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Dodatkowe obja�nienia do skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. za IV kwartał  2006 roku. 
 
 
I.  Raport Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. zawiera skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe  za IV kwartał 2006 r. 
 
Niniejsze �ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2006 roku sporz�dzone 
zostało zgodnie z MSR 34 „�ródroczna sprawozdawczo�� finansowa” a tak�e z wymogami 
Rozporz�dzenia Ministra Finansów ( Dz. U. Nr 209 poz. 1744 z dnia 19 pa�dziernika  2005 r.) w 
sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
warto�ciowych. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuowania 
działalno�ci gospodarczej przez spółki wchodz�ce w skład Grupy. 
 
 
II. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. zostało 
sporz�dzone na  podstawie sprawozda� finansowych wchodz�cych w skład grupy: 
 

-  jednostki dominuj�cej  PTS „Plast-Box” S.A., 
-  jednostki zale�nej Plast-Box Ukraina  Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�, z siedzib� w 

Czernichowie, Ukraina.  
-    jednostki zale�nej Plast-Box Development  Sp. z  o.o. z siedzib� w Słupsku 

 
PTS Plast-Box S.A.  posiada 100% udziałów w obu jednostkach zale�nych. 
Sprawozdania finansowe jednostek zale�nych sporz�dzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy 
co sprawozdanie jednostki dominuj�cej , przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowo�ci. 
Jednostki zale�ne konsolidowane s� metod� pełn� od dnia przej�cia kontroli.  
W stosunku do jednostek zale�nych Grupa ma zdolno�� kierowania ich polityk� finansow� i 
operacyjn�. 
Wszystkie salda i transakcje pomi�dzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikaj�ce z 
transakcji w ramach Grupy, zostały w cało�ci wyeliminowane.   
 
 
III. Polityka ksi�gowa zastosowana przy sporz�dzeniu niniejszego sprawozdania  jest we wszystkich 
aspektach zgodna z polityk� przyj�t� do sporz�dzenia skonsolidowanego półrocznego sprawozdania 
Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. za I półrocze roku obrotowego 2006.  
 
 
 
   METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW.  

  
1.  Warto�ci niematerialne i prawne  
. 

1.1. Wycena na dzie� przyj�cia  
Warto�� pocz�tkow� warto�ci niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia lub koszt 
wytworzenia.  
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1.2.  Wycena po pocz�tkowym uj�ciu 
 
Na dzie� bilansowy warto�ci niematerialne i prawne wycenia si� według cen nabycia pomniejszonych 
o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a tak�e o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. 
 
Zaliczki na poczet warto�ci niematerialnych i prawnych wycenia si� w wysoko�ci nominalnej kwot 
przekazanych dostawcom na poczet dokonanych zamówie�. Przekazane zaliczki w walucie obcej, 
wycenia si� nie rzadziej ni� na dzie� bilansowy po �rednim kursie NBP.  

1.3.  Amortyzacja 
 
Grupa Kapitałowa stosuje liniow� metod� amortyzacji warto�ci niematerialnych i prawnych.  
Warto�ci niematerialne i prawne o warto�ci pocz�tkowej do 3 500,00 zł amortyzowane s� 
jednorazowo w miesi�cu nast�puj�cym po miesi�cu przyj�cia do u�ytkowania.  
Warto�ci niematerialne i prawne o warto�ci pocz�tkowej powy�ej 3 500,00 zł amortyzowane s� 
w oparciu o stawki ustalone na podstawie szacowanego okresu ekonomicznej u�yteczno�ci. 
Amortyzacja nast�puje pocz�wszy od miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym warto�� 
niematerialn� przyj�to do u�ytkowania. Okresy ekonomicznej u�yteczno�ci podlegaj� okresowej 
weryfikacji (nie rzadziej ni� na koniec ka�dego roku obrotowego).  

 

1.4. Aktualizacja warto�ci z tytułu trwałej utraty warto�ci  

Weryfikacja warto�ci niematerialnych i prawnych pod k�tem trwałej utraty warto�ci nast�puje, je�eli 
zaistniały zdarzenia b�d� zaszły zmiany wskazuj�ce na to, �e warto�� bilansowa warto�ci 
niematerialnych i prawnych mo�e nie by� mo�liwa do odzyskania. Weryfikacja nast�puje jednak nie 
rzadziej ni� na koniec ka�dego roku obrotowego.  
 
2.  �rodki trwałe  

2.1.  Wycena po pocz�tkowym uj�ciu 

Warto�� pocz�tkow� rzeczowych aktywów trwałych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia. 

2.2. Wycena po pocz�tkowym uj�ciu 
 
Na dzie� bilansowy �rodki trwałe, z wył�czeniem gruntów, wycenia si� według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a tak�e o odpisy z 
tytułu trwałej utraty warto�ci. 
Grunty wyceniane s� w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci.  
Koszty poniesione po pocz�tkowym uj�ciu (wprowadzeniu �rodka trwałego do u�ytkowania) takie jak 
koszty napraw, przegl�dów, opłaty eksploatacyjne, wpływaj� na wynik finansowy okresu 
sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Koszty, w przypadku, których mo�liwe jest 
wykazanie, �e powoduj� one zwi�kszenie oczekiwanych przyszłych korzy�ci ekonomicznych z tytułu 
posiadania danego �rodka trwałego ponad korzy�ci przyjmowane pierwotnie, zwi�kszaj� warto�� tego 
�rodka trwałego.  
Zaliczki na poczet rzeczowych aktywów trwałych, �rodków trwałych w budowie wykazuje si� 
w wysoko�ci nominalnej, to jest w kwotach przekazanych dostawcom na poczet dokonanych 
zamówie�. Przekazane zaliczki w walucie obcej, wycenia si� nie rzadziej ni� na dzie� bilansowy po 
obowi�zuj�cym na ten dzie� �rednim kursie NBP.  
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2.3.  Amortyzacja 
 
