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GRUPA ARCTIC PAPER W I KWARTALE 2015: KONTYNUACJA WZROSTU
SPRZEDAŻY, REZERWA NA NALEŻNOŚCI OD PAPERLINX WPŁYWA NA
WYNIK FINANSOWY

W I kw. 2015 roku Grupa Arctic Paper wypracowała dobre wyniki
finansowe w porównaniu do wykazanych rok wcześniej. Wynik EBITDA
wyniósł 68,8 mln zł (wzrost o 42,2%), zysk operacyjny przekroczył 37,6
mln zł (wzrost o 94,6%), a zysk netto wyniósł 12,8 mln zł (wzrost o
44,2% w porównaniu do I kw. 2014). Przychody ze sprzedaży w I kw.
2015 roku wyniosły 836,2 mln zł wobec 804,5 mln w I kw. rok wcześniej
(wzrost o 3,9%).
Działalność spółki Rottneros, która osiągnęła bardzo dobre rezultaty, miała
pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy w I kw. 2015 roku.
Grupa Arctic Paper z wyłączeniem spółki Rottneros uzyskała przychody ze
sprzedaży w I kw. br. na poziomie 643,9 mln zł, czyli o ok. 4,4% wyższe niż
osiągnięte w I kw. roku 2014. W tym czasie Spółka zanotowała wynik EBITDA na
poziomie 16,8 mln zł (spadek o 47,4%), stratę operacyjną na poziomie 6,5 mln
zł (wobec zysku wynoszącego 10,6 mln zł w I kw. 2014) oraz stratę netto w
wysokości 21 mln zł (wobec 2,3 mln zł zysku rok wcześniej).
Na wyniki Grupy Arctic Paper uzyskane w I kw. 2015 wpływ miało zawiązanie
rezerwy w wysokości 15,3 mln zł. Było to podyktowane przewidywanym brakiem
spłaty należności handlowych na rzecz fabryk Arctic Paper ze strony spółek
PaperlinX UK, w których wszczęto procedury naprawcze.
Na wyniki Grupy w segmencie papieru miał wpływ także wzrost kosztów zakupu
celulozy wyrażonych w złotych o 12,8% w ujęciu rok do roku (o 8,4% w
porównaniu do IV kw. 2014 roku). Było to głównie związane z niekorzystną
relacją euro do dolara (spadek o 17,9% od I kw. 2014 oraz o 10,0% od IV kw.
2014).
To zminimalizowało korzyści wynikające z nieznacznego spadku cen celulozy
wyrażonych w dolarach w porównaniu do I kw. 2014 roku (spadek cen celulozy
krótkowłóknistej (BHKP) o 2,4% oraz cen celulozy długowłóknistej (NBSK)
o 1,1% (dane na podstawie FOEX)).
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Wolfgang Lübbert, Prezes Arctic Paper, powiedział: Sytuacja na rynku nadal jest
złożona oraz podlega dalszym zawirowaniom, również z powodu silnego dolara w
minionym kwartale. Jesteśmy w pełni świadomi, iż na rynku mogą się pojawić
kolejne wyzwania, dlatego kontynuujemy wprowadzanie usprawnień, których
celem jest ochrona i wzmocnienie pozytywnych efektów osiągniętych przez nas
od roku 2013. Współpraca z PaperlinX UK oraz konieczność utworzenia rezerwy
finansowej na należności od tej spółki miały wpływ na wyniki I kw. 2015 roku,
jak również rzutowały na proces budowania naszej stabilności finansowej.
Na koniec I kw. 2015 roku średnie ceny papierów wysokogatunkowych w Europie
nieznacznie wzrosły w porównaniu do I kw. rok wcześniej dla niepowlekanych
papierów bezdrzewnych – o +0,6%, natomiast dla papierów powlekanych
bezdrzewnych spadły o -1,2% w ujęciu rok do roku (wszystkie dane na
podstawie RISI).
W I kw. 2015 roku wolumen sprzedaży papieru Grupy Arctic Paper był o 2,6%
wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To zaowocowało umocnieniem
się pozycji Grupy na rynku, jako że dostawy papierów wysokogatunkowych na
rynku europejskim w I kw. 2015 roku były niższe w porównaniu do I kw. 2014
roku. W segmencie bezdrzewnych papierów niepowlekanych dostawy były niższe
o -4,3%, natomiast w segmencie bezdrzewnych papierów powlekanych były
niższe o -4,1% (wszystkie dane rynkowe na podstawie EuroGraph).
Wykorzystanie zdolności produkcyjnych Grupy Arctic Paper w tym okresie
wyniosło 95%.
Prezes Arctic Paper, Wolfgang Lübbert, podsumował: Na wyniki pierwszego
kwartału w pewnym stopniu miała już wpływ skomplikowana sytuacja na rynku.
W tym okresie skupialiśmy się na kontynuowaniu wysiłków zmierzających do
polepszenia efektywności oraz szybkości reakcji na zmiany rynkowe. Będziemy
nadal utrzymywać czujność i determinację, które kierowały naszymi działaniami
na przestrzeni ostatniego półtora roku.
Wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper (w tym wyniki Rottneros)
w I kw. 2015 r.
w tys. zł

