Aviva
BZ WBK

5 384 685

8,40% 6 000 000

9,36% 6 000 000

9,36%

6 397 643

9,98%

Generali OFE

3 245 554

5,06%

5,06%

3 245 554

5,06%

3 340 610

5,21%

3 270 585

5,10%

3 270 585

5,10%

3 374 200

5,26%

3 392 642

5,29%

3 245 554

PZU OFE „Złota Jesień”
PZU S.A.
(w tym PZU Życie S.A.)

3 374 200

5,26%

27.07.2012

Akcjonariusz

Razem
Skarb Państwa

3 374 200

5,26%

29.10.2012

31.12.2012

6.03.2013

Liczba głosów

Udział
w ogólnej
liczbie
głosów

Liczba
głosów

Udział
w ogólnej
liczbie
głosów

Liczba
głosów

Udział
w ogólnej
liczbie
głosów

Liczba
głosów

Udział
w ogólnej
liczbie
głosów

64 115 444

100,00%

64 115 444

100,00%

64 115 444

100,00%

99 195 484

100,00%

32,05% 20 549 000

32,05% 20 549 000

32,05%

44 764 617

45,13%

20 549 000

Pozostali akcjonariusze

12 826 319

20,00%

16 166 929

25,21%

16 166 929

25,21%

28 550 085

28,78%

ING Otwarty Fundusz
Emerytalny

9 250 000

14,43%

9 250 000

14,43%

9 250 000

14,43%

9 883 323

9,96%

Norica Holding S.à.r.l.
wraz z Cliffstone
Holdings Limited

8 481 287

13,23%

8 481 287

13,23%

8 481 287

13,23%

9 599 816

9,68%

Aviva Otwarty Fundusz
Emerytalny Aviva
BZ WBK

6 397 643

9,98%

6 397 643

9,98%

6 397 643

9,98%

6 397 643

6,45%

Generali OFE

3 340 610

5,21%

PZU OFE „Złota Jesień”

3 270 585

5,10%

3 270 585

5,10%

3 270 583

5,10%
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Grupa Azoty
Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

TECHNOCHIMSERWIS S.A.
typu zamkniętego

NAVITRANS sp. z o.o.

CTL KOLZAP sp. z o.o.

Bałtycka Baza Masowa sp. z o.o.

Elektrownia Puławy sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Projektowania
Modernizacji i Rozwoju ZA Puławy S.A.
PROZAP sp. z o.o.

Azoty-Adipol S.A.

Zakład Opieki Zdrowotnej
Medical sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wykonawstwa
Remontów i Inwestycji
REMZAP sp. z o.o.

ZAKSA S.A.

CTL Chemkol sp. z o.o.

GZNF „Fosfory” sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Żywienia Zbiorowego
i Usług „STO-ZAP” sp. z o.o.

Hotel Centralny sp. z o.o.

Zakłady Azotowe
Puławy S.A.

D.W. „Jawor” sp. z o.o.

Grupa Azoty Zakłady
Azotowe Kędzierzyn S.A.

Hotel ORW „Azoty” sp. z o.o.

Grupa Azoty
Koltar sp. z o.o.

KEMIPOL sp. z o.o.

Budchem sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej

INFRAPARK Police S.A.
w likwidacji

EKOTAR sp. z o.o.

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

PIW UNISIL sp. z o.o.

EKOTAR sp. z o.o.

S+R Gazy sp. z o.o. w likwidacji

Konsorcjum EKO Technologies

Supra Agrochemia sp. z o.o.
w likwidacji
Zarząd Portu Morskiego Police
sp. z o.o.

Regionalne Laboratorium
Oceny Mleka Sp. z o.o.

TRANSTECH Usługi Sprzętowo-Transportowe sp. z o.o.

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa
Chemicznego sp. z o.o.

REMECH Grupa Inwestycyjno-Remontowa sp. z o.o.

Navitrans sp. z o.o.

Automatyka sp. z o.o.

Grupa Azoty Polskie
Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

KONCEPT sp. z o.o.

Zakłady Chemiczne
Police S.A.

W swojej strukturze
Grupa Azoty zgromadziła
komplementarne spółki
o różnych tradycjach
i specjalizacjach, aby
wykorzystać ich potencjał do
realizacji wspólnej strategii.
W ten sposób powstał
największy w Polsce i jeden
z największych w Europie
koncern chemiczny.

ATT Polymers GmbH

Grupa Azoty S.A.

Pr e z en tac ja G r u py k api ta łow e j
struktura grupy

Pr e z en tac ja G r u py k api ta łow e j
zarząd Grupy Azoty

Zgodnie ze strategią przyjętą
na lata 2012-2020
Zarząd Grupy Azoty S.A.
pełni funkcję zarządu
Grupy Kapitałowej, a jego
członkowie są odpowiedzialni
za poszczególne obszary
działalności. W Grupie
zarządzanie odbywa się zgodnie
z najwyższymi standardami
i obowiązującymi wymaganiami
prawnymi.

Prezes zarządu, dyrektor generalny
Grupy Azoty S.A., sprawuje
całościowy nadzór nad Grupą Azoty,
a członkowie zarządu odpowiadają za
trzy główne obszary: finanse i handel,
strategię i rozwój oraz produkcję
i bezpieczeństwo.
Zarządzanie korporacyjne spoczywa
natomiast na Departamentach
Korporacyjnych Grupy Azoty S.A.,
które, będąc w strukturach Grupy
Azoty S.A., pełnią swoją rolę
w obrębie całej Grupy Kapitałowej.

ZARZĄD
Jerzy Marciniak
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Andrzej Skolmowski
Wiceprezes Zarządu
odpowiedzialny za finanse i handel
w Grupie Kapitałowej

Witold Szczypiński
Wiceprezes Zarządu
odpowiedzialny za produkcję
i bezpieczeństwo w Grupie Kapitałowej

Krzysztof Jałosiński
Wiceprezes Zarządu
odpowiedzialny za strategię i rozwój
Grupy Kapitałowej

Artur Kopeć
Członek Zarządu
z wyboru pracowników Jednostki Dominującej
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Pr e z en tac ja G r u py k api ta łow e j
Dobre Praktyki Wiarygodnego Uczestnika Rynku Kapitałowego

Działając zgodnie
z najlepszymi zasadami ładu
korporacyjnego określonymi
w Dobrych Praktykach Spółek
Notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych,
Jednostka Dominująca
(Grupa Azoty S.A.) dostarcza
wszystkim uczestnikom
rynku kapitałowego,
a w szczególności obecnym
i przyszłym akcjonariuszom,
wyczerpujących i rzetelnych
informacji o wydarzeniach
w Jednostce Dominującej
i Grupie Kapitałowej.

Prezentowane są one w raportach
bieżących i okresowych,
publikowanych także na stronie
internetowej www.grupaazoty.com.
Zainteresowani znajdą tam również
m.in. najnowsze notowania kursów
akcji Spółki.
Otwarta polityka informacyjna
Grupy, wykraczająca znacznie poza
prawnie ustalone ramy, ma sprostać
wysokim wymaganiom uczestników
rynku kapitałowego, kreując przy
tym i promując najwyższe standardy
komunikacji pomiędzy spółkami
giełdowymi a inwestorami.
W ramach otwartej polityki
informacyjnej, po publikacji raportów
okresowych prezentujących
wyniki finansowe organizowane
są konferencje podsumowujące.
W 2012 r. przedstawiciele Jednostki
Dominującej spotykali się również
z uczestnikami rynku kapitałowego
podczas licznych spotkań one-to-one,
jak też w trakcie konferencji.
Corocznie, począwszy od debiutu
giełdowego, odbywają się spotkania
z inwestorami indywidualnymi
podczas konferencji WallStreet,
organizowanej w Zakopanem
przez Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych. Również w czerwcu
2012 roku Zarząd i przedstawiciele
Jednostki Dominującej byli do
dyspozycji akcjonariuszy podczas
konferencji oraz towarzyszących
imprezie Targów Akcjonariat.
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Ważnym medium w komunikacji
z uczestnikami rynku kapitałowego
jest internetowa strona korporacyjna
Grupy, na której zamieszczane są
raporty bieżące i okresowe, jak
również najświeższe informacje
o Walnych Zgromadzeniach czy
rekomendacje analityków oraz
prezentacje wyników. Nowa
strona internetowa, odświeżona
i zmodernizowana 5 grudnia 2012 r.
została udoskonalona, aby jak
najbardziej precyzyjnie i komfortowo
dostarczać informacji dotyczących
rynku kapitałowego. Specjalny moduł
dedykowany inwestorom dodatkowo
ułatwia wyszukiwanie informacji
dotyczących rynku kapitałowego.
Zawartość i sposób prezentacji
danych istotnych dla inwestorów
doceniony został w konkursie Złota
Strona Emitenta, organizowanym
przez Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych. Jury zadecydowało
o zakwalifikowaniu strony Grupy
Azoty do kolejnego etapu konkursu.
Działalność w zakresie relacji
inwestorskich została także
doceniona przez inwestorów na
łamach opiniotwórczego dziennika
gospodarczego „Puls Biznesu” za
aktywny udział Jednostki Dominującej
w „Akcji Inwestor” – dzięki czemu
od sierpnia 2010 r. Jednostka
Dominująca ma zaszczyt posługiwać
się znakiem „Odpowiada
inwestorom”. Celem „Akcji Inwestor”
jest aktywizacja uczestników rynku
kapitałowego i zachęcanie ich do
skutecznej komunikacji ze spółkami
notowanymi na rynku giełdowym za
pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej.

Słowa są względne.
Kłosów na polu jest mnóstwo.
Ale gwiazd na niebie jeszcze więcej.
Dlatego używamy liczb. Mierzymy konkrety.
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G r u pa A zot y w l i c z bach

Przychody ze sprzedaży ogółem

7 099 mln zł
EBIT

372 mln zł
EBITDA

611 mln zł
Zysk netto

315 mln zł
Zysk netto na jedną akcję zwykłą

4,59 zł
Zatrudnienie w Grupie Azoty
na koniec 2012 r.

8 607 osób
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Działamy w Grupie.
Myślimy wspólnie.
Rozmawiamy.
Jesteśmy otwarci.
Dlatego
nie boimy się
oceny rynku
i naszych klientów.
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S t r at eg i a 2012- 2020

Przyjęta w 2012 r. strategia
Grupy Azoty to podstawowy
dokument definiujący wizję
rozwoju i wzrostu wartości
Grupy poprzez poprawę pozycji
konkurencyjnej i stabilny
rozwój na globalnym rynku
chemicznym. Misją Grupy
jest dostarczanie bezpiecznej
i użytecznej dla ludzi chemii
oraz efektywne wykorzystanie
efektu synergii i innowacji
w celu budowania wartości
Grupy.
W związku z przejęciem akcji
ZA Puławy S.A. strategia będzie
uzupełniona w 2013 r. o możliwości
rozwoju Grupy Azoty, które wynikają
z włączenia puławskiej spółki.
Grupa Azoty rozwija się według
strategii, która jasno określa
jej główne cele oraz umożliwia
profesjonalne wykorzystanie
posiadanego potencjału. Strategia
identyfikuje perspektywiczne zyski
oraz metody ich osiągania, dzięki
czemu Grupa może skutecznie
funkcjonować na globalnym rynku
chemicznym. W swoich działaniach
dąży do tego, by przed upływem
dekady Grupa Azoty została
wprowadzona do głównego indeksu
GPW, oraz do zapewnienia swoim
akcjonariuszom najwyższego
w branży zwrotu z powierzonego
kapitału. Grupa zamierza także
utrzymać pozycję jednego z trzech
największych producentów nawozów
na europejskim rynku.

Strategia dotyczy kluczowych
aspektów działalności grupy,
a w szczególności:
zwiększenia skali operacji
prowadzonych w obszarach domeny
Grupy (rozwój wewnętrzny, alianse,
fuzje, akwizycje);
maksymalizacji efektów synergii
wynikających z funkcjonowania
Grupy Azoty;
zmniejszenia wrażliwości na koszty
energii (rozwiązania technologiczne
i energetyczne, w tym także nowa
elektrownia w Kędzierzynie-Koźlu)
i zmiany faz cykli koniunkturalnych
(wydłużanie łańcuchów
produktowych);
obniżania kosztów wytwarzania
(modernizacje głównych ciągów
produkcyjnych);
budowania stabilnych i efektywnych
więzi z klientami (m.in. wdrożenie
marketingu doradczego
i technicznego, utworzenie jednego
ośrodka centralizującego handel
i marketing, poszukiwanie rynków
o asymetrycznych cyklach popytu);
zwiększania efektywności
kluczowych procesów (modernizacje,
optymalizacje procesowe);
dywersyfikacji pokrewnej
wykorzystującej efekty synergii
z elementami dotychczasowego
portfela produktowego (rozszerzenie
o nawozy ciekłe i specjalistyczne czy
granulowane mechanicznie nawozy
saletrzane, plastyfikatory nowej
generacji);
ciągłego dostosowywania jakości
produktów do wymagań klientów,
ich doskonalenia (innowacyjne
technologie i współpraca
z jednostkami naukowo-badawczymi
w kraju i za granicą, a także
utworzenie własnego ośrodka
badawczo-rozwojowego Grupy).
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Grupa Azoty posiada znaczący
potencjał dalszego wzrostu na rynku
nawozów i produktów chemicznych,
dysponuje kapitałem, który umożliwia
jej dynamiczny rozwój, posiada
autorskie patenty i licencje z zakresu
wielkiej syntezy chemicznej oraz
niezależne zaplecze badawcze.
Jest to gwarancja dynamicznego
rozwoju produktów – zarówno tych
opartych o najnowsze dostępne
rozwiązania technologiczne, jak i tych
dostosowanych do zmieniających
się oczekiwań odbiorców. Wysoko
wykwalifikowana kadra, innowacyjne
systemy zarządzania, otwarta polityka
informacyjna, dialog ze społecznością
lokalną i dbałość o środowisko
naturalne – to atrybuty, które
wyróżniają dzisiaj Grupę Azoty na tle
konkurencji.
Grupa zamierza rozwijać
się, przestrzegając zasad
zrównoważonego rozwoju,
ograniczając w racjonalnym
ekonomicznie zakresie oddziaływanie
na środowisko naturalne przy
jednoczesnym uwzględnianiu potrzeb
lokalnych społeczności.
Podstawowym celem Grupy Azoty jest
generowanie rosnącej ekonomicznie
wartości dodanej oraz dystrybucja
korzyści akcjonariuszom poprzez
optymalną strategię redystrybucji
zysku. W okresie objętym strategią
Grupa planuje podnieść poziom
głównych wskaźników operacyjnych
i finansowych:
ROE > 12%,
ROCE > 14%,
marża EBIT/EBITDA>8% / 14%.
W zakresie polityki dywidend Grupy
Azoty S.A. planuje realizować wypłatę
dywidendy stosownie do wielkości
wypracowanego zysku i możliwości
finansowych Spółki. Wysokość
dywidendy będzie realizowana
na poziomie 40% do 60%
jednostkowego zysku netto Spółki za
dany rok obrotowy.
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Prezentacja spółek Grupy Azoty
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Pr e z en tac ja spó ł ek
Grupa Azoty S.A.
(poprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.)

SPECJALIZACJA
Grupa Azoty S.A. (poprzednio
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) jest spółką
o przeszło 85-letniej tradycji,
która z powodzeniem kształtuje
nowoczesne oblicze polskiego
przemysłu chemicznego. Ta
wiarygodna i rozpoznawalna
organizacja powstała dzięki
umiejętności tworzenia trwałych
relacji handlowych, opartych
na partnerstwie i wzajemnym
zrozumieniu potrzeb.
Domeną Spółki jest działalność
produkcyjna, usługowa i handlowa
w zakresie nawozów mineralnych,
tworzyw konstrukcyjnych oraz
surowców do ich wytwarzania.
Grupa Azoty S.A. jest również
doświadczonym producentem
chemikaliów i dostawcą wysoko
wyspecjalizowanych katalizatorów
wykorzystywanych w przemyśle
chemicznym.
Spółka prowadzi szeroką działalność
badawczą we własnych laboratoriach,
wykonując ponad milion analiz
rocznie. Współpracuje przy tym
z najlepszymi ośrodkami naukowymi
w kraju. Dzięki tej działalności
w Grupie Azoty S.A. rodzą się nowe
technologie, które zdobywają
zaufanie, a także innowacyjne
i nowoczesne produkty, które cieszą
się uznaniem na polskim i światowych
rynkach zbytu.

Podstawowym przedmiotem
działalności Grupy Azoty S.A. jest
produkcja nawozów i związków
azotowych, tworzyw konstrukcyjnych,
chemikaliów organicznych,
nieorganicznych i innych produktów
chemicznych. Spółka osiąga również
przychody ze sprzedaży energii,
usług laboratoryjnych, logistycznych
i innych.
Ważne miejsce wśród nawozów
azotowych produkowanych w Spółce
zajmują nawozy azotowe z siarką,
do których zalicza się Saletrosan®26
makro czy siarczan amonu AS 21.
Nawozy saletrzane, w przeważającej
ilości otrzymywane metodą
granulacji mechanicznej typu makro,
odznaczają się wysokimi parametrami
wysiewnymi.
Grupa Azoty S.A. dzięki zastosowaniu
dwóch rodzajów granulacji
(drobniejszej i zróżnicowanej
granulacji grawitacyjnej dla nawozów
typu standard oraz jednolitej
granulacji mechanicznej dla nawozów
typu makro) gwarantuje najwyższą
jakość wytwarzanych produktów oraz
poprawę jakości plonowania.
Tworzywa konstrukcyjne to kolejny
znaczący segment produkcji.

Grupa Azoty S.A. jest aktywnym
uczestnikiem Programu
„Odpowiedzialność i Troska”
(„Responsible Care”).
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Tworzywa produkowane są przez
Spółkę zarówno w formie naturalnej,
jak i modyfikowanej (m.in. Tarnamid®,
który jest nazwą handlową poliamidu 6
– PA6). W ramach tego segmentu
produkowane są również m.in.
kaprolaktam, cykloheksanon
i cykloheksanol. Spółka jest też
jedynym w Polsce producentem
poliacetalu (POM) – o nazwie
handlowej Tarnoform® (naturalny oraz
modyfikowany kopolimer acetalowy).
Tarnowskie tworzywa znajdują
zastosowanie przede wszystkim
w przemyśle motoryzacyjnym,
urządzeń AGD i opakowaniowym.
W Spółce produkuje się także inne
chemikalia organiczne i nieorganiczne
oraz katalizatory stosowane do
wybranych syntez chemicznych, do
produkcji amoniaku, wodoru i gazu
syntezowego.

Pr e z en tac ja spó ł ek
Grupa Azoty S.A.
(poprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.)

