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Arctic Paper przygotowała swoje skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok w jednolitym elek-
tronicznym formacie raportowania (ang. European Single Electronic Format, ESEF). Jest to elektroniczny format 
sprawozdawczy, w którym od 1 stycznia 2020 roku emitenci na rynkach regulowanych UE przygotowują swoje 
roczne sprawozdania finansowe. Sporządzane są one na podstawie Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
2019 /815 z dnia 17 grudnia 2018 roku, uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych, dotyczących specyfikacji jednolitego elek-
tronicznego formatu raportowania z późniejszymi zmianami. Poniższa skrócona wersja PDF skonsolidowanego 
raportu rocznego 2021 Grupy Kapitałowej Arctic Paper została przygotowana wyłącznie w celu usprawnienia 
odczytu cyfrowego.

Pomimo wszelkich wysiłków poświęconych konwersji pliku XHTML do formatu PDF, mogą istnieć pewne rozbież-
ności, pominięcia lub przybliżenia. W przypadku jakichkolwiek różnic między wersjami PDF i XHTML, wersja 
XHTML jest jedyną prawnie wiążącą i jest rozstrzygająca. Arctic Paper, jej przedstawiciele i pracownicy zrzekają 
się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
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Szanowni Państwo,

za nami kolejny, udany dla Grupy Arctic 
Paper, rok. Choć pandemia nadal miała 
istotny wpływ na społeczeństwa i gospo-
darkę, to przekonanie, że nadszedł czas 
na odbudowę, na kontynuację rozwoju, 
spowodowało koniunkturę, którą w pełni 
wykorzystaliśmy. Ożywienie gospo-
darcze w całej Europie przyniosło wzrost 
popytu na nasze produkty. Zapotrze-
bowanie – zarówno na celulozę, jak i na 
papier – istotnie wzrosło w porównaniu 
do 2020 roku. Papier graficzny – jako 
nośnik informacji – utrzymał swoją silną 
pozycję. Wolumen jego sprzedaży 
zwiększył się o ponad 12%, a ten fakt, 
w połączeniu z redukcją mocy produk-
cyjnych konkurentów, istotnie zwiększył 
nasz udział w całym europejskim rynku 
papieru graficznego. 

Bardzo dobre wyniki odnotowaliśmy 
również w segmencie papierów opako-
waniowych. Dynamika sprzedaży prze-
kroczyła 200%. Świadczy to o wyraźnym 
trendzie zastępowania plastiku przez 
opakowania z surowców naturalnych, 
np. z celulozy. To daje nam silne przeko-
nanie, że ten kierunek rozwoju produkcji 
warto kontynuować. 

Dobra koniunktura w gospodarce 
powoduje jednak także zjawiska nega-
tywne. Należą do nich wzrost kosztów 
surowców (celuloza, ropa naftowa), 
energii, kosztów transportu oraz 
wydłużony czas dostaw maszyn, urzą-
dzeń i części zamiennych. Presja infla-
cyjna znalazła swoje odzwierciedlenie 
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w szybko rosnących kosztach wytwo-
rzenia naszych produktów, ale właściwa 
polityka cenowa oraz szybkie reago-
wanie na zmienne warunki na rynku 
umożliwiły nam nie tylko utrzymanie 
marż, lecz także ich zwiększenie. 

Wyniki osiągnięte przez segmenty celu-
lozy i papieru po raz kolejny potwier-
dzają słuszność i skuteczność polityki ich 
wzajemnego hedgingu. Pierwszy z nich 
przyniósł 52% łącznego zysku EBITDA, 
a drugi – 48%.

Pomimo wielu zawirowań na rynku 
i bardzo szybko zmieniających się 
warunków rok 2020 po raz kolejny 
potwierdził, że Arctic Paper jest 
rzetelnym i solidnym partnerem  
dla swoich klientów.

Ważnym wydarzeniem było opraco-
wanie i przyjęcie naszej strategii na lata 
2022–2030. Wyznacza ona obszary inwe-
stowania i kierunki rozwoju, które naszym 
zdaniem tworzą mocną podstawę do 
wzrostu wyników i zwiększenia wartości 
dla akcjonariuszy. 

Dziękuję całemu zespołowi Grupy Arctic 
Paper za wytężoną pracę w 2021 roku. 
Dzięki Waszemu zaangażowaniu oraz inicja-
tywie wykorzystaliśmy szanse rynkowe, jakie 
przed nami się pojawiły. Osiągnięte wyniki 
biznesowe i operacyjne dają mi przeko-
nanie, że rok 2022 będzie równie udany. 

Z wyrazami szacunku 
Michał Jarczyński 

Prezes Zarządu Arctic Paper SA
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Wybrane skonsolidowane 
dane finansowe

OKRES
OD 01.01.2021
DO 31.12.2021

TYS. PLN

OKRES
OD 01.01.2020
DO 31.12.2020

TYS. PLN

OKRES
OD 01.01.2021
DO 31.12.2021

TYS. EUR

OKRES
OD 01.01.2020
DO 31.12.2020

TYS. EUR

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży 3 412 576 2 847 450 747 225 640 604

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 244 570 158 242 53 552 35 600

Zysk/(strata) brutto 223 115 122 318 48 854 27 518

Zysk/(strata) netto za okres 175 907 103 586 38 517 23 304

Zysk/(strata) netto przypadający  
akcjonariuszom jednostki dominującej

127 154 111 070 27 842 24 988

Środki pieniężne netto  
z działalności operacyjnej

238 193 211 464 52 155 47 574

Środki pieniężne netto  
z działalności inwestycyjnej

(159 513) (141 239) (34 927) (31 775)

Środki pieniężne netto z działalności 
finansowej

(162 068) (100 950) (35 487) (22 711)

Zmiana stanu środków pieniężnych  
i ich ekwiwalentów

(83 388) (30 725) (18 259) (6 912)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 
zwykłych

69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783

Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą 
 (w PLN/EUR) 

1,84 1,60 0,40 0,36

Rozwodniony zysk/(strata)  
na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 

1,84 1,60 0,40 0,36

Średni kurs PLN/EUR* 4,5670 4,4449

*    Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego 
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane dane.
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**  Pozycje bilansowe i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, 
obowiązującego na dzień bilansowy.

NA 31.12 2021
TYS. PLN

NA 31.12.2020
TYS. PLN

NA 31.12.2021
TYS. EUR

NA 31.12. 2020
TYS. EUR

Aktywa 2 389 266 2 136 646 519 473 462 999

Zobowiązania długoterminowe 424 205 464 596 92 230 100 675

Zobowiązania krótkoterminowe 722 066 639 016 156 991 138 471

Kapitał własny 1 242 996 1 033 033 270 252 223 852

Kapitał podstawowy 69 288 69 288 15 064 15 014

Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783

Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783

Wartość księgowa na jedną akcję  
(w PLN/EUR)

17,94 14,91 3,90 3,23

Rozwodniona wartość księgowa  
na jedną akcję (w PLN/EUR)

17,94 14,91 3,90 3,23

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda  
(w PLN/EUR)

20 786 335 – 4 519 358 –

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 
na jedną akcję (w PLN/EUR)

0,30 – 0,07 –

Kurs PLN/EUR na koniec okresu** 4,5994 4,6148
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Informacje ogólne
Grupa Arctic Paper jest producentem 
papieru i celulozy. Oferujemy objęto-
ściowy papier książkowy i szeroki asor-
tyment produktów w tym segmencie 
oraz graficzny papier wysokogatunkowy. 
Produkujemy wiele rodzajów bezdrzew-
nego papieru niepowlekanego oraz 
powlekanego, a także drzewnego 
papieru niepowlekanego dla drukarni, 
dystrybutorów papieru, wydawców 
książek i czasopism oraz branży rekla-
mowej. W związku z nabyciem Grupy 
Rottneros w grudniu 2012 roku nasz 
asortyment poszerzył się o produkcję 
celulozy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku 
Grupa Arctic Paper zatrudnia ponad 1500 
osób w swoich papierniach, spółkach 
zajmujących się sprzedażą papieru oraz 
spółkach celulozowych, biurze zakupu 
i spółce produkującej opakowania do 
żywności. Nasze papiernie, zlokalizo-
wane w Polsce i Szwecji, mają łączne 
zdolności produkcyjne na poziomie 
ponad 685 000 ton papieru rocznie. 

Celulozownie zlokalizowane w Szwecji 
mają łączne zdolności produkcyjne na 
poziomie ponad 400 000 ton celulozy 
rocznie. Na dzień 31 grudnia 2021 roku 
Grupa miała 13 biur sprzedaży zapew-
niających dostęp do wszystkich rynków 
europejskich, w tym Europy Centralnej 
i Wschodniej. Nasze skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży za 12 miesięcy 
2021 roku wyniosły 3 413 milionów PLN. 

Arctic Paper SA jest spółką holdin-
gową utworzoną w kwietniu 2008 roku. 
Jednostka dominująca jest wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000306944. Jednostce domi-
nującej nadano numer statystyczny 
REGON 080262255. Spółka ma oddział 
zagraniczny, którego siedziba  
znajduje się w Szwecji, w Göteborgu.
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Przedmiot działalności
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Arctic Paper 
jest produkcja oraz sprzedaż papieru i celulozy.

