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1. Informacje o spółce. 
 

Karton-Pak Spółka Akcyjna prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej zawiązanej aktem 

notarialnym w dniu 25.09.1991 roku przed Notariuszem Aleksandrą Romanowską 

(Repertorium nr 1979/1991) w Zielonej Górze. Rejestracja sądowa nastąpiła w dniu 

06.11.1991.  

Siedzibą spółki jest Nowa Sól ul. Hutnicza 10-12. Spółka jest zarejestrowana w Polsce i 

aktualnie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000 175333 

Spółce nadano numer statystyczny REGON 970030056 oraz otrzymała numer identyfikacji 

podatkowej NIP 925-000-43-57. 

Według statutu Spółki przedmiotem działania Spółki jest:  

• Produkcja papieru i wyrobów z papieru, 

• Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

• Transport lądowy oraz transport rurociągowy, 

• Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 

• Działalność wydawnicza, 

• Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 

• Wynajem i dzierżawa, 

• Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Podstawowym przedmiotem działania spółki jest produkcja opakowań jednostkowych z 

nadrukiem wielobarwnym z kartonu i tektury. 

Spółka zorganizowana jest w postaci przedsiębiorstwa przemysłowego dwuzakładowego – 

pierwszy z zakładów zlokalizowany jest w Nowej Soli przy ul. Hutniczej, drugi z zakładów 

zlokalizowany jest w Nowej Soli przy ulicy Śląskiej.  

Firma działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (KSH). 
Czas trwania działalności spółki jest nieograniczony. 

W Spółce od roku 2006 funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący 
swoim działaniem każdą jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa. System ten 
zbudowany został w oparciu o następujące normy: 

•  Norma ISO 14001:2015, norma związana z zarządzaniem środowiskiem, wdrożona i 
nieprzerwanie certyfikowana od 2006 roku. Ostatni audyt recertyfikujący sprawdzający, 
miał miejsce we wrześniu 2021 r. 

•  Normy PEFC i FSC®, są to normy związane z zarządzaniem zrównoważoną gospodarką 
leśną. Aby zapewnić zgodność z wymaganiami obu norm i ograniczyć do minimum 
możliwość wystąpienia błędu ludzkiego dostosowaliśmy do wymagań norm nasz system 
ERP, dzięki czemu większość czynności produkcyjnych, magazynowych, a także 
związanych z fakturowaniem i wysyłką wyrobu gotowego odbywa się automatycznie. 
Normy PEFC i FSC® są nieprzerwanie certyfikowane od stycznia 2013 roku. Ostatni audyt 
sprawdzający miał miejsce w listopadzie 2021 r. 

• BRC/Iop , norma dedykowana producentom opakowań do żywności. Najważniejszy i 
najtrudniejszy do utrzymania i wdrożenia standard. Spełnienie jej wymagań postawiło 
przed Spółką szereg różnych wyzwań zarówno związanych z inwestycjami w 
infrastrukturę (między innymi budowa nowego budynku socjalnego), jak i z pracą nad 
świadomością pracowników (między innymi wiele szkoleń oraz inspekcji higienicznych).  
Wdrażanie tej normy rozpoczęliśmy w roku 2011, a zakończyliśmy pierwszą certyfikacją w 



 

 
 
 
 
 
 
 

grudniu 2013, ostatni audyt miał miejsce w czerwcu 2021 roku  dla Zakładu 
Produkcyjnego na ulicy Hutniczej i Zakładu Produkcyjnego na ulicy Śląskiej. 

 

2. Informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej Spółki 

 

W 2021 roku Zarząd spółki stanowili: 

• Jerzy Sarama - Prezes Zarządu, 

• Konstanty Narejko - Dyrektor Finansowy Członek Zarządu, 
 

W 2021 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

• Renata Baczańska - Przewodniczący, 

• Beata Borowicka - Członek Rady, 

• Kazimierz Borowiecki  – Członek Rady. 
 