UCZESTNIK RYNKU
KAPITAŁOWEGO

ZARZĄD

Grupa Azoty S.A. (poprzednio Zakłady
Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.)
jest notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie od
30 czerwca 2008 r. Przez cały ten
okres organizacja dokłada starań,
by komunikacja ze wszystkimi
uczestnikami rynku kapitałowego
przebiegała zgodnie z najwyższymi
standardami ładu korporacyjnego.
Spółka dostarcza wszystkim
uczestnikom rynku kapitałowego
wyczerpujących i rzetelnych
informacji o wydarzeniach.
Partnerskie i długofalowe relacje
z inwestorami budowane są w oparciu
o otwartą politykę informacyjną,
znacznie wykraczającą poza zakres
wynikający z regulacji prawnych.
Jednym z najważniejszych
wyznaczników definiujących
działalność biznesową Grupy
Azoty S.A. jest troska o zrównoważony
rozwój. Od 19 listopada 2009 r.
Spółka jest nieprzerwanie notowana
w Respect Index, czyli pierwszym
w Europie Środkowo-Wschodniej
indeksie spółek przestrzegających
zasad odpowiedzialnego biznesu.

Jerzy Marciniak
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Andrzej Skolmowski
Wiceprezes Zarządu
odpowiedzialny za finanse i handel
w Grupie Kapitałowej

Witold Szczypiński
Wiceprezes Zarządu
odpowiedzialny za produkcję
i bezpieczeństwo w Grupie Kapitałowej

Krzysztof Jałosiński
Wiceprezes Zarządu
odpowiedzialny za strategię i rozwój
Grupy Kapitałowej

Artur Kopeć
Członek Zarządu
z wyboru pracowników Jednostki Dominującej

Rada Nadzorcza
Monika Kacprzyk-Wojdyga
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ewa Lis
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Jan Wais
Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Klikowicz
Członek Rady Nadzorczej

Artur Kucharski
Członek Rady Nadzorczej

Marek Mroczkowski
Członek Rady Nadzorczej

Jacek Obłękowski
Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Paprocki
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Trepczyński
Członek Rady Nadzorczej

Stan na dzień 6 marca 2013 r.
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Przyszłość jest
wyobrażeniem.
Życie jest
projektem.
Dajemy ludziom
wolność
w projektowaniu
własnej
przyszłości.
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Pr e z en tac ja spó ł ek
Zakłady Chemiczne Police S.A.

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. od
ponad czterech dekad zajmują się
przede wszystkim produkcją nawozów
wieloskładnikowych. Spółka dysponuje
własnym specjalistycznym zapleczem
portowym, znajdującym się
w bezpośrednim sąsiedztwie firmy.
Port Police to czwarty morski
port w naszym kraju pod względem
przeładowywanej masy towarowej.
Dzięki Zakładom Chemicznym „Police”
S.A. Grupa Azoty może szczycić się
mocną i ugruntowaną pozycją na
rynkach całego świata jako eksporter
nawozów, pigmentów i chemikaliów.
Z.Ch. „Police” S.A. wyróżnia
unikatowa w Polsce instalacja bieli
tytanowej, skala produkcji nawozów
wieloskładnikowych, amoniaku oraz
kwasów: fosforowego i siarkowego.

SPECJALIZACJA
W Policach produkowane są
wieloskładnikowe nawozy mineralne
(sztandarowym produktem są nawozy
pod marką POLIFOSKA®) oraz mocznik
– nawóz azotowy spełniający wysokie
wymagania jakościowe, który jest
najbardziej bezpiecznym nawozem
azotowym dla roślin, a ze względu na
bardzo dobre parametry jakościowe,
znalazł również szerokie zastosowanie
poza rolnictwem. Produkowane
w Policach nawozy to:
POLIFOSKA®
POLIDAP®
POLIWAP®
POLIMAG®
Mocznik.pl®
Polickie zakłady z powodzeniem
wprowadziły także na rynek produkty
w segmencie nawozów ogrodniczych.
Ważnym (szczególnie ze względu
na ochronę środowiska) aspektem
działalności jest produkcja
i sprzedaż AdBlue® – roztworu
mocznika stosowanego w przemyśle
motoryzacyjnym do redukcji tlenków
azotu w silnikach wysokoprężnych.

Do głównych obszarów działalności
należy również wytwarzanie
i sprzedaż bieli tytanowej oraz
półproduktów towarzyszących:
siarczanu żelazawego oraz kwasu
pohydrolitycznego. Jednostka
zajmuje pozycję lidera na krajowym
rynku bieli tytanowej. Pigmenty
dwutlenku tytanu sprzedawane są
pod marką TYTANPOL®. Głównymi
odbiorcami pigmentów są producenci
farb i lakierów. Inne ważne gałęzie
przemysłu, dla których ten surowiec
jest niezbędny, to m.in. sektor tworzyw
sztucznych i papierniczy, przemysł
ceramiczny i tekstylny.
Wsparciem dla prowadzonej przez
Spółkę działalności operacyjnej jest
Centrum Energetyki wytwarzające
parę technologiczną, energię
elektryczną, sprężone powietrze.
Ponadto Spółka posiada
oczyszczalnię ścieków kwaśnych
oraz składowiska odpadów. Zakłady
Chemiczne „Police” S.A. to spółka
o ogromnym strategicznym znaczeniu
dla regionu zachodniopomorskiego,
która silnie identyfikuje się ze swoim
otoczeniem. Nieustannie kontynuując
najlepsze tradycje, daje stabilne
zatrudnienie ponad dwóm
tysiącom osób.

ZARZĄD

UCZESTNIK RYNKU
KAPITAŁOWEGO

Stan na dzień 15 marca 2013 r.

14 lipca 2005 r. akcje Zakładów
Chemicznych „Police” S.A. zostały
wprowadzone na warszawską
Giełdę Papierów Wartościowych
(ticker giełdowy PCE). Spółka
jest uczestnikiem indeksów WIGCHEMIA, sWIG 80, InvestorMS,
WIG, WIG-Poland. 19 sierpnia 2011 r.,
kiedy Zakłady Azotowe w TarnowieMościcach S.A. nabyły 49.500.000
akcji zwykłych na okaziciela
Z.Ch. „Police” S.A., przejmując łącznie
66% kapitału zakładowego, Spółka
weszła w skład Grupy Azoty.
Zgodnie z zasadami ładu
korporacyjnego Spółka rzetelnie
informuje interesariuszy o swoich
bieżących i planowanych działaniach
w oparciu o zasady przejrzystości,
rzetelności i wiarygodności.
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Krzysztof Jałosiński
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Wojciech Naruć
Wiceprezes Zarządu

Rafał Kuźmiczonek
Wiceprezes Zarządu
		

Rada Nadzorcza
Jerzy Marciniak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Likierski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Markwas
Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Góra
Członek Rady Nadzorczej

Anna Tarocińska
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Skolmowski
Członek Rady Nadzorczej

Wyobrażamy sobie
świat jako ogród.
Jako żywy projekt,
który wymaga
wizji i opieki.
Jako miejsce do życia.
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Pr e z en tac ja spó ł ek
Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

Zakłady Azotowe Puławy S.A. od
ponad 50 lat umiejętnie łączą biznes
z technologią, Spółka każdego
dnia tworzy produkty dla milionów
ludzi w Polsce i kilkudziesięciu
innych krajach na terenie m.in.
Europy, Ameryki Południowej i Azji.
Na swoją silną pozycję w Grupie
Azoty Spółka pracuje, wytwarzając
przede wszystkim nawozy azotowe
i melaminę. Wraz z dbaniem o rozwój
technologiczny firma czynnie działa
na rzecz środowiska naturalnego,
czego potwierdzeniem jest udział
puławskiego przedsiębiorstwa
w Międzynarodowym Programie
Przemysłu Chemicznego
„Odpowiedzialność i Troska”
(„Responsible Care”). Szeroki zasięg
dostaw oraz wynikające z pięciu
dekad aktywnej działalności
doświadczenia i kompetencje
budują uznanie Zakładów Azotowych
Puławy S.A. w oczach inwestorów
i zapewniają zaufanie klientów.
W wyniku ogłoszonego
i przeprowadzonego w lipcu
ubiegłego roku wezwania na akcje
Zakładów Azotowych Puławy S.A.,
spółka z Puław weszła w skład Grupy
Azoty. Podpisana 14 listopada 2012 r.
Umowa o konsolidacji jasno precyzuje
zasady współpracy pomiędzy
spółkami oraz określa zasady ich
połączenia. Z początkiem stycznia br.
akcjonariusze Zakładów Azotowych
Puławy S.A. mogli wymienić swoje
akcje na walory Grupy Azoty S.A.
Na jeden walor Puław przypadało
2,5 akcji serii D tarnowskiego
przedsiębiorstwa. Po zakończonej
sukcesem emisji akcji serii D udział
Grupy Azoty S.A. w kapitale Zakładów
Azotowych Puławy S.A.
wynosi 83,7%. W ten sposób
przypieczętowana została realizacja
toczącego się procesu konsolidacji
branży Wielkiej Syntezy Chemicznej.

SPECJALIZACJA

ZARZĄD

Podstawową produkcją Zakładów
Azotowych Puławy S.A. są nawozy
mineralne, wśród których można
wyróżnić m.in.:
nawozy azotowe: PULAN®, PULREA®,
RSM® i PULSAR®, produkowane
w Puławach,
nawozy fosforowe i mieszanki
– superfosfat, Amofoski®, Agrafoski®,
Amofosmagi®, mieszanki nawozowe
i mączka fosforytowa, wytwarzane
w GZNF „Fosfory”, Gdańsk,
saletrę potasową nawozową i saletrę
wapniową, wytwarzane w AzotachAdipol w Chorzowie.
Drugą domeną produktową Spółki są
produkty chemiczne, wśród których
można wyróżnić takie produkty jak:
melamina, kaprolaktam, nadtlenek
wodoru, PULREA® i PULNOX®, a także
AdBlue® produkowane w Puławach,
kwas siarkowy i wodorosiarczyn sodu
wytwarzane w GZNF „Fosfory”,
oraz saletra potasowa, wytwarzana
w spółce Azoty-Adipol w celach
technicznych i spożywczych.
Zakłady Azotowe Puławy S.A.
prowadzą ponadto działalność
handlową z zakresu sprzedaży energii
elektrycznej, energii cieplnej i nośników
ciepła.

Paweł Jarczewski

UCZESTNIK RYNKU
KAPITAŁOWEGO
Zakłady Azotowe Puławy S.A. są
notowane na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych od
22 listopada 2005 r. Spółka wchodzi
w skład indeksów giełdowych
mWIG-40 i WIG-Chemia oraz WIG-div.
Działając w zgodzie z najwyższymi
standardami, Spółka zyskała zaufanie
akcjonariuszy i opiniotwórczego
środowiska inwestorskiego.

27
Raport 2012

Prezes Zarządu

Marian Rybak
Wiceprezes Zarządu

Wojciech Kozak
Członek Zarządu

Marek Kapłucha
Członek Zarzadu

Zenon Pokojski
Członek Zarządu
			

Rada Nadzorcza
Cezary Możeński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Irena Ożóg
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Jacek Józef Wójtowicz
Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Marciniak
Członek Rady Nadzorczej

Marta Kulik-Zawadzka
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Bartuzi
Członek Rady Nadzorczej

Stan na dzień 6 marca 2013 r.

Pr e z en tac ja spó ł ek
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
(poprzednio Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A. to firma z 65-letnim
doświadczeniem. Dzięki uznanym
markom produktowym oraz
konsekwentnie realizowanej
działalności rozwojowej, prowadzonej
w poszanowaniu środowiska
naturalnego i zapewnieniu
najwyższych standardów
bezpieczeństwa procesowego, Spółka
wypracowała silną i stabilną pozycję
na krajowym i europejskim rynku
chemicznym.
Obecnie Grupa Azoty ZAK S.A.
to trzeci w kraju pod względem
zdolności produkcyjnych
wytwórca nawozów azotowych,
odznaczających się wyjątkowymi
parametrami wysiewnymi oraz jedyny
w kraju producent alkoholi OXO
i plastyfikatorów. Kędzierzyńskie
produkty znajdują zastosowanie
w wielu sektorach gospodarki:
rolnictwie, budownictwie,
przetwórstwie chemicznym,
przemyśle tworzywowym
i motoryzacyjnym. Spółka oferuje
ponadto specjalistyczne usługi
w zakresie analityki laboratoryjnej
i środowiskowej.
Czując się odpowiedzialną za
swoje otoczenie, Grupa Azoty
ZAK S.A. aktywnie działa na rzecz
wspólnoty lokalnej, stając się
swoistym synonimem dla określeń:
odpowiedzialny partner biznesowy,
największy pracodawca w regionie,
mecenas sportu, kultury i sztuki,
darczyńca. Spółka systematycznie
inwestuje w kapitał ludzki, budując
relację opartą na współtworzeniu
kultury korporacyjnej, przywiązania
do firmy, lojalności i pełnego
zaangażowania w realizację misji
Spółki. W tym celu firma podejmuje
działania i zobowiązania w znaczących
dla pracowników i otoczenia Spółki
obszarach, tj. dbałości o środowisko
i bezpieczeństwo pracy, doskonaleniu
organizacji pracy, umożliwianiu
i wspieraniu rozwoju pracowników,
dbałości o ich zdrowie i godną
przyszłość emerytalną.

Osobną sferą zainteresowań Grupy
Azoty ZAK S.A. jest aktywność na rzecz
ochrony środowiska naturalnego.
Spółka od 1994 r. jest uczestnikiem
Programu „Odpowiedzialność i Troska”
(„Responsible Care”).

ZARZĄD
Adam Leszkiewicz
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Mirosław Ptasiński
Wiceprezes Zarządu

SPECJALIZACJA
Podstawowa działalność Grupy
Azoty ZAK S.A. to przede wszystkim
produkcja nawozów i związków
azotowych, chemikaliów organicznych
i nieorganicznych oraz innych
wyrobów chemicznych.
Spółka produkuje plastyfikatory do
tworzyw sztucznych (szczególnie PCW)
oraz surowce do ich wyrobu, alkohole
OXO i bezwodnik ftalowy.
W grupie plastyfikatorów znajdują się:
Oxoplast® IB (DIBP),
Oxoplast® O (DOP),
Oxoplast® PH (DPHP),
Oxoplast® OT (DEHT).
W grupie alkoholi OXO znajdują się:
2-etyloheksanol,
Izobutanol,
N-butanol,
Oktanol F.
Grupa Azoty ZAK S.A. produkuje
również bezwodnik maleinowy,
aldehydy masłowe, amoniak, kwas
azotowy oraz inne surowce dla
przemysłu chemicznego.
Wśród wytwarzanych przez Grupę
Azoty ZAK S.A. nawozów azotowych
znajdują się:
Kędzierzyńska Saletra Amonowa®,
Mocznik granulowany 46%,
Saletrzak,
Salmag®,
Salmag® z borem,
Salmag® z siarką.
Podstawowe surowce dla nawozów,
czyli amoniak i kwas azotowy, są
wytwarzane na miejscu z gazu
ziemnego, powietrza i wody.
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Sabina Nowosielska
Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Marciniak
Wiceprezes Zarządu
		

Rada Nadzorcza
Andrzej Skolmowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Koziara
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński
Członek Rady Nadzorczej

Witold Szczypiński
Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Sotel
Sekretarz Rady Nadzorczej

Stan na dzień 15 marca 2013 r.

Są rożne pory roku.
Są różne sposoby życia.
Są różni ludzie.
Tworzymy
produkty, które
uwzględniają
tę rozmaitość.
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Dopasować się do ciała?
Dopasować się do fali?
Dopasować się do życia?
Właśnie o to nam chodzi.
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Pr e z en tac ja spó ł ek
ATT POLYMERS GmbH

ATT Polymers GmbH, będący jednym
z czołowych producentów poliamidu
w Europie Zachodniej, wchodzi
w skład Grupy Azoty od 2010 r.
Spółka przetwarza dostarczony
kaprolaktam na granulat poliamidu-6
naturalnego i modyfikowanego.
Nowoczesne produkty Spółki trafiają
do odbiorców reprezentujących
m.in. przemysł dywanowy,
opakowaniowy, motoryzacyjny,
AGD, elektroniczny, budowlany czy
maszynowy. Włączenie ATT Polymers
GmbH w struktury własnościowe
Grupy Azoty stanowiło realizację jej
strategicznych celów emisyjnych,
zdefiniowanych w prospekcie
emisyjnym w 2008 r. Dzięki temu
możliwa była dalsza konsolidacja
i integracja spółek.
W 2012 r. doszło do zmiany struktury
biznesowej firmy. Stała się ona
jednostką świadczącą usługi przerobu
kaprolaktamu i dystrybucji poliamidu
na rzecz Grupy Azoty S.A. Sukcesem
okazał się także debiut na niezwykle
wymagających i zaawansowanych
technologicznie rynkach azjatyckich.
ATT Polymers GmbH charakteryzuje
duża elastyczność instalacji. Sprawia
to, że Spółka, a tym samym Grupa
Azoty, może łatwo odpowiadać
na zapotrzebowanie rynku
związane z nowymi, coraz bardziej
zaawansowanymi technologicznie
i jakościowo produktami.

SPECJALIZACJA

ZARZĄD

Spółka ATT Polymers GmbH prowadzi
produkcję i handel w zakresie
tworzyw sztucznych (polimerów),
ich produktów pośrednich oraz
wytwarzanych z nich produktów
pochodnych.

Krzysztof Pieńkowski

Działalność Spółki obejmuje
przetwarzanie dostarczonego
kaprolaktamu na granulat poliamidu-6
naturalnego i modyfikowanego
o lepkości względnej 2,4-4,0 na
drodze dwustopniowej polimeryzacji
hydrolitycznej kaprolaktamu,
pakowanie wytworzonego granulatu,
jego magazynowanie oraz sprzedaż
i spedycję. Produkowany
w ATT Polymers GmbH poliamid-6,
występujący pod nazwą handlową
alphalon®, znajduje zastosowanie
w następujących segmentach rynku
tworzyw sztucznych:
wytwarzanie włókien technicznych
i dywanowych,
wytwarzanie folii opakowaniowych,
głównie dla przemysłu spożywczego,
wytwarzanie tworzyw
konstrukcyjnych.

Rada Nadzorcza
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Geschäftsführer

Jacek Dychtoń
Geschäftsführer
			

Andrzej Skolmowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Rygiel
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Malec
Członek Rady Nadzorczej

Stan na dzień 15 marca 2013 r.

Proces
tworzenia
zaczyna się
od wizji. Ale
prawdziwa
sztuka
polega na
przełożeniu
wizji na
język projektu.
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Pr e z en tac ja spó ł ek
Grupa azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
(poprzednio Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.)