DODATKOWYMI PRZEDMIOTAMI DZIAŁALNOŚCI GRUPY, W CZĘŚCI 
PODPORZĄDKOWANYMI PRODUKCJI PAPIERU I CELULOZY, SĄ:

•   wytwarzanie energii elektrycznej,

•   przesyłanie energii elektrycznej,

•   dystrybucja energii elektrycznej,

•   produkcja ciepła,

•   dystrybucja ciepła,

•   usługi logistyczne,

•   dystrybucja papieru i celulozy.
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Nasze zakłady produkcyjne

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak również na dzień 
przekazania raportu, Grupa posiadała następujące papiernie:

•   papiernia w Kostrzynie nad Odrą (Polska), mająca moce produkcyjne 
na poziomie ok. 315 000 ton rocznie i produkująca głównie niepowlekany 
papier bezdrzewny do ogólnych zastosowań drukarskich, czyli do druku 
książek, broszur, formularzy oraz do produkcji kopert i innych wyrobów 
papierniczych;

•   papiernia w Munkedal (Szwecja), mająca moce produkcyjne na poziomie 
ok. 160 000 ton i produkująca głównie wysokiej jakości niepowlekany 
papier bezdrzewny stosowany przede wszystkim do druku książek oraz 
wysokojakościowych broszur;

•   papiernia w Grycksbo (Szwecja), mająca moce produkcyjne na poziomie 
ok. 210 000 ton rocznie, zajmująca się produkcją powlekanego papieru 
bezdrzewnego, stosowanego do druku map, książek, czasopism, plakatów 
i materiałów reklamy kierunkowej. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak również na dzień 
przekazania raportu, Grupa posiadała następujące celulozownie:

•   celulozownia w Rottneros (Szwecja), mająca moce produkcyjne na 
poziomie ok. 160 000 ton rocznie i produkująca głównie dwa rodzaje celu-
lozy włóknistej mechanicznej: ścier drzewny (ang. groundwood) oraz celu-
lozę chemotermomechaniczną (ang. CTMP); 

•   celulozownia w Vallvik (Szwecja), mająca moce produkcyjne na poziomie 
ok. 240 000 ton rocznie, produkująca dwa rodzaje celulozy siarczanowej 
(ang. long-fibre sulphate pulp): celuloza siarczanowa pełnobielona (ang. fully 
bleached sulphate pulp) oraz niebielona celuloza siarczanowa (ang. unble-
ached sulphate pulp). Większość produkcji celulozowni Vallvik znana jest 
jako celuloza NBSK. Produkowana przez celulozownię niebielona celuloza 
siarczanowa cechuje się bardzo wysokim poziomem czystości i jest używana 
między innymi w produkcji transformatorów oraz w przemyśle kablowym.
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Nasze produkty

ASORTYMENT PRODUKTÓW GRUPY ARCTIC PAPER OBEJMUJE: 

niepowlekany papier bezdrzewny, a w szczególności:

•   biały papier offsetowy (ang. offset paper), produkowany i dystrybuowany 
przede wszystkim pod marką Amber, będący jednym z najbardziej wszech-
stronnych rodzajów papieru, przeznaczony do różnorodnych zastosowań,

•   bezdrzewny książkowy papier objętościowy (ang. woodfree bulky book 
paper), produkowany pod marką Munken, stosowany przede wszystkim  
do druku książek,

•   wysokogatunkowy papier graficzny (ang. high quality graphic paper) 
o szczególnie gładkiej lub w dotyku szorstkiej powierzchni, używany  
do druku różnorodnych materiałów reklamowych i marketingowych,  
produkowany pod marką Munken Design; 

powlekany papier bezdrzewny, a w szczególności:

•   powlekany papier bezdrzewny (ang. coated woodfree), produkowany  
pod markami G oraz Arctic, stosowany przede wszystkim do druku książek, 
czasopism, katalogów, map, spersonalizowanej korespondencji seryjnej 
(ang. direct mail);

 niepowlekany papier drzewny, a w szczególności:

•   wysokiej jakości drzewny książkowy papier objętościowy (ang. premium 
wood containing bulky book paper), który produkujemy i dystrybuujemy 
pod marką Munken, został zaprojektowany specjalnie z myślą o wielo-
barwnym i czarno-białym druku książek;
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papiery opakowaniowe

•   papier Kraft, produkowany pod marką Munken Kraft,

•   jednostronnie powlekane papiery opakowaniowe produkowane  
pod marką G-Flexmatt. 

Oba gatunki są idealne do szerokiej gamy zastosowań opakowaniowych, takich 
jak torby na zakupy, torby na sypkie produkty spożywcze, opakowania lub lami-
naty wykorzystywane w przemyśle spożywczym albo niespożywczym;

celulozę siarczanową:

•   celulozę siarczanową pełnobieloną (ang. fully bleached sulphate pulp) oraz 
celulozę siarczanową niebieloną (ang. unbleached sulphate pulp), używaną 
przede wszystkim do produkcji papieru drukarskiego i piśmiennego, tektury, 
papieru higienicznego oraz białego papieru opakowaniowego;

celulozę włóknistą mechaniczną:

•   celulozę chemotermomechaniczną oraz ścier drzewny stosowane głównie 
do produkcji papieru drukarskiego i piśmiennego.
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Struktura grupy 
kapitałowej

Grupa Kapitałowa Arctic Paper składa 
się z jednostki dominującej Arctic Paper 
SA i jej spółek zależnych oraz wspólnych 
przedsięwzięć. Akcje Arctic Paper SA 
od 23 października 2009 roku notowane 
są na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie na rynku podstawowym 
i od 20 grudnia 2012 roku na giełdzie 
papierów wartościowych NASDAQ 
w Sztokholmie. Grupa prowadzi dzia-
łalność operacyjną poprzez swoje 
papiernie i celulozownie wraz ze spółką 
produkującą opakowania oraz biura 
sprzedaży i biuro zakupów. 

Szczegółowe informacje na temat orga-
nizacji Grupy Kapitałowej Arctic Paper 
ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji są zawarte w części „Zasady 
(polityki) rachunkowości” oraz dodatko-
wych notach objaśniających do skonso-
lidowanego sprawozdania finansowego 
(nota nr 1 oraz 2).

Struktura 
akcjonariatu

Głównym akcjonariuszem Arctic Paper 
SA jest spółka prawa szwedzkiego 
Nemus Holding AB (należąca pośrednio 
do pana Thomasa Onstada) posiadająca 
na dzień 31 grudnia 2021 roku 40 381 449 
akcji naszej Spółki stanowiących 58,28% 
jej kapitału zakładowego, odpowiada-
jących 58,28% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu. Tym samym 
Nemus Holding AB jest podmiotem 
dominującym w stosunku do emitenta. 

Ponadto pan Thomas Onstad, pośredni 
akcjonariusz Nemus Holding AB, posiada 
bezpośrednio 6 223 658 akcji, stanowiących 
8,98% całkowitej liczby akcji Spółki, oraz 
przez inny podmiot 600 000 akcji stanowią-
cych 0,87% całkowitej liczby akcji spółki. 
Łączny bezpośredni i pośredni udział pana 
Thomasa Onstada w kapitale Arctic Paper 
SA wynosi 68,13% na dzień 31 grudnia 
2021 roku i nie zmienił się do dnia opubli-
kowania niniejszego raportu.
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AKCJONARIUSZ LICZBA 
AKCJI

UDZIAŁ  
W KAPITALE 

ZAKŁADOWYM
[%]

LICZBA 
GŁOSÓW

UDZIAŁ  
W OGÓLNEJ 

LICZBIE GŁOSÓW
[%]

Thomas Onstad 47 205 107 68,13% 47 205 107 68,13%

– pośrednio poprzez 40 981 449 59,15% 40 981 449 59,15%

Nemus Holding AB 40 381 449 58,28% 40 381 449 58,28%

inny podmiot 600 000 0,87% 600 000 0,87%

– bezpośrednio 6 223 658 8,98% 6 223 658 8,98%

Pozostali 22 082 676 31,87% 22 082 676 31,87%

Razem 69 287 783 100,00% 69 287 783 100,00%

 Akcje własne – 0,00% – 0,00%

Razem 69 287 783 100,00% 69 287 783 100,00%

Według stanu na 22.03.2022.
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Otoczenie rynkowe
Segmenty rynku papieru graficznego

RYNEK PAPIERU GRAFICZNEGO DZIELI SIĘ NA TRZY GŁÓWNE SEGMENTY: 

•   powlekany i niepowlekany papier wysokogatunkowy, 

•   papier gazetowy,

•   papier do druku czasopism.

Grupa prowadzi działalność wyłącznie w segmencie papierów  
graficznych wysokogatunkowych. Nie jesteśmy obecni w segmencie  
papierów gazetowych i papierów kserograficznych.

Papiery graficzne i książkowe

Papier wysokogatunkowy

Papier bezdrzewny, w którym co najmniej 90% masy 
włóknistej stanowią włókna celulozowe pozyskiwane 
metodą chemiczną. Produkt odporny na starzenie.

Papier niepowlekany 
bezdrzewny

Przeznaczony głównie 
do produkcji książek, 
katalogów, materiałów 
reklamowych (druko-
wanych w kolorze lub 
czarno-białych) oraz 
papierów do projekto-
wania (design paper) 
oraz korespondencji 
firmowej. Może być 
stosowany zarówno do 
druku offsetowego, jak 
i cyfrowego.

Niepowlekany 
bezdrzewny papier 
biurowy (A4)

Papier drzewny

Papier drzewny produkowany z mas włóknistych 
pozyskiwanych metodą mechaniczną. Określany 
pod względem zawartości ligniny, która odpowie-
dzialna jest głównie za proces starzenia się papieru.

