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B. DODATKOWE NOTY OBJA�NIAJ�CE 
 
 
 
 
Nota 38.1.   Instrumenty finansowe 
 
W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. nie wyst�piły: 

a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, 
b) zobowi�zania finansowe przeznaczone do obrotu, 
c) po�yczki udzielone i nale�no�ci własne, 
d) aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalno�ci, 
e) aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y. 

 
Na 31.12.2004 r. w Spółce wyst�piły pozostałe zobowi�zania finansowe: 

a) kredyty bankowe (szerzej omówione w notach 17D i 18C), 
b) umowy leasingu finansowego (omówione w nocie 38.2). 

Koszty zwi�zane z obsług� tych zobowi�za� zostały odpowiednio uj�te w rachunku zysków i 
strat. 
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Nota 38.2. Umowy leasingu finansowego 
 
Umowy leasingu finansowego – stan na dzie� 31.12.2004 r. w tys. 
 

Finansuj�cy Numer umowy 
Warto�� 

pocz�tkowa 
w walucie 

Waluta Oprocentowanie 
Termin 

zako�czenia 
umowy 

Stan 
zobow. na 
31.12.2004 
w walucie 

Kurs z 
dnia 

31.12.2004 

Stan 
zobowi�za� na 

31.12.2004 
według kursu 
z 31.12.2004 

Zobowi�zania 
krótkoterminowe na 

dzie� 31.12.2004 

Zobowi�zania 
długoterminowe na 

dzie� 31.12.2004 

BA-Creditanstalt-Leasing Poland 00/02334/02 219 EURO 9,04% 09.2006 r. 90 4,0790 367 173 194 

BRE LEASING Warszawa GD/12520/2003 48 EURO 9,62% 07.2007 r. 31 4,0790 128 34 94 

BZ WBK Finanse Leasing 
Pozna� WJ 1/00002 1 125 PLN 10,22% 02.2008 r. 675 1 675 190 485 

BZ WBK Leasing Pozna� ZJ1/00014/2004 52 PLN 9,28% 03.2007 r. 33 1 33 13 20 

Renault Credit Polska Sp. z o.o. C000009737 147 PLN 11,97% 09.2008 r. 126 1 126 25 101 

SG Equipment Finance 11012 431 PLN 10,086% 10.2009 r. 404 1 404 68 336 

Razem        1733 503 1 230 
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Nota 39. Zobowi�zania warunkowe i ryzyka 
 
Na dzie� 31 grudnia 2004 roku Spółka posiadała zobowi�zania warunkowe z tytułu por�czenia cywilnego 
dla firmy „UNIPROD” Sp. z o.o., z siedzib� w Słupsku, w wysoko�ci 261 tys. PLN. 
Zabezpieczenia zobowi�za� Spółki: 

a) zabezpieczenia dotycz�ce zaci�gni�tych przez Spółk� kredytów bankowych - szerzej omówione w 
notach 17D i 18C, 

b) w postaci weksli in blanco, stanowi�cych zabezpieczenie umów leasingu operacyjnego, do 
wysoko�ci warto�ci przedmiotu obj�tego umow�. 

 
Spółka u�ytkuje nast�puj�ce �rodki trwałe na podstawie umów leasingu operacyjnego, bez prawa do 
naliczania odpisów amortyzacyjnych: 
 

Przedmiot leasingu Warto�� umów Dotychczasowa 
spłata 

Stan na 
31.12.2004 

Stan na 31.12.20041) 

�rodki transportu 58 tys. CHF 37 tys. CHF 21 tys. CHF 55 tys. PLN 

1) przeliczone na PLN przy u�yciu �redniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzie� 31.12.2004 r. 

 
Nota 40. Zobowi�zania wobec bud�etu pa�stwa lub jednostki samorz�du terytorialnego     z tytułu 

uzyskania prawa własno�ci budynku i budowli. 
 
W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku nie wyst�piły istotne zobowi�zania wobec 
bud�etu pa�stwa lub jednostki samorz�du terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własno�ci budynku i 
budowli. 
 
Nota 41.  Działalno�� zaniechana 
 
W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku Spółka nie zaniechała �adnej działalno�ci. 
 
Nota 42. Informacje o koszcie wytworzenia �rodków trwałych w budowie i �rodków trwałych na 

własne potrzeby 
 
W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku Spółka poniosła koszty zwi�zane z 
wytworzeniem �rodków trwałych w budowie i �rodków trwałych na własne potrzeby w kwocie 10 tys. PLN. 
 