Działalność Grupy Azoty Polskiego
Konsorcjum Chemicznego sp. z o.o.,
podmiotu należącego do Grupy Azoty,
obejmuje projektowanie, obsługę
procesów inwestycyjnych, a także
zarządzanie spółkami zależnymi
i nadzorowanie prowadzonych
w nich działań restrukturyzacyjnych
i konsolidacyjnych.
W skład Grupy Azoty Polskiego
Konsorcjum Chemicznego sp. z o.o.
wchodzą: Grupa Azoty Jednostka
Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.,
PROReM sp. z o.o. i Automatyka
sp. z o.o., których suma doświadczeń
i zgromadzony kapitał ludzki
pozwalają na kompleksową realizację
usług w zakresie projektowania,
przygotowywania i realizacji
inwestycji, wykonawstwa remontów,
usług serwisowych, a także
utrzymywania sprawności ciągów
przemysłowych Grupy Azoty.
W roku 2012 Polskie Konsorcjum
Chemiczne sp. z o.o. zajmowało
się w dużej mierze wdrożeniem
opracowanej wcześniej koncepcji
biznesowo-finansowego
funkcjonowania swoich spółek
zależnych, obejmującej działania
z zakresu restrukturyzacji
i konsolidacji podmiotów
wchodzących w skład PKCh
sp. z o.o. Prowadzone w 2012 r.
istotne działania restrukturyzacyjne
zaowocowały uporządkowaniem
struktur wewnętrznych.

SPECJALIZACJA

ZARZĄD

Podstawową ofertę Spółki stanowi
obsługa projektowa procesów
inwestycyjnych w przemyśle
chemicznym – od prac o charakterze
studyjnym i koncepcyjnym, poprzez
projekty procesowe, budowlane
i wykonawcze, do usług w trakcie
budowy i uruchamiania instalacji oraz
kompletacji dostaw i kontraktowania
usług. Grupa Azoty PKCh sp. z o.o.
świadczy także usługi specjalistycznoratownicze oraz z zakresu automatyki
przemysłowej. W 2012 r. Spółka
świadczyła usługi kompletacji dostaw
(EP i EPCM) i realizacji inwestycji „pod
klucz” (EPC).
W Grupie Azoty Spółka jest
odpowiedzialna za budowę platformy
dla rozwoju technologicznego oraz
wzrostu wartości Grupy Azoty.
Pozwala to na sprawne zarządzanie
realizacją inwestycji w Grupie.

Jerzy Woliński
Prezes Zarządu

Beata Kurbiel
Członek Zarządu

Henryk Chromik
Członek Zarządu
			

Rada Nadzorcza
Witold Szczypiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Ptasiński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Skolmowski
Członek Rady Nadzorczej

Adam Leszkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

DZIAŁANIA KONSOLIDACYJNE
W 2012 r. kontynuowane były działania
reorganizacyjne oraz konsolidacyjne
w Polskim Konsorcjum Chemicznym
sp. z o.o. Jednym z głównych
założeń przewidzianych do realizacji
w ubiegłym roku było przejęcie spółki
„Biprozat” sp. z o.o. i wchłonięcie jej
we własne struktury. 31 lipca 2012
r. połączenie spółek: Polskiego
Konsorcjum Chemicznego sp. z o.o.
jako spółki przejmującej i „Biprozat”
sp. z o.o. jako spółki przejmowanej
stało się faktem. Tym samym wszelkie
zobowiązania spółki „Biprozat”
przeszły na spółkę Polskie Konsorcjum
Chemiczne sp. z o.o., która stała się
następcą prawnym łączących się
spółek. W wyniku tego przekształcenia
powstał silny podmiot łączący
działalność inwestycyjną i projektową.
W efekcie przejęcia spółki „Biprozat”
rozszerzono dotychczasowy zakres
działalności Polskiego Konsorcjum
Chemicznego sp. z o.o. Wyodrębniono
także w strukturze organizacyjnej Pion
Realizacji Projektów, obejmujący Biura
Kierowników Projektów w Tarnowie,
Kędzierzynie-Koźlu oraz Policach.
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Rafał Smoła
Sekretarz Rady Nadzorczej

Stan na dzień 15 marca 2013 r.

Pr e z en tac ja spó ł ek
grupa azoty Koltar sp. z o.o.
(poprzednio Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Koltar sp. z o.o.)

PTK „Koltar” sp. z o.o. powstało
1 stycznia 2000 r. z przekształcenia
Zakładu Transportu Kolejowego,
będącego częścią Zakładów
Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
W Grupie Azoty spółka pełni
istotne zadania z zakresu spedycji
i transportu kolejowego. Dzięki
wykształconej kadrze, uzyskanym
w trakcie działalności certyfikatom,
świadectwom i koncesjom,
Grupa Azoty „Koltar” sp. z o.o. szybko
wypracowała sobie pozycję cenionego
dostawcy usług w branży kolejowej
na terenie całego kraju. Spółka jako
jedna z nielicznych w Polsce posiada
uprawnienia do wykonywania
kompleksowych napraw podwozi
wagonowych oraz zbiorników
cystern dostosowanych do przewozu
materiałów niebezpiecznych.
W 2012 r. zaobserwowano bardzo
wyraźny wzrost przychodów
z realizowanych przez Spółkę
przewozów licencjonowanych, na
których osiągnięto 3,4-krotny wzrost
w porównaniu do analogicznego
okresu roku 2011. Ogółem: w 2012 r.
uruchomiono 1 123 pociągów, które
przewiozły łącznie 287 tys. ton
towarów. Skuteczne wdrożenie
nowych rozwiązań w zakresie
wykonywanych napraw taboru
znacznie poprawiło wydajność
pracy. Efektem tych działań było
widoczne obniżenie kosztów. Dzięki
zrealizowanym ubiegłorocznym
projektom inwestycyjnym w Grupie
Azoty „Koltar”sp. z o.o. spółka stała
się praktycznie samowystarczalna
w zakresie napraw wagonów
towarowych.

SPECJALIZACJA
Podstawowy zakres działalności
Spółki obejmuje przede wszystkim
świadczenie usług na rzecz Grupy
Azoty, w szczególności: obsługę
spedycyjną, świadczenie usług
załadunkowych i wyładunkowych
oraz prowadzenie działalności
handlowej i utrzymanie linii
kolejowych związanych z obsługą
zakładowej stacji kolejowej.

Działalność usługowa Grupy Azoty
Koltar sp. z o.o. obejmuje następujący
zakres:
wykonywanie licencjonowanych
przewozów kolejowych towarów,
obsługa ekspedycyjna przesyłek
kolejowych dla spółek Grupy Azoty
i podmiotów zewnętrznych,
usługi manewrowe na terenie
bocznicy Grupy Azoty S.A. oraz
kompleksową obsługę bocznic
kolejowych,
wynajem pojazdów trakcyjnych
i wagonów towarowych,

ZARZĄD
Piotr Golemo
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Jarosław Wrona
Wiceprezes Zarządu		

Rada Nadzorcza
Andrzej Skóra
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Józef Grajdura
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

rozładunek i załadunek wagonów.
Tomasz Wałęga
Działalność Grupy Azoty Koltar
sp. z o.o. oparta na świadczeniu usług
remontowych obejmuje:
naprawy bieżące, awaryjne,
przeglądy okresowe i naprawy
rewizyjne wagonów towarowych
oraz pojazdów trakcyjnych,
naprawy i rewizje dozorowe
wagonów-cystern do przewozu
materiałów niebezpiecznych klasy
3; 6.1; 8 wg RID, potwierdzone
odbiorem Inspektora
Transportowego Dozoru
Technicznego,
śrutowanie śrutem stalowym
powierzchni metalowych
i malowanie taboru kolejowego,
mycie cystern kolejowych
i drogowych po przewozie
produktów chemicznych
nieorganicznych,
remonty i utrzymanie nawierzchni
torowej,
remonty kapitalne i bieżące koparek
i spychaczy typu ciężkiego,
prace ślusarskie, kowalskie,
spawalnicze i obróbka skrawaniem.
Działalność handlowa Grupy Azoty
Koltar sp. z o.o. obejmuje:
sprzedaż oleju napędowego,
sprzedaż wagonów towarowych
wycofanych z eksploatacji.
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Sekretarz Rady Nadzorczej

Stan na dzień 15 marca 2013 r.

Pr e z en tac ja spó ł ek
grupa azoty PROREM sp. z o.o.
(poprzednio PROReM sp. z o.o.)

Spółka zależna od
Grupy Azoty PKCh sp. z o.o.

ZARZĄD
Artur Sebesta
Prezes Zarządu

PROReM sp. z o.o. powstała w 1998 r.
Podstawową działalnością Spółki jest
świadczenie wysokiej jakości usług
dla branż: chemicznej, energetycznej
i petrochemicznej, związanych
z obsługą konserwacyjno-remontową.
PROReM sp. z o.o. to również
nadzór, wykonawstwo, rozruch
i przekazywanie do eksploatacji
obiektów nowo budowanych oraz
eksploatowanych.

Andrzej Paryło
Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Piekarska
Członek Zarządu ds. Finansowych

Stan na dzień 15 marca 2013 r.

Doskonale wykwalifikowana załoga to
największy kapitał Spółki. Prestiżowa
nagroda „Jakość Roku” potwierdza,
że wdrażanie długofalowych strategii
i ulepszeń idzie w parze z zaufaniem
okazywanym przez partnerów
biznesowych.
W ramach konsolidacji w obszarze
Polskiego Konsorcjum Chemicznego
sp. z o.o., PROReM sp. z o.o. został
wyodrębniony jako silny podmiot
skupiający się na obszarach
utrzymania ruchu oraz remontów
maszyn.
W sierpniu 2012 r. doszło do
połączenia spółek: PROReM sp. z o.o.
jako spółki przejmującej oraz Zakładu
Remontowego REKOM sp. z o.o.
i ZAK SERWIS sp. z o.o. jako spółek
przejmowanych.
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Pr e z en tac ja spó ł ek
grupa azoty Jednostka Ratownictwa chemicznego sp. z o.o.
(poprzednio Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.)

Spółka zależna od
Grupy Azoty PKCh sp. z o.o.

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa
Chemicznego sp. z o.o. jest
przedsiębiorstwem usługowoprodukcyjnym z szerokim zakresem
działalności, do którego należą m.in.:
usługi specjalistyczno-ratownicze,
wykonywanie prac szczególnie
niebezpiecznych, utylizacja
i składowanie odpadów (w tym
także odpadów niebezpiecznych)
komunalnych, azbestu (firma
posiada i eksploatuje około 200
ha składowisk), oczyszczanie
mechaniczne, biologiczne
i chemiczne ścieków przemysłowych
oraz recykling tworzyw
sztucznych, sprzedaż chemikaliów
i konfekcjonowanie nawozów.
Grupa Azoty JRCh sp. z o.o.
posiada specjalistyczne laboratoria
z akredytacją PCA zajmujące
się badaniem wody, ścieków,
odpadów, czynników szkodliwych na
stanowiskach pracy, emisji substancji
do atmosfery, badaniem żywności,
środków spożywczych; badaniem
mikrobiologicznym oraz innymi.
Osobny przedmiot działalności
stanowi produkcja wyrobów
z politetrafluoroetylenu oraz
regranulatów PA, PE, POM. Ponadto
Grupa Azoty JRCh sp. z o.o. prowadzi
szkolenia zawodowe, specjalistyczne
i dokształcające.

W ramach toczącego się w ubiegłym
roku procesu konsolidacji w Grupie
Azoty 31 sierpnia 2012 r. Jednostka
Ratownictwa Chemicznego
sp. z o.o. przejęła spółkę „CHEMZAK”
sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, co
umocniło jej pozycję w obszarach
laboratoriów, drobnej produkcji
chemicznej i ratownictwa
chemicznego.
W trosce o zrównoważony rozwój
strategia Spółki podporządkowana
jest surowym wymogom norm
i wdrożonych systemów zarządzania
w obszarach jakości, środowiska,
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Troska o środowisko jest priorytetem
dla Grupy Azoty JRCh sp. z o.o.,
dlatego motto firmy brzmi
– „Chronimy ludzi i środowisko
naturalne”.

36
Raport 2012

ZARZĄD
Leszek Gniadek
Prezes Zarządu

Agata Gorzkowska-Rams
Członek Zarządu

Stan na dzień 15 marca 2013 r.

Nie sposób
wejść do lasu,
nie zostawiając
śladów.
Jesteśmy ludźmi.
Wyszliśmy z lasu
dawno temu.
Jesteśmy ludźmi.
Uczymy się
chodzić na nowo.
Uczymy się nie
zostawiać śladów.
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Co jest większym
cudem – kłos
zboża, czy ludzka
technologia?
Nie jesteśmy
cudotwórcami.
Ale szukamy
najlepszych
rozwiązań
wszędzie.
Słuchamy ludzi.
Słuchamy natury.
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Pr e z en tac ja spó ł ek
Automatyka sp. z o.o.

Spółka zależna od
Grupy Azoty PKCh sp. z o.o.

ZARZĄD
Artur Maciejczyk
Prezes Zarządu

Działalność spółki Automatyka
sp. z o.o. obejmuje obszary:
automatyki przemysłowej,
systemów kontrolno-pomiarowych,
elektroenergetyki, systemów
bezpieczeństwa, telekomunikacji
i IT. Świadczenie tak szerokiej gamy
usług jest możliwe dzięki wysoko
wyspecjalizowanej kadrze oraz
posiadaniu bogatego zaplecza
technicznego.

Robert Buczek
Wiceprezes Zarządu

Janusz Semeniuk
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Jerzy Woliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od 1 listopada 2012 r., czyli od dnia
połączenia tarnowskiej spółki
Automatyka ze spółką AsterZAK
sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla,
firma zatrudnia łącznie w Tarnowie
i Kędzierzynie ok. 380 pracowników.
Ich rozległa wiedza, wysokie
kwalifikacje, duże doświadczenie
oraz praktyczna znajomość procesów
technologicznych z zakresu chemii,
energetyki i ekologii pozwalają
sprawnie opracowywać nowe
dedykowane rozwiązania, a w razie
potrzeby – integrować je
z systemami funkcjonującymi
u klientów.

Wiesław Kozioł
Członek Rady Nadzorczej

Maciej Włoch
Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz

Stan na dzień 15 marca 2013 r.

Automatyka sp. z o.o. dysponuje
nowoczesnymi pracowniami
diagnostycznymi, remontowymi
i kalibracyjnymi dla przyrządów
pomiarowych i elementów
systemów sterowania, warsztatami
mechanicznymi, stacją prób 0,4 i 6 kV
oraz laboratorium wzorcującym.
Kluczowe kompetencje firmy, czyli
partnerski sposób współpracy
z klientem, elastyczny sposób
podejścia do jego problemów oraz
dysponowanie dużym potencjałem
wykonawczym stanowią największe
atuty Automatyki sp. z o.o.
Potwierdzają to liczne nagrody,
certyfikaty, a przede wszystkim
referencje wystawiane przez klientów.
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Praca i jej owoce. Nie trzeba innych nagród
– chyba, że stoi za nimi ludzkie uznanie.
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R an ki ng i , w yróż n i en i a i nagrody
Rok 2012 był rokiem
awansów Grupy Azoty
na listach rankingowych
opiniotwórczych dzienników
i czasopism branżowych oraz
czasem prestiżowych nagród
i wyróżnień, przyznawanych
zarówno poszczególnym
spółkom, jak i całej Grupie.
Rankingi
(wybrane notowania)
kwiecień – w rankingu
„100 najcenniejszych firm Newsweeka”
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. znalazły się na 37.
miejscu.
kwiecień – w rankingu
„500 największych firm w Polsce”,
przygotowanym przez dziennik
„Rzeczpospolita”, Grupa Kapitałowa
Azoty Tarnów znalazła się na 43. pozycji
(awans o 125 pozycji). Jednocześnie
w rankingu „50 firm, które najwięcej
inwestują” Grupa Kapitałowa Azoty
Tarnów zajęła 29. miejsce
(awans o 14 pozycji).
kwiecień – w rankingu
przygotowanym na zlecenie tygodnika
„Polityka”, Zakłady Azotowe w
Tarnowie-Mościcach S.A. znalazły się
na „Liście 50 najbardziej zyskownych
firm” z „Listy 500 największych
polskich przedsiębiorstw”, zajmując
wysoką 43. (awans o 100 miejsc).
Spółka zanotowała także duży skok
na „Liście 50 największych polskich
eksporterów”, gdzie sklasyfikowano ją
na 41. pozycji (awans o 102 miejsca).
4 września – Zakłady Azotowe w
Tarnowie-Mościcach S.A. na 144.
miejscu w rankingu „500 największych
firm Europy Środkowo-Wschodniej”,
opracowanym przez firmę doradczą
Deloitte i dziennik „Rzeczpospolita”
(awans o 272 pozycje).
24 października – Grupa Kapitałowa
Azoty Tarnów na 44. miejscu na „Liście
2000 najlepszych innowacyjnych
przedsiębiorstw w Polsce za rok
2011”, opublikowanej przez dziennik
„Rzeczpospolita”. Na tej samej liście
znalazły się spółki Grupy Kapitałowej

Azoty Tarnów: Z.Ch. „Police” S.A. na 124.
miejscu, ZAK S.A. na 163. miejscu.
21 grudnia – w rankingu
„50 Najcenniejszych Osobowości
Polskiego Biznesu” (według wartości
rynkowej spółek) miesięcznika
„Home & Market” Prezes Zarządu
Azotów Tarnów Jerzy Marciniak
znalazł się na 22. miejscu. W wydaniu
tym opublikowano także ranking
„Najbardziej Dynamicznych Firm
w Polsce” (według przychodów po III
kwartałach 2012), w którym Zakłady
Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
zajęły 1. miejsce.
2012 – Automatyka sp. z o.o.
znalazła się na 10. miejscu
zestawienia „Skrzydła Biznesu 2012”
opublikowanego przez „Dziennik
Gazeta Prawna” (kategoria: firmy
średnie).