Papier powlekany 
bezdrzewny

Powlekany mieszanką 
pigmentowo-klejową, 
gładzony, przezna-
czony głównie do 
druku wielobarwnego, 
gdzie najważniejsza 
jest jakość reprodukcji.

Papier niepowlekany 
drzewny

Stosowany głównie 
do produkcji beletry-
styki (pocket booklets) 
drukowanej w jednym 
kolorze, jak również 
gazet.

Papier powlekany 
drzewny

Przeznaczony przede 
wszystkim do druku 
wysokonakładowych 
czasopism oraz 
masowych materiałów 
reklamowych.
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PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO OPIS 
POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW RYNKU GRAFICZNEGO:

papier wysokogatunkowy (ang. fine paper) to biały papier bezdrzewny, 
w którym co najmniej 90% masy włóknistej stanowią włókna celulozowe 
pozyskiwane metodą chemiczną:

•   niepowlekany papier bezdrzewny (ang. uncoated woodfree) wytwarzany z mas 
celulozowych. Może być poddawany uszlachetnieniom, takim jak zaklejenie 
powierzchniowe, kalandrowanie, barwienie powierzchniowe lub w masie;

•   dwie główne kategorie tego typu papieru to papier graficzny (używany  
m.in. do druku książek, podręczników i katalogów) oraz papier biurowy ksero;

•   powlekany papier bezdrzewny (ang. coated woodfree), wytwarzany 
z mas celulozowych, poddawany jest procesowi powleczenia mieszan-
kami pigmentowo-klejowymi (kaolin, węglan wapnia). Powlekanie może 
się odbywać zarówno na maszynie papierniczej (ang. online), jak i poza 
nią (ang. offline). Technologia ta zwiększa gładkość i nieprzezroczystość 
podłoża, poprawia jakość reprodukcji barw; 

papier drzewny wytwarzany najczęściej z mas włóknistych pozyskiwanych 
metodą mechaniczną (ang. mechanical pulp) lub mas makulaturowych, bez 
lub z małą ilością wypełniacza. Zawiera ligninę, która zwiększa nieprzezro-
czystość papieru, ale przyśpiesza proces jego starzenia:

•   niepowlekany papier drzewny (ang. uncoated wood-containing paper), 
wytwarzany z mas włóknistych pozyskiwanych metodą mechaniczną, wyko-
rzystywany do druku czasopism technikami rotograwiurową i offsetową 
(papier gazetowy – newsprint) i do druku publikacji w jednym kolorze. 
Produkty Grupy w tym segmencie są zazwyczaj używane do druku beletry-
styki w oprawie miękkiej;

•   powlekany papier drzewny (ang. coated wood-containing paper), wytwa-
rzany z mas włóknistych pozyskiwanych metodą mechaniczną, dwustronnie 
powlekany. Przeznaczony do druku wielobarwnych czasopism i katalogów.

W grupie tych produktów można wyróżnić m.in. papiery SC (Super Calan-
dered), MFC (Machine Finished Coated), LWC (Light Weight Coated), ULWC 
(Ultra Light Weight Coated) MWC (Medium Weight Coated). Papier ten 
w formie zwojów jest zwykle stosowany do druku w technologii heat-set.

Dodatkowe informacje na temat otoczenia rynkowego zamieszczono 
w dalszej części raportu w sekcji Informacje o trendach rynkowych.
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Segmenty rynku papieru opakowaniowego,  
na których działa Arctic Paper

RYNEK PAPIERU OPAKOWANIOWEGO, NA KTÓRYM DZIAŁA  
ARCTIC PAPER, PODZIELONY JEST NA DWA PODSTAWOWE SEGMENTY:

•   papiery kraft, które dzielą się na bielone, niebielone i wykonane  
z włokien z recyklingu,

•   jednostronnie powlekane papiery opakowaniowe. 

Grupa działa wyłącznie w segmencie papierów kraft bielonych maszynowo 
oraz opakowań jednostronnie powlekanych o matowej powierzchni.  
Nie jesteśmy obecni w pozostałych segmentach. 

Papiery opakowaniowe

Papiery Kraft

Papiery dostępne jako maszynowo wykończone (MF) i maszynowo gładzone (MG)

Bielony papier Kraft

Papier z pierwotnej 
masy celulozowej. 
Zarówno papiery 
typu MF, jak i MG są 
szeroko stosowane 
w przemyśle spożyw-
czym i niespożywczym.

Niebielony  
papier Kraft

Papier wykonany 
z niebielonej pulpy 
drzewnej, Ze względu 
na wyższe wartości 
wytrzymałościowe, 
ten rodzaj papieru 
idealnie nadaje się 
do produkcji worków 
przemysłowych, toreb 
zakupowych z rączką 
lub jako ochrona dla 
części automotive 
(po wcześniejszym 
parafinowaniu papieru 
ma właściwości 
antykorozyjne).

Papiery wykonane 
z włókien z recyklingu

Papier z recyklingu 
zapewnia mniejszą 
wytrzymałość na 
rozdarcie i pękanie 
i jest używany w sytu-
acjach, w których nie 
jest wymagana maksy-
malna wytrzymałość.

Jednostronnie 
powlekane papiery 
opakowaniowe

Jednostronnie powle-
kane kredą papiery 
opakowaniowe 
są stosowane do 
opakowań, w których 
liczy się nie tylko 
ochrona towaru, ale 
także wygląd wizualny 
i jakość nadruku
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Segmenty rynku celulozowego

OD GRUDNIA 2012 ROKU, WRAZ Z NABYCIEM ROTTNEROS AB,  
NASZ ASORTYMENT POSZERZYŁ SIĘ O:

•   celulozę siarczanową pełnobieloną (ang. fully bleached sulphate pulp) 
oraz celulozę siarczanową niebieloną (ang. unbleached sulphate pulp), 
która jest używana przede wszystkim do produkcji papieru drukarskiego 
i piśmiennego, tektury, papieru higienicznego oraz białego papieru 
opakowaniowego,

•   celulozę chemotermomechaniczną (ang. CTMP) oraz ścier drzewny 
(ang. groundwood), które są stosowane głównie do produkcji papieru 
drukarskiego oraz papieru piśmiennego.

Celuloza

Celuloza mechaniczna 
(masa włóknista mechaniczna, ścier)

Ścier drzewny 
(Groundwood)

Papier do drukowania, 
papier powlekany 
o niskiej gramaturze, 
tektura.

Celuloza chemiczna 
(masa celulozowa)

Celuloza chemo-
termomechaniczna 
(CTMP)

Tektura, papier 
filtracyjny, papier do 
drukowania, bibuła.

Celuloza siarczo-
nowa z drewna 
iglastego (NBSK) 
pełnobielona  
i niebielona

Papier do drukowania 
powlekany i niepo-
wlekany, tektura, 
bibuła, filtry, aplikacje 
elektryczne.

Celuloza siarczo-
nowa z drewna 
liściastego (BHKP)
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Kierunki rozwoju 
i strategia

Łączna wartość inwestycji w latach 
2022–2030 we wszystkich czterech 
filarach planowana jest na ponad 
1,5 mld zł, z czego na nowe obszary 
działalności przeznaczone zostanie 
ok. 40% tej kwoty.Grupa zakłada, 
że osiągnie neutralność emisyjną 
najpóźniej do 2035 roku.

WZROST PRZYCHODÓW O

25%
WZROST EBITDA O OKOŁO

70%
WZROST MARŻY EBITDA DO

15%

4 października 2021 roku Rada Nadzorcza 
Spółki zatwierdziła przedstawioną przez 
Zarząd Emitenta „Strategię Grupy Arctic 
Paper na lata 2022–2030”. Wraz z nową 
strategią Grupy do roku 2030 Arctic Paper 
przyśpieszy proces transformacji w kierunku 
bardziej wszechstronnej firmy, wykorzystu-
jącej synergię i kompetencje wynikające 
z dotychczasowej działalności. Kierunki 
strategiczne Spółki znajdują odzwiercie-
dlenie w czterech filarach: opakowania, 
energia, papier graficzny i celuloza.

Dzięki silnej pozycji producenta papieru 
premium i właściciela rozpoznawalnych 
marek papieru graficznego i celulozy, 
w ramach realizacji strategii czterech 
filarów (4P), Grupa zainwestuje w dwa 
nowe obszary biznesowe, w których 
kluczową rolę odgrywają zrównoważony 
rozwój i zasoby odnawialne – opako-
wania i energia.

Główne cele 
strategiczne Grupy  
w perspektywie  
2030 roku to:
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Struktura sprzedaży

W latach 2020 i 2021 struktura sprzedaży w podziale na poszczególne  
główne linie produktowe kształtowała się następująco:

TYS. TON 2021 UDZIAŁ [%] 2020 UDZIAŁ [%]

Papier 648 62% 575 59%

Amber 310 30% 295 30%

G-Print 95 9% 83 9%

Munken 107 10% 93 10%

Arctic 115 11% 93 10%

AP Tech 17 2% 8 1%

Pozostałe 4 0% 3 0%

Celuloza 392 38% 401 41%

NBSK i pochodne 212 20% 231 24%

Ścier drzewny 69 7% 71 7%

CTMP 111 11% 99 10%

Razem papier i celuloza 1 040 100% 976 100%
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Rynki zbytu

W 2021 roku udział sprzedaży Grupy poza Polską wyniósł 89% w porównaniu 
do 2020 roku (88%). W bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich, 
sprzedaż była skoncentrowana na rynkach europejskich. Ich udział w całości 
sprzedaży wartościowej wyniósł w 2021 roku 88% (2020 rok: 89%).