Metod� amortyzacji liniowej stosuje si� do wszystkich rzeczowych aktywów trwałych, chyba, �e 
zachodz� przesłanki pozwalaj�ce uzna�, �e zastosowanie innej metody amortyzacji pozwoliłoby na 
rzetelniejsze odzwierciedlenie zarówno korzy�ci ekonomicznych czerpanych z danego �rodka 
trwałego jaki i jego zu�ycia.  
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si� przez okres: 
         - dla budynków i budowli od 10 do 50 lat 
         - dla maszyn i urz�dze� od 2 do 50 lat 
         - dla �rodków transportu od 2 do 33 lat 
         - dla pozostałych �rodków trwałych od 3 do 24 lat 
Amortyzacja nast�puje od pierwszego dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu oddania �rodka 
trwałego do u�ytkowania.  
Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej dla rzeczowych aktywów trwałych 
o warto�ci powy�ej 3 500,00 zł uwzgl�dnia si� szacowany okres u�ytkowania danego �rodka trwałego.  
Poprawno�� stosowanych stawek amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych jest okresowo (nie 
rzadziej ni� na koniec ka�dego roku obrotowego) weryfikowana. Weryfikacja ta polega na analizie 
okresów u�ytkowania wszystkich �rodków trwałych kontrolowanych przez Spółk�. Zmiany stawek 
amortyzacyjnych dokonywane s� od kolejnego okresu sprawozdawczego.  
Przedmioty o okresie u�ywania dłu�szym ni� rok, lecz o warto�ci jednostkowej nie przekraczaj�cej 
3 500 zł, amortyzuje si� pod dat� zakupu w pełnej warto�ci pocz�tkowej.  
 
�rodki trwałe w budowie, podobnie jak prawo wieczystego u�ytkowania gruntów, nie s� 
amortyzowane. 

2.4.  Aktualizacja warto�ci z tytułu trwałej utraty warto�ci   
 
Weryfikacja rzeczowych aktywów trwałych pod k�tem trwałej utraty warto�ci nast�puje, je�eli 
zaistniały zdarzenia b�d� zaszły zmiany wskazuj�ce na to, �e warto�� bilansowa rzeczowych aktywów 
trwałych mo�e nie by� mo�liwa do odzyskania. Weryfikacja nast�puje nie rzadziej ni� na koniec 
ka�dego roku obrotowego.  
 
Je�eli istniej� przesłanki wskazuj�ce na to, �e warto�� bilansowa przekracza szacowan� warto�� 
odzyskiwaln�, wówczas warto�� aktywów b�d� o�rodków wypracowuj�cych �rodki pieni��ne jest 
obni�ana do poziomu warto�ci odzyskiwalnej.  
 
Warto�� odzyskiwalna rzeczowych aktywów trwałych odpowiada wy�szej z dwóch warto�ci: cenie 
sprzeda�y lub warto�ci u�ytkowej. Do ustalenia warto�ci odzyskiwalnej Grupa szacuje przyszłe 
przepływy pieni��ne zwi�zane z tym rzeczowym aktywem trwałym b�d� (je�eli nie wypracowuje on 
przepływów pieni��nych w sposób samodzielny) z o�rodkiem wypracowuj�cym takie przepływy 
pieni��ne.  
 
2.5. U�ytkowanie wieczyste 
 
Prawo wieczystego u�ytkowania gruntu jednostka ujmuje w ksi�gach jako �rodki trwałe, które nie 
podlegaj� amortyzacji. Warto�� pocz�tkow� ustala si� w oparciu o cen� nabycia. Na dzie� bilansowy 
wycenia si� według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty warto�ci.  
  
3. Koszty finansowania zewn�trznego 
 
Koszty finansowania zewn�trznego (np. odsetki od kredytów i po�yczek oraz ró�nice kursowe od 
kredytów i po�yczek w walutach obcych), które mo�na bezpo�rednio przyporz�dkowa� nabyciu lub 
wytworzeniu składnika aktywów powi�kszaj� cen� nabycia lub koszt wytworzenia tego składnika. 
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4. Nieruchomo�ci inwestycyjne 
 
Nieruchomo�ci inwestycyjne obejmuj� aktywa nabyte przez Grup� Kapitałow� w celu osi�gni�cia 
korzy�ci ekonomicznych wynikaj�cych z przyrostu ich warto�ci, uzyskania z nich przychodów  w  
postaci odsetek, dywidend lub innych po�ytków. 
 
4.1. Wycena na dzie� przyj�cia  
 
Na dzie� przyj�cia nieruchomo�ci inwestycyjne wycenia si� według ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia. 
 
4.2. Wycena po pocz�tkowym uj�ciu  
                       
Nieruchomo�ci inwestycyjne wycenia si� w warto�ci godziwej. Zyski lub straty wynikaj�ce ze zmian 
warto�ci godziwej nieruchomo�ci inwestycyjnych ujmuje si� w rachunku zysków i start w tym 
okresie, w którym powstały.  
Grupa Kapitałowa dokonuje korekty wyceny warto�ci godziwej, je�eli zaistniej� przesłanki 
wskazuj�ce na to, �e  warto��   bilansowa  nieruchomo�ci inwestycyjnej mo�e znacz�co odbiega� od 
ich warto�ci godziwej na dany dzie� bilansowy.    
   

5.  Udziały w jednostkach zale�nych, jednostkach współkontrolowanych i jednostkach  
stowarzyszonych. 
 
Inwestycje w jednostkach zale�nych, jednostkach współkontrolowanych i jednostkach 
stowarzyszonych, nie zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y ujmuje si� w sprawozdaniu 
jednostkowym w cenie nabycia. 
Inwestycje w jednostce stowarzyszonej ujmuje si� w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
według metody praw własno�ci. 
Inwestycje w jednostkach zale�nych, jednostkach współkontrolowanych i jednostkach 
stowarzyszonych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y ujmuje si� zgodnie z MSSF 5. 
 

6.  Zapasy  
 
Zapasy rzeczowych składników maj�tku obrotowego obejmuj�:  
-  materiały nabyte na własne potrzeby,  
-  towary nabyte w celu odsprzeda�y,  
-  produkty gotowe.  

6.1.  Wycena materiałów i towarów  
-    na dzie� przyj�cia  
Na dzie� przyj�cia materiały wyceniane s� w rzeczywistych cenach zakupu, nie wy�szych od cen 
sprzeda�y netto. Koszty zakupu materiałów i towarów, ze wzgl�du na nisk� istotno�� i nie 
zniekształcanie warto�ci aktywów i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej, odnoszone s� w cało�ci 
w ci��ar kosztów w okresie ich poniesienia.  
 
 -   po pocz�tkowym uj�ciu  
Rozchód materiałów i towarów wyceniany jest przy u�yciu metody FIFO (pierwsze przyszło - 
pierwsze wyszło).  