3. Istotne zmiany w obrębie kapitałów w 2021 roku.  
 

W 2021 roku nie wystąpiły zmiany w obrębie kapitałów.  

4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółki, jakie miały miejsce w roku 
obrotowym 2021 a także po jego zakończeniu do dnia sprawozdania finansowego.  

 

Zdaniem Zarządu w okresie, którego dotyczy raport nie wystąpiły istotne zdarzenia, które 

miały wpływ na działalność spółki. Również po zakończeniu roku obrotowego tj. po dacie 

31.12.2021 nie wystąpiły istotne zdarzenia wpływające na działalność spółki. 



 

 
 
 
 
 
 
 

5. Inwestycje w 2021 roku oraz przewidywany rozwój spółki 
 

Celem strategicznym spółki jest umocnienie pozycji na rynku krajowym oraz dynamiczny 
wzrost eksportu. Spółka od lat konsekwentnie realizuje tę strategię poprzez pozyskiwanie 
nowych klientów oraz wzrost mocy produkcyjnych w wyniku inwestycji.  

W roku 2021 spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 43 mln zł. Po 
budowie zakładu na ul. Śląskiej i jego wyposażeniu są to największe nakłady w ostatnich 
latach.  

Na wielkość 43 mln zł składały się głównie: 

- zakup maszyny offsetowej Rapida 145-7+L – wartość 19,0 mln zł,  

- zakup maszyny sztancującej Mastercut 145 PER 2.0 – wartość 12,5 mln zł 

- zakup przekrawacza Pasaban II KB 2100 – wartość 7,6 mln zł 

Zakup powyższych maszyn był sfinansowany przy pomocy leasingu. Poniesione nakłady 
inwestycyjne oraz zaciągnięte znaczne zobowiązania leasingowe spowodowały 
pogorszenie niektórych wskaźników ekonomicznych.  

Pozostałość nakładów stanowiły drobniejsze nakłady związane ze strukturą 
teleinformatyczną, modernizacją monitoringu, zakupem urządzeń, zakupem 
oprogramowania,  itd.  

W 2022 roku spółka zaplanowała oddanie maszyny do produkcji słomek Dolea Straw 
Machine D250e o wartości  365 tys. EUR z firmy Dolea Oy (część nakładów została 
poniesiona w 2021 roku).  

Pozostałe nakłady w 2022 roku będą miały charakter modernizacyjno – odtworzeniowy.  

 

6. Aktualna sytuacja finansowa 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Wybrane dane finansowe ukazujące sytuację finansową spółki, przedstawia poniższa 
tabela. 

Wybrane dane finansowe (w tys. zł) 2020 2021 
Zmiana w 

tys. zł 
Dynamika 

w % 

Przychody ze sprzedaży produktów 208 575,00 226 003,00 17 428,00 108,36% 

Zysk operacyjny (EBIT) 17 955,00 15 250,00 -2 705,00 84,93% 

EBITDA 37 010,00 33 753,00 -3 257,00 91,20% 

Zysk netto 10 836,00 10 605,00 -229,00 97,88% 

Aktywa trwałe 115 119,00 139 752,00 24 633,00 121,40% 

Zobowiązania długoterminowe 46 926,00 62 379,00 15 453,00 132,93% 

Zobowiązania krótkoterminowe 56 658,00 73 053,00 16 395,00 128,94% 

Kapitał własny 87 263,00 97 869,00 10 606,00 112,15% 

 

Dane finansowe za 2021 rok wskazują m.in. na: 

• Wzrost wielkości sprzedaży o 17.428 tys. zł (przyrost o 8,36%) 

• Spadek EBIT o 2.705 tys. zł (spadek o 15,07%) 

• Spadek EBITDA o 3.257 tys. zł (spadek o 8,80%) 

• Spadek zyskowności netto o 229 tys. zł (spadek o 2,12%) 

