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PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY1 7 2 1 Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2 8 2 9 Z
PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2 8 9 3 Z
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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. Wartości
niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Patenty, licencje, znaki firmowe 0-2 lata
Oprogramowanie komputerowe 0-2 lata
Inne wartości niematerialne i prawne 0-2 lata
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym
korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest
obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.4.3. Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. 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. Ostatnie przeszacowanie miało miejsce w dniu 1 stycznia 1995 roku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka posiada środki trwałe, które podlegały przeszacowaniu.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, 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.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się
następująco:
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10-40 lat
Urządzenia techniczne i maszyny 3-10 lat
Środki transportu 3-7 lat
Inne środki trwałe 5-10 lat
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,50 tysięcy złotych odnoszone są jednorazowo w koszty.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym
korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest
obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualna
nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.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.
Jednostki powiązane
Spółka przez jednostki powiązane rozumie dwie lub więcej spółek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej, gdzie grupa kapitałowa rozumiana jest jako jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi.
. Aktywa finansowe
Aktywa 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 tych instrumentów finansowych.
Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:
Kategoria Sposób wyceny
1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
2. Pożyczki udzielone i należności własne Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej,
wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty
3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat oraz w kapitale z aktualizacji wyceny do momentu sprzedaży inwestycji lub obniżenia się jej wartości. W
tym momencie łączny zysk lub strata z tytułu aktualizacji wyceny jest odnoszony na rachunek zysków i strat
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest
szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie
uznanych za poprawne.
Pochodne instrumenty finansowe niebędące instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane jako aktywa albo zobowiązania przeznaczone do obrotu.
Trwała utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. 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.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:
1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania
stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub
portfel podobnych składników aktywów finansowych,
2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień
wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia
ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych,
3) w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej
rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.
Leasing
Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasingu opłaty leasingowe
zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej (w tym: ogólnego zarządu lub sprzedaży ) lub pozostałej działalności operacyjnej.
Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których oddaje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków środki trwałe przez uzgodniony okres.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako przychody ze sprzedaży usług w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Zależnie od tego, czy leasing stanowi
podstawową działalność Spółki czy nie, przychód z tytułu opłat leasingowych stanowi przychód działalności operacyjnej lub pozostałej działalności operacyjnej. Środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne stanowiące przedmiot takiego leasingu
operacyjnego są ujmowane w bilansie w aktywach trwały.
Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz ceny sprzedaży netto.
Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
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 aktywów do
sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.
Należności handlowe 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 aktualizujący.
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.
Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice
kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:
31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku
USD 4,0600  3,7584
EUR 4,59944,6148
NOK 0,4608 0,4400                                                                                   
Kurs średni został obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązującyhc na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie ogłoszony przez Narodowy Bank Polski            
Kurs średni w okresie               2021PLN   2020PLN
Kurs wymianu USD na PLN        3,8629    3,9045
Kurs wymianu EUR na PLN         4,5674   4,4742
Kurs wymiany GBP na PLN         5,3117   5,0003
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.
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.
Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji,
kwota zapłaty za akcje jest wykazywana w bilansie w pozycji „akcje”.
Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finansowych.
Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane w księgach rachunkowych i w bilansie jako podział zysku dokonany w ciągu roku obrotowego.
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.
Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest w wysokości prognozowanych kosztów restrukturyzacji działalności jednostki. Wysokość rezerwy jest wówczas oszacowana w oparciu o najlepsze dostępne dane dotyczące bezpośrednich nakładów, które
zostałyby poniesione w wyniku restrukturyzacji i które w sposób nieodzowny wynikałyby z restrukturyzacji oraz nie byłyby związane z bieżącą działalnością jednostki gospodarczej. 4.15. Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do
obrotu
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty
bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli dotyczą zobowiązania, które zostało
zaciągnięte w tym celu.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
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Wynik finansowy ustala się na dzień bilansowy i jest prezentowany w rachunku zysków i strat
w wersji porównawczej według wzrou zawartego w załączniku nr. 1 ustawy rachunkowości.
Wynik finansowy podlega także wykazaniu w bilansie w pasywach, w pozycji A.VIII "Zysk
(strata) netto" - według wzoru zawartego w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości.
Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do
wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością
podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu
finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich
dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje
w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub
zobowiązań przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie
ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę
podatkową.
Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic
przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i
udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i kwoty
odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w
dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do
wszystkich ujemnych różnic przejściowych 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 i straty, chyba że
aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika
aktywów lub zobowiązań przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej
zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania
lub stratę podatkową.
W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub
stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w
jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe
ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na
potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 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 dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek
dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych
do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie
zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
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Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości (dalej „UoR”).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek
przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
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31.12.2021

2021 2020
284 924,17 459 964,72

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

40 640,84 78 737,41

40 640,84 78 737,41

0,00 0,00

0,00 0,00

9 528,62 5 234,99

0,00 0,00

31 112,22 73 502,42

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

101 526,08 101 526,08

0,00 0,00

2021
22 607 228,32 22 019 435,66

14 679 558,12 14 679 558,12

7 298 810,39 7 298 810,39

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 -565 468,00

628 859,81 606 535,15

0,00 0,00

zł

ELOPAK SPÓŁKA AKCYJNA

0,00 0,00

2020

nie dotyczy
0,00 0,00

nie dotyczy
0,00 0,00

nie dotyczy
0,00 0,00

nie dotyczy
0,00 0,00

nie dotyczy
0,00 0,00

nie dotyczy
0,00 0,00

nie dotyczy
0,00 0,00

nie dotyczy
0,00 0,00
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0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 526,08
101 526,08