 
Na dzie� bilansowy warto�� stanu ko�cowego materiałów i towarów wycenia si� według cen nabycia 
lub wytworzenia nie wy�szych od cen ich sprzeda�y netto na dzie� bilansowy.  
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Wycena wyrobów gotowych 
Wyroby gotowe wyceniane s� na dzie� przyj�cia według cen ewidencyjnych, nie wy�szych od cen 
sprzeda�y netto. Ceny ewidencyjne ustalane s� na poziomie technicznego kosztu wytworzenia. 
 
-   rozliczenie odchyle� na sprzedane wyroby 
 
Pomi�dzy planowanym a rzeczywistym kosztem wytworzenia powstaj� ró�nice, które w cyklu 
miesi�cznym s� sumowane i ksi�gowane jako odchylenia od cen ewidencyjnych odr�bnie dla wiader i 
skrzynek. Podstaw� naliczenia odchyle� na sprzedane wyroby s� koszty sprzedanych wyrobów wg 
cen ewidencyjnych, tj. obroty kont: 710, 711 i 714. 

 
Ustalone i zgrupowane odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów rozlicza si� proporcjonalnie do 
warto�ci zapasu oraz do warto�ci rozchodu wyrobów w tym okresie. Rozliczenie to umo�liwia 
poni�szy wzór:  
 
 
 -   wyliczenie wska�nika odchyle� na produkcji: 
 

Warto�� odchyle� x 100  
          

Warto�� produkcji wg cen ewidencyjnych 
 

6.2.  Aktualizacja warto�ci zapasów  
 
Aktualizacji warto�ci zapasów dokonuje si� na podstawie weryfikacji warto�ci u�ytkowej i handlowej 
przeprowadzanej na koniec ka�dego okresu sprawozdawczego.  
Je�eli zapasy utraciły swoj� warto�� u�ytkow� lub handlow�, ich wycena jest obni�ana do poziomu 
cen sprzeda�y netto mo�liwych do uzyskania. Skutki takiego zmniejszenia warto�ci odnosi si� 
w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych.  
Je�eli nie jest mo�liwe ustalenie cen sprzeda�y netto danego składnika zapasów, ustala si� w inny 
sposób jego warto�� godziw� na dzie� bilansowy. 
 

7.  Nale�no�ci  

7.1.  Wycena na dzie� przyj�cia i po pocz�tkowym uj�ciu 
 

Nale�no�ci na dzie� przyj�cia oraz na ka�dy dzie� bilansowy wycenia si� w kwocie wymaganej 
zapłaty pomniejszonej o odpisy na nale�no�ci nie�ci�galne.  
 
7.2. Aktualizacja warto�ci nale�no�ci 
 
Na dzie� bilansowy warto�� nale�no�ci podlega aktualizacji w oparciu o nast�puj�ce zasady:  
 

Okres przeterminowania nale�no�ci Odpis z tytułu utraty warto�ci [%] 

            Od 6 do 12 miesi�cy                             20% 

            powy�ej  12 miesi�cy                           100% 

 
Niezale�nie od okresu przeterminowania dokonuje si� odpisów z tytułu utraty warto�ci w wysoko�ci 
100% kwoty nale�no�ci:  
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-  od dłu�ników postawionych w stan likwidacji lub upadło�ci,  
- od dłu�ników, co do których oddalony został wniosek o ogłoszenie upadło�ci a maj�tek nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów post�powania upadło�ciowego, 
-  dochodzonych na drodze s�dowej.  

 
Ustalona kwota odpisów mo�e ulec zmniejszeniu w przypadku posiadania przez Zarz�d wiarygodnych 
dokumentów, z których wynika, i� warto�� nale�no�ci przeterminowanych posiada inaczej ustalon� 
warto�� odzyskiwaln�.  
Odpisy aktualizuj�ce od nale�no�ci odnosi si� w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych lub 
kosztów finansowych w zale�no�ci od charakteru nale�no�ci. 
  

8.  Zobowi�zania 
Zobowi�zania finansowe uznaje si� za zaci�gni�te w momencie zawarcia przez jednostk� kontraktu 
b�d�cego instrumentem finansowym. Wprowadza si� je do ksi�g pod dat� zawarcia kontraktu bez 
wzgl�du na przewidziany w umowie termin rozliczenia transakcji. 
 

 8.1. Wycena na dzie� uj�cia  
Zobowi�zania finansowe na dzie� uj�cia wycenia si� w warto�ci godziwej uzyskanej kwoty lub 
warto�ci otrzymanych innych składników maj�tkowych. 
Inne ni� finansowe zobowi�zania na dzie� uj�cia wycenia si� w kwocie wymaganej zapłaty. 
 
 8.2. Wycena na dzie� bilansowy  
Zobowi�zania finansowe przeznaczone do obrotu (instrumenty pochodne nie stanowi�ce zabezpiecze� 
oraz instrumenty finansowe b�d�ce przedmiotem krótkiej sprzeda�y) wycenia si� na dzie� bilansowy 
w warto�ci godziwej. Ró�nica z wyceny wykazywana jest odr�bnie w sprawozdaniu finansowym oraz 
ujmowana w wyniku finansowym bie��cego okresu sprawozdawczego w pozycji przychodów lub 
kosztów finansowych. 
 
Pozostałe zobowi�zania finansowe wycenia si� na dzie� bilansowy w wysoko�ci skorygowanej ceny 
nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Ró�nica z wyceny koryguje warto�� 
wycenianego składnika zobowi�za� oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bie��cego okresu 
sprawozdawczego w pozycji przychody finansowe lub koszty finansowe. 
Inne ni� finansowe zobowi�zania na dzie� bilansowy wycenia si� w kwocie wymaganej zapłaty.  

 9.  Rezerwy  
 

Grupa Kapitałowa tworzy w szczególno�ci rezerwy na:  
– odprawy emerytalne,  
– zobowi�zania dochodzone na drodze s�dowej,  
– na przej�ciow� ró�nic� podatku dochodowego.  
Do rezerw Spółka zalicza równie� bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów.  
 
Rezerwy wycenia si� nie rzadziej ni� na dzie� ko�cz�cy okres sprawozdawczy.  

