
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  

SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A. W ROKU 2014 

 
Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej d ziałalno ści w roku 
obrotowym 2014, zawieraj ące w szczególno ści wyniki oceny sprawozdania 
Zarz ądu z działalno ści Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, oraz ocen ę Rady Nadzorczej i 
ocen ę systemu kontroli wewn ętrznej jak równie ż systemu zarz ądzania 
ryzykiem istotnym dla Spółki.  
 

1.    Skład Rady Nadzorczej 

W roku 2014 Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie : 

■ Pan Rolf Olof Grundberg – Przewodnicz ący Rady Nadzorczej; 

■ Pan Rune Roger Ingvarsson – Członek Rady Nadzorczej ; 

■ Pan Thomas Onstad – Członek Rady Nadzorczej; 

■ Pan Mariusz Grendowicz – Członek Rady Nadzorczej; 

■ Pan Dariusz Witkowski – Członek Rady Nadzorczej; 

■ Pan Roger Mattsson – Członek Rady Nadzorczej powoła ny w dniu 16 
wrze śnia 2014 r. 

 
W dniu 16 wrze śnia 2014 roku, Pan Kjell Olsson zrezygnował z pełni enia 
funkcji Członka Rady Nadzorczej. 

W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014, fu nkcj ę 
Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej sprawował Pan Rolf Olof Grundb erg. 
 

2.  Działalno ść Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeks u spółek handlowych, 
a tak że w oparciu o Statutu Spółki oraz Regulamin Rady Na dzorczej Spółki 
z dnia 22 pa ździernika 2008 roku. W 2014 roku Rada Nadzorcza spr awowała 
stały nadzór nad działalno ści ą Spółki we wszystkich obszarach 
przedsi ębiorstwa. Szczególn ą uwag ę Rada Nadzorcza po świ ęciła analizie 
osi ąganych wyników finansowych, działaniom zmierzaj ącym do poprawy 
efektywno ści Spółki, zmianom w polityce sprzeda ży. 
 
Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoj ą działalno ść w 
trybie posiedze ń zwoływanych przez Przewodnicz ącego. Wszystkie 
posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez  Rad ę decyzje miały 
form ę uchwał lub zapisów w protokole posiedze ń. 
 



 

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 s tycznia 2014 r. do 
dnia 31 grudnia 2014 r., odbyły si ę cztery posiedzenia Rady Nadzorczej 
Spółki Arctic Paper S.A. w nast ępuj ących terminach: 
 
1.  12 lutego 2014 r.; 
2.  29 maja 2014 r.; 
3.  17 wrze śnia 2014 r.; 
4.  26 listopada 2014 r.. 
 
Wszystkie posiedzenia Rady Nadzowrczej były zwoływa ne prawidłowo. W 
posiedzeniach Rady Nadzorczej brali równie ż udział członkowie Zarz ądu 
Spółki: 

■ Prezes Zarz ądu Pan Wolfgang Lübbert, 

■ Członek Zarz ądu Pani Małgorzata Majewska- Śliwa, 

■ Członek Zarz ądu Pan Jacek Ło ś, 

■ Członek Zarz ądu Per Skoglund, 

■ Członek Zarz ądu Michał Sawka, powołany w dniu 12 lutego 2014 rok u. 
 
Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowi ązki kolegialnie, a tak że przy 
pomocy Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodze ń oraz Komitetu Ryzyka. 

Komitet Audytu 

Komitet Audytu działał w składzie: 

■ Pan Rolf Olof Grundberg; 

■ Pan Rune Ingvarsson; 

■ Pan Mariusz Grendowicz. 

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo  na rzecz Rady 
Nadzorczej w kwestiach wła ściwego wdra żania i kontroli procesów 
sprawozdawczo ści finansowej w Spółce, skuteczno ści kontroli wewn ętrznej 
i systemów zarz ądzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewident ami. 

Komitet Wynagrodze ń 

Komitet Wynagrodze ń działał w składzie: 

■ Pan Rolf Olof Grundberg; 

■ Pan Roger Mattsson. 

Podstawowym zadaniem Komitetu Wynagrodze ń jest doradztwo na rzecz Rady 
Nadzorczej w kwestiach polityki wynagrodze ń, polityki premiowej i 
innych spraw zwi ązanych z wynagradzaniem pracowników oraz członków 
organów Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej. 

Komitet Ryzyka 

Komitet Ryzyka działał w składzie: 

■ Pan Rolf Olof Grundberg; 

■ Pan Mariusz Grendowicz;  



 

■ Pan Dariusz Witkowski. 

Podstawowym zadaniem Komitetu Ryzyka jest doradztwo  na rzecz Rady 
Nadzorczej w kwestiach wła ściwego identyfikacji, oceny i kontroli 
potencjalnych ryzyk, czyli szans i zagro żeń realizacji celów 
strategicznych Spółki, ze szczególnym uwzgl ędnieniem ryzyka 
finansowego, zwi ązanego zarówno z czynnikami zewn ętrznymi (np. 
zmienno ści ą kursów walut, stóp procentowych, ogólnej sytuacji 
gospodarczej na świecie), jak równie ż wewnętrznymi (np. przepływy 
pieni ężne, zachowanie płynno ści, odchylenia od bud żetów i prognoz 
finansowych). 
 
3.  Ocena sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki w roku obrotowym 

2014 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotow y 2014 oraz 
wniosku Zarz ądu dotycz ącego podziału zysku wypracowanego przez Spółk ę 
w roku obrotowym 2014. 