I kw. 2015

I kw. 2014

Zmiana (%)

IV kw. 2014

Przychody ze
sprzedaży

836.240

804.492

3,9%

755.770

Zysk EBITDA

68.815

48.389

42,2%

54.778

Zysk operacyjny
(strata operacyjna)

37.611

19.325

94,6%

19.367

Zysk
(strata) netto

12.846

8.908

44,2%

21.410
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Wybrane wyniki finansowe
Rottneros) w I kw. 2015 r.

Grupy

Arctic

Paper

(z

wyłączeniem

w tys. zł

I kw. 2015

I kw. 2014

Zmiana (%)

IV kw. 2014

Przychody ze
sprzedaży

643.870

616.616

4,4%

622.447

Zysk EBITDA

16.853

32.036

-47,4%

31.136

Zysk operacyjny
(strata operacyjna)

(6.486)

10.656

n/a

7.195

Zysk
(strata) netto

(21.032)

2.325

n/a

(429)
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Małgorzata Freulich
M+G
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ARCTIC PAPER S.A. zalicza się do czołowych europejskich producentów
wysokogatunkowego papieru graficznego. Spółka produkuje powlekany i niepowlekany
papier bezdrzewny oraz niepowlekany papier drzewny dla wymagających klientów, wśród
których są drukarnie, wydawnictwa książek i prasy, agencje reklamowe, dystrybutorzy
papieru i firmy opakowaniowe. Portfolio produktowe obejmuje wiele znanych marek,
m.in. Amber, AP-Tec, Arctic, G-Print, Munken, L-Print i Pamo.
Spółka produkuje swoje wyroby w czterech papierniach:





Arctic
Arctic
Arctic
Arctic

Paper
Paper
Paper
Paper

Munkedals (Szwecja)
Grycksbo (Szwecja)
Kostrzyn (Polska)
Mochenwangen (Niemcy)

Łączne zdolności produkcyjne Spółki to ok. 800.000 ton papieru rocznie.
Moce produkcyjne zakładu Arctic Paper Kostrzyn sięgają 275.000 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, a także papier opakowaniowy.
Moce produkcyjne papierni Arctic Paper Munkedals to 160.000 ton rocznie. Zakład
wytwarza głównie wysokogatunkowe papiery niepowlekane bezdrzewne przeznaczone do
produkcji książek oraz do celów projektowych i reklamowych.
Roczne moce produkcyjne zakładu Arctic Paper Mochenwangen wynoszą 95.000 ton
papieru i 55.000 ton ścieru. Papiernia wytwarza głównie niepowlekany papier drzewny do
druku książek oraz papiery specjalistyczne, np. papier podkładowy do podłóg i papier do
produkcji tapet.
Arctic Paper S.A. jest głównym właścicielem spółki Rottneros AB, posiadającej dwie
celulozownie o łącznej zdolności produkcyjnej 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 170.000 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 i centrów dystrybucji odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek i
zarządzanie dostawami produktów Spółki. Arctic Paper S.A. posiada obecnie 14 biur
sprzedaży rozmieszczonych w całej Europie i zapewniających dotarcie na wszystkie rynki
europejskie.
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Spółka zatrudnia ok. 1.450 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 Stockholm
w Sztokholmie.
Więcej informacji na www.arcticpaper.com
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