Nota 43. Nakłady inwestycyjne 
 
W okresie 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r. nakłady inwestycyjne poniesione na nabycie finansowych i 
niefinansowych aktywów trwałych kształtowały si� nast�puj�co: 
 
  2004 r. 2003 r. 

Nakłady na wytworzenie �rodków 
trwałych w budowie 

- 64 

Zakupy �rodków trwałych 13 600 615 
Zakupy warto�ci niematerialnych i 
prawnych 

-   - 

Inwestycje w nieruchomo�ci -   - 
Razem inwestycje w 
niefinansowe aktywa trwałe 

13 600 679 

Udzielone po�yczki -     - 
Nabycie udziałów i akcji za 
gotówk� 

787     - 
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Razem inwestycje w finansowe 
aktywa trwałe 

-     - 

Razem nakłady inwestycyjne 14 387 679 

 
W okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Spółka nie poniosła �adnych istotnych nakładów na ochron� 
�rodowiska. 
 
Planowane nakłady inwestycyjne na 2005 rok w kwocie  4.597 tys. PLN  przeznaczone zostan� na zakup:  
- sze�ciu wtryskarek, 
- czterech automatów podaj�cych, 
- dwóch robotów IML, 
- czterech kompletów form, 
- systemu automatycznej identyfikacji i zbierania danych w oparciu o kody kreskowe, 
- suwnicy. 
 
Zakup �rodków wymienionych w pkt 1-5 planowany jest przy 50% udziale wsparcia z funduszy unijnych. 
 
Nota 44. Informacje dotycz�ce znacz�cych transakcji z podmiotami powi�zanymi 
 
a) Transakcje z członkami Zarz�du i Rady Nadzorczej Spółki, ich mał�onkami, rodze�stwem, wst�pnymi, 

zst�pnymi lub innymi bliskimi im osobami 
 

Członkowie Zarz�du, powołani do pełnienia funkcji uchwał� Zgromadzenia Akcjonariuszy, wykonuj� 
powierzone im czynno�ci w oparciu o zawarte ze Spółk� umowy o �wiadczenie usług w ramach 
prowadzonej przez poszczególnych Członków Zarz�du działalno�ci gospodarczej. 
 
Wynagrodzenie Członków Zarz�du przedstawione zostało w nocie 47. 
 
Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymali wynagrodzenie, które przedstawione 
zostało w nocie 47. 
Dodatkowo pani Barbara �ebrowska (do 17 czerwca 2004 r. Członek Rady Nadzorczej) �wiadczy na rzecz 
Spółki usług� obsługi prawnej, a pan Adam Pawlak (syn Prezesa Zarz�du) �wiadczy na rzecz Spółki usługi 
w zakresie administracji sieci komputerowej. Wynagrodzenia tych osób z tytułu �wiadczonych usług 
przedstawiały si� nast�puj�co: 
- pani Barbara �ebrowska – 99 tys. PLN, 
- pan Adam Pawlak – 101 tys. PLN. 
W nocie 48 przedstawiono informacje o warto�ci zaliczek, kredytów, po�yczek i gwarancji udzielonych 
członkom Zarz�du i Rady Nadzorczej Spółki oraz inne informacje dotycz�ce członków Zarz�du i Rady 
Nadzorczej Spółki. 
 
b) Transakcje z akcjonariuszami Spółki, ich mał�onkami, rodze�stwem, wst�pnymi, zst�pnymi lub innymi 

bliskimi im osobami 
 
Akcjonariusze Spółki; panowie Waldemar Pawlak, Grzegorz Pawlak i Franciszek Preis s� jednocze�nie 
Członkami Zarz�du Spółki – patrz punkt a) „Transakcje z członkami Zarz�du i Rady Nadzorczej Spółki, ich 
mał�onkami, rodze�stwem, wst�pnymi, zst�pnymi lub innymi bliskimi im osobami”. 
 
 
c) Transakcje z jednostkami powi�zanymi poprzez osoby akcjonariuszy Spółki. 
Nie dotyczy. 
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d) Transakcje Spółki z jednostkami powi�zanymi. 
Nie dotyczy. 
 
Nota 45. Wspólne przedsi�wzi�cia, które nie podlegaj� konsolidacji 
 
W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku Spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych 
„Plast-Box” S.A. nie uczestniczyła we wspólnych przedsi�wzi�ciach, które podlegałyby lub nie podlegałyby 
konsolidacji. 
W dniu 30 kwietnia 2004 r. Spółka nabyła 80% udziałów w spółce zale�nej „Plast-Box Ukraina” Spółka z 
ograniczon� odpowiedzialno�ci�. Pozostałe udziały posiada firma ukrai�ska „SOFTSWIT” Sp. z o.o. „Plast-
Box Ukraina” nie została obj�ta konsolidacj� ze wzgl�du na nieistotno�� obrotów i brak ich wpływu na 
przedstawienie sytuacji maj�tkowej oraz wynik finansowy „Plast-Box” S.A.  
 
