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GRUPA ARCTIC PAPER PO I POŁOWIE 2016:  

STABILNE WYNIKI I WZROST EBITDA  

 

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za I połowę 2016 roku 
potwierdzają skuteczność obranej strategii. O konsekwentnej poprawie 
wyników świadczy m.in. wzrost EBITDA o 14,9% (z 116,9 mln zł do 

134,4 mln zł) w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku. 
Przychody za ten okres były o 2,8% wyższe i wyniosły 1,5 mld zł. 

W II kwartale 2016 roku wynik EBITDA Grupy Arctic Paper w segmencie 
papieru wzrósł do 29,4 mln zł, co oznacza poprawę o 29,2 mln zł w 
porównaniu z II kwartałem 2015 roku. Wynik EBITDA za I półrocze 2016 

roku wzrósł o 34 mln zł, w ujęciu rok do roku, osiągając wartość 60,2 
mln zł. 

 

Wyniki z wyłączeniem Rottneros 

Bez uwględniania Rottneros, przychody ze sprzedaży za II kwartał wyniosły 

539,6 mln zł, a za całe I półrocze 2016 osiągnęły poziom 1129,4 mln zł. Oznacza 

to, że nastąpiła poprawa w porównaniu z analogicznymi okresami 2015 roku 

(kiedy to przychody wyniosły odpowiednio 513,6 mln zł i 1076,7 mln zł i). Wzrost 

EBITDA o 34 mln zł (I półrocze) i o 29,2 mln zł (II kwartał) to kolejne dowody na 

stabilny początek 2016 roku.  

Rynek wysokiej jakości papieru graficznego, zarówno powlekanego, jak 

i niepowlekanego, w I półroczu nadal się kurczył, notując spadek o 5,4% w 

porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym oraz o 6,6% w 

porównaniu z II kwartałem 2015 roku. W porównaniu z 2015 r. Arctic Paper 

utrzymał wolumeny i ceny wysokiej jakości papieru na finansowo korzystnym 

poziomie, zachowując swoją silną pozycję na tym niszowym rynku.  

Per Skoglund, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Arctic Paper, tak skomentował 

pierwszą połowę 2016 roku: „Na stabilny wynik wpływ miał szereg czynników, 

m.in. skuteczne działania w ramach Programu Poprawy Rentowności 2105/2016. 

Na szczególną uwagę zasługuje skoncentrowanie się na zwiększaniu efektywności 

i większej elastyczności organizacyjnej. Szczególnie cieszą nas efekty programu 

osiągnięte przez zakłady w Szwecji” 

Per Skoglund dodał również, że „Pomimo nadal trudnych warunków rynkowych, 

pierwszy okres bieżącego roku był dla nas satysfakcjonujący. Jednocześnie kurs 

dolara do walut europejskich nadal kształtuje się na niekorzystnym dla nas 

poziomie.”  



Przychody ze sprzedaży papieru w II kwartale były o 8,4% wyższe w porównaniu 

z II kwartałem 2015 roku, a za I półrocze 2016 o 4,9% wyższe, niż za ten sam 

okres w 2015 roku. Przychody na tonę wzrosły odpowiednio o 8% w porównaniu 

z II kwartałem 2015 roku i o 1% w porównaniu z ubiegłym półroczem, m.in. 

dzięki skutecznej strategii cenowej.  

 

Całkowity wolumen produkcji w II kwartale 2016 r. wyniósł 158 tys. ton - czyli  

był wyższy o 4,6% niż w analogicznym okresie 2015 roku. Wolumen produkcji w 

I półroczu 2016 roku był natomiast wyższy o 0,7% w porównaniu z tym samym 

okresem rok wcześniej.  

 

Wyniki z uwzględnieniem Rottneros 

Na poziomie skonsolidowanym na wyniki Grupy wpłynęły ceny celulozy, ze 

względu na posiadane większościowe udziały w Rottneros AB. Dobre wyniki 

Rottneros, w obliczu spadających cen celulozy, zawdzięcza głównie programowi 

rozwoju „Agenda 500” oraz osiągniętej dzięki niemu zwiększonej wydajności.  

O jakości programu świadczy ustanowienie nowego rekordu produkcji  

w II kwartale: 100 tys. ton.  

 

Nowa struktura finansowania 

Trwają zaawansowane prace związane z potencjalnymi  zmianami w strukturze 

finansowania Grupy. Ich głównym celem jest osiągnięcie trwałej i stabilnej 

sytuacji finansowej, oraz zapewnienie ulepszonej struktury środków pieniężnych 

Grupy, charakteryzującej się większym stopniem elastyczności.  

„Naszym celem jest osiągnięcie stabilności finansowej, przy jednoczesnym 

utrzymaniu mobilności i szybkości reagowania niszowego podmiotu. Jesteśmy 

przekonani, że na tym skomplikowanym rynku nasze przewagi konkurencyjne 

będą się nadal umacniać i przyczyniać się do uzyskiwania stabilnych wyników. 