Odprawy emerytalne  
Przyjmuje si� nast�puj�ce dane i zało�enia niezb�dne do wyliczania odpraw emerytalnych: 
– podstawa naliczenia odpraw,  
– zestawienie liczby pracowników na ostatni dzie� roku obrotowego w podziale na 
przedziały wiekowe,  
– oszacowane prawdopodobie�stwo otrzymania odprawy emerytalnej.  
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Zobowi�zania dochodzone na drodze s�dowej  
W przypadku zobowi�za� dochodzonych przeciwko Grupie Kapitałowej na drodze s�dowej, a nie 
uj�tych w ksi�gach Grupy Kapitałowej, tworzone s� rezerwy w wiarygodnie oszacowanej warto�ci, 
w szczególno�ci bior�c pod uwag�:  
 
– kwot� zobowi�zania głównego dochodzonego na drodze s�dowej,  
– kwot� kosztów odsetek,  
– kwot� kosztów s�dowych, zast�pstwa procesowego, komorniczych i podobnych.  

Bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów  
Bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów ujmuje si�, gdy wystawienie faktury nast�puje po 
okresie, którego te koszty dotycz�.  
 
Szacunki kosztów na niewykorzystane urlopy pracownicze wyceniane s� na koniec ka�dego okresu 
sprawozdawczego na podstawie zestawienie obejmuj�cego:  
- list� pracowników na ostatni dzie� roku obrotowego,  
- niewykorzystane przez pracowników dni urlopu w bie��cym okresie oraz okresach poprzednich,  
- stawk� dzienn� na podstawie �redniego wynagrodzenia podstawowego za 6 ostatnich miesi�cy, 
powi�kszon� o składki na ubezpieczenie społeczne.  
 
Do obliczenia rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze stosuje si� nast�puj�cy algorytm:  
 

R = R1+R2 
gdzie:    R1=UZ x (W/21) 
              R2=UZ x (W/21) x Z 
R1- koszt wynagrodze� z tytułu niewykorzystanych urlopów  
R2- koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obci��aj�cych koszty 
pracodawcy 
       w zwi�zku z niewykorzystanymi urlopami 
UZ – liczba dni zaległego urlopu  
W – przeci�tne wynagrodzenie miesi�czne brutto  
(W /21) przeci�tne wynagrodzenie brutto za 1 dzie� roboczy  
Z – narzuty na wynagrodzenia 
 

Odpisy pozostałych biernych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów nast�puj� stosownie do upływu 
czasu.  
 
10. Podatek dochodowy 
 
Jednostki Grupy Kapitałowej tworz� rezerw� i ustalaj� aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na podstawie ró�nic przej�ciowych mi�dzy wykazywan� w ksi�gach warto�ci� 
aktywów i pasywów, a ich warto�ci� podatkow� oraz strat� podatkow� mo�liw� do odliczenia 
w przyszło�ci. 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si� w wysoko�ci kwoty przewidzianej 
w przyszło�ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami 
przej�ciowymi, które spowoduj� w przyszło�ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego oraz straty podatkowej mo�liwej do odliczenia, ustalonej przy uwzgl�dnieniu zasady 
ostro�no�ci. 
 
Rezerw� z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy si� w wysoko�ci kwoty podatku 
dochodowego, wymagaj�cej w przyszło�ci zapłaty, w zwi�zku z wyst�powaniem dodatnich ró�nic 
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przej�ciowych, to jest ró�nic, które spowoduj� zwi�kszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego w przyszło�ci. 
 
Wysoko�� aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si� przy 
uwzgl�dnieniu stawek podatku dochodowego obowi�zuj�cych w roku, w którym przewidywane jest 
powstanie obowi�zku podatkowego. 
 
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie podlegaj� wzajemnej kompensacie 
nawet, je�eli jednostka Grupy Kapitałowej posiada tytuł uprawniaj�cy je do ich jednoczesnego 
uwzgl�dniania przy obliczaniu kwoty zobowi�zania podatkowego. 
 
Zmian� stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje si� w rachunku 
zysków i strat za rok obrotowy, chyba �e pozycje te dotycz� operacji rozliczanych z kapitałem 
własnym, s� one wówczas odnoszone na kapitał własny. 

11.  Leasing  
 

Umowy leasingu finansowego, które przenosz� na Grup� Kapitałow� zasadniczo całe ryzyko i 
wszystkie po�ytki wynikaj�ce z posiadania przedmiotu leasingu, s� aktywowane na dzie� rozpocz�cia 
leasingu według ni�szej z nast�puj�cych dwóch warto�ci: warto�ci godziwej �rodka stanowi�cego 
przedmiot leasingu lub warto�ci bie��cej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe s� 
rozdzielane pomi�dzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowi�za� w sposób umo�liwiaj�cy 
uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowi�zania. Koszty finansowe s� ujmowane 
bezpo�rednio w rachunku zysków i strat.  
Aktywowane �rodki trwałe u�ytkowane na mocy umów leasingu  s� amortyzowane zgodnie z 
zasadami stosowanymi przy amortyzacji własnych �rodków trwałych.   
     Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i 
wszystkie po�yczki wynikaj�ce z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane s� do umów leasingu 
operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego odpisywane s� w koszty rachunku 
zysków i strat metod� liniow� przez okres trwania leasingu.  
 
12. Przychody i koszty  
 
Przychody i koszty ujmowane s� w nast�puj�cy sposób: 
 
Przychody netto ze sprzeda�y oraz koszty ich uzyskania 
 
Zaprezentowane rachunku zysków i strat przychody ze sprzeda�y wykazano  w oparciu o zaliczone do 
odpowiednich okresów sprawozdawczych wielko�ci sprzeda�y ustalonej na podstawie faktur 
potwierdzonych przez odbiorców. 
Sprzeda� wykazana jest w warto�ci netto, to jest po potr�ceniu podatku od towarów i usług. 
Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzeda�y zaliczono wszystkie koszty zwi�zane z podstawow� 
działalno�ci� z wyj�tkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat 
nadzwyczajnych. 
Zarówno przychody jak i koszty ich uzyskania uj�te s� w okresach sprawozdawczych, których 
dotycz�. 
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmuj� te pozycje przychodów i kosztów, które nie s� 
bezpo�rednio zwi�zane ze zwykł� działalno�ci� operacyjn�. 
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Przychody i koszty finansowe 
 
Przychody i koszty finansowe stanowi� wynik operacji finansowych. Przychody finansowe obejmuj� 
otrzymane lub nale�ne odsetki od �rodków na rachunkach bankowych, nadwy�k� dodatnich ró�nic 
kursowych nad ujemnymi. Koszty finansowe obejmuj� nadwy�k� ujemnych ró�nic kursowych nad 
dodatnimi, zapłacone lub naliczone odsetki oraz prowizje bankowe. 
 