Nota 46. Informacje o przeci�tnym zatrudnieniu 
 
W latach 2003 – 2004 przeci�tne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe, wyliczane jako �rednia 
stanów zatrudnienia na koniec ka�dego miesi�ca, kształtowało si� nast�puj�co: 
 
Liczba zatrudnionych 31.12.2004 31.12.2003 

Pracownicy fizyczni 174 164 

Pracownicy umysłowi 23 29 

Razem zatrudnieni 197 193 

 
Nota 47. Wynagrodzenie, ł�cznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone w latach 2003 – 2004 

Zarz�dowi i Radzie Nadzorczej Spółki  
 
Przedstawione w poni�szej tabeli wynagrodzenie członków Zarz�du i Rady Nadzorczej Spółki obejmuje 
wynagrodzenia zasadnicze (zarówno z tytułów umów o prac�, jak i innych umów), premi�, nagrod� roczn� i 
�wiadczenia pieni��ne za czas urlopu wypoczynkowego i nale�ne w danym roku obrotowym. 
 
Wynagrodzenie osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych Spółk� z tytułu pełnionych przez nich funkcji w 
przedsi�biorstwie: 
 
 
 2004 r. 2003 r. 

Wynagrodzenia Zarz�du 911 835 
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej 39 19 
Razem wynagrodzenia 950 854 

 
Nota 48. Informacje o warto�ci zaliczek, kredytów, po�yczek i gwarancji udzielonych członkom 

Zarz�du i Rady Nadzorczej Spółki oraz inne informacje dotycz�ce członków Zarz�du i 
Rady Nadzorczej Spółki 

 
Na dzie� 31 grudnia 2004 roku członkom Zarz�du Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej nie wypłacono 
�adnych zaliczek. Na dzie� 31 grudnia 2004 roku Spółka nie udzieliła tak�e po�yczek, kredytów, gwarancji i 
por�cze� osobom zarz�dzaj�cym i nadzoru. 
 
Nota 49. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, dotycz�cych lat ubiegłych, uj�tych w niniejszym 

sprawozdaniu finansowym 
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W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie zostały uj�te istotne zdarzenia dotycz�ce lat ubiegłych. 
 
Nota 50. Wydarzenia po dniu bilansowym 

 
1.  Zarz�d Spółki w dniu 18 stycznia 2005 r. nabył akcje w podanych ni�ej ilo�ciach: 
1) Waldemar Pawlak - Prezes Zarz�du PTS "Plast-Box" S.A., 1.050 akcji zwykłych Spółki Przetwórstwo 

Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.  po cenie: 
1000 akcji - 25,50 zł ka�da akcja, 
50 akcji - 26,00 zł ka�da akcja, 

2) Franciszek Preis - Członek Zarz�du PTS "Plast-Box" S.A., 1.050 akcji zwykłych Spółki Przetwórstwo 
Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.  po cenie: 
1000 akcji - 25,50 zł ka�da akcja, 
50 akcji - 26,00 zł ka�da akcja. 

   - w dniu 19 stycznia 2005 r. przez: 
1) Grzegorza Pawlak - Członka Zarz�du PTS "Plast-Box" S.A. 1.050 akcji zwykłych Spółki Przetwórstwo 

Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. po cenie: 
1000 akcji - 25,50 zł ka�da akcja, 
50 akcji - 27,00 zł ka�da akcja. 

 
2. W dniu 24 stycznia 2005 r. podpisana została umowa z producentem tworzyw sztucznych Tiszai Vegyi 
Kombinat Rt z siedzib� w Tiszaujvaros, W�gry. 
Umowa ma charakter ramowy i zawarta została na czas okre�lony do 31 grudnia 2005 roku. Przedmiotem 
umowy jest sprzeda� polipropylenu produkowanego przez TVK Rt.  
Kontrakt nie precyzuje warto�ci. Na podstawie przewidywanych cen tworzyw i przyj�tych ilo�ci  zakupu 
warto�� kontraktu szacuje si� na około 12 milionów złotych. 
Warto�� szacunkowa umowy przekroczyła 10% kapitałów własnych „Plast-Box” S.A., czym spełniła 
kryterium uznania umowy za znacz�c�. 
 