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży według najważniejszych 
rynków sprzedaży w latach 2020 i 2021 została zaprezentowana w nocie obja-
śniającej nr 10.1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W 2021 roku nie zaszły istotne zmiany w strukturze sprzedaży papieru 
i celulozy Grupy ani w strukturze przychodów ze sprzedaży papieru i celulozy 
Grupy w podziale na jej produkty. W 2021 roku nastąpiły ilościowy i warto-
ściowy wzrost sprzedaży papieru oraz wartościowy wzrost sprzedaży celulozy 
przy jednoczesnym niewielkim spadku ilości.

TYS. TON 2021 UDZIAŁ [%] 2020 UDZIAŁ [%]

Papier 2 408 330 71% 1 990 774 70%

Amber 1 093 092 32% 950 237 33%

G-Print 321 211 9% 264 120 9%

Munken 520 685 15% 429 341 15%

Arctic 398 475 12% 311 022 11%

AP Tech 62 104 2% 27 691 1%

Pozostałe 12 762 0% 8 362 0%

Celuloza 1 004 245 29% 856 677 30%

NBSK i pochodne 603 627 18% 514 428 18%

Ścier drzewny 132 177 4% 119 808 4%

CTMP 202 163 6% 161 328 6%

Pozostałe 66 278 2% 61 113 2%

Razem papier i celuloza 3 412 576 100% 2 847 450 100%
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Odbiorcy

Baza naszych klientów obejmuje zarówno odbiorców bezpośrednich, 
jak i pośrednich. Odbiorcy bezpośredni kupują produkty Grupy w naszych 
papierniach. Odbiorcy pośredni nie nabywają samodzielnie produktów 
Grupy, korzystając w tym zakresie z pośrednictwa firm reklamowych 
lub hurtowników papieru, a pomimo to są ważną grupą docelową działań 
marketingowych Arctic Paper, ponieważ to właśnie oni zalecają lub wska-
zują stosowanie produktów Grupy przez odbiorców bezpośrednich. 
Grupy bezpośrednich i pośrednich odbiorców produktów stanowią:

•   drukarnie – są odbiorcami bezpośrednimi, nabywającymi papier produko-
wany przez Grupę bezpośrednio od papierni,

•   hurtownie – są odbiorcami bezpośrednimi nabywającymi papier produko-
wany przez Grupę w celu dalszej odsprzedaży,

•   wydawcy – są odbiorcami bezpośrednimi i pośrednimi nabywającymi 
papier produkowany przez Grupę bezpośrednio od Grupy do wykorzy-
stania w prowadzonej działalności wydawniczej oraz zlecają lub rekomen-
dują używanie naszego papieru drukarniom, którym sami zlecają druk 
książek lub innych wydawnictw,

•   agencje reklamowe – głównie są odbiorcami pośrednimi, którzy nie 
nabywają bezpośrednio naszych produktów, jednak pełnią ważną rolę 
w zlecaniu oraz rekomendowaniu drukarniom naszych produktów, 
zwłaszcza wysokiej jakości papieru do druku raportów rocznych spółek, 
broszur, ulotek i opakowań,

•   ostateczni odbiorcy – są odbiorcami bezpośrednimi i pośrednimi nabywają-
cymi nasze produkty bezpośrednio, jak również pełnią ważną rolę w rekomen-
dowaniu korzystania z naszych produktów drukarniom, którym powierzyli druk.

Głównymi odbiorcami produktów celulozowni są klienci produkujący papier 
do druku, papierowe środki higieniczne oraz tekturę, a także urządzenia elek-
tryczne i filtry. Celuloza jest dostarczana do podmiotów, które nie mają możliwości 
produkcji celulozy we własnym zakresie, a także do odbiorców produkujących 
wybrany typ celulozy i szukających dostawcy innego jej rodzaju. Naszym zdaniem 
nie jesteśmy w znaczącym stopniu uzależnieni od żadnego konkretnego odbiorcy. 
W oparciu o skonsolidowane przychody Grupy za rok 2021 udział największego 
odbiorcy nie przekroczył 12% wartości przychodów ze sprzedaży ogółem.
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Dostawcy

GRUPA WYKORZYSTUJE W PROWADZONEJ 
DZIAŁALNOŚCI NASTĘPUJĄCE TOWARY I USŁUGI:

•   celuloza dla papierni,

•   drewno dla celulozowni

•   środki chemiczne,

•   energia elektryczna,

•   usługi transportowe.

Celuloza

Głównym surowcem używanym przez Grupę do produkcji papieru jest celu-
loza. Grupa nabywa celulozę na podstawie odnawialnych kontraktów rocz-
nych zawieranych na mocy umów ramowych lub jednorazowych transakcji.

Drewno

Głównym surowcem używanym przez celulozownie do produkcji celulozy jest 
drewno. Grupa Rottneros posiada dział zakupów dokonujących zamówień 
w tartakach w Szwecji, a także spółkę zależną SIA Rottneros Baltic, naby-
wającą drewno dla celulozowni w Vallvik we wschodniej Europie, głównie 
w Łotwie i Rosji.

Środki chemiczne

Głównymi środkami chemicznymi wykorzystywanymi w produkcji papieru 
są wypełniacze (przede wszystkim węglan wapnia), skrobia (z kukurydzy, 
ziemniaków, tapioki), wybielacze optyczne i inne środki chemiczne. Środki 
chemiczne są także wykorzystywane do produkcji celulozy.
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Energia elektryczna

Grupa wykorzystuje w procesie produkcyjnym energię elektryczną i cieplną. 
Całość zapotrzebowania kostrzyńskiej papierni na energię elektryczną 
i cieplną jest zaspokajana z własnej elektrociepłowni zasilanej gazem 
ziemnym. Jest on dostarczany na podstawie umowy z polskim dostawcą 
(PGNiG) po cenach indeksowanych corocznie zgodnie ze zmianami wskaź-
ników branżowych publikowanych przez GUS, z zastrzeżeniem renegocjacji 
formuły indeksacyjnej w przypadku przekroczenia poziomu zmian określo-
nego w umowie. Gaz jest wydobywany ze złóż w okolicach Kostrzyna nad 
Odrą i przesyłany do papierni z wykorzystaniem lokalnego gazociągu.

W analizowanym okresie głównym źródłem energii elektrycznej dla papierni 
w Munkedal był zakup od dostawców zewnętrznych. Spółka korzysta także 
z własnej hydroelektrowni. Kupowaliśmy również olej opałowy w celu zaspo-
kojenia części naszego zapotrzebowania na energię cieplną. 

Źródło energii w papierni Arctic Paper Grycksbo AB stanowią biomasa oraz 
energia elektryczna częściowo nabywana od dostawców zewnętrznych. 
Celulozownia Rottneros zaspokaja całość zapotrzebowania na energię elek-
tryczną zakupami od dostawców zewnętrznych. Celulozownia Vallvik zaspokaja 
około 75% zapotrzebowania na energię elektryczną we własnym zakresie. 
Pozostałe zapotrzebowanie na energię elektryczną zaspokajane jest zakupami 
od dostawców zewnętrznych.

Usługi transportowe

Grupa nie posiada własnych środków transportu ciężarowego, dlatego 
w zakresie dystrybucji produktów z papierni i magazynów do odbiorców 
korzysta z usług wyspecjalizowanych w tym zakresie podmiotów 
zewnętrznych. 

Podmioty Grupy nie są uzależnione od własnych dostawców. W oparciu 
o skonsolidowane przychody Grupy za rok 2021 udział największego 
dostawcy nie przekroczył 10% wartości przychodów ze sprzedaży ogółem.
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Badania i rozwój
W Grupie Arctic Paper są prowadzone przede wszystkim prace rozwojowe 
mające na celu usprawnienie i unowocześnienie procesów produkcyjnych 
oraz polepszenie jakości oferowanych produktów i zwiększenie ich asorty-
mentu. W okresie objętym niniejszym raportem papiernie oraz celulozownie 
prowadziły prace rozwojowe, których celem było usprawnienie procesu 
produkcyjnego, w szczególności skrócenie okresu przestojów maszyn papier-
niczych, przy jednoczesnym podniesieniu jakości papieru/celulozy i zwięk-
szeniu szerokości asortymentu, a także poprawa własności jakościowych 
oferowanych produktów.

Istotnym celem prac rozwojowych w minionym roku był rozwój nowych 
produktów, zwłaszcza papierów opakowaniowych oraz barierowych. W obszarze 
papierów opakowaniowych prace koncentrowały się na uzyskaniu produktu 
o podwyższonej odporności na wodę i tłuszcze. Oczekuje się, że ogólnoświatowy 
trend zastępowania opakowań z tworzyw sztucznych opakowaniami z celulozy 
i papieru, szczególnie w segmencie opakowań do żywności, będzie wrastał.

Sprawy pracownicze 
i środowisko naturalne

Sprawy dotyczące pracowników Grupy i ochrony środowiska natural-
nego są szczegółowo opisane w publikowanym odrębnie dokumencie 
„Informacje niefinansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper SA – Raport 
Społecznej Odpowiedzialności 2021”.
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CZYNNIKI  
MAJĄCE 
WPŁYW  
NA ROZWÓJ 
GRUPY 
ARCTIC PAPER
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Informacje 
o trendach rynkowych 

Dostawy papierów wysokogatunkowych

W czwartym kwartale 2021 roku Grupa Arctic Paper odnotowała spadek poziomu 
zamówień w porównaniu do trzeciego kwartału 2021 roku o 1% i wzrost poziomu 
zamówień w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku o 13,7%. 