Wybrane nagrody
przyznane Grupie
Azoty oraz spółkom
wchodzącym w jej skł ad
25 stycznia – tygodnik „Gazeta
Finansowa” uhonorował Prezesa
Zarządu Azotów Tarnów Jerzego
Marciniaka wyróżnieniem, „Finansista
Roku 2011” za sukcesy w budowaniu
grupy kapitałowej i konsolidacji branży
chemicznej.
10 lutego – Grupa PTWP S.A.
przyznała Azotom Tarnów tytuł „Tego,
który zmienia polski przemysł” za
skuteczną konsolidację polskiej chemii
i stworzenie stabilnej podstawy do
budowy mocnej grupy chemicznej.
Spółka otrzymała również wyróżnienie
„Najciekawsze z Najlepszych” za
wdrożone w firmie innowacyjne
rozwiązania IT, które miały istotny
wpływ na poprawę prowadzenia
biznesu, podniesienia efektywności
i konkurencyjności.
marzec – Z.Ch. „Police” S.A. otrzymały
tytuł „Perła Biznesu 2011” za wyniki
w roku 2011.
marzec – ZAK S.A. został podwójnie
wyróżniony Opolską Marką 2011.
19 kwietnia – Zakłady Azotowe w
Tarnowie-Mościcach S.A. i Zakłady
Chemiczne „Police” S.A. zostały
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laureatami konkursu „Filary Polskiej
Gospodarki” organizowanego przez
opiniotwórczy dziennik „Puls Biznesu”
oraz Instytut Badawczy „TNS Pentor”.
maj – Azoty Tarnów zdobyły
Medal Międzynarodowych Targów
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
i Gumy PLASTPOL w Kielcach – za
Tarnoform® (POM) o obniżonej emisji
formaldehydu (kategoria: „Osiągnięcia
techniki polskiej”).
czerwiec – Polska Fundacja Ekologiczna
przyznała Z.Ch. „Police” S.A. nagrodę
„Eko Trendy 2011”.
czerwiec – Biel Tytanowa Z.Ch. „Police”
S.A. otrzymała godło „Teraz Polska”.
lipiec – Azoty Tarnów po raz piąty
znalazły się w składzie Indeksu
RESPECT.
22 października – ZAK S.A. otrzymał
certyfikat jakości Q dla produktów:
Salmag®, Saletrzak i Salmag z borem®.
8 listopada – Małopolska Rada
Gospodarcza przyznała Azotom
Tarnów Małopolską Nagrodę
Gospodarczą 2012 r.
16 listopada – w X edycji
rankingu „Najlepiej działających
przedsiębiorstw”, zorganizowanego
przez redakcję magazynu
ekonomicznego „Polish Market”
oraz Instytut Nauk Ekonomicznych
Państwowej Akademii Nauk, Grupa
Kapitałowa Azoty Tarnów, ZAK S.A.
i Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
otrzymały nagrody i tytuły Pereł
Polskiej Gospodarki za „konsekwentną
realizację polityki i strategii
przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera
wśród najbardziej dynamicznych
i efektywnych przedsiębiorstw
w Polsce” (kategoria: Perły Wielkie).
2012 – Automatyka sp. z o.o. otrzymała
certyfikat „Złoty Partner Astor 2011”
w zakresie: systemów sterowania,
systemów wizualizacji SCADA
w technologii klasycznej, systemów
sieci przemysłowych.
2012 – PTK „KOLTAR” sp. z o.o. otrzymał
„Gazelę Biznesu 2011”, przyznawaną
przez opiniotwórczy dziennik „Puls
Biznesu” oraz nagrodę „Rzetelni
w biznesie 2012”, przyznawaną przez
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu
Przemysłu i Usług.
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Oferta Produktów i us ług Grupy Azoty
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Rośliny
są jak ludzie.
Szanujemy ludzi
i myślimy
o ich potrzebach.
Wiemy,
czego potrzeba
roślinom
– gdziekolwiek
rosną.
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NAWOZY

Podstawową misją Grupy Azoty,
określoną w nowej strategii na
lata 2012-2020 jest dostarczanie
bezpiecznej dla ludzi chemii.
Zajmując pozycję największej
Grupy sektora chemicznego
w Polsce oraz pełniąc czołową
rolę w Europie, Grupa Azoty
działa w następujących
segmentach:
nawozy,
tworzywa,
OXO,
pigmenty,
inne.

Pozostałe 4%
Pigmenty 6%

OXO 15%

Nawozy stanowią najbardziej
znaczący segment produkcji Grupy
Azoty. Znane i od lat cenione
firmy nawozowe (z Tarnowa,
Kędzierzyna-Koźla, Polic, Puław wraz
z Gdańskiem i Chorzowem) połączyły
swój potencjał, w ramach nowo
utworzonej Grupy, która posiada
największy potencjał w Polsce
w zakresie produkcji nawozów
wieloskładnikowych i azotowych,
w tym nawozów azotowych
z zawartością siarki i nawozów
płynnych. Konsolidacja ugruntowała
ponadto silną pozycję Grupy na
rynku europejskim, gdzie zajmuje ona
drugie miejsce w produkcji nawozów
wieloskładnikowych i trzecie w grupie
nawozów mineralnych oraz nawozów
płynnych.
Nowoczesne nawozy mineralne,
oferowane przez Grupę Azoty,
wzbogacone zostały w niezbędne
deficytowe drugorzędne składniki
pokarmowe: siarkę i magnez,
a niektóre z nich także o powszechnie
deficytowy bor.
Najbardziej powszechne prawo
agrotechniczne (prawo minimum
von Liebiga) głosi, że wielkość
plonów roślin zależy od składnika
pokarmowego występującego
w glebie w najmniejszej ilości. Szeroka
i zróżnicowana oferta nawozów
Grupy Azoty umożliwia rolnikom
sprostanie wymogom tej zasady.
Stosowanie nawozów produkowanych
przez Grupę korzystnie wpływa
na rozwój systemu korzeniowego
i wykorzystanie zasobów mineralnych
i wody przez rośliny, dając tym samym
lepszą efektywność przyrodniczą
i ekonomiczną nawożenia.

Produkowane przez Grupę Azoty
nawozy mineralne dzielimy na:
nawozy wieloskładnikowe, takie
jak Polifoska®, PoliDAP®, PoliMAG®,
PoliWAP®, Amofoska® oraz
Superfosfat; polickie nawozy NPK
wyróżnia na tle konkurencji, wysoka
przyswajalność oraz wysoki poziom
koncentracji czystych składników
w masie nawozów;
nawozy azotowe, takie jak Salmag®,
Kędzierzyńska Saletra Amonowa®,
PULAN®, mocznik (w tym Mocznik.pl®,
PULREA®) oraz saletrzak.
Szczególnie ważne miejsce zajmują
w ofercie Grupy nawozy azotowe
z siarką: Saletrosan®, Salmag® z siarką,
Polifoska®21 oraz siarczan amonu
produkowany w Puławach pod
nazwą PULSAR®. Znaczące miejsce
w ofercie nawozów azotowych
zajmuje także nawóz płynny RSM®
(roztwór mocznika i azotanu amonu).
Wysoką jakość swoich produktów
nawozowych Grupa Azoty zawdzięcza
procesom wytwórczym opartym nie
na metodach fizycznych (zgniatanie,
mieszanie), ale na produkcji opartej
o zachodzące procesy chemiczne.
W ramach tego segmentu
produkowane są również chemikalia
na bazie azotu, wśród nich amoniak,
AdBlue® (roztwór mocznika,
stosowany do selektywnej redukcji
tlenków azotu w wysokoprężnych
silnikach) oraz nitrozy.
Pozostałe 9%

Azotowe 50%

Tworzywa 16%
Nawozy 59%

Wieloskładnikowe 41%

Struktura sprzedaży wg segmentów w 2012 r.

Struktura segmentu Nawozy w 2012 r.
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T worzywa

OXO

Segment tworzyw jest drugim co do
ważności segmentem w Grupie Azoty.
W ramach Grupy produkcję prowadzą
dwie spółki: w Tarnowie i Guben
(Niemcy). Tworzywa (Tarnamid®,
alphalon® – nazwy handlowe poliamidu 6)
produkowane są zarówno w formie
naturalnej, jak i modyfikowalnej, a ich
wysoka jakość oraz receptury, które
dedykowane są do indywidualnych
projektów, to efekt wykorzystania
własnego zaplecza R&D, jak i współpracy
Grupy Azoty z wiodącymi polskimi
instytucjami naukowo-badawczymi.
W ofercie tego segmentu znajdują
się również: Tarnoform® (nazwa
handlowa poliacetalu (POM)) naturalny
i modyfikowany oraz inne tworzywa
modyfikowane oparte na poliamidzie
6.6 (Tarnamid A®), polipropylenie
(Tarnoprop®), czy PBT (Tarnodur®).
Tworzywa wytwarzane w Grupie
Azoty znajdują zastosowanie w wielu
branżach ze względu na szereg bardzo
korzystnych właściwości fizycznych,
m.in. w przemyśle: motoryzacyjnym,
budownictwie, elektrotechnice,
AGD oraz przemyśle spożywczym
i włókienniczym.

OXO należące do grupy produktów
organicznych to kolejny ważny
element działalności Grupy.
Głównymi produktami tego
segmentu są alkohole OXO,
plastyfikatory oraz bezwodniki.
Jedynym producentem alkoholi OXO
w Polsce jest wchodząca w skład
Grupy Azoty kędzierzyńska spółka.
Dysponuje ona jedną z najbardziej
zaawansowanych technologicznie
instalacji OXO w Europie. Alkohole
OXO wykorzystuje się jako dodatki
do olejów oraz jako rozpuszczalniki
w produkcji farb, lakierów i innych
gałęziach przemysłu. W Grupie,
alkoholi OXO używa się do produkcji
plastyfikatorów: Oxoplast®O (DEHP),
Oxoplast®IB (DIBP), Oxoplast®PH
(DPHP), Oxoplast®OT(DEHT),
będących także w ofercie handlowej.
Są to komponenty tworzyw
sztucznych, lakierów, barwników
i żywic poliestrowych. Szerokie
zastosowanie znajdują zwłaszcza
w przemyśle tworzyw sztucznych oraz
motoryzacyjnym.

Z granulatów wytwarzane są także
wyroby z tworzyw sztucznych:
osłonki poliamidowe – stosowane
jako opakowania wędlin,
rurki z poliamidu 6, 11, 12 oraz
polietylenu LDPE, stosowane
jako przewody pneumatyczne
i hydrauliczne.
W ramach tego segmentu
sprzedawane są również półprodukty
do produkcji tworzyw jak melamina,
kaprolaktam, cykloheksanon
i cykloheksanol.
W trosce o zapewnienie najwyższych
standardów obsługi klienta, Grupa
Azoty zapewnia wszystkim odbiorcom
tworzyw sztucznych dodatkowy serwis
i fachowe doradztwo oraz opracowuje
receptury do indywidualnych
zastosowań.
Grupa Azoty należy do europejskiej
czołówki producentów melaminy
(pozycja 2) oraz do znaczących
zintegrowanych producentów
poliamidu 6, lokując się na piątej
pozycji w Unii Europejskiej. Jest
też jednym w Polsce producentem
melaminy i poliacetalu oraz liderem
w produkcji poliamidu 6.

Grupa Azoty jest jedyną w Polsce
i siódmą w Europie pod względem
produkcji alkoholi OXO oraz
największą krajową, a czwartą
europejską firmą produkującą
plastyfikatory.

Poliacetal 5%
Pozostałe 7%
Pozostałe 4%
Kaprolaktam 13%

Plastyfikatory 25%

Poliamid 75%
Alkohole OXO 71%

Struktura segmentu Tworzywa w 2012 r.
Struktura segmentu OXO w 2012 r.
46
Raport 2012

Ofer ta G r u py A zot y

us ługi

Pigmenty
Pigmenty produkowane w Policach
stanowią w Grupie Azoty
„najmłodszy” segment. Jako jedyny
krajowy wytwórca, Grupa dostarcza
na rynek polski i zagraniczny biel
tytanową. Produkt ten występuje
pod nazwą handlową Tytanpol®.
Oferta w zakresie pigmentów
obejmuje obecnie dziewięć gatunków
rutylowych:
biel tytanowa uniwersalna
(Tytanpol®R-001, Tytanpol®R-003,
Tytanpol®R-210),
biel tytanowa specjalistyczna
(Tytanpol®R-002, Tytanpol®R-211,
Tytanpol®RD 5, Tytanpol® R 310).

Pozostałe 2%

Grupa Azoty świadczy także szeroką
działalność usługową z zakresu
logistyki, magazynowania oraz
obsługi portowej. Do obsługi własnej
oraz klientów Grupa dysponuje
trzema portami morskimi (w Gdyni,
Gdańsku i Policach). W ramach Grupy
obsługiwany jest tabor kolejowy przez
spółki w Tarnowie, Kędzierzynie,
Puławach i Gdyni. Grupa prowadzi
ponadto szereg działań z zakresu
ochrony środowiska, administrowania
i jest dostawcą usług diagnostycznokontrolnych oraz badawczych. W swojej
ofercie posiada także usługi z zakresu
sprzedaży energii elektrycznej
i cieplnej. Swoim klientom zapewnia
wsparcie remontowo-naprawcze.

Biel tytanowa jest ważnym
komponentem produkcyjnym
wykorzystywanym w wielu branżach
przemysłu. Najważniejszym
odbiorcą pigmentów TiO2 jest
sektor farb i lakierów. Wysoka jakość
oferowanych pigmentów sprawia, że
w większości są one dopuszczone do
stosowania w produktach mających
kontakt z żywnością.

Pozostałe
Segment pozostałe skupia sprzedaż
katalizatorów, energii oraz usług.
W Grupie Azoty produkuje
się katalizatory stosowane do
wybranych syntez chemicznych, do
produkcji amoniaku, wodoru i gazu
syntetycznego. W ofercie znajdują się:
katalizator żelazowo-chromowy,
katalizator miedziowo-cynkowy,
katalizator żelazowy.

Wyniki sprzedaży produktów
Grupy Azoty są determinowane
przede wszystkim sytuacją rynkową
w segmentach Nawozów, Tworzyw
i OXO. Największy procentowy
przyrost przychodów ze sprzedaży
odnotowano w segmencie Pigmenty
(wzrost o 170,5%), co miało przełożenie
na osiągnięte w tym segmencie zysk
netto ze sprzedaży i zysk operacyjny.
Największy wzrost przychodów ze
sprzedaży zanotowano w segmencie
Nawozy, który to segment ma
największy udział w całej sprzedaży
(wzrost o 60,0% w porównaniu do 2011
roku). Segment ten generuje również
największe zyski ze sprzedaży oraz
z działalności operacyjnej.

Pigmenty 98%

Struktura segmentu Pigmenty w 2012 r.

EBIT Grupy Azoty w ujęciu segmentów /w tysiącach złotych/
stan na 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie

Nawozy

Tworzywa

OXO

Pigmenty

Pozostałe

Przychody netto ze sprzedaży

4 157 393

1 128 561

1 093 888

400 590

318 303

58,6

15,9

15,4

5,6

4,5

338 481

45 628

43 661

36 377

(45 741)

80,9

10,9

10,4

8,7

(10,9)

332 770

50 647

43 278

35 620

(90 583)

89,5

13,6

11,6

9,6

(24,4)

Udział w strukturze [w %]
Zysk netto ze sprzedaży
Udział w strukturze [w %]
EBIT
Udział w strukturze [w %]

47
Raport 2012

Uczymy się
od naszych klientów.
Pracujemy inaczej,
ale tak jak oni
sprzedajemy to,
co produkujemy.
Zależność jest prosta
– jeśli im się uda,
nam uda się również.
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Produkty Grupy Azoty w latach
2009-2012 znajdowały
nabywców w ponad
siedemdziesięciu krajach świata.
Największym kierunkiem
eksportowym były kraje Unii
Europejskiej, gdzie trafiały
głównie poliamidy 6, produkty
OXO i nawozy wieloskładnikowe.
Ważnym regionem były kraje
Azji, gdzie sprzedawane były
przede wszystkim alkohole
OXO, poliamidy 6, kaprolaktam
i mocznik. Kolejny region to
Ameryka Południowa, na
której rynki kierowano nawozy
mineralne oraz produkty OXO.
Rynki sprzedaży

Polska 50,64%
kraje Unii Europejskiej 37,68%
Ameryka Południowa 3,57%
Azja 2,86%
pozostała Europa 2,76%
Afryka 2,09%
Ameryka Północna 0,39%
inne 0,01%

Zdywersyfikowana struktura
geograficzna stanowi podstawowe
źródło przewagi konkurencyjnej
i pozwala na prowadzenie elastycznej
polityki sprzedaży. Zróżnicowaniu
rynków sprzedaży sprzyjają także
własne porty morskie zlokalizowane
w Policach, Gdyni i Gdańsku
oraz zróżnicowanie kanałów
dystrybucji. Grupa prowadzi
sprzedaż bezpośrednią, a także przez
rozbudowaną sieć przedstawicieli.
Dzięki dywersyfikacji odbiorców
możliwe jest także niwelowanie efektu
sezonowości sprzedaży nawozów ze
względu na kierowanie swojej oferty
do różnych stref klimatycznych.

Nawozy
Rynkiem strategicznym dla nawozów
mineralnych jest rynek krajowy.
Stanowi on ok. 70% sprzedaży
wszystkich nawozów. Pozostałe
30% jest eksportowane, głównie
do Niemiec, krajów skandynawskich
oraz Wielkiej Brytanii, przy czym
struktura sprzedaży znacznie różni się
w poszczególnych grupach nawozów.
I tak w nawozach NPK udział
eksportu wynosi ok. 41% sprzedaży
nawozów NPK, natomiast w nawozach
azotowych tylko 15% sprzedaży
nawozów azotowych. Nawozy NPK
eksportowane są do Unii Europejskiej
(19% sprzedaży NPK – główne kraje
to: Niemcy, Dania i Belgia) i Ameryki
Południowej (12% sprzedaży NPK
ogółem, głównie do Wenezueli
i Brazylii).
Nawozy azotowe eksportowane są
przede wszystkim do Unii Europejskiej
(14% sprzedaży nawozów azotowych),
głównie do Niemiec, krajów
skandynawskich oraz południowych
sąsiadów (Czechy, Słowacja). Wśród
nawozów azotowych wartym
wyróżnienia jest siarczan amonu,
którego struktura sprzedaży jest
zrównoważona i wyróżnia się na tle
pozostałych nawozów. Polska to 34%
sprzedaży siarczanu, Unia Europejska
– 33%, a Ameryka Południowa
– około 28%.
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T worzywa
Głównym rynkiem docelowym
dla tworzyw konstrukcyjnych
i kaprolaktamu jest Unia Europejska.
Sprzedaż do tego regionu stanowi
82%. Głównie produkty te kierowane
są do Niemiec, Belgii i Włoch.
W mniejszych ilościach produkty
sprzedawane są również do krajów
azjatyckich (10% sprzedaży).

Produkty OXO
Produkty OXO przede wszystkim
kierowane są na rynki Unii
Europejskiej – 80% sprzedaży – w tym
do Polski – 27% sprzedaży, a także do
Czech, Włoch i Niemiec. W mniejszych
ilościach produkty OXO sprzedawane
są do Azji – 16% sprzedaży.