• Wzrost aktywów trwałych o 24 633 tys. zł (wzrost o 21,40%)  

• Wzrost zobowiązań długoterminowych o 15.453 tys. zł (32,93%) 

• Wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 16.395 tys. zł (28,94%) 

• Wzrost kapitałów własnych o 10.606 tys. zł (12,15%) 
 

Zmiany w wynikach spółki w 2021 roku wynikały głównie z następujących przesłanek 
wpływających pozytywnie na powyższe wielkości: 

• w 2021 roku nastąpił kolejny bardzo duży przyrost sprzedaży – za 2021 rok 
ostateczna wielkość sprzedaży wyniosła ponad 226 mln zł i był to najwyższy poziom 
sprzedaży w całej historii spółki. Sprzedaż za 2021 rok była wyższa o 17.428 tys. zł i 
procentowo o 8,36% w stosunku do 2020 roku. Wzrost ten spowodował korzystne 
relacje w obrębie wielu kategorii ekonomicznych jak i szeregu wskaźników 
finansowych,  



 

 
 
 
 
 
 
 

• dalszy rozwój sprzedaży eksportowej – eksport ogółem również osiągnął rekordowy 
poziom i wyniósł w 2021 roku 110.108 tys. zł i był o 15.951 tys. zł (17%) wyższy w 
stosunku do 2020 roku gdzie zanotowaliśmy 94.157 tys. zł sprzedaży eksportowej. 
Udział eksportu w sprzedaży ogółem wyniósł 48,72%. Skala przyrostu sprzedaży 
eksportowej była bardzo wysoka. Nadmienić również należy, że znaczna część 
sprzedaży dla kontrahentów krajowych jest realizowana w walucie EUR. W 2021 
roku było to blisko 29%. Ostatecznie udział sprzedaży eksportowej i krajowej w EUR 
wyniósł w 2021 roku 77,6% i był to rekordowy wynik.     

• Bardzo wysoka kwota amortyzacji – za 2021 rok amortyzacja wyniosła 18.503 tys. zł 
i była nieco niższa od amortyzacji z 2020 roku (o 552 tys. zł - spadek o 2,9 %  z 
poziomu 19.055 tys. zł).   
Amortyzacja wraz z wygenerowanym zyskiem operacyjnym spowodowała, że  
EBITDA osiągnął kolejny raz wynik powyżej 30 mln zł i ostatecznie wyniósł  33.753 
tys. zł i był o 3.257 tys. zł (spadek o 8,8%) niższy od poziomu 37.010 tys. zł  
osiągniętego w 2020 roku. 

Również środki własne pozostające w firmie (amortyzacja + zysk netto) osiągnęły 
bardzo wysokie notowania - 29,1 mln zł - nieznacznie niższe od wypracowanych w 
roku 2020 (spadek o 0,8 mln zł). 

• w 2021 roku zaistniały również bardzo negatywne tendencje cenowe w obrębie 
kosztów zakupu surowca – będzie to omówione w dalszej części sprawozdania. 

W 2021 roku wybrane wskaźniki kształtowały się następująco: 

Wybrane wskaźniki 2020 2021 Zmiana  
Dynamika 

w % 

Złota reguła bilansowa 75,80 70,03 -5,77 92,39% 

Srebrna reguła bilansowa 119,41 117,52 -1,89 98,42% 

Płynność bieżąca 1,39 1,34 -0,06 95,75% 

Stopa zwrotu ROE 13,24 11,46 -1,78 86,54% 

Rotacja zapasów 14,82 21,44 6,62 44,66% 

Wskaźnik zadłużenia 0,55 0,59 0,04 6,74% 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Powyższe wskaźniki wskazują, że sytuacja finansowa spółki jest dobra.  