Źródło danych: Analiza Arctic Paper 

Ceny papieru

Na koniec Q4 2021 roku średnie ceny dla wysokogatunkowych papierów były 
wyższe o odpowiednio: 11,4% dla papierów UWF oraz o 12,6% dla papierów 
CWF w porównaniu do analogicznych cen z końca 2020 roku.

W okresie od października do grudnia 2021 roku deklarowane przez produ-
centów ceny papierów niepowlekanych bezdrzewnych (UWF) oraz powleka-
nych bezdrzewnych (CWF) dla wybranych rynków: Niemiec, Francji, Hiszpanii, 
Włoch i Wielkiej Brytanii wyrażone w EUR oraz GBP zanotowały wzrosty 
odpowiednio o: 7,2% dla papierów UWF oraz 8,4% dla papierów CWF.

Fakturowane przez Arctic Paper średnie ceny w EUR porównywalnych 
produktów w segmencie niepowlekanych papierów bezdrzewnych (UWF) 
były na koniec 2021 roku wyższe o 20,5% w stosunku do cen tych produktów 
z końca 2020 roku, natomiast w segmencie papierów powlekanych bezdrzew-
nych (CWF) wzrosły o 20,4%. 

Źródło: Dla danych rynkowych – RISI, zmiany cen dla wybranych rynków Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch i Wielkiej 
Brytanii w walutach lokalnych dla papierów graficznych zbliżonych do portfolio produktów Grupy Arctic Paper. Ceny 
są podawane bez uwzględnienia rabatów specyficznych dla poszczególnych klientów, a także nie zawierają wszelkiego 
rodzaju dodatków czy też obniżek cen w stosunku do publicznie dostępnych cenników. Ceny estymowane dla danego 
miesiąca odzwierciedlają zamówienia złożone w danym miesiącu, natomiast ich dostawy mogą nastąpić w przyszłości. 
Z tego powodu szacunki cenowe RISI dla danego miesiąca nie odzwierciedlają rzeczywistych cen, po których są 
realizowane dostawy w danym okresie, a jedynie poziom cen, po których przyjmowane są zamówienia. Dla produktów 
Arctic Paper średnie fakturowane ceny sprzedaży dla wszystkich obsługiwanych rynków podawane są w EUR.

29

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ GRUPY ARCTIC PAPER



Ceny celulozy

Pod koniec czwartego kwartału 2021 roku ceny celulozy osiągnęły następu-
jące poziomy: NBSK 1 260 USD za tonę oraz BHKP 1 140 USD za tonę. Średnia 
cena NBSK w Q4 2021 roku była o 53,1% wyższa niż w analogicznym okresie 
poprzedniego roku, natomiast BHKP była 67,6% wyższa. Średnia cena celulozy 
w Q4 2021 roku była w porównaniu do Q3 2021 roku odpowiednio: dla NBSK 
niższa o 2,2%, dla BHKP wyższa o 0,2%.

Średni koszt celulozy na tonę wyprodukowanego papieru obliczony dla Grupy 
AP wyrażony w PLN w Q4 2021 roku wzrósł w porównaniu do Q3 2021 roku 
o 8%, a w porównaniu do Q4 2020 roku wzrósł o 58,6%. Udział kosztów celulozy 
w koszcie własnym sprzedaży papieru w Q4 bieżącego roku wyniósł 57% i wzrósł 
w stosunku do poziomu odnotowanego w Q4 2020 roku (51%).

W czterech kwartałach 2021 roku Grupa AP zużywała w procesie produkcji celu-
lozę w następującej strukturze: BHKP 72%, NBSK 21% oraz pozostałe 7%. 

Źródło danych: www.foex.fi, analiza Arctic Paper
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Czynniki mające wpływ na wyniki  
finansowe w perspektywie kolejnego roku

DO ISTOTNYCH CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI FINAN-
SOWE W PERSPEKTYWIE KOLEJNEGO KWARTAŁU MOŻNA ZALICZYĆ:

•   kształtowanie się popytu na papiery wysokogatunkowe w Europie w czasie 
pandemii wywołanej przez COVID-19 i oczekiwanego spowolnienia gospo-
darczego z nią związanego. W ostatnich latach widoczny jest znaczący 
spadek popytu na papiery wysokogatunkowe w Europie (poziom zrealizo-
wanych dostaw). Dalszy negatywny rozwój sytuacji rynkowej może nieko-
rzystnie wpłynąć na poziom zamówień napływających do naszych papierni. 
Odwołane wydarzenia o zasięgu ogólnoświatowym, ograniczenia w prze-
mieszczaniu się ludzi, intensyfikacja pracy zdalnej mogą mieć dodatkowy 
wpływ na ograniczenie popytu na wysokogatunkowe papiery graficzne, 
a co za tym idzie – negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy,

•   kształtowanie się cen papieru wysokogatunkowego. W szczególności 
wpływ na wyniki finansowe będzie miała zdolność do podniesienia 
obecnego poziomu cen produktów Arctic Paper w walutach lokalnych, 
w związku ze słabnącym poziomem dostaw/popytem w Europie oraz 
w kontekście zmian kursów walut. Ceny papieru będą odgrywały szcze-
gólną wagę w przypadku papierni Grycksbo, która w związku z zachodzą-
cymi na rynku zmianami szczególnie silnie – negatywnie – odczuwa spadek 
wolumenu sprzedaży, cen, a także zmiany kursów walut,

•   kształtowanie się cen surowców, w tym celulozy dla papierni i energii 
elektrycznej dla wszystkich jednostek operacyjnych. W szczególności 
negatywny wpływ na wyniki finansowe papierni mogą mieć z jednek strony 
rosnące ceny celulozy, w tym zwłaszcza BHKP. Z drugiej strony spadające 
ceny celulozy NBSK mogą negatywnie wpływać na wyniki finansowe celu-
lozowni. Istotny wpływ na wyniki realizowane przez Grupę mogą mieć 
także wahania cen energii elektrycznej w Szwecji. W przyszłości tego typu 
zmiany rynkowe mogą wpłynąć na zmiany rentowności sprzedaży w papier-
niach AP Munkedals i AP Grycksbo oraz celulozowniach Rottneros i Vallvik,

•   kształtowanie się kursów walut; w szczególności negatywny wpływ na 
wyniki finansowe może mieć umocnienie się PLN i SEK w stosunku do 
EUR oraz GBP, umocnienie się PLN w stosunku do SEK, a także osłabienie 
PLN i SEK w stosunku do USD. na działanie naszych celulozowni korzystny 
wpływ będzie miała aprecjacja USD względem SEK.
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Sprawozdanie na temat 
informacji niefinansowych

Poza niniejszym sprawozdaniem Grupa publikuje odrębne sprawozdanie  
na temat informacji niefinansowych dla Grupy Kapitałowej Arctic Paper.

Skład Grupy
W SKŁAD GRUPY WCHODZĄ ARCTIC PAPER SA 
ORAZ NASTĘPUJĄCE SPÓŁKI ZALEŻNE:

JEDNOSTKA SIEDZIBA PRZEDMIOT 
DZIAŁALNOŚCI

UDZIAŁ GRUPY W KAPITALE JEDNOSTEK 
ZALEŻNYCH NA DZIEŃ

22.03.2022 31.12.2021 31.12.2020

Arctic Paper  
Kostrzyn SA

Polska, Fabryczna 1,  
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Produkcja papieru 100% 100% 100%

Arctic Paper  
Munkedals AB

Szwecja,  
SE 455 81 Munkedal

Produkcja papieru 100% 100% 100%

Arctic Paper  
Mochenwangen GmbH

Niemcy,  
Fabrikstrasse 62, DE-882, 

84 Wolpertswende

Spółka nieprowadząca 
działalności

99,74% 99,74% 99,74%

Arctic Paper  
Grycksbo AB

Szwecja, Box 1,  
SE 790 20 Grycksbo

Produkcja papieru 100% 100% 100%

Arctic Paper  
UK Limited

Wielka Brytania, 8  
St Thomas Street 
SE1 9RR Londyn

Pośrednictwo 
w sprzedaży

100% 100% 100%

Arctic Paper  
Baltic States SIA

Łotwa,  
K. Valdemara iela 33-20,  

Riga LV-1010

Pośrednictwo 
w sprzedaży

100% 100% 100%

Arctic Paper  
Deutschland GmbH

Niemcy, Am Sandtorkai 72, 
D-20457 Hamburg

Pośrednictwo 
w sprzedaży

100% 100% 100%

Arctic Paper  
Benelux SA

Belgia,  
Interleuvenlaan 62 bus 14, 

B-3001 Heverlee

Pośrednictwo 
w sprzedaży

100% 100% 100%

Arctic Paper  
Schweiz AG

Szwajcaria, Gutenbergstrasse 1,  
CH-4552 Derendingen

Pośrednictwo 
w sprzedaży

100% 100% 100%

Arctic Paper  
Italia srl

Włochy, Via Cavriana 7, 20 134 
Mediolan

Pośrednictwo 
w sprzedaży

100% 100% 100%

Arctic Paper  
Danmark A/S

Dania, Ved Grotten 50 
DK-5610 Assens

Pośrednictwo 
w sprzedaży

100% 100% 100%
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*   spółki założone w celu nabycia Arctic Paper Mochenwangen GmbH
**  spółka powołana w celu przejęcia Grycksbo Paper Holding AB (zamknięta w 2015 roku) oraz pośrednio Arctic Paper Grycksbo AB

JEDNOSTKA SIEDZIBA PRZEDMIOT 
DZIAŁALNOŚCI

UDZIAŁ GRUPY W KAPITALE JEDNOSTEK 
ZALEŻNYCH NA DZIEŃ

22.03.2022 31.12.2021 31.12.2020

Arctic Paper  
France SAS

Francja, 43 rue de la Breche  
aux Loups, 75012 Paryż

Pośrednictwo w sprzedaży 100% 100% 100%

Arctic Paper  
Espana SL

Hiszpania, Avenida Diagonal 
472-474, 9-1, 08006 Barcelona

Pośrednictwo w sprzedaży 100% 100% 100%

Arctic Paper  
Papierhandels GmbH

Austria, Hainburgerstrasse 34A,  
A-1030 Wiedeń

Pośrednictwo w sprzedaży 100% 100% 100%

Arctic Paper  
Polska Sp. z o.o.