Pigmenty (biel tytanowa)
Biel tytanowa kierowana jest na
rynek Unii Europejskiej – 95%
sprzedaży, w tym rynek krajowy to
52% sprzedaży. Produkt oprócz Polski
sprzedawany jest do Włoch, Francji,
Niemiec oraz krajów skandynawskich.
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waŻne obszary działań Grupy Azoty
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Rozmawiamy z ludźmi.
Rozmawiamy z materią.
Rozmawiamy ze sobą. Ale to nie
są negocjacje. To jest poznawanie
siebie. To jest przyjaźń.
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Badan i a i roz wój

Jednym z najistotniejszych
czynników wpływającym
na rozwój każdej firmy jest
sposób, w jaki mierzy się ona
z wyzwaniami przyszłości.
W branży chemicznej
szczególnie istotne jest
nieustanne poszukiwanie
nowych rozwiązań. Grupa
Kapitałowa dzięki posiadanemu
zapleczu badawczemu
oraz doświadczonej kadrze
inżynieryjnej ma ku temu
doskonałe warunki.
We współpracy z cenionymi
ośrodkami naukowo-badawczymi
Grupa Azoty nieustannie poszukuje
najnowszych i najefektywniejszych
rozwiązań technologicznych oraz jest
aktywnym uczestnikiem innowacyjnych
programów badawczych. Poprzez
długofalową współpracę z uczelniami
technicznymi i jednostkami naukowymi
spółki należące do Grupy wypracowały
sobie opinię zaufanego i solidnego
partnera. Doświadczenie i wiedza
zatrudnionych w Grupie Azoty
ekspertów są również wykorzystywane
przy projektach technologicznych
prowadzonych poza granicami kraju.
Istotnym przedsięwzięciem w obszarze
B&R w Grupie Azoty będzie utworzenie
Chemicznego Centrum Technologii
i Rozwoju. Zgodnie z przyjętą Strategią
Grupy rozpoczęte zostały prace nad
utworzeniem Ośrodka BadawczoRozwojowego Grupy Azoty. Głównym
celem nowego przedsięwzięcia będzie
poszukiwanie i wdrażanie najnowszych
i najbardziej efektywnych rozwiązań
we wszystkich spółkach Grupy.
W podpisanym 13 listopada 2012 r. liście
intencyjnym w sprawie współpracy
nakreślono podstawowe cele
przyjętej inicjatywy. Pod dokumentem
podpisali się przedstawiciele Grupy
Azoty, prezydent miasta Tarnowa
oraz wicemarszałek województwa
małopolskiego. Nadrzędnym
celem nowego Centrum ma być
nie tylko podniesienie poziomu
innowacyjności, lecz także aktywne
budowanie przewagi konkurencyjnej
Grupy. Chemiczne Centrum

Technologii i Rozwoju będzie
również służyć pogłębianiu więzi
pomiędzy środowiskami naukowymi
i biznesowymi. W tym kontekście
planowane jest także nawiązanie
współpracy z Międzynarodowym
Centrum ds. Bezpieczeństwa
Chemicznego w Tarnowie (ICCSS)
na bazie najnowszych rozwiązań
stosowanych w światowym
przemyśle chemicznym i promowanie
współpracy międzynarodowej w tym
zakresie. Strony zamierzają wspierać
rozwój innowacyjności związanej
z branżą chemiczną poprzez fundusze
zalążkowe, pożyczki i poręczenia,
a także rozwój przedsiębiorczości.
Także podpisane 23 listopada 2012 r.
porozumienie z Grupą LOTOS S.A.
będzie miało istotny wkład w rozwój
badawczy Grupy. Ten ważny
dokument dotyczy wykonania prac
studialnych obejmujących analizę
technologiczną i ekonomiczną projektu
budowy i eksploatacji instalacji
petrochemicznych i chemicznych,
realizowanego we współpracy obu
podmiotów. Wyniki prac studialnych
pozwolą obu Grupom na podjęcie do
końca 2013 r. decyzji o powołaniu spółki
celowej dla wspólnej realizacji projektu.
Jego podstawowym przedmiotem
będzie przetworzenie powstających
w Grupie LOTOS surowców do
półproduktów petrochemicznych
o większej wartości dodanej oraz ich
dalsze przetwórstwo, w zakładach
chemicznych należących do Grupy
Azoty, do produktów chemicznych
i tworzyw sztucznych. Wspólny
projekt ma duże szanse stać się częścią
programu „Inwestycje Polskie”.
Grupa Azoty, dysponując własnym
zapleczem badawczym, do którego
należą m.in. Laboratorium Rozwoju
Technologii, Laboratorium Tworzyw
Sztucznych oraz Laboratorium
Aplikacji Bieli Tytanowej, koncentruje
się na ciągłym podwyższaniu jakości
oferowanych produktów oraz na
badaniach nad poszukiwaniem
nowych, przyszłościowych
wyrobów i technologii. Dzięki temu
wprowadzanie na rynek nowych
produktów i dostosowywanie
asortymentu do zmieniających się
potrzeb klientów przebiega sprawnie
i efektywnie.
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Do najważniejszych działań
podejmowanych w tym zakresie na
przestrzeni 2012 r. należały:
doskonalenie procesu produkcji
nawozów, prace nad dalszym
wzbogacaniem asortymentu
nawozów saletrzanych oraz badania
efektywności i korzyści ze stosowania
nawozów w rolnictwie;
badania nad modernizacją węzła
polimeryzacji Tarnoformu® pod kątem
zwiększenia jego efektywności oraz
obniżeniem zawartości niestabilnych
fragmentów łańcucha;
badania nad dalszą optymalizacją
procesu utleniania cykloheksanu,
procesu krystalizacji siarczanu amonu
oraz intensyfikacją procesu produkcji
kaprolaktamu;
badania nad zmianą technologii
produkcji kwasu fosforowego;
prace nad możliwością
zagospodarowania odpadów ciekłych
instalacji bieli tytanowej;
prace nad dalszą dywersyfikacją
produktową, maksymalnie
wykorzystującą efekty synergii
w Grupie.
Dzięki prowadzonym pracom
badawczym oferta Grupy Azoty może
być bardziej innowacyjna i zróżnicowana,
a celem prac nad poprawą efektywności
stosowanych technologii jest dalsze
obniżanie energochłonności posiadanych
technologii przy jednoczesnym
synergicznym wykorzystaniu powiązań
z produktami ubocznymi funkcjonującymi
w Grupie.
Zgodnie z przyjętą w 2012 r. strategią
Grupy na lata 2012-2020 kluczowym
celem działalności badawczej
i rozwojowej Grupy jest zbudowanie
przewag konkurencyjnych opartych na
wiedzy, co w konsekwencji umożliwi
podniesienie poziomu innowacyjności
oferowanego portfela produktów,
procesów oraz technologii. Wielkość
zaangażowania finansowego Grupy
w działalność badawczo-rozwojową
wynosić będzie do 1% przychodów
Grupy.

Dz i a ł al noś ć i nw e s t yc yj na

Strategia Grupy Azoty na
lata 2012-2020 zakłada
koncentrację inwestycji
w sektorach produktów dla
rolnictwa, zaawansowanych
technologicznie materiałów,
chemikaliów organicznych oraz
chemikaliów nieorganicznych.
Głównym celem działalności
inwestycyjnej jest zapewnienie
Grupie trwałej poprawy pozycji
konkurencyjnej i warunków dla
dalszego stabilnego rozwoju.

Modernizacja zasilania GPZ (główne
punkty zasilania kompleksu
produkcyjnego w energię
elektryczną) w Zakładach Azotowych
w Tarnowie-Mościcach S.A.

Prowadzone w roku 2012 inwestycje
wpisywały się w realizację określonych
w strategii celów i działań.
Do najważniejszych realizowanych
w 2012 r. zadań inwestycyjnych
należały:

Budowa instalacji neutralizacji
siarczanu żelaza w Zakładach
Chemicznych „Police” S.A.

Budowa instalacji wodoru
przystosowanej do wykorzystania
gazu ziemnego zaazotowanego
ze złóż lokalnych w Zakładach
Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
Modernizacja instalacji kwasu
siarkowego i oleum w Zakładach
Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
Modernizacja reaktorów syntezy
amoniaku w Zakładach Azotowych
w Tarnowie-Mościcach S.A.

Modernizacja wewnętrznego
systemu logistyki, obejmująca
budowę parkingu dla samochodów
ciężarowych w Zakładach Azotowych
w Tarnowie-Mościcach S.A.
Budowa instalacji doświadczalnoprodukcyjnej tereftalanu dioktylu
w Zakładach Azotowych w TarnowieMościcach S.A.
Modernizacja sprężania gazu
syntezowego w Zakładach
Chemicznych „Police” S.A.

Modernizacja systemu logistyki
nawozów w Zakładach Chemicznych
„Police” S.A.
Modernizacja węzła strippera na
instalacji mocznika w Zakładach
Chemicznych „Police” S.A.
Dostosowania stanowisk
załadunkowych i rozładunkowych
do nowych wymagań TDT
w Zakładach Azotowych
w Tarnowie-Mościcach S.A.,
Zakładach Chemicznych „Police” S.A.
oraz w Grupie Azoty ZAK S.A.
Projekty IT pogłębiające integrację
i poprawiające efektywność
zarządzania podmiotami Grupy.

Gospodarcze wykorzystanie
popiołów z elektrociepłowni
w Zakładach Azotowych
w Tarnowie-Mościcach S.A.
Modernizacja systemu chłodniczego
w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
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W zakresie inwestycji kapitałowych
w roku 2012 dokonano zakupu 10,3%
akcji Zakładów Azotowych Puławy S.A.
za kwotę 216,5 mln zł.

Zgodnie ze strategią w roku 2012
ważnymi celami prowadzonej
działalności inwestycyjnej było
obniżanie kosztów wytwarzania
poprzez modernizacje głównych
ciągów produkcyjnych oraz
zmniejszanie wrażliwości Grupy
na koszty energii i surowców.
Grupa prowadziła również prace
przygotowawcze nad nowymi
projektami z obszarów produkcji
tworzyw konstrukcyjnych, nawozów
oraz dalszą dywersyfikacją
produktową. W najbliższych latach
Grupa przewiduje również realizację
pakietu zadań energetycznych we
wszystkich trzech lokalizacjach, tj.
w Tarnowie, Kędzierzynie i Policach,
związanych z dostosowaniem tego
segmentu do nowych wymagań
wynikających z wdrożenia
Dyrektywy IED.

Konsol i dac ja i n fo rmat yc z na

Celem działań podjętych
w roku 2012 w dziedzinie
informatyki było wsparcie
konsolidacji Grupy Azoty.

Początek roku był zwieńczeniem
prac nad pakietem projektów
ujednolicających środowisko
informatyczne ZAK S.A.
i Zakładów Azotowych w TarnowieMościcach S.A., koniec roku stanowił
kumulację testów przed startem
Zakładów Chemicznych „Police”
S.A. na wspólnej instancji systemu
zintegrowanego. W międzyczasie
na centralnym systemie ERP
uruchomione zostały najważniejsze
elementy zintegrowanego systemu
dla czterech zależnych spółek
usługowych – Polskiego Konsorcjum
Chemicznego, Automatyki, Proremu
i Koltaru. Wynikało to z przyjętego
i realizowanego strategicznego celu
IT w Grupie Azoty.

Informatyka w Grupie Azoty pełni
rolę szkieletu, wokół którego
budowana jest spójność całej
Grupy. W poszczególnych obszarach
tworzona jest baza dla trwałych
synergii operacyjnych. Transformacja
i konsolidacja środowisk
informatycznych ma wzmocnić
standaryzację i optymalizację
procesów biznesowych. Dzięki
podjętym działaniom po 1,5 roku
wszystkie istotne procesy biznesowe
rejestrowane są w jednym środowisku
informatycznym i opisywane przy
pomocy uzgodnionych, jednolitych
danych podstawowych. Standaryzacja
została dokonana na poziomie całej
Grupy Azoty – wykorzystywane
jest oprogramowanie – SAP/
OpenText oraz Microsoft. W wyniku
działań zrealizowanych w 2012 roku
z systemów powszechnie używanych
czyli np. z poczty elektronicznej,
systemów obsługi faktur, delegacji,
kart urlopowych korzysta prawie
3000 użytkowników Grupy.

W ramach procesu rebrandingu
dostosowane zostały także
domeny, środowisko informatyczne
a adresy kont pocztowych zostały
ujednolicone dla całej Grupy Azoty.
Od tego momentu wizytówką nowej
Grupy Kapitałowej jest domena
grupaazoty.com.

Konsolidacja ma zapewnić wsparcie
procesów zarządczych Grupy
Azoty, czyli m.in.: przyspieszenie
procesów decyzyjnych, możliwość
optymalizacji i standaryzacji
procesów biznesowych, szybki dostęp
do wiarygodnych i porównywalnych
danych, automatyzacji raportów,
szybszego przedstawiania
wyników wysyłanych na potrzeby
sprawozdawczości dla Giełdy
Papierów Wartościowych.

W obszarze sprzętu Grupa Azoty
wykonała centralizację i unifikację
rozwiązań – sieci, zwirtualizowanych
serwerów i macierzy, backupu
i sprzętu komputerowego, zgodnie
z trendami informatycznymi mającymi
na celu oszczędności w obszarze IT.

Równolegle realizowane były
projekty mające na celu ujednolicenie
i standaryzację sposobów wymiany
informacji pomiędzy zespołami
roboczymi, pracującymi często
w różnej lokalizacji. Wdrożono
system wideokonferencji platformy
SharePoint.
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W ostatnim roku Grupa Azoty,
wspólnie z HP Polska, znacznie
rozbudowała środowisko
informatyczne w zakresie rozwiązań
wspierających bezpieczeństwo
funkcjonowania biznesu.
Uruchomiono wysokowydajne
i niezawodne środowiska serwerowe
dla potrzeb skonsolidowanych
systemów centralnych oraz
zreorganizowano ośrodki
przetwarzania danych, sieci
dostępowe, bramki internetowe
i systemy bezpieczeństwa. W trakcie
realizacji jest budowa systemów
zabezpieczenia przetwarzania danych
przed awariami i katastrofą.

Wszystkie wymienione wyżej
działania znajdą swoją kontynuację
w przyszłości, aktywnie wspierając
procesy biznesowe, optymalizując
koszty i minimalizując ryzyko
w obszarze bezpieczeństwa
informacji.

Z ar z ądz an i e ry z yki em

Spółki Grupy Azoty narażone
są na liczne i zróżnicowane
czynniki ryzyka mogące
niekorzystnie wpływać na jej
działalność, wyniki finansowe
i wartość akcji.
W 2012 r. Zarząd przyjął listę
kluczowych zidentyfikowanych
i ocenionych w Grupie ryzyk,
które należy szczególnie
monitorować i kontrolować.

Ryzyka kluczowe dla działalności
Grupy Azoty:
Ryzyko wrogiego przejęcia,
Ryzyko związane z czynnikami
makroekonomicznymi,
Ryzyko walutowe,
Ryzyko związane z zaostrzoną
konkurencją cenową,
Ryzyko związane z przestojami
w produkcji i jej ciągłością oraz
z zarządzaniem incydentami,
Ryzyko związane z postępowaniem
z materiałami niebezpiecznymi,
Ryzyko związane z dostępnością
i ciągłością dostaw oraz
uzależnieniem od dostawców,
Ryzyko związane ze skuteczną
komunikacją i procesem
podejmowania decyzji w Grupie
w okresie prowadzonych procesów
konsolidacyjnych,
Ryzyko związane z realizacją strategii,
projektów strategicznych i ich
efektywnością.

Z uwagi na charakter działalności, jak
również specyfikę branży, w której
działa Grupa Azoty, systematyczne
śledzenie ryzyk pojawiających się
w jej dynamicznie zmieniającym
się otoczeniu, w tym również
wynikających z wprowadzanych
uregulowań prawnych, jest bardzo
ważne.
Zgodnie z zapisami „Strategii
Grupy Kapitałowej na lata 20122020” Grupa Azoty w tym okresie
wdroży korporacyjny System
Zarządzania Ryzykiem, obejmujący
identyfikację kluczowych ryzyk,
szacowanie rozmiarów potencjalnych
zagrożeń oraz wprowadzi narzędzia
minimalizujące ich skutki.
W 2012 r. podjęto decyzję o wdrożeniu
Systemu Zarządzania Ryzykiem
w Grupie Azoty, który będzie oparty
na wytycznych normy ISO 31 000 oraz
standardu COSO ERM Framework.
Proces ten będzie długotrwały,
jednak oczekiwanymi korzyściami
w stosunkowo krótkim czasie będzie
zaprojektowanie podstaw systemu,
a więc rozwiązań organizacyjnych
i proceduralnych w zakresie
koordynacji, monitorowania
i raportowania informacji o ryzykach.
Skala prowadzonych w Grupie Azoty
działań sprawia, że pojawienie
się nowych ryzyk może stanowić
zagrożenie. Skuteczne zarządzanie
ryzykiem musi więc łączyć w sobie
trzy aspekty: trafne prognozowanie
czynników ryzyka, przewidywanie
możliwych scenariuszy radzenia sobie
z nim i efektywne minimalizowanie
jego skutków. Wspólne, jednolite
zasady działania są Grupie
szczególnie potrzebne w okresie
dynamicznych procesów i zmian,
jakie w niej zachodzą.
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S ys t emy z ar z ądz an i a

Spółki wchodzące w skład
Grupy Azoty realizują cele
strategiczne w oparciu
o systemy zarządzania,
zgodne z najwyższymi
międzynarodowymi
standardami. Systemy
te wyznaczają ramy dla
ustanawiania i przeglądu
wskazanych strategicznych
celów dotyczących jakości,
środowiska, bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz
bezpieczeństwa żywności.

W spółkach wchodzących w skład
Grupy Azoty obowiązują m.in.:
System Zarządzania Jakością zgodny
z normą ISO 9001:2008,
System Zarządzania Środowiskowego
zgodny z normą ISO 14001:2004,
System Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
zgodny z normami PN-N-18001:2004
i BS OHSAS 18001:2007,
System Zarządzania PN-EN ISO/
IEC 17025:2005 (kompetencje
laboratoriów badawczych
i wzorcujących),
System Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności zgodny
z normą ISO 22000:2005,
System Zarządzania Jakością dla
branży motoryzacyjnej wdrażany
wg wymagań ISO/TS 16949:2009,
Ramowy System Zarządzania
Responsible Care zgodny
z wytycznymi Europejskiej Rady
Przemysłu Chemicznego.
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W 2012 r. podjęto decyzję o wdrożeniu
kolejnego systemu – Systemu
Zarządzania Ryzykiem w Grupie
Azoty – w oparciu o wytyczne normy
ISO 31 000 oraz standard COSO ERM
Framework.
Dzięki wdrożonym systemom spółki
wchodzące w skład Grupy Azoty
mogą poszczycić się najwyższymi
standardami zarządzania.
Funkcjonowanie tych systemów
w obszarze działalności spółek oraz
ich zgodność z międzynarodowymi
normami są kontrolowane przez
jednostki certyfikujące.

Su rowce s t r at eg i c z n e i en erg e t yk a

Produkcja Grupy Azoty wymaga
dwóch podstawowych rzeczy
– surowców oraz energii. Strategia
Grupy zakłada, iż surowce są
nabywane na podstawie wspólnej
polityki zakupowej. Bezpieczeństwo
dostaw zapewnione jest natomiast
poprzez długoterminowe umowy,
uwzględniające handlowe formuły
cenowe i gwarancje ilościowe.
Najważniejszym zadaniem w procesie
zakupu surowców jest zmniejszanie
wrażliwości Grupy na zmiany faz
cykli koniunkturalnych oraz na
ceny gazu ziemnego i surowców
petrochemicznych.