3. Zarz�d PTS „Plast-Box” S.A. w dniu 24 stycznia 2005 r. poinformował tak�e o: 
Terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2005: 

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2004 r. – 14 lutego 2005 r. 
 

Skonsolidowane raporty kwartalne zawieraj�ce skrócone, kwartalne sprawozdania finansowe: 
2. Raport kwartalny za I kwartał 2005 r. – 13 maja 2005 r. 
3. Raport kwartalny za II kwartał 2005 r. – 12 sierpnia 2005 r. 
4. Raport kwartalny za III kwartał 2005 r. – 14 listopada 2005 r. 
5. Raport roczny za 2004 r. – 15 czerwca 2005 r. 
6. Raport półroczny za I półrocze 2005 r. – 30 wrze�nia 2005 r. 
7. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2005 r. – 31 pa�dziernika 2005 r. 
 

Zarz�d Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. o�wiadczył, i� ma zamiar stałego 
przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawieraj�cych skrócone kwartalne sprawozdania 
finansowe. 
 
4. W dniu 8 lutego 2005 roku podpisany został  aneks do Umowy, zawartej w dniu 25.01.2000 roku 
pomi�dzy PTS „Plast-Box” S.A. jako dostawc� a OOO „Paragraf Grand” z siedzib� w Kijowie, Ukraina, 
jako odbiorc�. 
Aneks przedłu�ył wa�no�� dotychczasowej Umowy na czas okre�lony do 31 grudnia 2005 roku. 
Przedmiotem kontraktu jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółk� opakowa� typu skrzynka, 
stosowanych przez odbiorc� na terenie Ukrainy.             
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Umowa przewiduje kar� umown� za nieterminowe dostawy w przypadku opó�nienia przekraczaj�cego 30 
dni do wysoko�ci 50% warto�ci niedostarczonego towaru. 
Nowa warto�� umowy wynosi 2.000.000 USD i przekracza 10% kapitałów własnych PTS „Plast-Box” S.A., 
czym spełnia kryterium uznania za umow� znacz�c�. 
 
5. W dniu 8 lutego 2005 roku podpisane zostały 2 aneksy do Umowy, zawartej pomi�dzy PTS „Plast-Box” 
S.A. jako Współpraca mi�dzy firmami, dostawc� a PP „Flesz” z siedzib� w Kijowie, Ukraina, jako odbiorc�. 
Odbywa si� ona w ramach Umowy zawartej w dniu 25.01.2000 roku pomi�dzy PTS „Plast-Box” S.A. i 
OOO „Paragraf Grand”, której nast�pc� prawnym w sekcji zakupu wiader od 16 marca 2004 roku jest PP 
„Flesz”. Przedmiotem kontraktu jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółk� opakowa� typu wiadro, 
stosowanych przez odbiorc� na terenie Ukrainy.    
Aneksy przedłu�yły wa�no�� dotychczasowej umowy na czas okre�lony do dnia 31 grudnia 2005 roku jak 
równie� zwi�kszyły deklarowan� przez stron� ukrai�sk� wysoko�� zakupów.                 
Umowa przewiduje kar� umown� za nieterminowe dostawy w przypadku opó�nienia przekraczaj�cego 30 
dni do wysoko�ci 50% warto�ci niedostarczonego towaru. 
Nowa warto�� umowy wynosi 2.000.000 USD i przekroczyła 10% kapitałów własnych PTS „Plast-Box” 
S.A., czym spełniła kryterium uznania za umow� znacz�c�. 

 
6. Zarz�d PTS "Plast-Box" S.A.  w dniu 10 lutego 2005 r. podał wst�pne dane finansowe za 2004 rok: 
- przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów: 47.878,9 tys. PLN 
- zysk z działalno�ci operacyjnej: 2.334,7 tys. PLN 
- zysk brutto: 988,2 tys. PLN 
- zysk netto: 774,6 tys. PLN 
Odchylenie wyniku od ostatniej prognozy spowodowane zostało przez: 
- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy - czynnik jednorazowy, 
- straty  ze sprzeda�y na rynek wschodni wynikaj�ce z niekorzystnego kursu USD/PLN. Pomimo strat 

sprzeda� realizowano w powi�zaniu z planowanym uruchomieniem zakładu na Ukrainie, w celu 
utrzymania rynku, 

- wykazanie ujemnego wpływu na wynik odroczonego podatku dochodowego spowodowane zasadami 
ksi�gowania tego efektu  w stosunku do stanu z ko�ca  roku 2003. 