Polska, Okrężna 9, 
02-916 Warszawa

Pośrednictwo w sprzedaży 100% 100% 100%

Arctic Paper  
Norge AS

Norwegia, Eikenga 11-15, 
NO-0579 Oslo

Pośrednictwo w sprzedaży 100% 100% 100%

Arctic Paper  
Sverige AB

Szwecja,  
SE 455 81 Munkedal

Pośrednictwo w sprzedaży 100% 100% 100%

Arctic Power Sp.z o.o. 
(poprzednio Arctic 
Paper East Sp. z o.o.)

Polska, Fabryczna 1, 
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Produkcja energii 100% 100% 100%

Arctic Paper  
Investment GmbH*

Niemcy, Fabrikstrasse 62, 
DE-882, 84 Wolpertswende

Działalność spółek 
holdingowych

100% 100% 100%

Arctic Paper  
Finance AB

Szwecja, 455 81 Munkedal
Działalność spółek 

holdingowych 
100% 100% 100%

Arctic Paper  
Verwaltungs GmbH*

Niemcy, Fabrikstrasse 62, 
DE-882 84 Wolpertswende

Działalność spółek 
holdingowych

100% 100% 100%

Arctic Paper  
Immobilienverwaltung 
GmbH & Co. KG*

Niemcy, Fabrikstrasse 62,  
DE-882 84 Wolpertswende

Działalność spółek 
holdingowych

94,90% 94,90% 94,90%

Arctic Paper  
Investment AB**

Szwecja, 455 81 Munkedal
Działalność spółek 

holdingowych
100% 100% 100%

EC Kostrzyn Sp. z o.o.
Polska, ul. Fabryczna 1,  

66-470 Kostrzyn nad Odrą
Wynajem nieruchomości 
oraz maszyn i urządzeń

100% 100% 100%

Munkedals Kraft AB Szwecja, 455 81 Munkedal Produkcja energii wodnej 100% 100% 100%

Rottneros AB Szwecja, Söderhamn
Działalność spółek 

holdingowych
51,27% 51,27% 51,27%

Rottneros Bruk AB Szwecja, Rottneros Produkcja celulozy 51,27% 51,27% 51,27%

Utansjo Bruk AB Szwecja, Söderhamn
Spółka nieprowadząca 

działalności
51,27% 51,27% 51,27%

Vallviks Bruk AB Szwecja, Vallvik Produkcja celulozy 51,27% 51,27% 51,27%

Nykvist Skogs AB Szwecja, Gräsmark
Spółka skupiająca 
właścicieli lasów

51,27% 51,27% 51,27%

Rottneros Packaging AB Szwecja, Sunne
Produkcja opakowań 

do żywności
51,27% 51,27% 51,27%

SIA Rottneros Baltic Łotwa, Kuldiga Biuro zakupów 51,27% 51,27% 51,27%
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Skład organów 
zarządzających i nadzorujących

Zarząd Jednostki Dominującej

Na 31 grudnia 2021 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej wchodzili:

•   Michał Jarczyński – Prezes Zarządu powołany 1 lutego 2019 roku, 

•   Göran Eklund – Członek Zarządu powołany 30 sierpnia 2017 roku.

Do dnia publikacji niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Jednostki Dominującej.

Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej

Na 31 grudnia 2021 roku w skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej wchodzili:

•   Per Lundeen – Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany 22 września 2016 roku 
(powołany do Rady Nadzorczej 14 września 2016 roku),

•   Roger Mattsson – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej powołany 22 września 
2016 roku (powołany na Członka Rady Nadzorczej 14 września 2014 roku),

•   Thomas Onstad – Członek Rady Nadzorczej powołany 22 października 2008 roku,

•   Zofia Dzik – Członkini Rady Nadzorczej powołana 22 czerwca 2021 roku, 

•   Anna Jakubowski – Członkini Rady Nadzorczej powołana 22 czerwca 2021 roku.

Do dnia publikacji niniejszego raportu nie było innych zmian  
w składzie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej.
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Segmenty operacyjne
Segmenty operacyjne obejmują działalność kontynuowaną. Podstawowym 
rodzajem działalności Grupy jest produkcja papieru i celulozy. 

Działalność związana z produkcją papieru prezentowana jest  
jako segmenty „Niepowlekane” i „Powlekane” i obejmuje wyniki  
finansowe m.in. trzech papierni:

•   Arctic Paper Kostrzyn SA (Polska), produkującej wysokiej jakości  
niepowlekany papier graficzny pod marką Amber,

•   Arctic Paper Munkedals AB (Szwecja), produkującej wysokiej jakości  
niepowlekany papier graficzny pod marką Munken,

•   Arctic Paper Grycksbo (Szwecja), produkującej powlekanego papieru 
bezdrzewnego pod markami G-Print i Arctic. 

Działalność związana z produkcją celulozy prezentowana jest jako 
segment „Celuloza” i obejmuje m.in. dwa zakłady produkujące celulozę:

•   celulozownię w Rottneros (Szwecja), produkującą głównie dwa rodzaje 
celulozy włóknistej mechanicznej: ścier drzewny (ang. groundwood) 
oraz celulozę chemotermomechaniczną (ang. CTMP), poziom produkcji 
ok. 160 000 ton rocznie,

•   celulozownię w Vallvik (Szwecja), produkującą dwa rodzaje celulozy siarcza-
nowej (ang. long-fibre sulphate pulp): celuloza siarczanowa pełnobielona 
(ang. fully bleached sulphate pulp) oraz niebielona celuloza siarczanowa 
(ang. unbleached sulphate pulp). Większość produkcji celulozowni Vallvik 
znana jest jako celuloza NBSK. Poziom produkcji ok. 240 000 ton rocznie.
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Grupa wyróżnia następujące segmenty działalności:

•   papiery niepowlekane – papiery przeznaczone do druku lub innych celów 
graficznych, wśród których wyróżniamy papiery bezdrzewne i drzewne. 
Niepowlekany papier bezdrzewny może być wytwarzany z różnych mas 
włóknistych, z różną zawartością wypełniaczy, i poddany szeregowi 
procesów uszlachetniania, takich jak zaklejanie powierzchniowe i kalan-
drowanie. Dwie główne kategorie tego typu papieru to papier graficzny 
(używany m.in. do druku książek i katalogów) oraz papiery biurowe (np. do 
kserokopiarek), przy czym Grupa nie produkuje obecnie papierów biuro-
wych. Niepowlekany papier drzewny z tzw. mas włóknistych pozyskiwanych 
metodą mechaniczną jest przeznaczony do drukowania lub innych celów 
graficznych. Ten gatunek papieru jest wykorzystywany do druku czasopism 
technikami rotograwiurową i offsetową. Produkty Grupy w tym segmencie 
są zazwyczaj używane do druku książek w miękkich okładkach,

•   papiery powlekane – powlekany papier bezdrzewny to papier przezna-
czony do drukowania lub innych celów graficznych, powlekany jedno- lub 
obustronnie mieszankami z pigmentami mineralnymi, takimi jak kaolin (ang. 
china clay), węglan wapnia itp. Powlekanie może się odbywać rozmaitymi 
metodami, zarówno na maszynie papierniczej (ang. online), jak i poza maszyną 
papierniczą (ang. offline) i być uzupełnione superkalandrowaniem zapewnia-
jącym gładką powierzchnię. Powlekanie poprawia jakość druku zdjęć i ilustracji,

•   celuloza – celuloza siarczanowa pełnobieloną (ang. fully bleached 
sulphate pulp) oraz celuloza siarczanowa niebielona (ang. unbleached 
sulphate pulp), która jest używana przede wszystkim do produkcji papieru 
drukarskiego i piśmiennego, tektury, papieru higienicznego oraz białego 
papieru opakowaniowego a także celuloza chemotermomechaniczna (ang. 
CTMP) oraz ścier drzewny (ang. groundwood), które są stosowane głównie 
do produkcji papieru drukarskiego oraz papieru piśmiennego.

Wyłączenia obejmują wyłączenia obrotów i rozrachunkówmiedzy segmen-
tami oraz wyniki działalności Arctic Paper SA i Arctic Paper Finance AB.