IV. Rodzaj oraz kwoty zmian warto�ci szacunkowych podawanych w poprzednich latach  
obrotowych, je�li wywieraj� one istotny wpływ na bie��cy okres �ródroczny, według  poni�szego 
zestawienia         
                   
                                                                                                                              ( w tys. PLN) 

 01.10.2006-31.12.2006 
Utworzenie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci 
nale�no�ci 145 

Rozwi�zanie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci 
nale�no�ci 2 

Wykorzystanie odpisów aktualizuj�cych na nale�no�ci (bez wpływu 
na wynik finansowy) 101 

Utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 55 
Rozwi�zanie rezerwy na niewykorzystane urlopy 0 
Utworzone rezerwy   na �wiadczenia emerytalne 0 
Rozwi�zanie rezerw na �wiadczenia emerytalne 6 
Utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy 146 
Rozwi�zanie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.201 

 
V. Zwi�zły opis istotnych dokona� lub niepowodze� w okresie, którego dotyczy raport, wraz z 
wykazem najwa�niejszych zdarze� ich dotycz�cych 
 
W IV kwartale br. potwierdziły si� obserwowane od pocz�tku roku  tendencje dotycz�ce oczekiwanej 
poprawy efektów działalno�ci operacyjnej Grupy Kapitałowej jako wyniku przeprowadzonej 
restrukturyzacji spółki polskiej oraz stabilnego wzrostu spółki ukrai�skiej. 
 
W IV kwartale Spółka dokonała udanej emisji akcji pozyskuj�c z rynku 13.261.441,45 zł netto (po 
potr�ceniu kosztów emisji). Pozyskane �rodki zostan� w głównej mierze przeznaczone na inwestycje 
umo�liwiaj�ce trwał� popraw� efektywno�ci działalno�ci w przyszłych okresach. 
 
Skal� poprawy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Plast-Box SA w prezentowanym okresie 
�ródrocznym przedstawia poni�sze zestawienie. 
 
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDA�Y I WYNIKÓW   
DZIAŁALNO�CI ZA O KRES IV kw. 2006 r. (w porównaniu do IV kw. 2005 r.)  
    

   
Dane liczbowe ( w tys. PLN ) 

      
Wyszczególnienie IV kw. 2005 r. IV kw.2006 r. 

        Efekt  w % 
                 
  

PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY OGÓŁEM 11 118 12 704 poprawa o 14,3% 
ZYSK (STRATA)  BRUTTO ZE SPRZEDA�Y   1 238   2 134 poprawa o  72,4% 
ZYSK (STRATA)  NA DZIAŁALNO�CI OPERACYJNEJ - 1 283   -  689     poprawa o   46,3% 
ZYSK EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)    - 528      152 poprawa o 128,8% 
ZYSK (STRATA)  BRUTTO    3 107   - 459 pogorszenie o 114,8% 
ZYSK (STRATA)  NETTO    2 409   - 243 pogorszenie o 110,1% 
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Zysk EBITDA osi�gn�ł w czwartym kwartale kwot�  152 tys. zł i był to wynik zdecydowanie 
korzystniejszy w porównaniu  z odnotowanym ujemnym EBITDA w czwartym kwartale 2005 
r. Przychody Grupy wzrosły w tym czasie o 14,3% a wynik brutto ze sprzeda�y poprawił si� o 
72,4%. 
Pogorszenie zysku brutto i netto spowodowane było wył�cznie uj�ciem w przychodach IV kwartału 
2005 r. (jako okresu porównywalnego) skutków przeszacowania warto�ci inwestycji doprowadzaj�c j� 
do warto�ci godziwej, odzwierciedlaj�cej warunki rynkowe. Efekt kwotowy odnosz�cy si� do  IV 
kwartału 2005 r. wyniósł z tego tytułu 4.718.497,83 zł. 
 
 
VI. Opis czynników i zdarze�, w szczególno�ci o nietypowym charakterze, maj�cych znacz�cy wpływ 
na osi�gni�te wyniki finansowe 
 
1). Odpis na nale�no�ci PAWAM (szkoda transportowa) w kwocie 127,1 tys.zł. Podczas transportu na      

Ukrain� wyst�piła szkoda transportowa. Kwota jest mo�liwa do odzyskania z ubezpieczenia. 
2). Utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy w kwocie 55 tys. zł. 
3). Strata na sprzeda�y wtryskarki na kwot� 96,8 tys. zł. W zwi�zku z niedopasowaniem jednej z       

wtryskarek do aktualnej koncepcji rozwoju parku maszynowego postanowiono sprzeda�       
wtryskark� ze strat�.  

4). Na dzie� 31 grudnia 2006 r. jednostka dominuj�ca dokonała wyceny nieruchomo�ci wykazanej w      
sprawozdaniu jako inne inwestycje długoterminowe. Przedmiotem wyceny była nieruchomo��       
gruntowa działka nr 5/6 w Machowinku. Podstaw� wyceny był operat szacunkowy sporz�dzony       
przez rzeczoznawc�. Warto�� inwestycji podwy�szono o 518 tys. zł doprowadzaj�c do warto�ci       
godziwej.   

 
 
VII. Komentarz obja�niaj�cy, dotycz�cy sezonowo�ci lub cykliczno�ci działalno�ci w okresie 
�ródrocznym 
  
W prezentowanym czwartym kwartale 2006 r. odnotowano porównywalnie wysoki poziom i 
dynamik� obrotów handlowych . W stosunku do roku poprzedniego w relacji  kwartał / kwartał  
sprzeda� wzrosła o  14,3%. 
 
W porównaniu do poprzedniego kwartału 2006 r. jednego z lepszych w skali roku okresów pod 
wzgl�dem wolumenu sprzeda�y, obroty w prezentowanym okresie były ni�sze o ok. 13,5%. 
 
Nast�pił równocze�nie znacz�cy wzrost udziału sprzeda�y zagranicznej w przychodach ogółem Grupy 
Plast-Box SA. W czwartym kwartale 2006 r. udział ten wyniósł 49,50%, podczas gdy w 
porównywalnym okresie ubiegłego roku stanowił  43,20%. 
 
