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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

KARTON-PAK SPÓŁKA AKCYJNA (“Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 6 listopada 1991 

roku. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175333 (data wpisu 

2003-10-09) 

Spółce nadano numer statystyczny REGON 970030056.  

Siedziba Spółki mieści się na ul. Hutnicza 10-12, 67-100 Nowa Sól. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Podstawowym przedmiotem działania spółki jest produkcja opakowań jednostkowych z nadrukiem 

wielobarwnym z kartonu i tektury. 

 

2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31.12.2021 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza 

na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na 

zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym 

na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią 

dotychczasowej działalności. 

 

3. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 

 

W roku obrotowym nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.  

 

4. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (W 

TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO.  

 

4.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości (publikacja: tekst jednolity z dnia 1 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 217)) [„Ustawa”]. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

4.2. Wartości niematerialne i prawne 

 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują 

one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. 

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu 

wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub 

kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów 

amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca 

po przyjęciu WNiP do używania, a jej zakończenie – z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z 

wartością początkową, lub przeznaczenia wartości niematerialnych i prawnych do sprzedaży bądź likwidacji. 

Odpisy amortyzacyjne dla WNiP ustala się zgodnie z Ustawą uwzględniając okres ich ekonomicznej 

użyteczności.  

4.3. Środki trwałe 

 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej 

pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego 

użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej lub nadwyżkę 

pierwszej opłaty nad opłatą roczną. Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Ostatnie 

przeszacowanie miało miejsce w dniu 1 stycznia 1995 r. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał 

z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży lub likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z aktualizacji 

wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy.  

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty 

eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli 

możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści 

ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim 

przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. 

Odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych ustala się zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając 

okres ich ekonomicznej użyteczności.  

 

4.4 Środki trwałe w budowie 

 

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 

ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 



 

 
 
 
 
 
 
 

wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki 

trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

 

 

4.5 Inwestycje 

 

4.5.1 Inwestycje w nieruchomości 

 

Inwestycje w nieruchomości wyceniane są – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości. 

Do inwestycji w nieruchomości obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania oraz 

budynki i budowle zalicza się takie nieruchomości, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które 

zostały nabyte lub wytworzone w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości oraz przychodów z 

wynajmu / oprocentowania. Aktualnie nie występują. 

 

 

4.5.2 Inwestycje w jednostkach podporządkowanych  

 

Inwestycje w jednostkach zależnych to znaczy jednostkach kontrolowanych, w jednostkach współzależnych, 

oraz w jednostkach stowarzyszonych są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o 

ewentualną utratę wartości. Aktualnie nie występują. 

 

4.5.3 Inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych) 

 

Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych wyceniane są 

według ceny (wartości) rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny 

sposób wg określonej wartości godziwej.  

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) 

rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Aktualnie nie występują.   

 

4.6 Leasing 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Spółka na dzień 31.12.2021 roku posiadała następujące środki trwałe w leasingu – trzy samochody osobowe, 

sklejarka Visionfold, okienkarka WPS1100, sklejarka Masterfold, automat sztancujący Visioncut, przekrawacz 

KB Cutter 2100,  maszyna offsetowa Rapida 145 7+L, automat sztancujący Mastercut 145.  

W przypadku tych umów leasingowych do celów rachunkowych wprowadzone są one na stan środków 

trwałych i umarzane wg obowiązujących stawek. Dla celów podatkowych kosztami są ponoszone raty 

leasingowe.  

 

4.7 Zapasy 

 

Zapasy materiałów są wyceniane według cen nabycia. 

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i 

stanu ujmowane są w następujący sposób: 

• materiały i towary – według ceny nabycia ustalonej metodą “pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.  

• produkty w toku - według kosztów bezpośrednich (cen nabycia)  kartonu (koszt surowca jest dominującą 

pozycją kosztów). 

• Wyroby gotowe – w trakcie roku są wyceniane po planowanym TKW a na koniec roku po rzeczywistym 

TKW (nie większym od cen sprzedaży netto). 

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od 

towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane 

z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.  

 

 

4.8 Należności krótko- i długoterminowe 

 

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której 

dotyczy odpis aktualizacyjny. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące 

ich wartość.  

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich 

wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych lub kosztów finansowych. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.9 Transakcje w walucie obcej 

 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po średnim kursie 

ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. 

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote 

polskie przy zastosowaniu odpowiednio kursu średniego ustalonego na dzień bilansowy dla danej waluty 

przez Narodowy Bank Polski. 

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów 

finansowych. 

  

4.10 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych  

 

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności 

wyceniane są według wartości nominalnej.  

Wykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków 

pieniężnych składa się z gotówki w kasie oraz gotówki na kontach bankowych o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna. 

 

4.11 Rozliczenia międzyokresowe 

 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

 

4.12 Kapitał zakładowy 

 

Kapitał zakładowy (akcyjny) jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi on 1.936.800 PLN 

 

4.13 Rezerwy 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 

wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego 

obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można 

dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.  

 

4.14 Kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania  

 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego 

wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki.  

Kredyty bankowe i pożyczki na dzień bilansowy wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia. 

Zobowiązania krajowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.    

Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu 

przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu. 

 

 

4.15 Koszty finansowania zewnętrznego 

 

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub 

ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. 

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

 

4.16 Odroczony podatek dochodowy  

 

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich 

różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a 

ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic 

przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku i niewykorzystanych 

strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że 

zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień 

bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do 



 

 
 
 
 
 
 
 

opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu 

odroczonego podatku. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem 

stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów 

zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy 

podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony - dla celów prezentacji - nie są 

kompensowane w bilansie. 

 

4.17 Instrumenty finansowe  

 

Instrumenty finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu 

(ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości 

początkowej.  

 

4.18 Pochodne instrumenty finansowe  

 

Instrumenty pochodne wykazywane przez Spółkę nie spełniają wymogów rachunkowości zabezpieczeń. 

Wyceniane są według wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych ujmowane są 

w rachunku zysków i strat. Na dzień bilansowy spółka posiada transakcję IRS stopy procentowej kredytu 

inwestycyjnego zaciągniętego na budowę zakładu. 

 

 

4.19 Wbudowane instrumenty pochodne 

 

Wyodrębnione wbudowane instrumenty pochodne wykazywane są jako instrumenty finansowe 

przeznaczone do obrotu. Wyceniane są według wartości godziwej a zmiany ich wartości ujmowane są w 

rachunku zysków i strat. Aktualnie nie występują. 

 

 

 

4.20 Trwała utrata wartości aktywów  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę 

wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do 

odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie 

równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty 

wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano 

przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest 

odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.  

 

 

4.21 Uznawanie przychodów 

 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści 

ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.  

 

4.21.1 Sprzedaż towarów i produktów 

 

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów 

bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, 

pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). 

 

4.21.2 Świadczenie usług 

 

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod 

warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów 

transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do 

wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu. 

 

 

4.21.3 Odsetki  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 

 

4.22 Dywidendy 

 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki 

uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.  

 

4.23 Wariant sporządzanego rachunku zysków i strat  

 

Na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy o rachunkowości spółka sporządza wariant porównawczy rachunku 

zysków i strat.  

 

4.24 Metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 

 

Na podstawie art. 48b ust. 1 Ustawy o rachunkowości spółka sporządza metodą pośrednią rachunek 

przepływów pieniężnych.  

 

 

 

Nowa Sól 27-05-2022 

 