0,00

0,00

0,00

0,00

142 757,25

142 757,25

0,00

23 345 304,25
30 706,97

0,00

0,00

0,00

0,00
30 706,97

994 936,91

800 384,92

800 384,92

800 384,92

0,00

0,00

0,00

0,00

328 611,74

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

234 978,98

0,00

0,00

0,00

41 858,57

41 858,57

0,00

0,00

0,00

0,00

101 526,08
101 526,08

0,00

0,00

0,00

0,00

279 701,23

279 701,23

0,00

23 249 248,27
22 942,94

0,00

0,00

0,00

0,00
22 942,94

808 273,17

599 986,66

599 986,66

599 986,66

0,00

0,00

0,00

0,00

970 406,37

698 109,00

698 109,00

698 109,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

203 995,77

0,00

0,00

0,00

35 742,55

35 742,55

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 023 000,10 1 689 777,33

694 388,36 719 370,96

0,00 0,00

435 018,86 438 141,00

33 315,00 29 690,00
401 703,86 408 451,00

259 369,50 281 229,96

0,00 0,00

259 369,50 281 229,96

0,00 0,00

101 526,08 101 526,08

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
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16 059,47
0,00

22 309 125,39

22 309 125,39

22 206 103,05
0,00
0,00
0,00

22 206 103,05

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

103 022,34

103 022,34

0,00
0,00

0,00

10 534,98

0,00

0,00

23 630 228,42 23 630 228,42

7 359,04
0,00

22 403 834,55

22 403 834,55

22 326 140,03
0,00
0,00
0,00

22 326 140,03

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

77 694,52

77 694,52

0,00
0,00

0,00

14 197,61

0,00

0,00

23 709 212,99 23 709 212,99

175 087,37 145 950,04

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

193 120,41 168 253,22

0,00 0,00

0,00 0,00

93 632,76 68 301,60
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

194 551,99 208 286,51

3 405,15 54 977,43

3 405,15 54 977,43
0,00 0,00
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Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
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969 401,88

zł

808 588,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

529 399,22 0,00 529 399,22 380 762,60 0,00 380 762,60

rozwiązanie rezerw 474 768,00 0,00 474 768,00 12 1 4e 368 242,23 0,00 368 242,23

dodatnie różnice 54 631,22 0,00 54 631,22 15a 2 12 520,37 0,00 12 520,37
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

179 659,18 0,00 179 659,18 214 393,29 0,00 214 393,29

składki członkowskie 13 000,00 0,00 13 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00

koszty reprezentacji 833,91 0,00 833,91

16 1 37

16 3 180,81 0,00 3 180,81

ujemne różnice kursowe 56 965,63 0,00 56 965,63 15a 3 54 631,22 0,00 54 631,22

składki PFRON 62 267,00 0,00 62 267,00 16 1 36 59 824,00 0,00 59 824,00

25% poniesionych wydatków z tyt. kosztów 
używania samochodu osob. do działalan. 46 592,64 0,00 46 592,64 16 1 51 89 645,26 0,00 89 645,26

odsetki budzetowe 0,00 0,00 0,00 16 1 21 112,00 0,00 112,00

451 907,05 0,00 631 566,23 586 063,69 0,00 586 063,69

rozwiązanie reezerw z lat 
ubiegłych -186 920,00 0,00 -186 920,00 -148 380,00 0,00 -148 380,00

rezerwy na bonusy, premie 401 704,00 0,00 401 704,00 408 451,00 0,00 408 451,00

rezerwa na audyt 135 900,00 0,00 135 900,00

12 1 4e

15 4e

15 4e 130 000,00 0,00 130 000,00

inne koszty 67 908,05 0,00 67 908,05 15 4e 166 302,69 0,00 166 302,69
rezerwa na świadczenia 
emerytalne 33 315,00 0,00 33 315,00 15 4e 29 690,00 0,00 29 690,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00

darowizna 0,00 0,00 0,00 -3 000,00 0,00 -3 000,0018 1

1 071 569,00

203 598,00

1 225 282,00

232 803,58
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01.01.2021 - 31.12.2021

2021
12 842 924,14
12 823 289,88
12 823 289,88

0,00

0,00
19 634,26

11 524 758,74
50 391,57
67 662,39

3 415 608,83
62 267,00

0,00
5 623 346,97
1 302 387,93

1 003 094,05
0,00

1 318 165,40
0,00
0,00
0,00
0,00

124 728,96
0,00
0,00

124 728,96
1 193 436,44

65 791,66
0,00
0,00

57 504,16
57 504,16

0,00

0,00
8 287,50

289 826,22
6 250,35
1 484,87

0,00

0,00
283 575,87

0,00

0,00

969 401,88
340 542,07

0,00
628 859,81

2020
12 194 035,01
12 170 917,68
12 170 917,68

0,00

0,00
23 117,33

11 097 598,54
59 350,82
67 402,91

3 293 605,56
59 824,00

0,00
5 481 019,38
1 316 114,24

820 281,63
0,00

1 096 436,47
2 192,65

0,00
0,00
0,00

116 249,48
0,00
0,00

116 249,48
982 379,64
158 227,64

0,00
0,00

149 579,65
149 579,65

0,00

0,00
8 647,99

332 019,22
7 317,61
2 251,46

0,00

0,00
324 701,61

0,00

0,00

808 588,06
202 052,91

0,00
606 535,15

zł

brak 0,00 0,00

ELOPAK SPÓŁKA 
AKCYJNA

0,00 0,00

0,00 2 192,65

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

brak 0,00 0,00
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01.01.2021 - 31.12.2021

2021

22 019 435,66

0,00
0,00

22 019 435,66

14 679 558,12

0,00
0,00

brak 0,00
brak 0,00
brak 0,00

0,00

brak 0,00
brak 0,00
brak 0,00

14 679 558,12

7 298 810,39

0,00
0,00

brak 0,00
brak 0,00
brak 0,00

0,00

brak 0,00
brak 0,00
brak 0,00

7 298 810,39

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

brak 0,00
brak 0,00
brak 0,00

0,00

zł

brak 0,00
brak 0,00
brak 0,00

0,00

2020

22 430 720,65

0,00
0,00

22 430 720,65

14 679 558,12

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

14 679 558,12

7 298 810,39

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7 298 810,39

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ELOPAK SPÓŁKA 
AKCYJNA

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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0,00