Amoniak
W 2012 roku Zakłady Azotowe
w Tarnowie-Mościcach S.A.
zabezpieczyły dostawy tylko poprzez
dostawy wewnątrzgrupowe, głównie
z instancji Z.Ch „Police” S.A. Grupa
Azoty posiada największe nadwyżki
amoniaku w Polsce i w pełni
zabezpiecza swoje potrzeby w tym
obszarze.
Benzen
Strategia zakupowa Zakładów
Azotowych w Tarnowie-Mościcach
S.A. w tym obszarze oparta jest na
dostawach krajowych i z Europy
Środkowo-Wschodniej. Podaż
surowca w 2012 roku była w pełni
zabezpieczona. Głównym problemem
dla producentów kaprolaktamu w 2012
roku były utrzymujące się na bardzo
wysokim poziomie kontraktowe ceny
benzenu, przekraczające 1000EUR/t.
W zgodnej opinii uczestników
rynku poziom cen benzenu w 2012
roku był nieadekwatny do sytuacji
rynkowej, w dużym stopniu rynek
był zdominowany przez transakcje
o charakterze spekulacyjnym.
Energia elektryczna
Podstawowy zakup dostaw energii
elektrycznej dla wszystkich zakładów
Grupy Azoty realizowała jedna
z dużych firm krajowych. Strategia
zakupowa w zakresie energii
elektrycznej pozwoliła na uzyskanie
konkurencyjnych cen i warunków
kontraktu. Okresowo zakłady
korzystały również z zakupów na
rynku SPOT.

Na bezpieczeństwo dostaw energii
elektrycznej wpływały własne
zakłady elektrociepłownicze,
prowadzące działalność na terenie
Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty ZAK
S.A. i Z.Ch. „Police” S.A.
Fenol
Strategia zakupowa Grupy Azoty
w tym obszarze oparta jest na
dwóch podstawowych źródłach, tj.
zachodnioeuropejskim i dostawach
ze źródeł krajowych. Od 2013 r.
rozpoczęto regularne dostawy od
producentów skandynawskich,
jako dostawy uzupełniające. Pod
koniec 2012 r. konsumpcja fenolu
została zredukowana ze względu na
niekorzystną sytuację rynkową oraz
zmniejszenie wysyłek cykloheksanolu
dla odbiorców zewnętrznych.
Fosforyty
Dostawy fosforytów realizowane
są na bazie umów okresowych lub
kontraktów typu SPOT, w większości
od producentów afrykańskich. Grupa
Azoty realizuje zdywersyfikowaną
strategię dostaw. Sytuacja na rynku
fosforytów jest w dużym stopniu
związana z sytuacją w sektorze
nawozowym.
Gaz ziemny
Jedyny krajowy dostawca gazu
ziemnego realizował dostawy tak
gazu systemowego, jak i ze źródeł
lokalnych na podstawie umów
wieloletnich. Grupa Azoty zakupiła
84,5% gazu wysokometanowego od
PGNiG, pozostałe 15,5% pochodziło
z innych źródeł.
Metanol
W 2012 roku Grupa Azoty
zabezpieczyła własne potrzeby
produkcyjne poprzez realizację
kontraktów rocznych, głównie ze
źródeł rosyjskich. Również na rynku
transakcji spotowych nie obserwowano
większych zmian cen, krótkookresowe
wahania wynikały głownie z awarii
lub postojów remontowych
największych producentów. Na rynku
polskim utrzymywała się duża podaż
surowca pochodzenia rosyjskiego,
konkurencyjnego pod względem
cenowym.
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Propylen
Dostawy propylenu dla Grupy
realizowane są głównie na bazie
kontraktów rocznych. Ponadto, jako
dostawy uzupełniające, realizowane
są zakupy SPOT-owe. Ceny propylenu
są w dużym stopniu uzależnione od
poziomu cen ropy naftowej. W 2012 r.,
głównym dostawcą propylenu
pozostawały Niemcy, skąd pochodziło
ponad 47% surowca.
Siarka
Długofalowa strategia Grupy Azoty
oraz opieranie dostaw na bazie
kontraktów długoterminowych
pozwala realizować dostawy tego
surowca bez zakłóceń. Możliwe
jest to głównie poprzez wspólną
politykę zakupową Grupy Azoty
oraz dywersyfikację dostaw siarki
ze źródeł petrochemicznych
i optymalizację warunków
handlowych na dostawy kwasu
siarkowego.
Sól potasowa
Podstawowymi dostawcami soli
potasowej, z uwagi na konkurencyjne
warunki handlowe, są producenci
z regionu Rosji i Białorusi. Dostawy
realizowano na bazie kontraktów
kwartalnych. Uzupełniające dostawy
realizowano okresowo z Niemiec
i Wielkiej Brytanii.
Węgiel energetyczny
Dostawcami węgla energetycznego
do elektrociepłowni Grupy Azoty
były przede wszystkim dwie duże
firmy krajowe, których dostawy
kształtowały się w proporcjach 74,9%
i 19,1%. Część zakupu pochodziła
również z umów spot-owych.
Wysokie ceny węgla energetycznego
z początku 2012 r., uległy znaczącym
obniżkom w ciągu roku. Dla Grupy
uzyskano kilkunasto procentowe
obniżki. Wyroby węglowe zużywane
przez elektrociepłownie Grupy Azoty,
zgodnie z nowelizacją przepisów
ustawy o podatku akcyzowym. Od
2 stycznia 2012 r. zostały zwolnione
z podatku akcyzowego.

oto c z en i e ryn kow e
Strategicznym dla Grupy rynkiem
jest przede wszystkim obszar
Unii Europejskiej. W związku
z występowaniem sezonowości
i poszukiwaniem nowych alternatyw,
coraz ważniejsze stają się również
rynki zamorskie. Dlatego szczególnie
uważnie śledzimy makroekonomiczne
i branżowe trendy dotyczące
najważniejszych obszarów
działalności Grupy.
Rynek rolny
Według szacunków Strategie Grains,
unijna produkcja zbożowa w sezonie
2013/2014, prognozowana jest na
poziomie 290 200 tys. ton, tj. o ok.
7% więcej w porównaniu do zbiorów
w sezonie 2012/2013. Prognozy
zbiorów pszenicy miękkiej w krajach
Unii Europejskiej mają wynieść aż 134
200 tys. ton (+9%). Największy wzrost
oczekiwany jest dla upraw kukurydzy,
jej produkcja prognozowana jest na
63 000 tys. ton. Zbiory jęczmienia
szacowane są zbliżonym poziomie
(54 100 tys. ton), natomiast jest
spodziewany spadek zbiorów
w przypadku żyta o 13%
(7 500 tys. ton). Prognozowane zmiany
nie powinny się jednak przekładać na
spadki cen płodów rolnych.
Rynek nawozowy
Według prognoz głównymi
importerami potasu i fosforu mają
pozostać Chiny, Indie i Brazylia, choć
kraje afrykańskie zyskują również coraz
większe znaczenie.
Obecny stan konsumpcji nawozów
w UE wynosi: 10 500 tys. ton nawozów
azotowych, 2 400 tys. ton fosforowych
i 2 700 tys. ton potasowych. Szacuje
się że do 2022 r. potrzeby krajów UE
w zakresie ich stosowania wzrosną
odpowiednio do: 10 800 tys. ton,
2 600 tys. ton i 3 200 tys. ton. Krajami
o przewidywanym największym
spadku konsumpcji nawozów
azotowych będą Holandia, Dania
i Grecja, nieco mniejszy spadek
dotyczyć będzie Anglii i Francji.
W przypadku nawozów fosforowych
i potasowych większe ich zużycie
prognozowane jest w Austrii, Hiszpanii,
Portugalii i Szwecji.

Obecnie konsumpcja nawozów
mineralnych na rynku polskim wynosi
1,14 tys. ton dla nawozów azotowych,
0,4 tys. ton dla fosforowych i 500 tys.
ton dla potasowych. Tutaj również
utrzymany zostanie trend rosnący.
Rynek t worzyw
Perspektywy na rok 2013 są niepewne
dla producentów w całym łańcuchu
poliamidowym, którzy obawiają się
niskiego zapotrzebowania na poliamid
6 głównie w sektorze motoryzacyjnym.
Wg firmy analitycznej Jato Dynamics
w przyszłym roku sprzedaż aut
w Europie będzie dalej słabła.
Szczególnie dużym zagrożeniem
jest perspektywa osłabienia rynku
niemieckiego. Perspektywicznym
rynkiem dla rozwoju motoryzacji może
natomiast okazać się Afryka Północna.
Według portalu branżowego
Automotive News Europe sprzedaż
nowych samochodów w tymże
regionie ma w ciągu 4 lat wzrosnąć
o przeszło 40%. Rozwój produkcji
poliamidu 6 w krajach azjatyckich
prawdopodobnie ograniczy
możliwości jego sprzedaży w tym
regionie.
Popyt na europejski poliacetal
jest słaby, co wynika głównie
z utrzymujących się niekorzystnych
warunków makroekonomicznych.
Ze względu na fakt, że sektor
motoryzacyjny jest jednym
z dominujących w zastosowaniu
poliacetalu, podobnie jak na rynku
poliamidu 6, wygląda sytuacja
na rynku poliacetalu. Kolejnym
sektorem zastosowania poliacetalu
jest rynek RTV/AGD oraz sprzętu
elektronicznego. Firma badawcza
PMR prognozuje, że choć w 2013 r.
przewiduje się spadek tempa wzrostu
gospodarki, to na tym rynku kilka
pozytywnych czynników będzie
sprzyjało rozwojowi domeny RTV/AGD
i sprzętu elektronicznego.
Mimo słabszego popytu na
tworzywa (głównie w segmencie
motoryzacyjnym) oczekuje się jednak
poprawy sytuacji w branży tworzyw
przed końcem 2013 r.
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Rynek OXO
Azja (w tym Japonia), Europa
i Ameryka Północna są największymi
rynkami dla chemikaliów OXO.
W 2012 r. rynek ten generował 95%
światowego popytu, a konsumpcja
w latach 2008-2012 rosła
w średniorocznym tempie ponad 4%.
Prognozuje się, iż do 2018 r. na tych
kontynentach zużycie chemikaliów
OXO nadal będzie rosło. Szczególnie
dobre prognozy konsumpcji na
rynku OXO na lata do roku 2018
przewidywane są dla Niemiec. Szacuje
się, iż popyt w tym kraju będzie rósł
w średniorocznym tempie 13,0%,
co w dużej mierze jest wynikiem
zwiększonego popytu na akrylany,
gdzie stosowane są n-butanol oraz
2-etyloheksanol.
rynek Pl astyfikatorów
Na rynku plastyfikatorów obserwuje
się systematyczne zmniejszanie
udziału plastyfikatorów ftalanowych
alkoholi 4 i 8 węglowych
w zachodnioeuropejskim
przetwórstwie oraz ich stopniowe
zastępowanie przez plastyfikatory
ftalanowe alkoholi 9 i 10 węglowych
oraz przez plastyfikatory nieftalanowe,
w tym bioplastyfikatory. Światowy
rynek bezftalanowych plastyfikatorów
rośnie co roku o około 7%, a jego
wartość obecnie szacuje się na 1,3 mld
EUR. Błyskawiczny rozwój branży jest
efektem działalności legislacyjnej
wielu krajów Ameryki Północnej
i Europy Zachodniej. Plastyfikatorami
ftalanowymi pozostają jednak
zainteresowane rynki azjatyckie.
Rynek bieli t y tanowej
Rynek bieli tytanowej jest silnie
skorelowany z PKB. Kryzys finansowy
i gospodarczy, słaba koniunktura
na świecie oraz spadek konsumpcji,
wpływają bezpośrednio na spadek
popytu i obniżenie cen bieli tytanowej.
Prognozy koniunktury gospodarczej
i PKB na rok 2013 jak dotąd nie są
optymistyczne. W pogarszającym
się otoczeniu rynkowym należy się
zatem spodziewać dalszego spadku
konsumpcji bieli i spadku jej ceny.
Na ewentualnie niewielki i sezonowy
wzrost popytu można liczyć tylko
w okresie czerwiec-lipiec 2013 r.

Matematycy
mówią, że jednym
z kryteriów prawdy
jest piękno
i prostota.
W biznesie jest
podobnie. Ale znając
świat biznesu lepiej
niż matematycy,
chcielibyśmy
dodać jeszcze
jedno kryterium
– harmonię.
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zrównoważony rozwój
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Profil skrzydła, delikatność liścia,
świeżość powietrza. Wszystko
musi być na swoim miejscu. Siła
zobowiązuje do delikatności.
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Jednym z najważniejszych
elementów strategii Grupy jest
odpowiedzialność za otoczenie,
w którym ona działa. Wierząc,
że rozwój technologii zawsze
może iść w parze z dbałością
o środowisko naturalne
i pozytywnymi wynikami
ekonomicznymi, Grupa
podejmuje szereg inicjatyw
mających na celu osiągnięcie
harmonii i równowagi
z otaczającym ją światem.

Grupa Azoty w sposób strategiczny
traktuje kwestie zrównoważonego
rozwoju. Opierając się na przyjętej
biznesowej „Strategii Grupy
Kapitałowej Azoty Tarnów lata
2012-2020” Grupa opracuje oraz
będzie realizować strategię
zrównoważonego rozwoju i społecznej
odpowiedzialności na podstawie
modelowego rozwiązania przyjętego
w Grupie Azoty S.A., jakim jest
„Strategia zrównoważonego
rozwoju Azotów Tarnów na lata
2012-2016”. Przyjęta strategia
jest pełnym odzwierciedleniem
zintegrowanego podejścia do
wszystkich podejmowanych zadań
z zakresu efektywności ekonomicznej,
odpowiedzialności względem
zatrudnionych ludzi oraz relacji
z otoczeniem.
Strategiczne podejście wskazuje,
w jaki sposób Grupa Azoty będzie
wypracowywać wartość dla
interesariuszy przy jednoczesnej
realizacji celów ekonomicznych.
Zarządzanie zrównoważonym
rozwojem odbywa się na poziomie
strategicznym, co przekłada się na
poprawę procesów w kluczowych
obszarach funkcjonowania Grupy
Azoty.
Grupa Azoty prowadzi działalność na
dużą skalę, a swym zasięgiem obejmuje
liczne kraje, dlatego podejmowane
działania są raportowane w sposób
usystematyzowany, przejrzysty
i rzetelny w raportach rocznych oraz
środowiskowych.

Wdrażanie zasad społecznej
odpowiedzialności opiera się na trzech
filarach.
Cele strategiczne Grupy Azoty
w obszarze „zrównoważona
produkcja” to:
minimalizacja oddziaływania
środowiskowego spółek
wchodzących w skład Grupy Azoty,
rozwijanie współpracy z jednostkami
naukowymi,
budowa świadomości ekologicznej,
tworzenie produktów
zrównoważonych,
kontynuacja zaangażowania
w ramach Programu
„Odpowiedzialność i Troska”,
będącego dobrowolnym
zobowiązaniem firm branży
chemicznej do aktywności
zapewniającej przestrzeganie zasad
ekoetyki, poprawę warunków
pracy, wzrost bezpieczeństwa
funkcjonowania instalacji oraz stały
kontakt z otoczeniem.

Cele strategiczne Grupy Azoty
w obszarze „dialog i budowanie
relacji” to:
wspieranie rozwoju lokalnej
społeczności,
przyjęcie formuły dialogu z każdą
z kluczowych grup interesariuszy,
budowa skutecznej komunikacji
dotyczącej obszaru zrównoważonego
rozwoju,
budowa etycznej kultury Grupy
Azoty.

Cele strategiczne Grupy Azoty
w obszarze „miejsce pracy” to:
poprawa satysfakcji pracowników,
poprawa poziomu bezpieczeństwa
i zdrowia pracowników,
inicjowanie działań w zakresie
rozwoju swoich pracowników.
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RESPECT Index
Dowodem troski o zrównoważony
rozwój jest fakt, iż od 19 listopada
2009 roku Grupa Azoty S.A.
(poprzednio Zakłady Azotowe
w Tarnowie-Mościcach S.A.), jest
nieprzerwania notowana w RESPECT
Index. Wybór spółek, które
ostatecznie wchodzą w skład Indeksu
odbywa się zgodnie z procedurą
zakładającą trzyetapowość tego
procesu. Analizie poddawane są
kwestie finansowe, strategia i zasady
zarządzania organizacją, czynniki
środowiskowe, polityka pracownicza
i relacje z pracownikami oraz wpływ
na rynek oraz relacje z klientami.
Grupa Azoty S.A. znajduje się tym
samym w gronie stabilnych i godnych
zaufania organizacji. Fakt ten stanowi
dodatkowe potwierdzenie dla
inwestorów, że Grupa Azoty S.A. jest
stabilna, bezpieczna i zarządzana
zgodnie z najwyższymi standardami
opartymi o zasady zrównoważonego
rozwoju.

Program
Odpowiedzialność
i Troska
Jednym z ważniejszych programów,
w którym biorą udział spółki Grupy to
program „Odpowiedzialność i Troska”.
Powstała w 1984 roku w Kanadzie
inicjatywa od prawie trzech dekad
wspomaga tworzenie systemów
działania firm chemicznych, mających
na celu zmniejszenie wielkości
oddziaływania na środowisko
naturalne, wzrost bezpieczeństwa
procesów wytwórczych oraz
prewencyjne zarządzanie systemem
zdrowia.
Grupa Azoty S.A., Z.Ch. „Police” S.A.,
Grupa Azoty ZAK S.A. oraz
Z.A. Puławy S.A. aktywnie angażują
się w działalność programu. Jest to
dowodem na głębokie zaangażowanie
spółek w dobrowolne działania
zapewniające zrównoważony rozwój.
Spółki corocznie składają deklaracje
działań do realizacji w ramach
Programu „Odpowiedzialność
i Troska”, nadzorowanego przez Polską
Izbę Przemysłu Chemicznego.

Nie ma drzewa bez słońca.
A bez drzewa nie ma cienia.
Potrzebujemy jednego i drugiego
– słońca i cienia.
Potrzebujemy równowagi.
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Na rzecz ochrony
środowiska
W Grupie Azoty zarządzanie
środowiskowe wprowadzone
jest zgodnie z najwyższymi
standardami. Systemowo
uregulowane są kwestie związane
z działalnościami: produkcyjną,
inwestycyjną, rekultywacją
zanieczyszczonych gruntów oraz
zapewniają odpowiednie warunki
wytwarzania, składowania, transportu
oraz dystrybucji substancji w celu
zachowania wymogów ochrony
środowiska naturalnego. Spółki
Grupy, ze względu na rodzaj
prowadzonej działalności, zaliczane
są do zakładów o dużym ryzyku
wystąpienia awarii. Dzięki umiejętnym
wdrożeniom najnowszych rozwiązań
technologicznych, podmioty
wchodzące w skład Grupy Azoty
prowadzą aktywne działania
zmierzające do ochrony środowiska
naturalnego, niejednokrotnie
odnosząc korzyści bilansowe z tego
tytułu. Spółki Grupy opracowały
i wdrożyły odpowiednie programy
zapobiegania awariom oraz
regularnie raportują kwestie związane
z bezpieczeństwem. Na terenach
zakładów Grupy Azoty obowiązują
ponadto odpowiednie plany
ratownicze oraz systemy zarządzania
bezpieczeństwem.
Ze względu na charakter prowadzonej
działalności Grupa Azoty podlega
przepisom Prawa Ochrony
Środowiska, Prawa Wodnego,
Ustawy o Odpadach oraz innym
uregulowaniom prawnym w zakresie
ochrony środowiska. Powyższe
akty normatywne nakładają
na Spółki Grupy zobowiązania
w zakresie prowadzonej działalności
produkcyjnej, inwestycyjnej,
rekultywacji zanieczyszczonych
gruntów oraz zapewnienia
odpowiednich warunków
wytwarzania, składowania, transportu
oraz dystrybucji substancji w celu
zachowania wymogów ochrony
środowiska naturalnego.