Działaj ąc na podstawie Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowy ch oraz w 
zwi ązku z postanowieniami art. 18. 2 Statutu Spółki – R ada Nadzorcza 
dokonała analizy sporz ądzonych przez Zarz ąd i zbadanych przez biegłego 
rewidenta skonsolidowanego i jednostkowego sprawozd ania finansowego 
Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudn ia 2014 roku 
składaj ącego si ę z: 

■ Skonsolidowanego bilansu sporz ądzonego na dzie ń 31 grudnia 2014 
roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje s umę 1.762.790 
tysi ąca złotych oraz jednostkowego bilansu na dzie ń 31 grudnia 2014 
roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje s umę 936.635 
tysi ąca złotych, 

■ Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres o d dnia 1 stycznia 
2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazuj ącego zysk netto w 
wysoko ści 78.175 tysi ęcy złotych oraz jednostkowego rachunku zysków 
i strat za ten sam okres wykazuj ącego strat ę netto w wysoko ści 
25.110 tysi ęcy złotych, 

■ Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach  własnych za 
okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudn ia 2014 roku 
wykazuj ącego zwi ększenie stanu kapitałów własnych o kwot ę 53.539 
tysi ęcy złotych oraz jednostkowego sprawozdania ze zmian  w 
kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 201 4 roku do dnia 31 
grudnia 2014 roku wykazuj ącego zmniejszenie stanu kapitałów własnych 
o kwot ę 25.151 tysi ęcy złotych, 

■ Skonsolidowanego rachunku przepływów pieni ężnych za okres od dnia 1 
stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wyk azuj ącego 
zwi ększenie stanu środków pieni ężnych netto o kwot ę 41.873 tysi ęcy 
złotych oraz jednostkowego rachunku przepływów pien i ężnych za okres 
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 201 4 roku 
wykazuj ącego zwi ększenie stanu środków pieni ężnych netto o kwot ę 
9.589 tysi ęcy złotych , 

■ zasad (polityk) rachunkowo ści oraz dodatkowych not obja śniaj ących. 



 

Rada Nadzorcza zapoznała si ę z raportem i opini ą firmy Ernst & Young 
Audit Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą Spółka komandytowa 
podpisanymi przez biegłego rewidenta Roberta Klimac kiego, które 
potwierdziły, i ż zarowno skonsolidowane, jak i jednostkowe sprawozd anie 
finansowe we wszystkich istotnych aspektach:   

■ przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny 
wyniku finansowego działalno ści gospodarczej za okres od dnia 1 
stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, ja k te ż sytuacji 
maj ątkowej i finansowej badanej Spółki na dzie ń 31 grudnia 2014 
roku, 

■ zostało sporz ądzone prawidłowo, to jest zgodnie z Mi ędzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej, które zostały zatwierdzone 
przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksi ąg 
rachunkowych, 

■ jest zgodne z wpływaj ącymi na form ę i  tre ść sprawozdania 
finansowego (i) przepisami prawa reguluj ącymi przygotowanie 
sprawozda ń finansowych oraz (ii) postanowieniami statutu Spół ki. 

Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarz ądu z działalno ści 
Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarz ądu dotycz ącego pokrycia 
straty netto Spółki za rok obrotowy 2014. 

W wyniku przeprowadzonej oceny wyników sprawozdania  finansowego Spółki 
oraz sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki, oraz wniosku Zarz ądu w 
sprawie pokrycia straty netto, maj ąc na uwadze opini ę biegłego 
rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe za rok 
obrotowy 2014 oraz sprawozdanie Zarz ądu za rok obrotowy 2014 s ą zgodne 
z ksi ęgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktyczn ym. 

Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdanie , wyra ża swoj ą 
akceptacj ę dla działalno ści Zarz ądu w roku 2014 oraz rekomenduje 
Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkom Zarz ądu: Panu Wolfgangowi 
Lübbert, Pani Małgorzacie Majewskiej- Śliwa, Jackowi Ło ś, Panu Perowi 
Skoglund oraz Panu Michałowi Sawka absolutorium z w ykonania przez nich 
obowi ązków w roku obrotowym 2014. 

Po przeanalizowaniu wniosku Zarz ądu w sprawie pokrycia straty netto z 
kapitału zapasowego Spółki, Rada Nadzorcza akceptuj e ten wniosek i 
rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podj ęcie stosownej 
uchwały w sprawie pokrycia straty netto zgodnie z p ropozycj ą Zarz ądu. 

W opinii Rady Nadzorczej, rok 2014 był rokiem udany m dla Spółki. 
Warunki rynkowe okazały si ę mniej skomplikowane ni ż przewidywano, co 
pozwoliło Spółce zwiekszy ć swoj udział w rynku i poprawi ć na nim swoj ą 
pozycj ę, co z kolei znalazło swoje odzwierciedlenie w wyni kach. 
Spogl ądaj ąc na przyszło śc Spółki, Rada Nadzorcza pragnie podkresli ć 
potrzeb ę podj ęcia dalszych działa ń przez Zarz ąd w kierunku wzmacniania 
pozycji rynkowej, poszukiwania efektywno ści kosztowych i optymalizacji 
efektów synergii w działalno ści Grupy. Na szczególn ą uwag ę zasługuj ą 



 

zmieniaj ące si ę kursy walut, które mog ą mie ć du ży wpływ na wyniki 
Spółki w kolejnym roku. 

 
 

 
[Rolf Olof Grundberg, Przewodnicz ący; w imieniu Rady Nadzorczej Arctic 

Paper S.A.] 
 

   
 