 
VIII. Emisje, wykup i spłaty dłu�nych i kapitałowych papierów warto�ciowych 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka wyemitowała w drodze oferty publicznej 660.000 szt. nowych 
akcji, w tym: 60.000 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych i 600.000 akcji w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych. 
Nowe walory sprzedawane były w połowie grudnia po 21 zł. 
W wyniku emisji ogólna liczba akcji wzrosła do 2.150.000 szt. a ł�cznie wszystkie akcje daj� prawo 
do 2.818.000 zł na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
W dniu 19.12.2006 r. S�d Rejonowy Gda�sk-Północ w Gda�sku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 
zarejestrował podwy�szenie kapitału zakładowego Spółki wynikaj�ce z emisji akcji serii E, 
oferowanych w ramach oferty publicznej. 
W wyniku rejestracji akcji serii E, struktura kapitału zakładowego ukształtowała si� nast�puj�co: 
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Kapitał zakładowy wynosi 10.750.000 zł i dzieli si� na 2.150.000 akcji o warto�ci nominalnej 5 zł 
ka�da akcja, tj.: 
1). 170.790 akcji zwykłych na okaziciela serii A (170.790 głosów), 
2). 668.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 2:1 serii B (1.336.000 głosów), 
3). 1.210 akcji zwykłych na okaziciela serii C (1.210 głosów), 
4). 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (650.000 głosów), 
5). 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E (660.000 głosów). 
  
 
IX. Wypłacone w okresie obj�tym sprawozdaniem dywidendy (ł�cznie lub w przeliczeniu  na  jedn� 
akcj�), z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje (lub udziały) 
 
W okresie obj�tym sprawozdaniem nie wypłacono �adnych dywidend.   
 
 
X. Przychody i wyniki przypadaj�ce na poszczególne segmenty działalno�ci lub segmenty      
geograficzne w prezentowanym okresie �ródrocznym 
 
1. Kryterium podstawowe: geograficzna lokalizacja aktywów 
 

   
Słupsk Czernichów 

Plast-Box 
Development 

Sp. z o.o. 
wył�czenia suma 

Przychody 11 642 1 520 0 -  458 12 704 
wynik finans. 
netto 
zysk / (strata) 

- 190 - 77 - 37 61 - 243 

 
 
2. Kryteria uzupełniaj�ce w zakresie uzyskiwanych przychodów  
 
    a) kryterium bran�owe w podziale na główne grupy wyrobów          ( w tys. PLN ) 
 
       -       wiadra                                 10 887  

-   skrzynie                                 1 449 
-   pozostałe                                  368     

               Razem:                                12 704     
 

      b) kryterium geograficznej lokalizacji klientów                         ( w tys. PLN )  
- Polska                                      6 415   
- UE (oprócz Polski)                  3 617 
- Europa wschodnia                  2 672 

             Razem:                                  12 704 
 
 
XI. Istotne zdarzenia  po dniu bilansowym, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu 
finansowym za IV kwartał 2006 r. 
 
1). Zło�enie przez Spółk� w dniu 10 stycznia 2007 r. wniosku o dofinansowanie inwestycji ze 
�rodków Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania o jak� ubiega si� Spółka szacowana jest na ok. 
3,9 mln zł.  

2). Podpisanie przez spółk� zale�n� Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. w dniu 05 lutego 2007 r. umowy 
dotycz�cej współpracy ze spółk� CURVER Poland Sp. z o.o. z siedzib� w Słupsku. Przedmiotem 
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umowy zawartej na okres do 31 grudnia 2007 r. jest dzier�awa od spółki CURVER Poland Sp. z 
o.o. wyposa�enia do produkcji artykułów z tworzyw sztucznych. 

3). Zawarcie przez Spółk� Plast-Box S.A. w dniu 13 lutego 2007 r. umowy o kredyt w rachunku 
bie��cym z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzib� w Warszawie. Kwota kredytu 
udzielonego na okres do dnia 31 grudnia 2009 r. wynosi 9.000.000 zł. Oprocentowanie kredytu 
zmienne w oparciu stawk� bazow� WIBOR 1M powi�kszon� o mar�� Banku. 

4). Podwy�szenie kapitału zakładowego spółki zale�nej Plast-Box Ukraina Sp.z o.o. w dniu 12 lutego 
2007 r. Kapitał zakładowy ww. spółki zale�nej został podwy�szony przez wniesienie aportu w  
postaci maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych o warto�ci 519.965,65 USD. Wysoko��  
kapitału po rejestracji wynosi 1.426.738,59 USD. 

5). Podpisanie w dniu 22.02.2007 r. aneksu do umowy z dnia 1 marca 2006 r. zawartej pomi�dzy PTS        
     Plast-Box SA  jako dostawc�  i  Polifarb Ukraina Zamkni�ta Spółka Akcyjna jako nabywc�.       

Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie kontrahentowi opakowa� czystych i z  
nadrukiem, stosowanych przez odbiorc� do konfekcjonowania farb. Warto�� umowy opiewa na 
kwot� 500.000 EUR a  aneks przedłu�ył okres jej obowi�zywania do 31.12.2007 r.  

6). Podpisanie przez Spółk� Plast-Box S.A. w dniu 27.02.2007 r. aneksu do umowy ubezpieczenia z 
dnia 4 marca  2005 r. zawartej z Korporacj� Ubezpiecze� Kredytów Eksportowych S.A. Na 
podstawie aneksu rozszerzono przedmiot ochrony ubezpieczeniowej do warto�ci inwestycji 
bezpo�redniej wynikaj�cej z wniesienia do spółki zale�nej Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. przez 
jednostk� dominuj�c�, nakładów pieni��nych w kwocie 200.000 USD oraz nakładów rzeczowych 
w kwocie 991.000 USD. 