0,00
0,00

brak 0,00
brak 0,00
brak 0,00

0,00
brak 0,00
brak 0,00
brak 0,00

0,00

41 067,15

41 067,15
0,00
0,00

41 067,15
0,00

brak 0,00
brak 0,00
brak 0,00

41 067,15
wypłata dywidendy 41 067,15
brak 0,00
brak 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

brak 0,00
brak 0,00
brak 0,00

0,00
brak 0,00
brak 0,00
brak 0,00

0,00
0,00

628 859,81

628 859,81
0,00
0,00

22 607 228,32

22 607 228,32

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

452 351,93

452 351,93
0,00
0,00

452 351,93
0,00

0,00
0,00
0,00

1 017 819,93
1 017 819,93

0,00
0,00

-565 468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-565 468,00

606 535,15

606 535,15
0,00
0,00

22 019 435,66

22 019 435,66

0,00 0,00

0,00 0,00
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zł

2021 2020

628 859,81
-726 226,11

50 391,57
0,00

-56 019,29
0,00

-24 982,60
-7 764,03

-186 663,74
-641 794,63
140 606,61

0,00
-97 366,30

176 056,16
0,00
0,00

176 056,16
0,00

176 056,16
0,00
0,00
0,00
0,00

176 056,16
0,00

12 294,89
12 294,89

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

163 761,27

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

41 067,15
0,00

41 067,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-41 067,15
25 327,82
25 327,82

0,00
77 694,52

103 022,34
93 632,76

606 535,15
370 742,41

59 350,82
0,00

-147 328,19
0,00

119 737,00
9 024,50

402 451,99
-49 225,58
-23 268,13

0,00
977 277,56

66 207,10
0,00
0,00

66 207,10
66 207,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

66 207,10

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 017 820,14
0,00

1 017 820,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1 017 820,14
25 664,52
25 664,52

0,00
52 030,00
77 694,52
68 301,63

01.01.2021 - 31.12.2021ELOPAK SPÓŁKA 
AKCYJNA
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH 
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO 

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do 19.07.2022 roku nie wystąpiły 
znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego. 

2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 
BILANSOWYM, A NIE SĄ UWZGLĘDNIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy to jest do 19.07.2022 roku  
nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 

3. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM  

Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zarówno zasady 
(politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. 

4. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY Z DANYMI 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA BIEŻĄCY ROK OBROTOWY  

W bieżącym roku Spółka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości.   
 

5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 

(w złotych) Inne wartości niematerialne  
i prawne Razem 

Wartość początkowa   

Saldo otwarcia 118.507,77 118.507,77 
Saldo zamknięcia 118.507,77 118.507,77 

 
 
 
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku 

(w złotych) Inne wartości niematerialne 
i prawne Razem 

Wartość początkowa   
Saldo otwarcia 118.507,77 118.507,77 
Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 
Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 
   
Saldo zamknięcia 118.507,77 118.507,77 
   
Umorzenie   
 
Saldo otwarcia  118.507,77 118.507,77 
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Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 

 
Amortyzacja okresu 0,00 0,00 

 
Saldo zamknięcia 118.507,77 118.507,77 

   
   
    
    
Wartość netto   
Saldo otwarcia 0,00 0,00 
Saldo zamknięcia 0,00 0,00 
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6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 

(w złotych) Urządzenia techniczne i maszyny Inne środki trwałe Razem 

Wartość początkowa       

Saldo otwarcia 141.643,03 329.927,09 471.570,12 

Zwiększenia, w tym: 12.295,00 0,00 12.295,00 

Nabycie 12.295,00 0,00 12.295,00 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 

Likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 

Saldo zamknięcia 153.938,03 329.927,09 483.865,12 

     
Umorzenie    
Saldo otwarcia 136.408,04 256.424,67 392.832,71 

Zwiększenia, w tym: 8.001,37 42.390,20 50.391,57 

Amortyzacja okresu 8.001,37 42.390,20 50.391,57 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 

Likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 

Saldo zamknięcia 144.409,41 298.814,87 443.224,28 

     
Wartość netto    
Saldo otwarcia 5.234,99 73.502,42 78.737,41 

Saldo zamknięcia 9.528,62 31.112,22 40.640,84 
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7.  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE C.D. 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku 

(w złotych) Urządzenia techniczne i maszyny Inne środki trwałe Razem 

Wartość początkowa       

Saldo otwarcia 141.643,03 329.927,09 471.570,12 

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 

Nabycie 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 

Likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 

Saldo zamknięcia 141.643,03 329.927,09 471.570,12 

     
Umorzenie    
Saldo otwarcia 129.428,06 204.053,83 333.481,89 

Zwiększenia, w tym: 6.979,98 52.370,84 59.350,82 

Amortyzacja okresu 6.979,98 52.370,84 59.350,82 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 

Likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 

Saldo zamknięcia 136.408,04 256.424,67 392.832,71 

     
Wartość netto    
Saldo otwarcia 12.214,97 125.873,26 138.088,23 

Saldo zamknięcia 5.234,99 73.502,42 78.737,41 
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Spółka w roku 2021 nie dokonała nakładów inwestycyjnych. Na rok 2022 nie są planowane żadne nakłady inwestycyjne. 
 
7. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE C.D. 

 
Środki trwałe według tytułów własności: 
 

a) Środki trwałe własne - 602.372,89 
b) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z 

tytułu umów leasingu operacyjnego - 822.243,16 
c) Bilansowa wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym - 0,00 
d) Wartość powierzchni biurowych i magazynowych, które spółka użytkuje na podstawie umów najmu - 705.689,00 
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8. INWESTYCJE 

8.1. Inwestycje długoterminowe 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 

(w złotych) 
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych 

jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale 

Razem 

Saldo otwarcia, z tego: 101.526,08 101.526,08 
Wartość brutto 101.526,08 101.526,08 
Saldo zamknięcia, z tego: 101.526,08 101.526,08 
Wartość brutto 101.526,08 101.526,08 

 
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku 

(w złotych) 
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych 

jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale 

Razem 

Saldo otwarcia, z tego: 101.526,08 101.526,08 
Wartość brutto 101.526,08 101.526,08 
Saldo zamknięcia, z tego: 101.526,08 101.526,08 
Wartość brutto 101.526,08 101.526,08 

  

8.2. Inwestycje krótkoterminowe 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka posiadała inwestycje krótkoterminowe, 
z wyłączeniem środków pieniężnych, w jednostkach powiązanych z tytułu umowy Cash Pooling. 
 

9. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE 

(w złotych) 31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 142.757,25 279.701,23 
Razem długoterminowe 142.757,25 279.701,23 

Przedpłaty na koszty roku przyszłego 
30.706,97 

 
22.942,91 

 
Koszty ubezpieczeń 0,00 0,00 
Leasing samochodów 0,00 0,00 
Inne  0,00 0,00 
Razem krótkoterminowe 30.706,97 22.942,91 

10. KAPITAŁY 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 14.679.558,12 złotych i był podzielony na 
17.076 akcji o wartości nominalnej 859,66 złotych każda. 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 14.679.558,12 złotych i był podzielony na 
17.076 akcji o wartości nominalnej 859,66 złotych każda. 
 Na dzień bilansowy struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca: 
 
31 grudnia 2021 roku 

 Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna 
jednej akcji 

Udział w kapitale 
podstawowym 

Elopak a.s. 17.076,00 17.076,00 859,66 100% 
Razem    100% 
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31 grudnia 2020 roku 

 Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna 
jednej akcji 

Udział w kapitale 
podstawowym 

Elopak a.s. 17.076,00 17.076,00 859,66 100% 
Razem    100% 

11. PODZIAŁ ZYSKU 

11.1    Podział zysku za rok poprzedni 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę o 
przeznaczeniu zysku za rok poprzedni na wypłatę dywidendy. 

11.2     Podział zysku za rok bieżący 

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk  za rok bieżący na wypłatę dywidendy. 

12. REZERWY 

W okresach sprawozdawczych objętych sprawozdaniem finansowym wystąpiły następujące zmiany w stanie 
rezerw: 
 
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 

(w złotych)  

Rezerwa na 
świadczenia 
emerytalne 
i podobne 

Pozostałe 
rezerwy Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 2021 roku  438.142,00 281.229,93 719.371,93 
Zwiększenia  435.018,86 259.369,53 694.388,39 
Rozwiązanie  438.142,00 281.229,93 719.371,93 
Stan na dzień 31 grudnia 2021 
roku, w tym:  435.018,86 259.369,53 694.388,39 

Długoterminowe   33.315,00 0,00 33.315,00 
Krótkoterminowe   401.703,86 259.369,53 661.073,39 

 
 
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku 

(w złotych)  

Rezerwa na 
świadczenia 
emerytalne 
i podobne 

Pozostałe 
rezerwy Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 2020 roku  358.668,00 240.965,96 599.633,96 
Zwiększenia  408.452,00 281.229,96 689.681,96 
Rozwiązanie  358.668,00 240.965,96 599.633,96 
Stan na dzień 31 grudnia 2020 
roku, w tym:  408.452,00 281.229,96 689.681,96 

Długoterminowe   29.690,00 0,00 29.690,00 
Krótkoterminowe   408.452,00 281.229,96 689.681,96 
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13. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 

 Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka nie wykazywała żadnych odpisów aktualizujących podobnie jak w roku 
poprzednim na dzień 31 grudnia 2020. 

    

14. AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SOCJALNE 

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 roku, wraz z późniejszymi zmianami 
wymaga od przedsiębiorstwa, którego liczba pracowników wynosi 50 osób lub więcej, utworzenia i prowadzenia 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Spółka prowadzi taki fundusz dokonując wymaganych przepisami 
odpisów. Dodatkowo Spółka wnosi niektóre socjalne aktywa trwałe do funduszu. 
Celem funduszu jest dofinansowywanie działań socjalnych Spółki, pożyczek dla pracowników oraz pozostałych 
wydatków socjalnych. Na fundusz składają się zakumulowane wpłaty do funduszu pomniejszone o bezzwrotne 
wydatki funduszu. Skład oraz rodzaj aktywów, zobowiązań oraz kosztów związanych z funduszem, zostały 
przedstawione w poniższej tabeli:  
Aktywa i zobowiązania, wpływy i wydatki zakładowego, funduszu świadczeń socjalnych 

(w złotych) 31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 
Pożyczki udzielone pracownikom 0,00 0,00 
Środki pieniężne 9.389,86 9.392,88 
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  93.632,76 68.301,63 
   
 Rok zakończony 

dnia 31 grudnia 2021 roku 
Rok zakończony 

dnia 31 grudnia 2020 roku 
Wpłaty wniesione do funduszu świadczeń 
socjalnych w okresie 

61.881,21 62.475,48 

Bezzwrotne wydatki funduszu 36.550,00 36.800,00 
 

15. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE 

 

Społka nie wykazuje za rok 2021 żadnych rozliczeń międzyokresowych biernych podobnie jak i w roku 
poprzednim 2020.. 

 

16. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI 

Spółka posiadała następujące rodzaje zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku (w złotych): 
 
31 grudnia 2021 roku 

Rodzaj zobowiązania Saldo zobowiązania na 31 grudnia 2021 roku Rodzaj zabezpieczenia  
1.Zabezpieczenie zobowiązań z 

tytułu zakupów w PKN Orlen 
17.000,00 Gwarancja bankowa 

2.Zabezpieczenie roszczeń 
Dakota Investment Sp.z o.o. z 
tytułu umowy najmu 
powierzchni biurowej 

128.569,62 Gwarancja bankowa 

Razem 145.569,62  
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31 grudnia 2020 roku 
Rodzaj zobowiązania Saldo zobowiązania na 31 grudnia 2020 roku Rodzaj zabezpieczenia  
1.Zabezpieczenie zobowiązań z 

tytułu zakupów w PKN Orlen 17.000,00 Gwarancja bankowa 

2. Zabezpieczenie roszczeń 
Dakota Investment Sp.z o.o. z 
tytułu umowy najmu 
powierzchni biurowej 

120.538,44 Gwarancja bankowa 

Razem 137.538,44  

 

17. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ 
GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWE 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka posiadała zobowiązania pozabilansowe w kwocie 145.569,62 PLN w postaci 
gwarancji (patrz nota nr.16) jako zabezpieczenia zobowiązań z tytułu zakupów w PKN Orlen i z tytułu umowy 
najmu powierzchni biurowej Dakota Investment Sp. z o.o.. Spółka nie posiadała natomiast istotnych zobowiązań 
warunkowych i poręczeń, łącznie z wekslowymi.  
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka posiadała zobowiązania pozabilansowe w kwocie 137.538,44 PLN w postaci 
gwarancji (patrz nota nr.16) jako zabezpieczenia zowobowiązań z tytułu zakupów w PKN Orlen i z tytułu umowy 
najmu powierzchni biurowej Dakota Investment Sp. z o.o.. Spółka nie posiadała natomiast istotnych zobowiązań 
warunkowych i poręczeń, łącznie z wekslowymi. 
Na dzień 31.12.2021 Spółka posiada linię kredytową w Danske Bank na 210 000 PLN, z której zostało 
wykorzystane 93 000 PLN na karty pracownicze Mastercard. 

18. INNE UMOWY NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka posiadała następujące umowy nieuwzględnione w bilansie: 
• umowa dzierżawy powierzchni biurowej 27 sierpnia 2019 roku na okres 2 lat, przedłuzona na 1 rok. 
• umowa leasingu operacyjnego pojazdów podpisana 25 września 2015 roku, 
• umowa leasingu operacyjnego podpisana 24 lipca 2019, 
• umowa najmu powierzchni biurowej podpisana 3 marca 2016 roku na okres 5 lat, przedłużona na okres 

kolejnych 5 lat. 

19. STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA SPRZEDAŻY 

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w 2021 i 2020 roku była następująca: 

Rodzaj działalności (w złotych) 

Rok zakończony 
dnia 

31 grudnia 2021 
roku 

 Rok zakończony 
dnia 

31 grudnia 2020 
roku 

1. Serwis maszyn pakujących 
napoje i żywność 0,00  0,00 

2. Dzierżawa maszyn pakujących 
napoje i żywność 0,00  0,00 

3. Sprzedaż towarów 19.634,26  23.117,33 

4. Refaktury kosztów, w tym na 
rzecz podmiotów z grupy 

12.823.289,88 
 

12.170.917,68 

Przychody netto ze sprzedaży, 
razem 12.842.924,14  12.194.035,01  

 
Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży w 2021 i 2020 roku była następująca: 

Obszar działalności (w złotych) Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2021 roku  Rok zakończony dnia 

31 grudnia 2020 roku 
1. Kraj 19.634,26  23.117,33 
2. Eksport 12.823.289,88  12.170.917,68 
Przychody netto ze sprzedaży, razem 12.842.924,14  12.194.035,01 
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20. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

W 2021 roku, oraz w roku 2020 Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. 

21. ZAPASY W CENIE SPRZEDAŻY NETTO 

Tytuł 31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 
1. Zaliczki na dostawy 30.706,97 22.942,94 
Ogółem  30.706,97 22.942,94 

 

22. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI 
ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W 
ROKU NASTĘPNYM 

Od czerwca 2018 spółka prowadzi działalność usługową w zakresie handlu, marketingu, serwisu i księgowości w 
stosunku do innych podmiotów grupy. Taki charakter działalności spółki jest kontynuowany w roku 2021 i będzie 
prowadzony w latach następnych. 

23. PODATEK DOCHODOWY 

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco: 

  2021  2020 
Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym 1.071.568,89  1.225.282,00 

Stawka podatkowa 19%  19% 

Podatek dochodowy (bieżący) 203.598,09 
 

 232.804,00 
 

Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego 136.943,98  -30.751,09 

Podatek dochodowy – razem 340.542,07  202.052,91 

 

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 (na 
przykład celne czy dewizowe) 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  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. 
Na rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego składają się różnice z następujących tytułów: 
 

 Bilans                         
 31 grudnia 

2021  
          31 grudnia 

              2020 
 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   

 
 

Środki trwałe 0,00               0,00  
Rezerwy na przychody 0,00               0,00  
Dodatnie różnice kursowe 0,00               0,00  
 

    
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 0,00               0,00  
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   

 

    
  Bilans  
    

 
31 grudnia 

2021  
31 grudnia                  

2020 
 
Rezerwy na koszty 131.933,78  136.680,48 
Aktualizacja wartości zapasów 0,00  0,00 

Wynik lat ubiegłych            0,00                        132.640,82 
 
Ujemne różnice kursowe 10.823,47  10.379,93 
 

   

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 142.757,25  279.701,23 
Odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 0,00  0,00 
Aktywo z tyt. korekty błędu na przych.    
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego - netto 142.757,25  279.701,23 
 

   

 
   

    
    

Obciążenie z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 142.757,25  279.701,23 
 
 
   

 

 
   

 

  

24. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 

(w złotych) Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2021 roku 

Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2020 roku 

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w tym: 0,00 0,00 
- zysk z tytułu rozchodu środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 

Inne przychody operacyjne, w tym: 0,00 2.192,65 
- inne  0,00 2.192,65 
Pozostałe przychody operacyjne, razem 0,00 2.192,65 

 

25. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 

(w złotych) Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2021 roku 

Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2020 roku 

Inne koszty operacyjne, w tym: 124.728,96 116.249,48 
- darowizny 0,00 0,00 
- inne 124.728,96 116.249,48 
Pozostałe koszty operacyjne, razem 124.728,96 116.249,48 

26. PRZYCHODY FINANSOWE 

(w złotych) Rok zakończony dnia 
 31 grudnia 2021 roku 

Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2020 roku 

Odsetki, w tym: 57.504,16 149.579,65 
- odsetki od spółek powiązanych 57.504,16 149.579,65 
Inne, w tym: 8.287,50 8.647,99 
- różnice kursowe 8.287,50 8.647,99 
- pozostałe przychody finansowe 0,00 0,00 
Przychody finansowe, razem 65.791,66 158.227,64 
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27. KOSZTY FINANSOWE 