37

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)



Podział segmentów działalności na segment papierów niepowlekanych, 
powlekanych i celulozę jest podyktowany następującymi przesłankami:

•   popyt na produkty i ich podaż, a także ceny produktów sprzedawanych 
na rynku są kształtowane przez charakterystyczne dla danego segmentu 
czynniki, w tym m.in. poziom zdolności produkcyjnych w danym segmencie 
papieru i celulozy,

•   kluczowe parametry operacyjne, takie jak np. napływ zamówień czy 
poziom kosztów produkcjiy, są determinowane przez czynniki zbliżone  
do siebie w ramach poszczególnych segmentów papieru i celulozy,

•   produkty wytwarzane w papierniach należących do Grupy mogą być 
z pewnymi ograniczeniami alokowane do produkcji w innych jednostkach 
w ramach tego samego segmentu papieru, co w pewnym stopniu zaburza 
wyniki finansowe realizowane przez poszczególne papiernie,

•   wyniki Grupy Arctic Paper są zdominowane przez globalne trendy rynkowe 
w zakresie kształtowania się cen papieru i cen celulozy i w mniejszym 
stopniu zależą od indywidualnych uwarunkowań jednostek produkcyjnych,

Co miesiąc, na bazie raportów wewnętrznych otrzymywanych od spółek (z wyłą-
czeniem spółek Grupy Rottneros), wyniki poszczególnych segmentów działal-
ności są analizowane przez kadrę kierowniczą Grupy. Analiza danych finansowych 
spółek z Grupy Rottneros obywa się na podstawie kwartalnych raportów finanso-
wych publikowanych na stronach internetowych Rottneros AB. 

Wyniki działalności są mierzone przede wszystkim w oparciu o poziom 
EBITDA wyliczoną przez dodanie amortyzacji i odpisu z tytułu utraty wartości 
rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych do zysku (straty) 
z działalności operacyjnej, w każdym przypadku określonych zgodnie 
z MSSF UE. EBITDA nie jest miarą zysku (straty) z działalności operacyjnej, 
wyników operacyjnych ani płynności według MSSF UE. To miernik, który 
Zarząd wykorzystuje w zarządzaniu działalnością.

Transakcje pomiędzy segmentami są zawarte na warunkach rynkowych,  
tak jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych.
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W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące przychodów i zysków oraz 
niektórych aktywów i zobowiązań z działalności kontynuowanej w podziale na 
poszczególne segmenty Grupy za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 
2021 oraz według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

NIEPOWLEKANE POWLEKANE CELULOZA RAZEM WYŁĄCZENIA
DZIAŁALNOŚĆ 

KONTYNUOWANA 
OGÓŁEM

PRZYCHODY

Sprzedaż na rzecz  
klientów zewnętrznych

1 714 196 694 126 1 004 246 3 412 576 – 3 412 576

Sprzedaż między 
segmentami

– 21 461 32 135 53 596 (53 596) –

Przychody  
segmentu ogółem

1 714 196 715 586 1 036 381 3 466 171 (53 596) 3 412 576

      

WYNIK SEGMENTU

EBITDA 153 301 12 818 167 375 333 494 (5 738) 327 756

      

Amortyzacja (66 972) (5 687) (41 624) (114 283) (389) (114 672)

 Zysk/(strata) z działalności 
operacyjnej

86 329 7 131 125 751 219 211 (6 127) 213 084

       

Przychody  
z tytułu odsetek

473 59 – 533 182 715

Koszty z tytułu odsetek (1 573) (3 447) (9 900) (14 921) (3 901) (18 822)

Dodatnie różnice kursowe 
i pozostałe przychody 
finansowe

2 013 587 8 550 11 150 (8 430) 2 720

Ujemne różnice kursowe  
i pozostałe koszty finansowe

(5 051) (4 126) – (9 177) 3 109 (6 068)

Zysk brutto 82 191 204 124 401 206 796 (15 167) 191 629

      

Aktywa segmentu 1 133 871 327 938 1 037 384 2 499 193 (159 409) 2 339 784

Zobowiązania segmentu 620 273 361 341 291 590 1 273 204 (233 567) 1 039 637

Nakłady inwestycyjne (94 533) (12 551) (52 700) (159 784) (90) (159 874)

Udziały we wspólnych 
przedsięwzięciach

2 943 – – 2 943 – 2 943
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Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzie-
lenie zysku/straty netto lub zysku/straty netto z działalności kontynuowanej 
za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną 
liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące zysku/(straty) oraz akcji, które posłu-
żyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku/(straty) na jedną 
akcję (wszystkie akcje są akcjami zwykłymi i należą do tej samej klasy):

ROK ZAKOŃCZONY
31.12. 2021

ROK ZAKOŃCZONY
31.12.2020

Zysk/(strata) netto przypadający akcjonariuszom  
Jednostki Dominującej

127 154 111 070

 Całkowita liczba akcji 69 287 783 69 287 783

 Średnioważona liczba akcji 69 287 783 69 287 783

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783

  

ZYSK/(STRATA) NA AKCJĘ (W PLN)   

 – podstawowy z zysku/(straty) za okres przypadającego  
akcjonariuszom Jednostki Dominującej

1,84 1,60

   

ROZWODNIONY ZYSK/(STRATA) NA AKCJĘ (W PLN)   

– z zysku/(straty) za okres przypadającego 
akcjonariuszom Jednostki Dominującej

1,84 1,60
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Dywidendy wypłacone  
i zaproponowane do wypłaty

Dywidendy są wypłacane w oparciu o zysk netto wyka-
zany w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finan-
sowym Arctic Paper SA po pokryciu strat z lat ubiegłych. 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
Spółka nie posiadała akcji uprzywilejowanych.

Możliwość wypłaty potencjalnej dywidendy przez Spółkę 
na rzecz akcjonariuszy jest uzależniona od poziomu wypłat 
otrzymanych od spółek zależnych. Ryzyko związane ze 
zdolnością Spółki do wypłaty dywidendy zostało opisane 
w części Czynniki ryzyka raportu rocznego za rok 2021.

W związku z podpisanymi 2 kwietnia 2021 roku 
umowami kredytów terminowych i odnawialnych możli-
wość wypłaty dywidendy przez Spółkę jest uzależniona 
od spełnienia przez Grupę określonych wskaźników 
finansowych w okresie poprzedzającym wypłatę 
(zgodnie z definicją tego terminu w umowie kredytów 
terminowych i odnawialnych) oraz braku występowania 
przypadku naruszenia (zgodnie z definicją tego terminu 
w umowie kredytów terminowych i odnawialnych).

17 lutego 2022 roku Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę 
wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej 
Arctic Paper SA za 2021 rok, podjął decyzję o reko-
mendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
Spółki wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok 
obrotowy 2021, w łącznej wysokości 27 715 113,20 PLN, 
tj. 0,40 PLN brutto na jedną akcję.
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Zarządzanie kapitałem
Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego 
ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspie-
rałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy. 

Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekono-
micznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania 
struktury kapitałowej Grupa może zmienić wypłatę dywidendy dla akcjona-
riuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W roku 
zakończonym 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku nie wprowadzono 
żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze. 

Grupa monitoruje stan kapitałów, stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony 
jako stosunek zadłużenia netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłu-
żenie netto. Zasady Grupy stanowią, by wskaźnik ten mieścił się w przedziale 
0,30–0,55. Do zadłużenia netto Grupa wlicza oprocentowane kredyty, zobo-
wiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki 
pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych.

GRUPA ARCTIC PAPER SA NA 31.12.2021 NA 31.12. 2020

Oprocentowane kredyty, pożyczki i instrumenty dłużne 
oraz pozostałe zobowiązania finansowe

287 022 389 569

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 506 813 367 751

Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty (167 927) (255 563)

  

Zadłużenie netto 625 907 501 757

Kapitał własny 1 242 996 1 033 033

   

Kapitał i zadłużenie netto 1 868 903 1 534 791

Wskaźnik dźwigni 0,33 0,33
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COVID-19

Grupa Arctic Paper działa w sektorze celu-
lozowym i papierniczym, który w momencie 
sporządzenia niniejszego skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego odczuł 
skutki pandemii COVID-19 poprzez wyraźne 
zmniejszenie popytu na papier w pierwszej 
połowie 2021 roku. Na 31 grudnia 2021 roku 
wskaźnik bieżącej płynności Grupy wynosił 
1,5×, a wskaźnik długu netto do wyniku 
EBITDA za 12 ostatnich miesięcy osiągnął 
wartość 0,36×. Grupa ma niewykorzystane 
linie kredytowe oraz niewykorzystane limity 
faktoringowe. Na mocy funkcjonującej 
w Grupie umowy cash-pool dostępnymi 
w obrębie poszczególnych jednostek środ-
kami pieniężnymi można swobodnie dyspo-
nować. Kierownictwo Grupy rozważyło 
następujące ryzyka operacyjne, które mogą 
mieć niekorzystny wpływ na Grupę:

•   niedostępność personelu przez 
dłuższy czas,

•   przerwy w transporcie materiałów 
produkcyjnych i wyrobów, które zakłó-
ciłyby dystrybucję,

•   recesja w gospodarce krajów rozwinię-
tych, która zmniejszyłaby siłę nabywczą 
konsumentów, skutkując zmniejsze-
niem sprzedaży dóbr niestanowiących 
dóbr pierwszej potrzeby.