Zmiana struktury finansowania ma kluczowe znaczenie w długoterminowym 

planie dla Grupy Arctic Paper i mamy nadzieję, że uda nam się ją wdrożyć w 

2016 roku” - powiedział Per Skoglund, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu.   

 

  



Wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper (w tym wyniki Rottneros) 
w I połowie 2016 r. 

W TYS. ZŁ I połowa 2016 I połowa 2015 zmiana (%) 

Przychody ze 

sprzedaży 1 499 825 1 459 352  +2,8% 

Zysk EBITDA 134 364 116 898 +14,9% 

Zysk EBIT 75 081 62 825 +19,5% 

Zysk netto* 36 672 51 890 -29,3% 

Zysk netto 30 332 25 944 +16,9% 

 

Wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper (z wyłączeniem wyników 
Rottneros) w I połowie 2016 r. 

W TYS. ZŁ I połowa 2016 I połowa 2015 zmiana (%) 

Przychody ze 

sprzedaży 1 129 401 1 076 702 +4,9% 

Zysk EBITDA 60 181 26 189 +129,7% 

Zysk EBIT 20 129 -12 254 
- 

Zysk netto* 13 239 -2 489 
- 

Zysk netto 6 899 -28 435 
- 

 

*wyniki z działalności kontynuowanej - Zarząd podtrzymuje intencję sprzedaży fabryki Arctic Paper 

w Mochenwangen, w związku z czym jej wyniki zostały wyłączone ze skonsolidowanego rachunku 
zysków i strat oraz, zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 

wykazane odrębnie, jako działalność niekontynuowana. 
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ARCTIC PAPER S.A. jest jednym z wiodących europejskich producentów 

wysokogatunkowego papieru graficznego. Spółka produkuje powlekany i niepowlekany 

papier bezdrzewny dla wymagających klientów, wśród których są drukarnie, 

wydawnictwa książkowe i prasowe, agencje reklamowe, dystrybutorzy papieru i firmy 

opakowaniowe. Jej oferta produktowa obejmuje wiele znanych marek, takich jak Amber, 

Arctic, G-Print  czy Munken. 

Spółka produkuje swoje wyroby w trzech papierniach: 

• Arctic Paper Munkedals (Szwecja) 

• Arctic Paper Grycksbo (Szwecja) 

• Arctic Paper Kostrzyn (Polska) 

 

Łączne zdolności produkcyjne wynoszą Spółki ponad 700.000 ton papieru rocznie. 

Moce produkcyjne zakładu Arctic Paper Kostrzyn sięgają 285.000 ton rocznie. Zakład 

produkuje niepowlekany papier bezdrzewny służący do druku broszur, formularzy, 

książek i kopert. 

Papiernia Arctic Paper Grycksbo może wyprodukować 260.000 ton papieru rocznie. 

Wytwarza papier powlekany stosowany do druku czasopism, materiałów na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, książek, plakatów i map. 

Moce produkcyjne papierni Arctic Paper Munkedals to 160.000 ton rocznie. Zakład 

wytwarza głównie wysokogatunkowe bezdrzewne papiery niepowlekane przeznaczone do 

produkcji książek oraz do celów projektowych i reklamowych. 

Arctic Paper S.A.  jest głównym, posiadającym 51% akcji, właścicielem firmy Rottneros 

AB, której dwie celulozownie mają łączne zdolności produkcyjne na poziomie ok. 400.000 

ton masy celulozowej rocznie. Celulozownia w Vallvik, o zdolności produkcyjnej 240.000 

ton rocznie, wytwarza dwa rodzaje długowłóknistej celulozy siarczanowej. Celulozownia w 

Rottneros, o zdolności produkcyjnej 160.000 ton rocznie, produkuje przede wszystkim 

dwa rodzaje masy włóknistej mechanicznej: ścier i masę chemotermomechaniczną 

(CTMP). 

Ważnym elementem struktury Spółki, wyróżniającym Arctic Paper na tle konkurencji, jest 

sieć biur sprzedaży odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek i zarządzanie dostawami 

produktów Spółki. Arctic Paper S.A. posiada obecnie 14 takich biur rozmieszczonych w 

całej Europie i zapewniających dotarcie na wszystkie rynki europejskie. 

Spółka zatrudnia ok. 1.250 pracowników (liczba ta nie obejmuje pracowników Rottneros 

AB), a jej główna siedziba znajduje się w Polsce.  

Największym udziałowcem Arctic Paper S.A. jest szwedzka firma Nemus Holding AB. Od 

października 2009 r. akcje Arctic Paper S.A. notowane są na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie, a od grudnia 2012 r. również na rynku NASDAQ w 

Sztokholmie.  
 

www.arcticpaper.com 

 
 

http://www.arcticpaper.com/