 
7. Zarz�d Spółki PTS "Plast-Box" S.A. poinformował, i� w dniu 14.02.2005 r. otrzymał informacj� o 
nabyciu w dniu 11 lutego 2005 r. przez Sławomira Kami�skiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki PTS 
„Plast-Box” SA, 910 akcji zwykłych Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A., w 
przedziale cenowym 25,90 zł. - 27,40 zł.  
Ł�czna warto�� transakcji: 24.232,90 zł. 

 
8. W dniu 16 lutego 2005 roku podpisany został aneks do Umowy o Współpracy pomi�dzy PTS „Plast-Box” 
S.A. jako dostawc� a P.P.H. „Matres – Revco” Sp. z o. o. , z siedzib�  w Morzeszczynie, jako odbiorc�. 
Aneks przedłu�ył okres obowi�zywania Umowy na czas okre�lony do dnia 31 grudnia 2005 roku. 
Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółk� opakowa� z nadrukiem, 
stosowanych przez odbiorc� do konfekcjonowania tynków i farb.  
Warto�� szacunkowa Umowy wynosi 900.000 PLN, co nie przekraczyło 10% kapitałów własnych PTS 
„Plast-Box” S.A. i tym samym nie spełniło kryterium uznania umowy za znacz�c�. Jednak�e Spółka uznała 
t� umow� za istotn� dla swojej działalno�ci. W ramach dalszego umocnienia trwaj�cej ju� od kilku lat 
współpracy z „Matres – Revco” Sp. z o.o., pr��nie rozwijaj�cego si� polskiego producenta z bran�y 
chemicznej, przewidziana jest wspólna realizacja kolejnych nowych projektów. 
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9. W dniu 10 marca 2005 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy o kredyt w rachunku bie��cym zawartej 
w dniu 15.03.2004 r. pomi�dzy PTS "Plast-Box" S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z 
siedzib� we Wrocławiu. 
Spółka skorzystała z opcji prolongaty terminu spłaty kredytu przewidzianej w umowie. Aneksem ustalono 
nowy termin na dzie� 31 marca 2006 r. Dotychczasowy termin spłaty przypadał w dniu 11 marca 2005 r. 
Ł�czna warto�� umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A. przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w 
zwi�zku z czym umowy uznane zostały za znacz�ce. 
Warto�� umowy w tys. PLN  1 750,00 
 
10. Dnia 14.03.2005 r. Zarz�d Spółki PTS „Plast-Box” S.A. poinformował, i� z głównymi akcjonariuszami 
Spółki prowadzone s� rozmowy dotycz�ce wej�cia do Spółki du�ego inwestora zewn�trznego, w tym 
dotycz�ce sprzeda�y przez głównych akcjonariuszy posiadanych pakietów akcji. Rozmowy takie toczyły si� 
zarówno z inwestorami bran�owymi, jak i inwestorami finansowymi. 
 
11. W dniu 18.03.2005 r. Zarz�d PTS „Plast-Box” S.A. poinformował, i� w dniu 18 marca 2005 roku 
podpisany został aneks do Umowy Dostawy pomi�dzy PTS „Plast-Box” S.A. jako dostawc� a Dyrup Sp. z 
o.o. z siedzib� w Łodzi jako odbiorc�. Aneks przedłu�ył okres obowi�zywania Umowy na czas okre�lony do 
dnia 31 grudnia 2005 roku. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółk� 
opakowa�, stosowanych przez odbiorc� do konfekcjonowania farb. Mimo, �e warto�� szacunkowa Umowy 
750.000 PLN nie przekroczyła 10% kapitałów własnych PTS „Plast-Box” S.A., Spółka uznała t� umow� za 
istotn� dla swojej działalno�ci ze wzgl�du na wieloletnie dobre do�wiadczenia we współpracy z firm� Dyrup 
Sp. z o.o. maj�ce progresywny charakter. Firma z Łodzi jest polskim zakładem du�skiego koncernu 
farbiarskiego DYRUP A/S. 
Warto�� umowy w tys. PLN: 750,00 
 