Zyskowności (marże) osiągane przez spółkę obrazuje poniższa tabela: 

Zyskowności/marże 2020 2021 Zmiana  
Dynamika 

w % 

Zyskowność na poziomie zysku ze sprzedaży EBIT 8,61% 6,75% -1,86% 78,38% 

Zyskowność EBITDA 17,74% 14,93% -2,81% 84,17% 

Marża zysku brutto 6,14% 5,40% -0,74% 87,97% 

Marża zysku netto 4,97% 4,53% -0,44% 91,17% 

 

Zarówno wybrane wskaźniki jak i wskaźniki obrazujące zyskowność/marże spółki były w 
2021 roku nieznacznie gorsze od osiągniętych w 2020 roku. Pogorszenie wskaźników 
związane było z realizacją dużych inwestycji, zaciągnięcia znacznych zobowiązań 
leasingowych oraz negatywną sytuacją w dziedzinie zakupu surowca omówioną szerzej 
przy wewnętrznych i zewnętrznych czynnikach ryzyka i zagrożeniach . 

Wskaźniki są oceniane przez Zarząd jako dobre.  

W 2021 roku wystąpiło w spółce również szereg zmian, które zainicjowano lub 
kontynuowano m.in.: 

• zmiany w dziedzinie doskonalenia procedur, dokumentacji 

• aktualizacja systemów informatycznych.  
 

7. Informacja o rynkach zbytu i przewidywanej sytuacji finansowej 
 

W roku 2021 spółka zanotowała dynamiczny wzrost sprzedaży (o ponad 17,4 mln zł i 

8,4%). Sprzedaż przekroczyła próg 220 mln zł i ostatecznie wyniosła 226.003 tys. zł.   

Część przyrostu sprzedaży była wynikiem podwyżek cen wyrobów wynikających z 

podwyżek cen surowca oraz zmiany asortymentu sprzedaży (wzrost udziału wyrobów 



 

 
 
 
 
 
 
 

wykonanych z droższych surowców z włókien pierwotnych, spadek udziału wyrobów 

wykonanych z tańszych surowców makulaturowych).  

Wzrost wynikał również ze zwiększonego zapotrzebowania naszych stałych klientów, 

ale przede wszystkim rozwoju eksportu, który był możliwy wyłącznie dzięki nowym 

mocom produkcyjnym zainstalowanym w zakładzie przy ulicy Śląskiej.  

Mimo ciągłych zawirowań w gospodarce polskiej i światowej spółka w znacznym 

stopniu przekroczyła zakładany w budżecie poziom sprzedaży. Pomogła tu zdaniem 

Zarządu wypracowana od lat struktura sprzedaży – w 2021 roku ponad 94% sprzedaży 

była skierowana dla przemysłu spożywczego, czyli branży najbardziej rozwojowej, o 

stabilnym popycie. 

Prognozujemy, że w porównaniu z rokiem ubiegłym spółka powinna w 2022 roku 

osiągnąć sprzedaż na poziomie powyżej 260 mln zł. Planujemy również osiągnięcie 

blisko 130 mln zł sprzedaży eksportowej. 

Przy tak założonym planie sprzedaży spółka powinna w 2022 roku wygenerować zysk 

brutto na poziomie około 12 mln zł oraz zysk netto na poziomie ok. 9,5 mln zł. Przy 

planowanej amortyzacji na poziomie ok. 16,0 mln zł EBITDA powinien ukształtować się 

na poziomie ok. 33 mln zł, a wielkość środków pozostających w spółce (amortyzacja + 

zysk netto) powinna osiągnąć poziom ok. 25,5 mln.   

Taki poziom w/w wielkości ekonomicznych powinien pozwolić na realizację 

zaplanowanych inwestycji, spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych 

kredytów bankowych i leasingu oraz finansowanie zwiększonych wielkości zapasów i 

należności.  

8. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Spółka nie prowadzi prac badawczo-rozwojowych.  