(w złotych) Rok zakończony dnia 
 31 grudnia 2021 roku 

Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2020 roku 

Odsetki, w tym: 6.250,35 7.317,61 
- odsetki dla spółek powiązanych 1.484,87 2.251,46 
- odsetki dla pozostałych kontrahentów 0,00 0,00 
- odsetki budżetowe 942,69 196,00 
- odsetki bankowe 0,00 0,00 
- odsetki pozostałe 3.822,79 4.870,15 
Inne, w tym: 283.575,87 324.701,61 
- różnice kursowe 11.490,87 45.784,98 
- pozostałe koszty finansowe 272.085,00 278.916,63 
Koszty finansowe, razem 289.826,22 332.019,22 

 

28. PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY 
INCYDENTALNIE 

Zarówno w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku jak i w roku poprzednim nie wystąpiły 
przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne. 
 

29. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH 

(w złotych) 31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 
      
Środki pieniężne w banku 93.149,48 67.821,63 
- rachunki bieżące 93.149,48 

 
67.821,63 

 
Środki pieniężne w kasie 9.872,88 9.872,88 
Inne środki pieniężne 0,00 0,00 
Środki pieniężne, razem 
 103.022,34 77.694,51 

-  w tym środki pieniężne ZFŚS 93.632,76 68.301,63 
 
Spółka nie posiada środków pieniężnych na oddzielnym rachunku bankowym VAT zgodnie z art. 108 e ustawy o VAT z 
uwagi na brak zdarzeń gospodarczych zgodnie z art. 108a ust. 1a-1b ustawy o VAT.   

 

30. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI 
NIEKTÓRYCH POZYCJI ORAZ ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI Z RACHUNKU 
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻYCH 

 
Spółka nie wykazuje różnic pomiędzy bilansowy zmianami a RPP.   
   
   

31. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY 
ZAWODOWE 

Grupa zatrudnionych Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2021 roku 

Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2020 roku 

     
Pracownicy umysłowi 38,88 40,33 
Pracownicy fizyczni 0,00 0,00 
Zatrudnienie, razem 38,88 40,33 
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32. INFORMACJE O WYNAGRODZENIU FIRMY AUDYTORSKIEJ WYPŁACONYM LUB 
NALEŻNYM ZA ROK OBROTOWY: 

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie firmy audytorskiej wypłacone lub należne za rok zakończony dnia 
31 grudnia 2021 roku i dnia 31 grudnia 2020 roku w podziale na rodzaje usług: 

Rodzaj usługi Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2021 roku 

Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2020 roku 

     
Badanie rocznego sprawozdania finansowego1 135.900,00 130.000,00 
Razem, w tym: 135.900,00 130.000,00 
- należne na dzień bilansowy 135.900,00 130.000,00 
- wypłacone na dzień bilansowy 0,00 0,00 
   

33. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, 
ORAZ EMERYTURACH WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM 
W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ALBO 
ADMINISTRUJĄCYCH 

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących 
Spółki wyniosły: 

Wynagrodzenia (w złotych) Rok zakończony dnia 31 grudnia 
2021 roku 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 
2020 roku 

     
Zarząd Spółki 683.400,00 681.260,00 
Rada Nadzorcza 0,00 0,00 
    
Wynagrodzenia, razem 683.400,00 681.260,00 
 
   

34. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE 
UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I 
NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH 

Zarówno w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku jak i w roku poprzednim Spółka nie 
udzieliła osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących bądź administrujących żadnych 
pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.  
 

35. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ 
KONSOLIDACJI 

Spółka nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji. 
 

36. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ I TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI 
POWIĄZANYMI 

a) Grupa kapitałowa 
Spółka funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej Elopak AS, która jest częścią grupy kapitałowej Ferd AS. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi 
spółka jako jednostka zależna, jest sporządzane i publikowane przez Elopak AS z siedzibą w Norwegii, 
Industriveien 30, P.O. Box 24, N-3431 Spikkestad. 
 
 

 
1 [badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach] 
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b) Podmiot dominujący 
Podmiotem dominującym wobec Spółki jest Elopak AS z siedzibą w Norwegii, Industriveien 30, P.O. Box 24, N-
3431 Spikkestad.  
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi 
spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w punkcie a, 
sporządzane jest przez Elopak AS z siedzibą w Norwegii, Industriveien 30, P.O. Box 24, N-3431 Spikkestad. 
 
Wielkość transakcji z podmiotem dominującym wyniosła: 
 

(w złotych) Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2021 roku 

Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2020 roku 

 Ogółem Ogółem 
Zakupy 3.071.656,75 2.784.592,18 
Sprzedaż 4.374.461,88 4.486.495,03 
Odsetki - koszty finansowe 1.484,87 2.251,46 
Odsetki - przychody finansowe 57.504,16 149.579,65 

 
(w złotych) 31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 
  Ogółem Ogółem 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług 156.026,60 182.864,00 
Inne krótkomterminowe aktywa finansowe 22.206.103,05  22.326.140,03  

 
c) Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi w tym z podmiotami znajdującymi się wraz ze 

Spółką pod wspólną kontrolą podmiotu dominującego. 
Wielkość transakcji Spółki z pozostałymi podmiotami powiązanymi wyniosła: 
 
Elopak Denmark A/S 

(w złotych) Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2021 roku 

Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2020 roku 

  Ogółem  Ogółem 
Zakupy 0,00 0,00 
Sprzedaż 482.389,00 457.221,06 
 (w złotych) 31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 
  Ogółem  Ogółem 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług 21.610,13 18.636,00 
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług 0,00 0,00 

 
 
Elopak bv Holandia 

(w złotych) Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2021 roku 

Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2020 roku 

  Ogółem  Ogółem 
Zakupy 0,00 0,00 
Sprzedaż 589.774,00 688.922,72 
Pozostała sprzedaż 0,00 0,00 

 
(w złotych) 31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 
  Ogółem  Ogółem 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług 26.594,28 28.080,00 
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług 0,00 0,00 