12. Zarz�d PTS „Plast-Box” S.A. poinformował, i� w dniu 18 marca 2005 r. został podpisany aneks do 
umowy o rewolwingowy kredyt obrotowy zawartej w dniu 15.03.2004. w kwocie 5.250.000,- PLN 
pomi�dzy PTS „Plast-Box” S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna we Wrocławiu. 
Aneksem dokonano nast�puj�cych zmian w umowie: 
1/ ustalono kwot� kredytu na 6.322.500,- PLN 
2/ ustalono nast�puj�cy terminarz spłaty zadłu�enia: 
   W dniu:   Rata spłaty              Spłata do kwoty 
31.03.2005r.   70 000 PLN   6 252 500 PLN 
30.04.2005r.   70 000 PLN   6 182 500 PLN 
31.05.2005r.   70 000 PLN   6 112 500 PLN 
30.06.2005r.   70 000 PLN   6 042 500 PLN 
31.07.2005r.   105 000 PLN   5 937 500 PLN 
31.08.2005r.   105 000 PLN   5 832 500 PLN 
30.09.2005r.   105 000 PLN   5 727 500 PLN 
31.10.2005r.   105 000 PLN   5 622 500 PLN 
30.11.2005r.   105 000 PLN   5 517 500 PLN 
30.12.2005r.   105 000 PLN   5 412 500 PLN 
31.01.2006r.   287 500 PLN   5 125 000 PLN 
28.02.2006r.   287 500 PLN   4 837 500 PLN 
31.03.2006r.   287 500 PLN   4 550 000 PLN 
30.04.2006r.   287 500 PLN   4 262 500 PLN 
30.06.2006r.   287 500 PLN   3 687 500 PLN 
31.07.2006r.   231 250 PLN   3 456 250 PLN 
31.08.2006r.   231 250 PLN   3 225 000 PLN 
30.09.2006r.   231 250 PLN   2 993 750 PLN 
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31.10.2006r.   231 250 PLN   2 762 500 PLN 
30.11.2006r.   231 250 PLN   2 531 250 PLN 
30.12.2006r.   231 250 PLN   2 300 000 PLN 
31.01.2007r.   100 000 PLN   2 200 000 PLN 
28.02.2007r.   100 000 PLN   2 100 000 PLN 
11.03.2007r.           2 100 000 PLN      0 PLN 
3/ ustalono dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci zastawu rejestrowego na zapasach o warto�ci  
2.000.000 PLN wraz z cesj� praw z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu. 
4/ ustalono oprocentowanie według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesi�cznych depozytów  
mi�dzybankowych w PLN powi�kszonej o 1,2 punktu procentowego. 
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.  
Warto�� umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w zwi�zku z czym umowa uznana została za 
znacz�c�.  
Warto�� umowy w tys. PLN: 6 322,50 
 
13. Dnia 31.03.2005 r. Zarz�d PTS „Plast-Box” S.A. poinformował, i� dnia 30 marca 2005 r. został 
podpisany aneks do umowy kredytowej nr 08/035/04/Z /OB o kredyt obrotowy zawartej z BRE Bank Spółka 
Akcyjna z siedzib� w Warszawie. 
Aneksem podwy�szono kwot� kredytu o 500.000,- PLN do kwoty 7.500.000,- PLN oraz ustalono 
nast�puj�ce terminy spłaty:  
1 rata 2.000.000,00 PLN do 31 marca 2006 r.  
2 rata 5.500.000,00 PLN do 30 marca 2007 r. 
Ponadto w dniu 30 marca 2005 r. został podpisany aneks do umowy kredytowej nr 08/034/04/Z/VV o kredyt 
w rachunku bie��cym. Aneksem podwy�szono kwot� kredytu o 500.000,- PLN do kwoty 1.500.000,- PLN 
oraz ustalono nast�puj�cy termin spłaty:  
1.500.000,- PLN do dnia 31 marca 2006 r. 
Warto�� umów z BRE Bank Spółka Akcyjna przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w zwi�zku z czym 
umowy uznane zostały za znacz�ce. 
Warto�� umowy w tys. PLN: 9 000,00 
 
14. Zarz�d PTS „Plast-Box” S.A. poinformował, i� w dniu 19 kwietnia 2005 roku podpisany został aneks do 
Umowy o Współpracy pomi�dzy PTS „Plast-Box” S.A. jako dostawc� a S.A. Supraten z siedzib� w 
Kiszyniowie (Mołdawia)jako odbiorc�. 
Aneks przedłu�a obowi�zywanie umowy na czas nieokre�lony oraz zwi�ksza warto�� szacunkow� umowy 
do 1.200.000 PLN. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółk� opakowa� z 
nadrukiem, stosowanych przez odbiorc� do konfekcjonowania tynków i farb.  
Mimo, i� warto�� kontraktu nie przekracza 10% kapitałów własnych PTS „Plast-Box” S.A.,  Spółka uznaje 
t� umow� za istotn� dla swojej działalno�ci. Odbiorca, firma S.A. Supraten jest najwi�kszym z miejscowych 
producentów w bran�y chemicznej, a zwi�kszenie sprzeda�y do niego jest równoznaczne z umocnieniem 
pozycji PTS „Plast-Box” S.A. na tamtejszym rynku, co zgodne jest z realizowan� strategi�. 
 