 

9. Ochrona środowiska 
 

Ze względu na to, że bardzo bliska jest nam troska o otaczające nas środowisko oraz mając 
na względzie nasze oddziaływanie na środowisko, w spółce podjęto szereg działań 
mających na celu zminimalizowanie tego wpływu. Temu ma służyć cykl szkoleń, 
zwiększanie świadomości pracowniczej jak również zakup specjalistycznych urządzeń i 
maszyn przy pomocy, których wdrażamy ekologiczną technologię druku opakowań. Spółka 
posiada  również dwa tzw. certyfikaty środowiskowe tj. PEFC i FSC ®.    

 

10. Instrumenty finansowe 
 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta spółka, należą kredyty 
bankowe, kredyt w rachunku bieżącym, faktoring, leasing operacyjny. Podstawowym 
celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na bieżącą 
działalność spółki. Spółka posiada też aktywa finansowe, takie jak należności z tytułu 
dostaw i usług oraz środki pieniężne.  

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych spółki obejmują ryzyko 
stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd 
weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały 
opisane w skrócie poniżej. 

 

a. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko kredytowe 
Spółka zawiera umowy kredytowe, które oparte są na zmiennych stopach 
procentowych. W związku z tym spółka narażona jest na ryzyko zmian stóp 
procentowych. W 2021 roku od października do marca 2022 roku Rada Polityki 
Pieniężnej dokonała pięciu podwyżek stóp procentowych.  



 

 
 
 
 
 
 
 

Celem zabezpieczenia ryzyka zmiany stopy procentowej w 2022 na największy z 
kredytów złotowych związany z zakupem maszyn i urządzeń w marcu 2022 spółka 
dokonała przewalutowania kredytu z PLN na EUR. 

Zarząd stosuje politykę zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest 
monitorowana na bieżąco. Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi 
firmami o bardzo dobrej zdolności kredytowej. Ocena wiarygodności kredytowej jest 
przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów spółki w oparciu o wykupioną 
usługę monitoringu klientów w największej wywiadowni gospodarczej na świecie 
Dan & Bradstreet. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich 
klientów. Dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie spółki na 
ryzyko nieściągalności jest nieznaczne.  

 

b. Ryzyko istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności 
finansowej 
Zarząd monitoruje na bieżąco swoją płynność finansową, potrzeby inwestycyjne jak 
również potrzeby związane z koniecznością finansowania należności i zapasów. W 
działalności bieżącej opiera się na prognozowanych strumieniach przepływów 
pieniężnych z działalności operacyjnej oraz wynegocjowanych elastycznych 
narzędziach finansowania krótko i średnioterminowego. Celem spółki jest 
utrzymanie równowagi pomiędzy możliwościami płatniczymi i potrzebami 
finansowymi.  

Zarząd ocenia sytuację finansową jako dobrą a ryzyko związane z utratą płynności 
jako niewielkie. 

 

c. Ryzyko walutowe 
Kurs walut wpływa na działalność spółki zarówno od strony zakupowej jak i od strony 
sprzedażowej. Z jednej strony wysoki kurs złotego w stosunku do kursu euro pozwala 
na tańszy zakup kartonu w zagranicznych papierniach, z drugiej strony wpływa 



 

 
 
 
 
 
 
 

negatywnie na przychody spółki z tytułu sprzedaży opakowań na rynkach 
zagranicznych.  

Wielkość sprzedaży spółki na rynkach zagranicznych oraz w walucie EUR dla 
odbiorców krajowych wyniosła w 2021 roku ponad 175,4 mln złotych (77,6% 
sprzedaży ogółem).  

W ten sposób w 2021 roku za sprawą wysokiego eksportu i sprzedaży w kraju w EUR 
udało się wygenerować zauważalną nadwyżkę walutową. Można więc powiedzieć, 
że spółka w przypadku gwałtownych ruchów na rynku walutowym jest operacyjnie 
zbilansowana i nie narażona na ryzyko walutowe.  

d. Ryzyko związane z wojną w Ukrainie 

Konflikt zbrojny w Ukrainie oraz sytuacja polityczno-gospodarcza Rosji i Białorusi 
mogą wpłynąć na przyszłe wyniki i działalność spółki. Wojna już odbiła się m.in. na 
cenach gazu, energii, surowców i żywności.  