7). Otrzymanie w dniu 27.02.2007 r. informacji o zawarciu umowy sprzeda�y pomi�dzy Spółk� Plast-
Box SA z siedzib� w Słupsku jako kupuj�cym a „DOPAK” Sp. z o.o. z siedzib� we Wrocławiu 
jako sprzedaj�cym. Przedmiotem jest zakup przez PTS Plast-Box SA wtryskarek oraz urz�dze� 
podaj�cych i odbieraj�cych automatyzuj�cych produkcj�. Warto�� umowy wynosi 1.436.712,00 
EUR netto (plus podatek VAT)  

 
XII. Skutek zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ci�gu okresu �ródrocznego, ł�cznie z 
poł�czeniem jednostek gospodarczych, przej�ciem lub sprzeda�� jednostek zale�nych i inwestycji 
długoterminowych, restrukturyzacj� i zaniechaniem działalno�ci  
 
W dniu 12 grudnia 2006 r. jednostka dominuj�ca PTS Plast-Box S.A. nabyła 100% udziałów w 
jednostce zale�nej Plast-Box Development Sp. z o.o. Cena zakupu 50 udziałów o nominale po 500 zł, 
ustalono w wysoko�ci 19.838,66 zł. 
Warto�� udziałów w  spółce zale�nej Plast-Box Development Sp. z o.o. została  podwy�szona  w dniu 
29 grudnia 2006 r. przez wniesienie przez spółk� dominuj�c� aportu w postaci pieni��nej, w 
wysoko�ci         206 500,00 zł oraz aportu w postaci rzeczowej o warto�ci 6 888 500,00 zł 
        
XIII. Zmiany zobowi�za� warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast�piły od czasu 
zako�czenia ostatniego roku obrotowego  
 
Na dzie� 31.12.2006 r. podobnie jak na koniec poprzedniego kwartału br. Grupa PTS Plast-Box S.A. 
nie posiadała  �adnych zobowi�za� warunkowych wobec innych jednostek z tytułu udzielonych 
gwarancji i por�cze�. Warto�� �rodków trwałych wykazywanych pozabilansowo na koniec okresu 
sprawozdawczego wynosiła 414 tys. PLN i oznaczało to o wzrost o 104 tys. PLN w porównaniu ze 
stanem na koniec 2005 r. 
 
XIV. Inne zdarzenia lub transakcje, które s� istotne dla zrozumienia bie��cego okresu �ródrocznego 
 
Na dzie� 31 grudnia 2006 r. jednostka dominuj�ca Plast-Box S.A. dokonała przeklasyfikowania 
inwestycji przeznaczonych do sprzeda�y na aktywa trwałe. Przedmiotem tej inwestycji jest działka    
nr 5/6 w Machowinku. Nieruchomo�� ta nie zostanie zbyta w ci�gu najbli�szych  dwunastu miesi�cy.  
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XV. Komentarz do oceny realizacji prognoz  finansowych na 2006 rok 
 
Grupa Plast-Box SA nie prezentowała prognoz finansowych na 2006 rok.   
 
XVI. Akcjonariusze posiadaj�cy co najmniej 5%  głosów na WZA  
 
W okresie IV kwartału 2006 r. miały miejsce zmiany w stanie posiadania akcji w�ród akcjonariuszy 
posiadaj�cych co najmniej 5 % głosów na WZA. 

W dniu 18 grudnia 2006 r. w trybie przydziału w ofercie pierwotnej miały miejsce nast�puj�ce 
transakcje na rynku regulowanym (GPW): 
- Prezes Zarz�du Waldemar Pawlak nabył 2.100 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
- Członek Zarz�du Grzegorz Pawlak nabył 2.100 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

- Członek Zarz�du Franciszek Preis nabył 2.500 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 
Stan posiadania akcji przez akcjonariuszy z co najmniej 5% udziałem głosów na WZA, na dzie�  
31.12.2006 r.: 
 

Akcjonariusze Liczba 
posiadanych akcji 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów  
na WZA 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów  

na WZA 
Waldemar Pawlak 274 170 12,75% 496 850 17,63% 
Grzegorz  Pawlak 274 140 12,75% 496 800 17,63% 
Franciszek Preis 269 540 12,54% 492 200 17,47% 
 
 
Po dniu bilansowym  nast�piły zmiany w odniesieniu do powy�szego zestawienia. 
 
W dniu 4 stycznia 2007 r. Zarz�d PTS Plast-Box SA otrzymał zawiadomienie o nabyciu przez  
fundusz Absolute East West Master Fund Limited 285.000 szt. akcji Spółki  uprawniaj�cych do 
10,11% głosów na WZA Spółki. 
W dniu 10 stycznia 2007 r. Absolute East West Master Fund zawiadomił Zarz�d Spółki, i� w wyniku 
transakcji kupna w okresie od 4 do 10 stycznia 2007 r. inwestor zwi�kszył swój stan posiadania akcji 
Spółki do 360.945 sztuk co uprawnia go do 12,81% głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
W dniu 16.01.2007 r. Zarz�d Spółki został powiadomiony o nabyciu przez Ann� i Władysława 
Korzeniowskich akcji Spółki, w wyniku czego liczba akcji Spółki znajduj�cych si� w posiadaniu 
inwestora wyniosła 141.200 szt. co uprawnia do 5,01% głosów na WZA.  
    
W wyniku przedstawionych wy�ej zmian skład akcjonariuszy posiadaj�cych co najmniej 5% głosów 
na WZA na dzie� sporz�dzenia raportu był nast�puj�cy:  

Akcjonariusze Liczba 
posiadanych akcji 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów  
na WZA 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów  

na WZA 
Waldemar Pawlak 274 170 12,75% 496 850     17,63% 
Grzegorz  Pawlak 274 140 12,75% 496 800    17,63% 
Franciszek Preis 269 540 12,54% 492 200    17,47% 
Absolute Est West 
Maste Fund Limited 360 945 16,79% 360 945              12,81% 

Anna i Władysław 
Korzeniowscy 141 200 6,57% 141 200 5,01% 
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XVII. Akcje osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych Grup� PTS Plast-Box S.A. 
 
 
W trakcie prezentowanego okresu �ródrocznego miały miejsce zmiany w stanie posiadania akcji 
dotycz�ce osób z Zarz�du Spółki, co omówiono szczegółowo powy�ej w pkt. XVI niniejszej 
informacji. 

W wyniku tych zmian stan posiadania akcji przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce na dzie� 
sprawozdawczy był nast�puj�cy: 
 

Akcjonariat 
   Ł�czna liczba posiadanych akcji (szt.) 