15. Zarz�d PTS „Plast-Box” S.A. poinformował, i� w dniu 19 kwietnia 2005 roku podpisany został aneks do 
Umowy o współprac� z dnia 23 maja 2002 roku, zawartej pomi�dzy PTS „Plast-Box” S.A. jako dostawc� a 
NOBILES Kujawsk� Fabryk� Farb i Lakierów Sp. z o. o z siedzib� we Włocławku jako odbiorc�. 
Aneks przedłu�a wa�no�� powy�szej umowy na czas okre�lony, do 31 grudnia 2005 roku. Przedmiotem 
umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez spółk� opakowa�, stosowanych przez odbiorc� do 
rozlewu farb, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w składanych przez NOBILES zamówieniach 
okresowych.  
W umowie okre�lona jest kara umowna za ka�dy dzie� opó�nienia w dostarczeniu zamówionego przez 
odbiorc� towaru w wysoko�ci 1% warto�ci opó�nionej dostawy. 
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Umowa nie precyzuje warto�ci. Na podstawie prognoz zapotrzebowania Nobiles na sezon 2005 oraz 
asortymentu, ilo�ci i cen oferowanych przez spółk� na opakowania, dostarczane do odbiorcy w latach 
ubiegłych warto�� kontraktu szacuje si� na około 2,5 miliona PLN netto. 
Warto�� szacunkowa umowy przekracza 10% kapitałów własnych „Plast-Box” S.A., czym spełnia kryterium 
uznania umowy za znacz�c�. 
 
Nota 51. Relacje mi�dzy prawnym poprzednikiem Spółki a Spółk� 
 
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych   „Plast-Box” Spółka 
z ograniczon� odpowiedzialno�ci� w Słupsku, wpisanej do Rejestru Handlowego Dział B Nr 1036, 
prowadzonej przez S�d rejonowy w Słupsku VIII Wydział Gospodarczo-Rejestrowy, na podstawie uchwały 
podj�tej w formie aktu notarialnego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 7 grudnia 1998 
roku przed Notariuszem Radosławem Rynkiewiczem, prowadz�cym Kancelari� Notarialn� w Słupsku, przy 
ul. Jana Kili�skiego 3 (Repetorium A numer 7904/1998). 
 
Do rejestru handlowego została wpisana zgodnie z postanowieniem S�du Rejonowego VIII Wydział 
Gospodarczy Rejestrowy w Słupsku z dnia 22 czerwca 1999 r. w dziale B pod numerem RHB 1643. 
Do krajowego rejestru s�dowego została wpisana zgodnie z postanowieniem S�du Rejonowego w Gda�sku 
XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego z dnia 14.11.2002 r. pod numerem KRS 
0000139210. 
 
Nota 52. Sprawozdanie finansowe w warunkach wysokiej inflacji 
 
Skumulowana �rednioroczna stopa inflacji za ostatnie trzy lata dla ka�dego z okresów obj�tych niniejszym 
sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównywalnymi nie była równa ani nie przekroczyła warto�ci 
100%, dlatego nie wyst�piła konieczno�� przedstawienia dodatkowej informacji przeliczonej wska�nikiem 
inflacji. 
 
Nota 53. Zestawienie oraz obja�nienie ró�nic pomi�dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 

finansowym a danymi finansowymi w raporcie kwartalnym 

Bilans na 31 grudnia 2004 (jest) Zmiany  Bilans na 31 grudnia 2004 
(było) 
Dane z raportu kwartalnego za 
IV kwartał 2004 r. 

 1 2 3 4 5    
Aktywa            Aktywa 
A. Aktywa trwałe  27 653       (48) 27 701 A. Aktywa trwałe 
I. Warto�ci niematerialne i 

prawne 0        0 I. Warto�ci niematerialne i 
prawne 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 25 408 66       25 342 II. Rzeczowe aktywa trwałe 
III. Nale�no�ci długoterminowe 0        0 III. Nale�no�ci długoterminowe 
IV. Inwestycje długoterminowe 1 867  (148)      2 015 IV. Inwestycje długoterminowe 
V. Długoterminowe rozliczenia 

mi�dzyokresowe 378   34     344 V. Długoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe 