Kurs walutowy zanotował poziomy najwyższe od wielu lat. Niestety osłabienie 
złotówki może być długotrwałe i nieść dotkliwe skutki dla firm w postaci podwyżek 
cen szeregu materiałów czy usług, które są powiązane z walutą. 

Zarząd ocenia jednak to ryzyko jako relatywnie wysokie.  

 

e. Ryzyko związane z koronawirusem COVID-19 

Zarząd uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2021, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające 
dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania 
finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory Zarząd jednostki nie 
odnotował zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki.  

 

11.  Opis istotnych wewnętrznych i zewnętrznych czynników ryzyka i zagrożeń.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

a. Ryzyko związane z utratą kluczowych odbiorców. 
W 2021 roku 42,66 % przychodów było generowanych przez 5 odbiorców, przy czym 
14,30% przychodów było generowanych przez największego odbiorcę spółki. 
Wielkości te są wyższe w stosunku do 2020 roku (odpowiednio: 39,84% i 11,33%). 
Istnieje jednak potencjalne ryzyko utraty klientów, które mogłoby w istotny sposób 
wpłynąć negatywnie na wielkość przychodów i w konsekwencji na wynik finansowy. 
Zarząd ocenia jednak to ryzyko jako relatywnie niskie.  

 

b. Ryzyko związane z dostawą wadliwych opakowań.  
Ze względu na skalę działalności prowadzoną przez spółkę istnieje ryzyko, iż w 

wyniku wadliwego działania maszyn na liniach produkcyjnych, bądź w wyniku 

uszkodzeń w transporcie opakowań zamówionych przez odbiorcę, produkt nie 

będzie spełniał określonych kryteriów. Uszkodzenie bądź wprowadzenie wadliwego 

opakowania może niekorzystnie wpływać na postrzeganie spółki jako rzetelnego 

partnera biznesowego. Ponadto szkody spowodowane dostawą wadliwych 

opakowań mogą mieć wpływ na roszczenia finansowe ze strony odbiorców. Stopień 

narażenia na powyższe ryzyko jest mały. 

Zarząd przeciwdziała niniejszemu ryzyku poprzez stosowanie szeregu procedur. 

Dodatkowo spółka ubezpiecza się na wypadek takich zdarzeń. Powyższe działania 

skutecznie redukują niniejsze ryzyko, którego wystąpienie mogłoby negatywnie 

wpłynąć na wyniki finansowe.  

c. Ryzyko związane ze zmianami cen surowców. 
Podstawowym materiałem wykorzystywanym w działalności spółki jest karton. 
Udział kartonu w cenach wyrobów wynosi średnio 60-70% , ale są asortymenty 
gdzie jest to poziom przekraczający 75%).  

Sytuacja na rynku surowców papierniczych od połowy 2021 zmieniła się 
diametralnie. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Znaczący wzrost popytu spowodował całkowite wykorzystanie mocy produkcyjnych 
papierni, które zaczęły limitować przyjmowanie zamówień do ilości ustalonych w 
budżetach rocznych. 

Znaczną przewagę uzyskały duże międzynarodowe firmy (nasi klienci) , które same 
ustalają z papierniami roczne wolumeny. 

Niestety zabezpieczenie rosnących potrzeb tych firm negatywnie wpłynęło na 
sytuację pozostałych klientów, ponieważ masa towarowa pozostająca do 
dyspozycji na tzw. wolnym rynku znacznie się skurczyła. 