 
 
d) Inne podmioty powiązane. 
Wielkość transakcji Spółki z innymi podmiotami powiązanymi wyniosła: 
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Elopak GmBH Niemcy 

(w złotych) Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2021 roku 

Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2020 roku 

  Ogółem  Ogółem 
Zakupy 0,00 0,00 
Sprzedaż 6.994.290,00 5.961.451,75 
Pozostała sprzedaż 0,00 0,00 

 
(w złotych) 31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 
  Ogółem  Ogółem 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług 584.985,62 360.185,66 
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług 0,00 0,00 

 
Elopak EQS GmBH Niemcy 

(w złotych) Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2021 roku 

Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2020 roku 

  Ogółem  Ogółem 
Zakupy 0,00 0,00 
Sprzedaż 0,00 327.811,93 
Pozostała sprzedaż 0,00 0,00 

 
(w złotych) 31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 
  Ogółem  Ogółem 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług 0,00 0,00 
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług 0,00 0,00 

 
Elopak UK Limited 

(w złotych) Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2021 roku 

Rok zakończony dnia  
31 grudnia 2020 roku 

  Ogółem  Ogółem 
Zakupy 0,00 0,00 
Sprzedaż 249.735,00 250.761,79 
Pozostała sprzedaż 0,00 0,00 

 
(w złotych) 31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 
  Ogółem  Ogółem 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług 11.168,29 0,00 
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług 0,00 0,00 

 
   

 

37. TRANSAKCJE ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE Z POZOSTAŁYMI 
STRONAMI POWIĄZANYMI 

Warunki transakcji zawieranych przez Spółkę ze stronami powiązanymi w roku zakończonym dnia 31 grudnia 
2021 roku i w roku poprzednim roku nie odbiegały od warunków rynkowych. 

38. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYCH SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM PONOSZĄCYM 
NIEOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWĄ  

Spółka w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku i w roku poprzednim nie była wspólnikiem 
ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową w żadnym podmiocie. 

39. WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH SPÓŁKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W 
KAPITALE LUB W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOT 
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31 grudnia 2021 roku 

Nazwa podmiotu Siedziba 

Wartość 
bilansowa 
udziałów/ 

akcji 

Udział 
w kapitale 
własnym 

(%) 

Zysk/(strata) 
netto za rok 
zakończony 

dnia 31 grudnia 
2021 roku 

Kapitały własne 
na dzień 

31 grudnia 2021 
roku 

           
1.Rekopol Organizacja odzysku S.A      

 

Ul.Mangalia 
4, 02-758 
Warszawa 

100.526,08 4,00% 3.043.558,43 15.797.751,45 

2.Fundacja Prokarton      

 

Ul. Dobra 
8/10, 00-388 
Warszawa 

1.000,00 10,00% 1.392,60 262.317,87 

31 grudnia 2020 roku 

Nazwa podmiotu Siedziba 

Wartość 
bilansowa 
udziałów/ 

akcji 

Udział 
w kapitale 
własnym 

(%) 

Zysk/(strata) 
netto za rok 
zakończony 

dnia 31 
grudnia 2021 

roku 

Kapitały własne na 
dzień 31 grudnia 2020 

roku 

1.Rekopol Organizacja Odzysku S.A.           
      

 

Ul.Mangalia 
4, 02-758 
Warszawa 
 

100.526,08 4,00% 4.951.918,93 12.754.193,02 

2.Fundacja Prokarton      

 

Ul. Dobra 
8/10, 00-388 
Warszawa 

1.000,00 10,00% 841,95 260.925,27 

Procentowy udział w prawach głosu odpowiada udziałowi w kapitale zakładowym. 
 

40. INSTRUMENTY FINANSOWE 

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 
Spółka narażona jest na ryzyko rynkowe obejmujące przede wszystkim ryzyko zmiany stóp procentowych i 
kursów wymiany walut. Spółka nie posiada, ani nie emituje pochodnych instrumentów finansowych 
przeznaczonych do obrotu. 
Spółka posiada pisemne wytyczne i zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, które określają jej 
całościowe strategie operacyjne, poziom tolerancji ryzyka oraz ogólną filozofię zarządzania ryzykiem, a także 
opracowała procedury mające na celu zapewnienie terminowego i szczegółowego monitorowania i kontrolowania 
transakcji zabezpieczających. Raz do roku obowiązujące w Spółce wytyczne obejmowane są przeglądem przez 
Zarząd Spółki, a raz na kwartał przeprowadzana jest kontrola ich stosowania w praktyce. Polityka księgowa Spółki 
dotycząca instrumentów pochodnych została opisana we wprowadzeniu. 
Ryzyko stopy procentowej 
Narażenie Spółki na ryzyko rynkowe wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy umowy cash pooling oraz 
środków na rachunkach bankowych. Spółka nie zabezpiecza swego portfela inwestycyjnego za pomocą 
pochodnych instrumentów finansowych. 
Ryzyko walutowe 
Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku 
dokonywania przez jednostkę operacyjną transakcji sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta 
wyceny. Około 25% zawartych przez Spółkę transakcji sprzedaży wyrażonych jest w walutach innych niż waluta 
sprawozdawcza jednostki operacyjnej dokonującej sprzedaży, podczas gdy 75% kosztów wyrażonych jest w tejże 
walucie sprawozdawczej.  
Ryzyko kredytowe 
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Spółka nie przeprowadza transakcji i nie zawiera umów związanych z instrumentami finansowymi. Należności 
klientów są regulowane terminowo i większość transakcji jest w ramach umowy cash pooling. 
Wartość godziwa 
Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich instrumentów 
finansowych Spółki, które wykazane zostały w sprawozdaniu finansowym według wartości innej niż wartość 
godziwa, w podziale na poszczególne kategorie aktywów i zobowiązań. 