Warto�� nominalna akcji 
(PLN) 

- osoby zarz�dzaj�ce, w tym: 817 850 4 089 250 

                               Waldemar Pawlak 274 170 1 370 850 

                               Grzegorz Pawlak 274 140 1 370 700 

                                Franciszek Preis 269 540 1 347 700 

- osoby nadzoruj�ce, w tym:      1 172        5 860 

                              Sławomir Kami�ski      1 172        5 860 

 
Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania z działalno�ci za IV kwartał 2006r. nie były  znane 
Zarz�dowi Spółki �adne ewentualne zmiany w stosunku do danych zawartych w powy�szym 
zestawieniu. 
 
XVIII. Post�powania s�dowe w sprawie wierzytelno�ci i zobowi�za� 
 
Grupa Kapitałowa jest stron� powodow� w sprawach o zapłat� nale�no�ci od kontrahentów. Jednak 
ł�czna kwota przedmiotu sporu nie przekraczała 10% kapitałów własnych Grupy PTS Plast-Box S.A. 
 
 XIX. Transakcje z jednostkami powi�zanymi 

 
W okresie sprawozdawczym miały miejsce transakcje z podmiotami powi�zanymi, których warto�� w 
okresie od pocz�tku roku obrotowego przekroczyła wyra�on� w złotych równowarto�� kwoty 500.000 
EUR. Były to jednak transakcje o charakterze typowym i rutynowym, zawierane na warunkach 
rynkowych i wynikaj�ce z bie��cej działalno�ci operacyjnej prowadzonej przez Emitenta i jednostk� 
od niego zale�n�. 
 
XX. Informacje o udzielonych por�czeniach i gwarancjach 
 
W okresie obj�tym raportem Grupa Kapitałowa PTS Plast-Box SA nie udzielała por�cze� kredytu lub 
po�yczki oraz nie udzielała gwarancji. 
 
XXI. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, maj�tkowej, finansowej, wyniku 
finansowego emitenta i ich zmian oraz informacje istotne dla oceny mo�liwo�ci realizacji 
zobowi�za� przez  emitenta.  
  
Grupa Kapitałowa PTS Plast-Box S.A.  nie posiada na dzie� dzisiejszy innych, poza uj�tymi w spra-
wozdaniu, informacji istotnych dla oceny swojej sytuacji kadrowej, maj�tkowej i finansowej  oraz dla 
oceny mo�liwo�ci realizacji zobowi�za� przez Grup�. 
 



Grupa Plast-Box S.A.  
ul. Lutosławskiego  17A                                     
76-200 Słupsk   
 

 

Sprawozdanie �ródroczne  QSr 2006 4                           15 

XXII. Podstawowe czynniki, które b�d� miały wpływ na wyniki osi�gni�te w najbli�szym czasie: 
 
-  ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i na Ukrainie, która ma bezpo�redni wpływ na poziom popytu    
   na produkty Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, 
-  koniunktura w bran�y budowlanej, chemicznej (głównie segment farb i lakierów) oraz spo�ywczej –  
   głównych odbiorców produktów Emitenta i jego Grupy Kapitałowej,   
-  ceny najwa�niejszych surowców, 
-  kształtowanie si� kursów walutowych, w szczególno�ci EUR/PLN, 
-  poziom nat��enia konkurencji na rynku, 
-  efektywno�� utrzymywania dobrych relacji z kluczowymi odbiorcami i pozyskiwanie nowych  
-  klientów, w szczególno�ci na rynku ukrai�skim i innych rynkach wschodnich. 
 
 
XXIII. Kursy przeliczeniowe dla wybranych danych finansowych 
 
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego zostały przeliczone według nast�puj�cych kursów: 
W okresie obj�tym sprawozdaniem finansowym (4 kwartały 2006 roku) oraz w okresie 
porównywalnym (4 kwartały 2005 roku), notowania �rednich kursów wymiany złotego w stosunku do 
EUR ustalone przez  Narodowy Bank Polski przedstawiały si� nast�puj�co: 
 
 �redni kurs Minimalny Maksymalny Kurs na ostatni 
Okres: w okresie*) kurs w okresie kurs w okresie dzie� okresu 
 
01.01.2006 – 31.12.2006 3,8991                       3,7726                             4,0434                  3,8312 
 
01.01.2005 – 31.12.2005 4,0233                       3,8598                             4,2756                  3,8598          
    
*)   �rednia arytmetyczna kursów obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w danym okresie 
 
 
XXIV. Zysk i liczba akcji przyj�te do wyliczenia wska�ników: zysku na 1 akcj� i  rozwodnionego 
zysku na 1akcj� 
 
�redni� wa�on� liczb� akcji, podobnie jak zysk zanualizowany, wyliczono za okres 12 miesi�cy 
poprzedzaj�cych dat� na któr� sporz�dzono sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2006 r. tj.: 
01.01.2006 r. – 31.12. 2006 r. 

�rednia wa�ona liczba akcji  za okres 01.01.2006 r.- 31.12.2006 r. wyniosła  1.545.000 sztuk. 

Dla prezentowanego okresu porównywalnego �rednia wa�ona liczba akcji wynosi 1.490.000 sztuk. 
�redni� wa�on� liczb� akcji, podobnie jak zysk zanualizowany, wyliczono za okres 12 miesi�cy,  tj.: 
01.01.2005 r. – 31.12. 2005 r. 

 
Wska�niki zysku na 1 akcj� wyniosły: 
 

Dla bilansu skonsolidowanego 

                                                                                    31.12.2006 r.                           31.12.2005 r. 

 

Zysk /strata  zanualizowny/a/  (w tys. PLN)                               -54                                    1648 

Zysk/strata na 1 akcj�    (w PLN)                                            -0,15                                     1,62       
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Na dzie� 31 grudnia 2006 r. oraz na dzie� 31 grudnia 2005 r. nie istniały instrumenty finansowe, 
których emisja powodowałaby rozwodnienie zysku na jedn� akcj�. W zwi�zku z tym rozwodniony 
zysk na jedn� akcj�, był równy zyskowi na jedn� akcj�.  
 
XXV. Grupa Kapitałowa PTS Plast-Box S.A. przestrzegała zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z        
o�wiadczeniem Zarz�du z dnia 15 czerwca 2006 r. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 
wynikaj�cych z  Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005. 
O�wiadczenie to zostało przedstawione w Raporcie bie��cym nr 14/2006 z dnia 28.06.2006 r. 
 
 
Słupsk, dnia  28.02.2007 r.       

 
                                                                  Podpisy członków Zarz�du 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