Sytuacja naszej firmy jest o tyle lepsza niż mniejszych przetwórców, że po pierwsze 
mamy zagwarantowane wolumeny dostaw przez naszych dużych klientów, a po 
drugie nasza pozycja rynkowa oraz długa historia współpracy z dostawcami 
pozwala na zabezpieczenie większych wolumenów w porównaniu do mniejszych 
konkurencyjnych firm. 

Z uwagi na bardzo długie terminy dostaw, sięgające 2 - 3 m-cy oraz konieczność 
zabezpieczenia bieżących potrzeb produkcyjnych zapasy surowców wzrosły do 
bardzo wysokiego poziomu. Wolumen wzrósł praktycznie o 100 %. 

Niewspółmiernie wzrosła również wartość zapasów ze względu na bardzo wysokie 
podwyżki cen surowców, które osiągnęły poziom 50-80% w ciągu ostatnich 12 m-
cy. 

Na przełomie I/II kwartału zapowiadane są kolejne znaczne podwyżki i papiernie 
mając pełne portfele zamówień testują na jakim poziomie rynek uzyska 
równowagę. 

Obawiamy się, że tak gwałtowny wzrost kosztów zakupu surowców, a co za tym 
idzie również wzrost cen opakowań, które z nich wytwarzamy spowoduje w 
dłuższym terminie znaczne ograniczenie popytu i uruchomi procesy  zastępowania 
drogich opakowań z tektury przez nieekologiczne, ale znacznie tańsze opakowania 
z folii. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Choć w ostatnim półroczu ceny kartonu wzrosły już o ok. 50-80%., to wciąż go 
brakuje, a jego europejscy producenci od połowy marca wprowadzają dodatkową 
opłatę z tytułu wzrostu cen energii, który jest częściowo wynikiem sytuacji w 
Ukrainie.  

 
d. Ryzyko podatkowe  

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób 
prawnych, fizycznych, czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym 
zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych 
regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również 
niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej 
przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między 
organami państwowymi i przedsiębiorstwami.  

Rozliczenia podatkowe oraz inne mogą być przedmiotem kontroli organów, które 
uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe 
kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te 
powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach 
o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą zostać 
poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu 
finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu 
ich wysokości przez organa skarbowe. 

Niestety w ocenie Zarządu zmiany dotyczące zmian podatkowych idą w 
niekorzystnym kierunku i niosą za sobą dodatkową pracochłonność (np. konieczność 
sporządzania dodatkowych informacji podatkowych, konieczność generowania i 
wysyłania plików JPK, ciągłe zmiany podatkowe i interpretacyjne itd.) 

Zarząd ocenia to ryzyko jako relatywnie znaczące.  

 
e. Stan gospodarki światowej i gospodarki polskiej. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Koniunktura w sektorze opakowań pozostaje w bezpośredniej relacji z ogólną 
sytuacją gospodarczą kraju i innych państw Europy, a w szczególności sytuacją 
branży spożywczej, która jest głównym odbiorcą wyrobów spółki. Kształtowanie się 
takich wielkości jak umacnianie się złotego względem innych walut, tempo wzrostu 
gospodarczego, mogą wpłynąć na parametry funkcjonowania spółki. 
Stopień narażenia na wyżej wymienione ryzyko w obecnej sytuacji wojny w Ukrainie 
jest znaczny. 

 

12. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym 
 

Wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym zawierają „Dodatkowe 
informacje i wyjaśnienia” do sprawozdania finansowego za 2021 rok.    

 

13. Informacja o zatrudnieniu 

 

Spółka w 2021 roku nie przeprowadzała żadnych zwolnień grupowych. Stan 
zatrudnienia na koniec roku zamknął się wielkością 294 osób i zmniejszył się o 11 osób 
w stosunku do końca 2020 roku.  

W 2022 roku spółka nie planuje zwolnień grupowych. Zatrudnienie powinno nieco 
ustabilizować się na dotychczasowym poziomie.  

 

Nowa Sól 27-05-2022  

 