 

 Wartość bilansowa Wartość godziwa 

 
31 grudnia 2021 

roku 
31 grudnia 2020 

 roku 
31 grudnia 2021 

roku 
31 grudnia 2020 

roku  
Aktywa 
finansowe     
Środki pieniężne 103.022,34 77.694,51 103.022,34 77.694,51 
Należności z 
tytułu dostaw i 
usług 800.384,92 599.986,66 800.384,92 599.986,66 

     
Aktywa 
finansowe 
dostępne do 
sprzedaży  0,00 0,00 0,00 0,00 
Pozostałe aktywa 
finansowe 
(długoterminowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inne należności 
od jednostek 
powiązanych 
(umowa Cash 
Pooling) 22.206.103,05 22.326.140,03 22.206.103,05 22.326.140,03 

RAZEM: 23.109.510,31 23.003.821,20 23.109.510,31 23.003.821,20 
     
 
Zobowiązania 
finansowe     
Kredyt w 
rachunku 
bieżącym 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zobowiązania z 
tytułu dostaw i 
usług 41.858,57 733.851,55 41.858,57 733.851,55 
Oprocentowane 
kredyty bankowe 
i pożyczki: 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Zobowiązania z 
tytułu leasingu 
finansowego i 
umów dzierżawy 
z opcją zakupu 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Kredyty i 
pożyczki 
oprocentowane 
wg zmiennej 
stopy 
procentowej 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Kredyty i 
pożyczki 
oprocentowane 
wg stałej stopy 
procentowej 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inne  0,00 0,00 0,00 0,00 



ELOPAK S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 

Dodatkowe informacje i objaśnienia  

 18 

RAZEM: 41.858,57 733.851,55 41.858,57 733.851,55 
     

41. ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO DNIU BILANSOWYM 

Pod koniec roku 2021 pojawiły się pierwsze informacje o zagrożeniu inwazji Rosji na Ukrainę. Grupa Elopak 
bacznie zaczęła przyglądać się sytuacji w obu krajach i jaki potencjalny wpływ mogłaby mieć na działalność 
biznesową. W roku 2021 nie ma żadnych zmian, które by wpłynęły na działalność jednostki.  

. 
 

42. PORÓWNALNOŚĆ DANYCH Z ROKIEM UBIEGŁYM 

W roku 2021 Spółka kontynuuje swoją działalność na zasadzie nowego modelu biznesowego, który polega na 
świadczeniu usług wsparcia dla innych oddziałów koncernu Elopak. Jej podstawową działalnością jest obsługa 
finansowo-księgowa oraz pośrednictwo w obsłudze polskich klientów w zakresie sprzedaży opakowań do 
artykułów spożywczych i serwisu maszyn nalewających.  Spółka jest wynagradzana na podstawie zasady „koszt 
plus”. 
 

43. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Pod koniec roku 2019 pojawiły się po raz pierwszy informacje dotyczące koronawirusa i cały świat zmagał się z 
wirusem przez cały rok 2020 a następnie 2021. Wpłynął on bardzo negatywnie na globalną gospodarkę. Niemniej 
jednak kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na działalność jednostki, które wymagałyby 
korekt w sprawozdaniu finansowym za rok. Pracodawca podjął natomiast wszelkie rodzeje ostrożności związane 
z codzienną pracą operacyjną pracowników i wprowadził do odwołania pracę zdalną. Stworzył odpowiednią 
politykę przebywania na terenie biura w razie potrzeby oraz zawiesił wszelkiego rodzaju podróże służbowe, które 
mały delikatny wpływ na stan kosztów i przychodów w stosunku do wartości zabudżetowanych na rok 2021 

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg:   Małgorzata Zieja 
 
Podpisy Członków Zarządu: 
    Piotr Leowski   Marcin Sobiło 
Warszawa, 19 lipca 2022 
 
 


	Dodatkowe informacje i objaśnienia
	1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
	2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie są uwzględnione w sprawozdaniu finansowym
	3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym
	4. Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający z danymi sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy
	5. Wartości niematerialne i prawne
	6. Rzeczowe aktywa trwałe
	7.  Rzeczowe aktywa trwałe c.d.
	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
	7. Rzeczowe aktywa trwałe c.d.
	8. Inwestycje
	8.1. Inwestycje długoterminowe
	8.2. Inwestycje krótkoterminowe

	9. Rozliczenia międzyokresowe czynne
	10. Kapitały
	11. Podział zysku
	11.1    Podział zysku za rok poprzedni
	11.2     Podział zysku za rok bieżący

	12. Rezerwy
	13. Odpisy aktualizujące wartość należności
	14. Aktywa i zobowiązania socjalne
	15. Rozliczenia międzyokresowe bierne
	16. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
	17. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe
	18. Inne umowy nieuwzględnione w bilansie
	19. Struktura rzeczowa i terytorialna sprzedaży
	20. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych
	21. Zapasy w cenie sprzedaży netto
	22. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
	23. Podatek dochodowy
	24. Pozostałe przychody operacyjne
	25. Pozostałe koszty operacyjne
	26. Przychody finansowe
	27. Koszty finansowe
	28. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	29. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych
	30. Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężych
	31. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
	32. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej Wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:
	33. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, oraz emeryturach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących
	34. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących
	35. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
	36. Informacje o grupie kapitałowej i transakcjach z jednostkami powiązanymi
	37. Transakcje zawarte na innych warunkach niż rynkowe z pozostałymi stronami powiązanymi
	38. Wykaz podmiotów, których spółka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową
	39. Wykaz podmiotów, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym podmiot
	40. Instrumenty finansowe
	41. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
	Pod koniec roku 2021 pojawiły się pierwsze informacje o zagrożeniu inwazji Rosji na Ukrainę. Grupa Elopak bacznie zaczęła przyglądać się sytuacji w obu krajach i jaki potencjalny wpływ mogłaby mieć na działalność biznesową. W roku 2021 nie ma żadnych ...
	42. PORÓWNALNOŚĆ DANYCH Z ROKIEM UBIEGŁYM
	43. Pozostałe informacje
	Pod koniec roku 2019 pojawiły się po raz pierwszy informacje dotyczące koronawirusa i cały świat zmagał się z wirusem przez cały rok 2020 a następnie 2021. Wpłynął on bardzo negatywnie na globalną gospodarkę. Niemniej jednak kierownictwo jednostki nie...


