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Zyskowne Puławy
Rok obrotowy 2003/2004 ZA Puławy zakończyły zyskiem netto w wysokości 150,1 mln zł - wzrósł
prawie osiem razy w porównaniu z ubiegłym rokiem. Uzyskane w tym okresie przychody wyniosły
blisko 1,7 mld zł i były o 16,4% wyższe niż rok wcześniej. Znaczącą część sprzedaży stanowił eksport.
Jego udział w 2003/2004 r. wyniósł prawie 50% i był o około 8 pkt proc. wyższy niż w 2002/2003 r.

Spółka wciąż największe przychody uzyskuje ze sprzedaży nawozów (62%). Wzrasta jednak udział
sztandarowego produktu firmy - melaminy (14%) służącej m.in. do wytwarzania laminatów
dekoracyjnych, płyt drewnopochodnych, klejów, farb i lakierów. W czerwcu ZA Puławy otworzyły
wartą 309 mln zł wytwórnię "Melamina III" o zdolności produkcyjnej 30 tys. ton rocznie.
Wyniki ZA Puławy mogły być jeszcze lepsze, gdyby nie koszty związane z zadłużeniem wobec PGNiG.
Jednak zgodnie z podpisanym w kwietniu porozumieniem z tą firmą, już od 1 kwietnia spółce nie są
naliczane odsetki od przeterminowanych zobowiązań powstałych od 2001 r. do 2003 r. Na koniec
I kwartału 2004 r. dług wynosił 109 mln zł. W czerwcu został zmniejszony prawie o 40 mln zł. Reszta
zobowiązań ma zostać spłacona do końca tego roku.
Łukasz Wójcik / Parkiet
http://laboratoria.net/aktualnosci/9886.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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