System REACH
Wraz z końcem 2012 r. z sukcesem
zakończono rozpoczęty w II półroczu
2008 r. Projekt Wspólnych Wdrożeń.
Projekt realizowany przez Grupę
Azoty S.A. we współpracy z japońską
firmą Mitsubishi Corporation był
efektem podpisania protokołu z Kioto
i dotyczył ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych m.in. podtlenku azotu,
który jest emitowany z instalacji KDC.
Przez cały okres trwania projektu
tj. lata 2008-2012 rzeczywista
wielkość wygenerowanych jednostek
ERU wyniosła 2.670.356, co
w konsekwencji przełożyło się na zysk
przewyższający 100 mln zł.
Warto podkreślić, że sukces ten został
osiągnięty pomimo awarii instalacji
KDC, jaka miała miejsce na początku
2011 r. i skutkowała kilkumiesięcznym
postojem, w trakcie którego nie było
możliwości generowania jednostek.
Ze względu na wagę projektu,
cały okres jego trwania wymagał
ciągłego monitoringu i nadzoru
zarówno ze strony kierownictwa,
jak i pracowników obsługujących
instalacje. Wygenerowane Jednostki
ERU były wielokrotnie weryfikowane
przez firmę zewnętrzną i dopiero
końcowy raport, potwierdzający
stosowanie wymaganych norm
i metodyk, umożliwiał przekazanie
jednostek do sprzedaży.

Wchodzące w skład Grupy
Azoty spółki postępują zgodnie
z przepisami, których celem
jest dokonanie gruntownego
przebadania pod kątem
właściwości niebezpiecznych
wszystkich substancji chemicznych,
znajdujących się w obrocie oraz
wprowadzenie zasad ich stosowania,
a w uzasadnionych przypadkach także
ograniczeń i zakazów.
Rozporządzenie REACH nakłada,
począwszy od 1 czerwca 2007 r., na
wszystkich europejskich producentów
i importerów substancji chemicznych
obowiązek ich zarejestrowania.
W przypadku niektórych substancji
należących do grupy tzw. wysokiego
ryzyka konieczne jest uzyskanie
zezwolenia na ich stosowanie. W celu
rejestracji substancji konieczne
jest przedłożenie Europejskiej
Agencji Chemikaliów odpowiedniej
dokumentacji zawierającej wyniki
badań oraz ocenę bezpieczeństwa
chemicznego.
W 2012 r. kontynuowano rozpoczęty
proces konsolidacji i ściślejszej
współpracy działów REACH w trzech
spółkach Grupy Azoty (Grupie Azoty
S.A., Grupie Azoty ZAK S.A., Z.Ch.
„Police” S.A.). Zgodnie z decyzją
Europejskiej Agencji Chemikaliów
(ECHA) dokonano w 2012 r.
wymaganych aktualizacji i rejestracji
chemikaliów i substancji chemicznych.
Zakres dokonanej dotąd rejestracji
odpowiada aktualnemu zakresowi
działalności spółek Grupy.
W kolejnych terminach, wynikających
z Rozporządzenia REACH (lata 2013
i 2018), przewiduje się konieczność
rejestracji kolejnych substancji. Są to
substancje o mniejszej skali produkcji
(poniżej 1000 t/r) i mniejszym
znaczeniu dla przychodów Grupy.

65
Raport 2012

66
Raport 2012

z rów nowa żony roz wój

Zatrudnienie

na rzecz społeczności
lokalnej

Sponsoring SPORTOWY

Najważniejszym kapitałem każdego
przedsiębiorstwa są ludzie, których
doświadczenie, kompetencje i wiedza
stanowią najwyższą wartość dla
biznesu, który wspólnie budują.
Spółki wchodzące w skład Grupy, jako
największe kompleksy przemysłowe
w swoich regionach, zaliczają się tym
samym do czołowych pracodawców
w województwie zachodniopomorskim,
małopolskim, opolskim i lubelskim.

W poczuciu odpowiedzialności wobec
społeczności lokalnych Grupa Azoty
podejmuje dobrowolne działania
w zakresie: inwestycji na rzecz
środowisk lokalnych, rozwiązywania
problemów społecznych oraz pomocy
charytatywnej.

Sponsoring daje możliwość realizacji
kilku celów jednocześnie. Umiejętnie
prowadzony wspomaga budowę
wizerunku marki i produkowanych
wyrobów, przenosi pozytywne
sportowych skojarzeń jak np. pasja,
emocje i walka fair play na wizerunek
firmy. Pozwala na kojarzenie nazwy
firmy np. z konkretną dyscypliną
sportową, pozyskiwanie nowych
klientów oraz widoczny wzrost
sprzedaży produktów i usług. Dlatego
też spółki wchodzące w skład Grupy
Azoty w 2012 r. z powodzeniem
promowały swoją działalność
poprzez różne dyscypliny sportu,
uznając tę formę promocji za
pozytywnie odbieraną i efektywną.

Grupa terminowo i rzetelnie
wywiązuje się ze swoich zobowiązań
wobec pracowników, czując wielką
odpowiedzialność nie tylko za nich
samych, ale także za ich rodziny
i otoczenie, w którym na co dzień
funkcjonują. Zdając sobie w pełni
sprawę z trudności, z jakimi mogą
się borykać pracownicy w okresie
konsolidacji, Grupa dokłada
wszelkich starań, aby byli oni dobrze
przygotowani do podejmowania
nowych wyzwań i na bieżąco
informowani. Polityka kadrowa
prowadzona jest w oparciu o przyjęte
dokumenty strategiczne, w tym polityki
personalne. Nieustannie prowadzone
są inwestycje w rozwój pracowników
m.in. dzięki systemom szkoleń,
programom współfinansowanym ze
środków europejskich oraz wspieraniu
indywidualnego dokształcania na
uczelniach wyższych.
W działalności, w której bezpieczeństwo
tak bardzo zależy od czynnika
ludzkiego, wspieranie rozwoju
pracowników musi być nieustannie
udoskonalane. Pracownicy przechodzą
obowiązkowe szkolenia i regularnie
przystępują do egzaminów,
weryfikujących ich wiedzę w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dodatkowo, poszczególne Spółki
stosują różne rozwiązania, mające na
celu zapewnienie bezpieczeństwa na
najwyższym poziomie, w szczególności
są to systemy zarządzania oraz
wewnętrzne polityki.
Spółki wchodzące w skład Grupy oferują
także liczne programy dodatkowe, takie
jak ubezpieczenie na życie, programy
emerytalne, dodatkowe ubezpieczenie
zdrowotne, wspieranie aktywności
sportowej i kulturalnej, a także
wypoczynku.

Przyjęta w roku 2011 „Strategia
działalności Grupy Kapitałowej Azoty
Tarnów na rzecz rozwoju lokalnej
społeczności na lata 2011-2013”
skierowana została do organizacji
i instytucji prowadzących działalność
w obszarze swojego regionu na
rzecz lokalnej społeczności. Spółki,
które wchodzą w skład Grupy Azoty
w znacznym stopniu przyczyniają
się do rozwoju regionów, w których
są zlokalizowane. Zaangażowanie
w rozwój społeczności lokalnych
przejawia się we wspieraniu
projektów naukowych,
gospodarczych, sportowych
i kulturalnych.
Dostrzegając potrzebę udzielenia
pomocy osobom pozbawionym przez
los zdolności do samodzielnego
rozwoju i funkcjonowania
społecznego Grupa Azoty
podejmuje działania na rzecz swoich
interesariuszy. W Grupie funkcjonuje
„Regulamin przyznawania darowizn”,
który jasno i precyzyjnie określa
zasady udzielania tego typu pomocy.
Wspieranie rozwoju społeczności
lokalnej jest dowodem zaangażowania
Grupy w problemy społeczności
lokalnych. Zaangażowanie to jest
efektem dotychczasowych dobrych
praktyk stosowanych w Grupie oraz
strategicznego podejścia.
Aktywność Grupy Azoty w wielu
zróżnicowanych obszarach od
projektów artystyczno-kulturalnych,
przez sportowe po gospodarcze
podkreśla zaangażowanie oraz chęć
wzmacniania relacji z mieszkańcami
regionów, w których zlokalizowane są
jednostki Grupy.
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Zarząd Grupy Azoty w 2012 roku
w celu zapewnienia jednolitej
polityki wizerunku oraz jednolitych
zasad gospodarowania środkami
przeznaczonymi na promocję marki
Grupa Azoty określił główne kierunki
sponsoringu i promocji marki Grupy
przy udziale sportu zawodowego.
Postanowiono, iż promocja i reklama
Grupy będzie realizowana przy
udziale sportów zimowych, sportu
żużlowego, siatkówki mężczyzn
i siatkówki kobiet. Grupa Azoty
prowadzi również oprócz ww.
dyscyplin sortowych działania
wizerunkowe przy udziale takich
dziedzin sportowych jak: piłka
nożna, koszykówka oraz wspinaczka
sportowa. Zasadność przyjętych
działań w tym obszarze potwierdza
fakt, iż reklama wizerunkowa
i produktowa prowadzona z
wykorzystaniem dyscyplin
sportowych jest z roku na rok nie tylko
coraz bardziej popularna, ale również
coraz bardziej efektywna.
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Biznes jest przygodą.
Wizją. Odpowiedzialnością.
Tak, wiemy o tym.
Ale koniec końców trzeba
to wszystko policzyć.
Tego oczekują nasi
akcjonariusze. Tego oczekują
nasi klienci. Więc my o tym
nie zapominamy.

skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za 2012 rok
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skrócone Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
grupy Azoty
za okres zakończony 31 grudnia 2012 r. (w tysiącach złotych)

za okres
od 01.01.2012
do 31.12.2012

za okres
od 01.01.2011
do 31.12.2011

Przychody ze sprzedaży

7 098 735

5 338 029

Koszt własny sprzedaży

(6 107 680)

(4 151 389)

Zysk brutto ze sprzedaży

991 055

1 186 640

Koszty sprzedaży

(181 916)

(151 617)

(390 733)

(312 087)

Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej
Przychody finansowe

49 024

34 000

(95 698)

(175 609)

371 732

581 327

42 741

19 129

(38 672)

(39 750)

Przychody / (Koszty) finansowe netto

4 069

(20 621)

Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności

8 549

2 850

Zysk przed opodatkowaniem

384 350

563 556

Podatek dochodowy

(69 049)

(64 615)

315 301

498 941

423

(1 124)

Koszty finansowe

Zysk netto
Składniki innych całkowitych dochodów
Wycena instrumentów zabezpieczających
Rozliczenie instrumentów zabezpieczających
Zmiana wartości godziwej inwestycji dostępnych do sprzedaży
Podatek odroczony od innych całkowitych dochodów
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych
jednostek podporządkowanych

1 594

874

45 952

-

(9 114)

47

(6 750)

7 037

32 105

6 834

347 406

505 775

294 376

461 527

20 925

37 414

Akcjonariuszy jednostki dominującej

326 481

468 361

Udziałowców niesprawujących kontroli

20 925

37 414

Podstawowy(zł)

4,59

9,45

Rozwodniony(zł)

4,59

9,45

Suma składników innych całkowitych dochodów
Całkowite dochody ogółem
Zysk netto przypadający dla:
Akcjonariuszy jednostki dominującej
Udziałowców niesprawujących kontroli
Całkowity dochód ogółem przypadający dla:

Zysk na jedną akcję:
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skrócone Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
grupy Azoty
na dzień 31 grudnia 2012 r. (w tysiącach złotych)

na dzień
31.12.2012

na dzień
31.12.2011

2 845 691

2 747 478

Nieruchomości inwestycyjne

28 903

49 275

Wartości niematerialne

281 343

283 000

9 124

9 124

Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość firmy
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych

80 132

80 106

283 202

12 604

Pozostałe aktywa finansowe

565

565

Należności długoterminowe

4 890

1 201

113 366

124 266

3 932

610

3 651 148

3 308 229

723 682

653 171

19 079

253

4 141

-

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

677 927

722 958

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

243 440

244 791

19 894

16 702

347

125

Inwestycje dostępne do sprzedaży

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem

Aktywa obrotowe
Zapasy
Pozostałe aktywa finansowe
Należności z tytułu podatku dochodowego

Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem

1 688 510

1 638 000

Aktywa razem

5 339 658

4 946 229
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skrócone Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
grupy Azoty
na dzień 31 grudnia 2012 r. (w tysiącach złotych)

Pasywa

na dzień
31.12.2012

na dzień
31.12.2011

320 577

320 577

680 688

680 688

37 221

-

-

(1 634)

(1 279)

5 471

2 039 413

1 745 368

294 376

461 527

3 076 620

2 750 470

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Kapitał z aktualizacji wyceny
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych
jednostek podporządkowanych
Zyski zatrzymane w tym:
Zysk netto bieżącego okresu
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
Udziałowcy niesprawujący kontroli

414 078

402 197

3 490 698

3 152 667

289 979

226 072

139 756

124 932

928

790

118 622

118 951

19 996

17 917

12

-

131 800

126 378

17 632

23 977

Zobowiązania długoterminowe razem

718 725

639 017

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek

200 017

168 754

14 155

28 247

Kapitał własny razem

Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Pozostałe rezerwy
Dotacje rządowe
Przychody przyszłych okresów
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania finansowe

Rezerwy na świadczenia pracownicze
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

19 227

2 179

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

697 317

754 181

Pozostałe rezerwy

133 275

133 142

768

600

Dotacje rządowe
Przychody przyszłych okresów

687

644

64 789

66 798

1 130 235

1 154 545

Zobowiązania razem

1 848 960

1 793 562

Pasywa razem

5 339 658

4 946 229

Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania krótkoterminowe razem
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skrócone Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
grupy Azoty
za okres zakończony 31 grudnia 2012 r. (w tysiącach złotych)

Stan na
1 stycznia 2011 roku

Różnice
kursowe z
przeliczenia
sprawozdań
finansowych
jednostek
podporządkowanych

Razem
kapitał
Udziałowcy
własny
niesprawująakcjonariuszy
cych kontroli
jednostki
dominującej

Kapitał
zakładowy

Kapitał
z emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał
z aktualizacji
wyceny

195 582

209 990

-

(1 431)

(1 566)

1 099 601

1 502 176

447 926

1 950 102

Kapitał
z wyceny
transakcji
zabezpieczających

Zyski
zatrzymane

Razem
kapitał
własny

Całkowite dochody ogółem
Zysk netto

-

-

-

-

-

461 527

461 527

37 414

498 941

Inne całkowite
dochody ogółem

-

-

-

(203)

7 037

-

6 834

-

6 834

Całkowite dochody
ogółem

-

-

-

(203)

7 037

461 527

468 361

37 414

505 775

Transakcje z właścicielami Spółki, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli
Emisja akcji zwykłych

124 995

470 698

-

-

-

-

595 693

-

595 693

-

-

-

-

-

-

-

(265)

(265)

124 995

470 698

-

-

-

-

595 693

(265)

595 428

Dywidendy
Dopłaty od i wypłaty
do właścicieli ogółem

Zmiany w strukturze własnościowej jednostek podporządkowanych
Nabycie udziałów
niekontrolujących,
które nie skutkują
zmianą w kontroli

-

-

-

-

-

184 474

184 474

(384 564)

(200 090)

Nabycie jednostki
zależnej mającej udziałowców niesprawujących kontroli

-

-

-

-

-

-

-

301 849

301 849

124 995

470 698

-

-

-

184 474

780 167

(384 829)

395 338

-

-

-

-

-

(234)

(234)

(163)

(397)

Stan na
31 grudnia 2011 roku

320 577

680 688

-

(1 634)

5 471

1 745 368

2 750 470

402 197

3 152 667

Stan na
1 stycznia 2012 roku

320 577

680 688

-

(1 634)

5 471

1 745 368

2 750 470

402 197

3 152 667

Transakcje
z właścicielami
ogółem
Pozostałe
Pozostałe

Całkowite dochody ogółem
Zysk netto

-

-

-

-

-

294 376

294 376

20 925

315 301

Inne całkowite
dochody ogółem

-

-

37 221

1 634

(6 750)

-

32 105

-

32 105

Całkowite dochody
ogółem

-

-

37 221

1 634

(6 750)

294 376

326 481

20 925

347 406

Transakcje z właścicielami Spółki, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym
Dywidendy

-

-

-

-

-

-

-

(8 884)

(8 884)

Transakcje
z właścicielami
ogółem

-

-

-

-

-

-

-

(8 884)

(8 884)

-

-

-

-

-

(331)

(331)

(160)

(491)

320 577

680 688

37 221

-

(1 279)

2 039 413

3 076 620

414 078

3 490 698

Pozostałe
Pozostałe
Stan na 31 grudnia
2012 roku
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skrócone Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
grupy Azoty
za okres zakończony 31 grudnia 2012 r. (w tysiącach złotych)

za okres
od 01.01.2012
do 31.12.2012

za okres
od 01.01.2011
do 31.12.2011

Zysk przed opodatkowaniem

384 350

563 556

Korekty

284 073

323 824

Amortyzacja

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

239 592

188 864

Utworzenie/odwrócenie odpisów aktualizujących

35 562

52 683

Zysk/strata z tytułu działalności inwestycyjnej

26 058

40 479

Zysk/strata ze zbycia aktywów finansowych

(5 501)

(2 281)

Zysk/strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności

(8 549)

(2 850)

11 423

31 189

(18 352)

(142)

3 840

35 578

668 423

907 076

Odsetki, różnice kursowe
Dywidendy
Zysk/strata z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych
wykazywanych wg wartości godziwej
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych i dotacji
Inne korekty
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej
Podatek zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

87 136

(75 414)

(73 056)

(80 016)

(129 684)

(148 843)

40 504

55 299

(437)

(19 998)

592 886
za okres
od 01.01.2012
(49 106)
do 31.12.2012
543 780

638 104
za okres
(106 633)
od 01.01.2011
do 31.12.2011
531 471

13 329

8 687

(397 294)

(344 034)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych,
nieruchomości inwestycyjnych
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych,
nieruchomości inwestycyjnych
Otrzymane dywidendy
Wydatki na nabycie aktywów finansowych
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
Odsetki otrzymane
Dotacje
Pozostałe wpływy/wydatki inwestycyjne
Pożyczki
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

8 000

142

(224 688)

(701 115)

12 269

4 006

1 999

3 014

2 907

599

(10 680)

(7 965)

(1 190)

(450)

(596 148)

(1 037 116)

-

594 278

(8 884)

(265)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji
Dywidendy wypłacone
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

565 777

877 807

(460 099)

(1 025 851)

Odsetki zapłacone

(28 717)

(35 971)

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

(12 563)

(9 226)

Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek

Pozostałe wpływy/wydatki finansowe

(9 544)

61 417

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

45 970

462 189

Przepływy pieniężne netto, razem

(6 398)

(43 456)

244 791

279 450

5 047

8 797

243 440

244 791

Środki pieniężne na początek okresu
Wpływ zmian kursów walut
Środki pieniężne na koniec okresu
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Zasady sporządzania
skróconego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przedstawione skrócone
skonsolidowane sprawozdanie
finansowe stanowi jedynie
podsumowanie informacji zawartych
w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy Kapitałowej
Grupy Azoty S.A. zatwierdzonym
przez Zarząd Grupy Azoty S.A.
w dniu 6 marca 2013 roku. Nie
jest ono pełnym sprawozdaniem
finansowym i nie zawiera informacji
wystarczających do pełnego
zrozumienia sytuacji majątkowej
i finansowej Grupy Kapitałowej
oraz jej wyniku finansowego.
Skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe należy
czytać łącznie ze zbadanym
skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym sporządzonym zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej,
które zostały zatwierdzone przez
Unię Europejską (MSSF UE) i innymi
obowiązującymi przepisami.

Skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
sporządzono przy zastosowaniu
zasad rachunkowości opisanych
w punkcie 2 informacji dodatkowej
do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej.

Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej za
2012 rok jest dostępne na stronie
internetowej grupaazoty.com. Kopię
sprawozdania finansowego można
uzyskać w siedzibie Grupy Azoty S.A.
przy ulicy Kwiatkowskiego 8
w Tarnowie.
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Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne
za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Przychody ze sprzedaży zewnętrzne
Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami

Nawozy

Tworzywa

Oxo

Pigmenty

Pozostała
działalność

Ogółem

4 157 393

1 128 561

1 093 888

400 590

318 303

7 098 735

624 654

282 879

6 894

759

1 438 017

2 353 203

4 782 047

1 411 440

1 100 782

401 349

1 756 320

9 451 938

(4 443 566)

(1 365 812)

(1 057 121)

(364 972)

(1 802 061)

(9 033 532)

koszty sprzedaży (-)

(112 189)

(37 017)

(40 884)

(4 293)

12 467

(181 916)

koszty zarządu (-)

(195 415)

(84 667)

(44 587)

(16 720)

(49 344)

(390 733)

8 922

9 604

174

1 269

29 055

49 024

Pozostałe koszty operacyjne (-)

(14 633)

(4 585)

(557)

(2 026)

(73 897)

(95 698)

Wynik segmentu na działalności operacyjnej EBIT*

332 770

50 647

43 278

35 620

(90 583)

371 732

Przychody ze sprzedaży razem
Koszty operacyjne, w tym: (-)

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe

-

-

-

-

-

42 741

Koszty finansowe (-)

-

-

-

-

-

(38 672)

Zysk/strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności

-

-

-

-

-

8 549

Zysk przed opodatkowaniem

-

-

-

-

-

384 350

Podatek dochodowy

-

-

-

-

-

(69 049)

Zysk netto

-

-

-

-

-

315 301

332 770

50 647

43 278

35 620

(90 583)

371 732

85 171

29 387

24 716

6 956

84 508

230 738

EBIT
Amortyzacja
Amortyzacja nieprzypisana
EBITDA**

-

-

-

-

-

8 854

417 941

80 034

67 994

42 576

(6 075)

611 324

* Wynik EBIT liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej, prezentowany (prezentowana) w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
** Wynik EBITDA liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.
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Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne
za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2011 r.

Przychody ze sprzedaży zewnętrzne
Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami

Nawozy

Tworzywa

Oxo

Pigmenty

Pozostała
działalność

Ogółem

2 586 223

1 240 844

1 063 644

148 082

299 236

5 338 029

280 705

233 198

9 392

1 733

718 305

1 243 333

2 866 928

1 474 042

1 073 036

149 815

1 017 541

6 581 362

(2 509 279)

(1 257 187)

(948 936)

(119 676)

(1 023 348)

(5 858 426)

(88 198)

(36 855)

(36 729)

(2 084)

12 249

(151 617)

(143 247)

(72 419)

(57 604)

(4 557)

(34 260)

(312 087)

3 851

878

6 308

(483)

23 446

34 000

Pozostałe koszty operacyjne (-)

(51 302)

(3 914)

(9 904)

(7 288)

(103 201)

(175 609)

Wynik segmentu na działalności operacyjnej EBIT*

310 198

213 819

120 504

22 368

(85 562)

581 327

Przychody finansowe

-

-

-

-

-

19 129

Koszty finansowe (-)

-

-

-

-

-

(39 750)

Zysk/strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności

-

-

-

-

-

2 850

Zysk przed opodatkowaniem

-

-

-

-

-

563 556

Przychody ze sprzedaży razem
Koszty operacyjne, w tym: (-)
koszty sprzedaży (-)
koszty zarządu (-)
Pozostałe przychody operacyjne

Podatek dochodowy

-

-

-

-

-

(64 615)

Zysk netto

-

-

-

-

-

498 941

EBIT

310 198

213 819

120 504

22 368

(85 562)

581 327

Amortyzacja

73 400

23 530

24 647

3 940

53 535

179 052

Amortyzacja nieprzypisana
EBITDA**

-

-

-

-

-

9 812

383 598

237 349

145 151

26 308

(32 027)

770 191

* Wynik EBIT liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej, prezentowany (prezentowana) w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
** Wynik EBITDA liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.
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Cokolwiek robimy, przestrzegamy zasad.
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O pi n i a N i e z a l e ż n eg o B i eg ł eg o R e w i d en ta
o s k ró co n y m s ko n s o l i d owa n y m s pr awoz da n i u f i n a n s ow y m

Dl a Walnego
Zgromadzenia
Grupy Azoty S.A.

Odpowiedzialność
Zarządu za Skrócone
Skonsolidowane
Sprawozdanie Finansowe

Załączone skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, na które
składa się skrócone skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 31 grudnia
2012 r., skrócone skonsolidowane
sprawozdania z całkowitych
dochodów, ze zmian w kapitale
własnym oraz z przepływów
pieniężnych za rok obrotowy
kończący się tego dnia oraz
informacje dodatkowe do skróconego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zostało sporządzone
na podstawie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej, której jednostką
dominującą jest Grupa Azoty S.A.
(poprzednio Zakłady Azotowe
w Tarnowie-Mościcach S.A.) z siedzibą
w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8
(„Grupa Kapitałowa”) za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2012 r. Dnia
6 marca 2013 r. wydaliśmy o tym
skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym opinię bez zastrzeżeń.
Wyżej opisane skonsolidowane
sprawozdanie finansowe oraz
skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe nie
uwzględniają efektów zdarzeń, które
miały miejsce po tym dniu.

Zarząd jednostki dominującej jest
odpowiedzialny za przygotowanie
skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zgodnie
z zasadami opisanymi w nocie
„Zasady sporządzenia skróconego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego”.

Odpowiedzialność
Biegłego Rewidenta
Naszym zadaniem jest
wyrażenie opinii o skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym na podstawie procedur
przeprowadzonych stosownie
do krajowych standardów rewizji
finansowej wydanych przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów w Polsce
oraz Międzynarodowego Standardu
Rewizji Finansowej (MSRF) 810 Zlecenie
sporządzenia sprawozdania na temat
skróconych sprawozdań finansowych.

Opinia
Naszym zdaniem skrócone
skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, które sporządzono
na podstawie zbadanego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.,
jest spójne, we wszystkich istotnych
aspektach, z tym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym zgodnie
z zasadami opisanymi w nocie
„Zasady sporządzenia skróconego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego”.

Skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe nie zawiera
wszystkich informacji wymaganych
przez Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej, które
zostały zatwierdzone przez Unię
Europejską oraz inne obowiązujące
przepisy. Analiza skróconego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego nie powinna zastępować
zapoznania się ze zbadanym
skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Grupy Kapitałowej.

W imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o.
Nr ewidencyjny 458
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Marcin Domagała
Kluczowy biegły rewident
Nr ewidencyjny 90046
Dyrektor

15 marca 2013 r.
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Perspektywa sprawia, że linie
zbiegają się ze sobą, tak jakby miały
się spotkać w jednym punkcie
– gdzieś w nieskończoności.
Ale jeśli pokierować sprawami we
właściwy sposób, może się tak stać
tu i teraz. W realnym życiu.
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wybrane dane finansowe za 2012 rok

Skonsolidowane wybrane dane finansowe
grupy azoty

PLN (tys.)

EUR (tys.)

Za okres
od 2012.01.01
do 2012.12.31

Za okres
od 2011.01.01
do 2011.12.31

Za okres
od 2012.01.01
do 2012.12.31

Za okres
od 2011.01.01
do 2011.12.31

7 098 735

5 338 029

1 700 866

1 289 348

371 732

581 327

89 067

140 414

384 350

563 556

92 091

136 121

315 301

498 941

75 547

120 514

347 406

505 775

83 239

122 165

64 115 444

64 115 444

64 115 444

64 115 444

4,59

9,45

1,10

2,28

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej

543 780

531 471

130 290

128 372

Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej

(596 148)

(1 037 116)

(142 838)

(250 505)

45 970

462 189

11 015

111 637

Przychody ze sprzedaży
Zysk na działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto
Całkowite dochody ogółem
Ilość akcji (w szt.)
Zysk netto na jedną akcję zwykłą

Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem

(6 398)

(43 456)

(1 533)

(10 496)

Środki pieniężne na początek okresu

244 791

279 450

58 652

67 498

Środki pieniężne na koniec okresu

243 440

244 791

58 329

59 127

Na dzień
31.12.2012

Na dzień
31.12.2011

Na dzień
31.12.2012

Na dzień
31.12.2011

Aktywa trwałe

3 651 148

3 308 229

893 094

749 010

Aktywa obrotowe

1 688 510

1 638 000

413 020

370 857

Zobowiązania długoterminowe

718 725

639 017

175 805

144 679

Zobowiązania krótkoterminowe

1 130 235

1 154 545

276 463

261 399

Kapitał własny

3 490 698

3 152 667

853 847

713 790

Kapitał zakładowy

320 577

320 577

78 415

72 581

Kapitał udziałowców
nie sprawujących kontroli

414 078

402 197

101 286

91 061

Wybrane pozycje sprawozdań z całkowitych dochodów, z sytuacji finansowej oraz z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną,
obowiązującą metodą przeliczania:
– poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:
kurs na 30.12.2011 roku wynosił 1 EUR - 4,4168 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2011),
kurs na 31.12.2012 roku wynosił 1 EUR – 4,0882 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2012),
– poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla Euro obowiązujący na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 roku wynosił 1 EUR - 4,1401 PLN,
kurs średni w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 roku wynosił 1 EUR – 4,1736 PLN.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
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Jednostkowe wybrane dane finansowe
Grupy Azoty S.A.
(poprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.)

PLN (tys.)

Przychody ze sprzedaży
Zysk na działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem

EUR (tys.)

Za okres
od 2012.01.01
do 2012.12.31

Za okres
od 2011.01.01
do 2011.12.31

Za okres
od 2012.01.01
do 2012.12.31

Za okres
od 2011.01.01
do 2011.12.31

1 996 173

1 916 717

478 286

462 964

133 517

258 245

31 991

62 377

276 143

259 621

66 164

62 709

Zysk netto

250 692

207 875

60 066

50 210

Całkowite dochody ogółem

289 547

207 672

69 376

50 161

64 115 444

48 842 068

64 115 444

48 842 068

3,91

4,26

0,94

1,03

183 327

249 063

43 925

60 159

(272 919)

(943 721)

(65 392)

(227 946)

70 295

608 756

16 843

147 039

Przepływy pieniężne netto, razem

(19 297)

(85 902)

(4 624)

(20 749)

Środki pieniężne na początek okresu

86 289

172 191

20 675

41 591

Środki pieniężne na koniec okresu

66 992

86 289

16 051

20 842

Na dzień
31.12.2012

Na dzień
31.12.2011

Na dzień
31.12.2012

Na dzień
31.12.2011

2 344 204

1 973 543

573 407

446 826

Aktywa obrotowe

543 440

502 872

132 929

113 854

Zobowiązania długoterminowe

299 874

149 906

73 351

33 940

Zobowiązania krótkoterminowe

372 635

400 920

91 149

90 772

2 215 135

1 925 589

541 836

435 969

320 577

320 577

78 415

72 581

Ilość akcji (w szt.)
Zysk netto na jedną akcję zwykłą

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej

Aktywa trwałe

Kapitał własny
Kapitał zakładowy

Wybrane pozycje sprawozdań z całkowitych dochodów, z sytuacji finansowej oraz z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną,
obowiązującą metodą przeliczania:
– poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:
kurs na 30.12.2011 roku wynosił 1 EUR - 4,4168 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2011),
kurs na 31.12.2012 roku wynosił 1 EUR – 4,0882 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2012),
– poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla Euro obowiązujący na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 roku wynosił 1 EUR - 4,1401 PLN,
kurs średni w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 roku wynosił 1 EUR – 4,1736 PLN.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
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Jednostkowe wybrane dane finansowe
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.

PLN (tys.)

EUR (tys.)

za okres
od 01.01.2012
do 31.12.2012

za okres
od 01.01.2011
do 31.12.2011

za okres
od 01.01.2012
do 31.12.2012

za okres
od 01.01.2011
do 31.12.2011

2 956 836

2 753 660

708 462

665 119

Zysk na działalności operacyjnej

134 846

270 517

32 309

65 097

Zysk przed opodatkowaniem

137 085

252 425

32 846

60 971

Zysk netto

115 970

321 255

27 787

77 596

Całkowite dochody ogółem

115 970

321 255

27 787

77 596

75 000 000

75 000 000

75 000 000

75 000 000

1,55

4,28

0,37

1,03

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej

129 286

125 984

30 977

30 430

Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej

(113 580)

(56 671)

(27 214)

(13 688)

Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej

(26 204)

(60 486)

(6 279)

(14 610)

Przepływy pieniężne netto, razem

(10 498)

8 827

(2 515)

2 132

31 967

19 858

7 659

4 797

28 904

31 967

6 925

7 721

na dzień
31.12.2012

na dzień
31.12.2011

na dzień
31.12.2012

na dzień
31.12.2011

917 779

847 868

224 495

191 964

600 438

646 922

146 871

146 468

Zobowiązania długoterminowe

192 583

211 500

47 107

47 885

Zobowiązania krótkoterminowe

334 511

408 137

81 824

92 405

Kapitał własny

991 123

875 153

242 435

198 142

750 000

750 000

183 455

169 806

Przychody ze sprzedaży

Ilość akcji (w szt.)
Zysk netto na jedną akcję zwykłą

Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe

Kapitał zakładowy

Wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, z sytuacji finansowej oraz z przepływów pieniężnych przeliczono na euro
zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania:
– poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:
kurs na 31.12.2011 roku wynosił 1 EUR - 4,4168 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2011),
kurs na 31.12.2012 roku wynosił 1 EUR – 4,0882 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2012),
– poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla Euro obowiązujący na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 roku wynosił 1 EUR - 4,1401 PLN,
kurs średni w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 roku wynosił 1 EUR – 4,1736 PLN.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
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Jednostkowe wybrane dane finansowe
Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

PLN (tys.)

EUR (tys.)

Za okres
od 2012.01.01
do 2012.12.31

Za okres
od 2011.01.01
do 2011.12.31

Za okres
od 2012.01.01
do 2012.12.31

Za okres
od 2011.01.01
do 2011.12.31

2 165 037

2 193 317

518 746

529 774

Zysk na działalności operacyjnej

140 350

253 178

33 628

61 153

Zysk przed opodatkowaniem

145 970

236 491

34 975

57 122

Zysk netto

115 804

191 539

27 747

46 264

Całkowite dochody ogółem

115 804

191 539

27 747

46 264

57 012 860

57 012 860

57 012 860

57 012 860

2,03

3,36

0,49

0,81

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej

163 280

215 176

39 122

51 974

Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej

25 200

(169 708)

6 038

(40 991)

(174 021)

(60 099)

(41 696)

(14 516)

14 459

(14 631)

3 464

(3 534)

Środki pieniężne na początek okresu

44 682

59 392

10 706

14 346

Środki pieniężne na koniec okresu

58 686

44 682

14 061

10 792

Na dzień
31.12.2012

Na dzień
31.12.2011

Na dzień
31.12.2012

Na dzień
31.12.2011

1 034 775

1 069 773

253 113

242 205

444 450

451 910

108 715

102 316

Zobowiązania długoterminowe

167 167

211 497

40 890

47 885

Zobowiązania krótkoterminowe

307 595

301 800

75 240

68 330

1 004 463

1 008 386

245 698

228 307

285 064

285 064

69 728

64 541

Przychody ze sprzedaży

Ilość akcji (w szt.)
Zysk netto na jedną akcję zwykłą

Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
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Grupa Azoty S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
NIP: 873-000-68-29
Ticker GPW: ATT
KRS: 0000075450
ISIN: PLZATRM00012
tel. +4814 637 35 31
ir.tarnow@grupaazoty.com

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
NIP: 851-02-05-573
Ticker GPW: PCE
KRS: 0000015501
ISIN: PLZCPLC00036
tel. +4891 317 24 36
ir.zchpolice@grupaazoty.com

Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
NIP: 716-000-18-22
Ticker GPW: ZAP
KRS: 0000011737
ISIN: PLZAPUL00057
tel. +48 81 565 37 15

Grupa Azoty ZAK S.A.
ul. Mostowa 30 A, skr. poczt. 163
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-00-05-094
KRS: 0000008993
tel. +48 77 481 26 35
zak@grupaazoty.com

grupaazoty.com
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Trzeba zrobić coś
dobrego, żeby
uśmiechać się pod
koniec dnia.
Żeby uśmiechać
się na koniec roku,
trzeba zrobić coś
więcej.
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Grupa Azoty S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

grupaazoty.com
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Przemysł chemiczny
niepodległej Polski narodził się
w Tarnowie w roku 1927. Od tej
pory historia zatoczyła pełny
krąg. Dziś polska chemia rodzi
się w Tarnowie po raz drugi.
Tym razem świadoma własnej
siły. Grupa Azoty to połączenie
wszystkiego, co w tej branży
nam, Polakom, udało się zrobić
najlepiej. Teraz czujemy się
bezpieczni. Teraz jesteśmy
gotowi do przekraczania granic.
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