W celu ograniczenia ryzyka wynikającego 
z potencjalnych niekorzystnych scena-
riuszy kierownictwo Grupy wdrożyło dzia-
łania, które obejmują w szczególności:

•   realizację programów ochrony 
pracowników, w tym wprowadzenie 
rozwiązań ochrony osobistej oraz 
pracy zmianowej,

•   potwierdzenie z dostawcami kluczo-
wych materiałów, zdolności dostarczenia 
zamówionych wolumenów oraz oszaco-
wanie wystarczalności zgromadzonego 
zapasu, w szczególności celulozy,

•   ustalenia umowne z firmami trans-
portowymi w celu zapewnienia 
nieprzerwanego obiegu materiałów 
i produktów,

•   dostosowanie skali prowadzonej dzia-
łalności Grupy w odpowiedzi na ewen-
tualny przejściowy spadek popytu na 
oferowane przez nią dobra,

•   zabezpieczenie płynności finansowej 
wskutek zarządzania kapitałem obro-
towym oraz zabezpieczeniem ewentu-
alnego finansowania pomostowego.
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W opinii kierownictwa Grupy powyższe okoliczności, a także nieprzerwane 
funkcjonowanie jednostek produkcyjnych przez cały rok uzasadniają przy-
jęte założenie, że Grupa jest dobrze przygotowana na ryzyko związane 
z pandemią także w roku 2022 oraz będzie dysponować wystarczającymi 
zasobami, aby kontynuować swą działalność gospodarczą przez okres co 
najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Kierownictwo Grupy doszło do 
wniosku, że wpływ możliwych scenariuszy branych pod uwagę przy dokony-
waniu tego osądu nie powoduje istotnej niepewności dotyczącej zdarzeń 
i okoliczności, które budziłyby poważne wątpliwości co do zdolności Grupy 
do kontynuowania działalności.

Sytuacja polityczna w Ukrainie

Grupa Arctic Paper sprzedaje papier graficzny m.in. do Rosji, Ukrainy 
i Białorusi. Łączna wielkość obrotów z tymi krajami nie przekroczyła w 2021 roku 
1,8% przychodów Grupy. Źródła surowców i materiałów są właściwie zdywersy-
fikowane i nie przewidujemy, by miały miejsca zakłócenia w procesie produkcji. 
Oceniamy, że wojna na Ukrainie nie ma bezpośredniego wpływu na działalność 
Grupy, w tym na założenie kontynuacji działalności.
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SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIA 
FINANSOWE 
za rok zakończony 
31 grudnia 2021 roku 
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Skonsolidowane sprawozdanie 
z zysków i strat

ROK ZAKOŃCZONY 
31.12. 2021

ROK ZAKOŃCZONY 
3112.2020

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży papieru i celulozy 3 412 576 2 847 450

 Przychody ze sprzedaży 3 412 576 2 847 450

Koszt własny sprzedaży (2 704 647) (2 305 659)

Zysk/(strata) ze sprzedaży 707 929 541 791

Koszty sprzedaży (381 287) (336 524)

Koszty ogólnego zarządu (103 080) (76 348)

Pozostałe przychody operacyjne 73 749 65 280

Pozostałe koszty operacyjne (52 741) (35 957)

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 244 570 158 242

Przychody finansowe 3 435 710

Koszty finansowe (24 890) (36 633)

Zysk/(strata) brutto 223 115 122 319

Podatek dochodowy (47 208) (18 734)

Zysk/(strata) netto za rok obrotowy 175 907 103 585

Przypadający:

Akcjonariuszom jednostki dominującej 127 154 111 070

Akcjonariuszowi niekontrolującemu 48 753 (7 485)

175 907 103 585

Zysk/(strata) na jedną akcję:

– podstawowy z zysku/(straty) przypadającego  
akcjonariuszom jednostki dominującej

1,84 1,60

– rozwodniony z zysku przypadającego  
akcjonariuszom jednostki dominującej

1,84 1,60
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Skonsolidowane sprawozdanie  
z sytuacji finansowej

NA 31.12.2021
NA 31.12. 2020

DANE 
PRZEKSZTAŁCONE

NA 01.012020
DANE 

PRZEKSZTAŁCONE

Aktywa trwałe    

Rzeczowe aktywa trwałe 1 155 280 1 085 121 979 851

Nieruchomości inwestycyjne 2 978 3 086 4 128

Aktywa niematerialne 56 667 43 251 38 471

Wartość firmy 9 421 9 656 –

Udziały we wspólnych przedsięwzięciach 2 943 1 678 1 412

Inne aktywa finansowe 59 858 26 279 32 389

Inne aktywa niefinansowe 300 315 308

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 14 303 25 117 24 346

AKTYWA TRWAŁE OGÓŁEM 1 301 750 1 194 503 1 080 905

Aktywa obrotowe    

Zapasy 402 868 365 491 353 774

Należności z tytułu dostaw  
i usług oraz pozostałe należności

402 530 297 543 302 121

Należności z tytułu podatku  
dochodowego od osób prawnych

8 409 5 209 5 324

Inne aktywa niefinansowe 8 424 6 149 8 909

Inne aktywa finansowe 97 358 12 188 18 835

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 167 927 255 563 265 885

AKTYWA OBROTOWE OGÓŁEM 1 087 516 942 143 954 848

SUMA AKTYWÓW 2 389 266 2 136 646 2 035 753

AKTYWA
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PASYWA

NA 31.12.2021
NA 31.12. 2020

DANE 
PRZEKSZTAŁCONE

NA 01.012020
DANE 

PRZEKSZTAŁCONE

Kapitał własny
Kapitał własny (przypadający  
akcjonariuszom jednostki dominującej)

Kapitał podstawowy 69 288 69 288 69 288

Kapitał zapasowy 407 976 407 976 407 976

Pozostałe kapitały rezerwowe 201 226 160 376 139 035

Różnice kursowe z przeliczenia 7 534 15 827 (28 863)

Zyski zatrzymane / Niepokryte straty 226 113 96 510 19 473

912 137 749 977 606 909

Udziały niekontrolujące 330 859 283 056 263 619

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 1 242 996 1 033 033 870 528

Zobowiązania długoterminowe
Oprocentowane kredyty,  
obligacje i pożyczki 

161 210 211 094 233 745

Rezerwy 1 346 1 379 1 223

Zobowiązania pracownicze 111 993 135 994 123 719

Pozostałe zobowiązania finansowe 29 153 30 050 29 523

Rezerwa z tytułu odroczonego  
podatku dochodowego

106 633 71 448 70 823

Dotacje i przychody rozliczane w czasie 13 870 14 631 18 094

424 205 464 596 477 127

Zobowiązania długoterminowe

Oprocentowane kredyty,  
obligacje i pożyczki 

84 489 136 278 149 983

Rezerwy 494 116 4 171

Pozostałe zobowiązania finansowe 12 170 12 148 11 608

Zobowiązania z tytułu dostaw  
i usług oraz pozostałe zobowiązania

506 812 367 751 424 430

Zobowiązania pracownicze 107 028 106 069 91 367

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 3 914 11 037 4 284

Dotacje i przychody rozliczane w czasie 7 158 5 618 2 255

722 065 639 017 688 098

ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 146 270 1 103 613 1 165 225

SUMA PASYWÓW 2 389 266 2 136 646 2 035 753
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Skonsolidowane sprawozdanie 
z przepływów pieniężnych

OKRES
12 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY 
31.12.2021

OKRES
12 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY 
31.12.2020

DANE 
PRZEKSZTAŁCONE

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk/(strata) brutto 223 115 122 319

Korekty o pozycje:

Amortyzacja 114 672 113 126

Utrata wartości aktywów niefinansowych (31 486) -

Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych 3 200 1 608

Odsetki, netto 17 804 19 127

Zyski/(strata) na działalności inwestycyjnej 647 277

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności  
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności

(114 759) 39 918

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów (44 459) 23 291

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań  
z wyjątkiem kredytów, pożyczek, obligacji  
oraz pozostałych zobowiązań finansowych

139 265 (73 615)

Zmiana stanu aktywów niefinansowych (7 506) (7 625)

Zmiana stanu rezerw 1 295 (3 185)

Podatek dochodowy zapłacony (31 178) (11 514)

Zmiana stanu rezerw emerytalnych i zobowiązań pracowniczych (5 707) (7 133)

Zmiana stanu dotacji i przychodów rozliczanych w czasie 1 040 (3 321)

Certyfikaty w kogeneracji i prawa do emisji CO2 (8 658) (1 832)

Zmiana w rozliczeniu zrealizowanych kontraktów forward (18 811) –

Pozostałe (281) 23

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 238 193 211 464
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OKRES
12 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY 
31.12.2021

OKRES
12 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY 
31.12.2020

DANE 
PRZEKSZTAŁCONE

Przepływy środków pieniężnych  
z działalności inwestycyjnej

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych 
 i aktywów niematerialnych

911 1 349

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych  
i aktywów niematerialnych

(159 874) (136 499)

Nabycie jednostki zależnej – (6 089)

Inne wydatki/wpływy inwestycyjne (550) –

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (159 513) (141 239)

Przepływy środków pieniężnych  
z działalności finansowej

Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym 18 332 –

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (12 179) (10 514)

Spłata innych zobowiązań finansowych 1 422

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek, kredytów i obligacji 214 642 15 266

Spłata pożyczek, kredytów i obligacji (328 976) (87 519)

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom AP SA (20 786) –

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom niekontrolującym (15 178) –

Odsetki zapłacone (17 924) (18 605)

Pozostałe – –

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (162 068) (100 950)

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów

(83 388) (30 725)

Różnice kursowe netto (4 248) 20 403

Środki pieniężne na początek okresu 255 563 265 885

Środki pieniężne na koniec okresu 167 927 255 563
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