                
B. Aktywa obrotowe  17 772       (19) 17 791 B. Aktywa obrotowe 
I. Zapasy   7 058        7 058 I. Zapasy  
II. Nale�no�ci krótkoterminowe 10 259    (1)    10 260 II. Nale�no�ci krótkoterminowe 
III. Inwestycje krótkoterminowe 316        316 III. Inwestycje krótkoterminowe 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia 

mi�dzyokresowe 139     (18)          157 IV. 
Krótkoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe 

Aktywa razem 45 425 66 (148) 34 (1) (18)   45 492 Aktywa razem 
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Opis zmian pomi�dzy sprawozdaniem finansowym za rok ko�cz�cy si� 31 grudnia 2004 roku a danymi 

wykazanymi w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2004 r.: 

- 1, 6 – korekta umorzenia �rodków trwałych, które zostały sprzedane, 

- 2,7,8 – wycena udziałów Plast-Box Ukraina – naliczenie ró�nic kursowych bilansowych; z uwagi na 

zwi�kszenie ró�nic kursowych ujemnych saldo ró�nic uległo zmianie na ujemne. 

- 5, 9, – zmiana w kwocie  aktywa z tytułu  odroczonego podatku dochodowego zwi�zana z  wycen� 

udziałów, 

- 4 – ró�nica wynikaj�ca z zaokr�gle�, 

- 3, 5 – przekwalifikowanie rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów, z krótkoterminowych na 

długoterminowe, 

 

 

Pasywa   Pasywa 

        
A. Kapitał (fundusz) własny 20 816      (67) 20 883 A. Kapitał (fundusz) własny 
B. Zobowi�zania i rezerwy na 

zobowi�zania 24 609       24 609 B. 
Zobowi�zania i rezerwy na 
zobowi�zania 

I. Rezerwy na zobowi�zania 372       372 I. Rezerwy na zobowi�zania 
II. Zobowi�zania długoterminowe 10 685       10 685 II. Zobowi�zania długoterminowe 
III. Zobowi�zania krótkoterminowe 13 552            13 552 III. Zobowi�zania krótkoterminowe 

               
IV. Rozliczenia mi�dzyokresowe 0       0 IV. Rozliczenia mi�dzyokresowe 

               
Pasywa razem  45 425       (67) 45 492 Pasywa razem  

   Rachunek zysków i strat za rok 
ko�cz�cy si� 31 grudnia 2004 
roku (jest) 
  6 7 8 9    

Rachunek zysków i strat za rok 
ko�cz�cy si� 31 grudnia 2004 roku 
(było) 
Dane z raportu kwartalnego za IV 
kwartał 2004 r. 

          
A. Przychody netto ze 

sprzeda�y 47 879       47 879      A. Przychody netto ze sprzeda�y 

B. Koszty działalno�ci 
operacyjnej 46 098       46 098      B. Koszty działalno�ci operacyjnej 

C. Zysk ze sprzeda�y  1 781       1 781       C. Zysk ze sprzeda�y  
D. Pozostałe przychody 

operacyjne 1 122 66      1 056       D. Pozostałe przychody operacyjne 

E.      Pozostałe koszty operacyjne 502            502          E. Pozostałe koszty operacyjne 
F. Zysk z działalno�ci 

operacyjnej 2 401        66 2 335      F. Zysk z działalno�ci operacyjnej 

G. Przychody finansowe 35        (47)     82         G. Przychody finansowe 
H. Koszty finansowe  1 530   101    1429    H. Koszty finansowe 
I. Zysk z działalno�ci 

gospodarczej 906      (82) 988  I. Zysk z działalno�ci 
gospodarczej 

J. Zyski nadzwyczajne 0            0     J. Zyski nadzwyczajne 
K. Straty nadzwyczajne 0                0           K. Straty nadzwyczajne 
L. Zysk brutto  906      (82) 988    L. Zysk brutto  
M. Obowi�zkowe obci��enie 

wyniku finansowego 198      (15)   213        M. 
Obowi�zkowe obci��enie wyniku 
finansowego 

N. Zysk netto 708 66 (47) (101) 15   775   N. Zysk netto 
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Nota 54. Zmiany w zasadach rachunkowo�ci 

 
W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wyst�piła zmiana w zasadach rachunkowo�ci w 
zakresie amortyzacji prawa wieczystego u�ytkowania gruntu.Opis zmiany przedstawiony został w nocie 55. 
 
Nota 55. Dokonane korekty bł�dów podstawowych 
 
W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wyst�piła konieczno�� korekty bł�du 
podstawowego w kwocie 41.949,68 PLN. Na skutek zmian w polityce rachunkowo�ci zaprzestano 
amortyzacji prawa wieczystego u�ytkowania gruntu. 
   
 


