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Dodatkowe obja�nienia do skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. za III kwartał  2006 roku. 
 
 
I.  Raport Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. zawiera skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  
za III kwartał 2006 r. sporz�dzone i zaprezentowane zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami 
Rachunkowo�ci (MSR) / Mi�dzynarodowymi Standardami  Sprawozdawczo�ci Finansowej (MSSF).  
 
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.  
 
PTS Plast-Box S.A.  posiada 100% udziałów w jednostce zale�nej. 
 
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.  
Szczegółowy opis wszystkich aktualnych zasad rachunkowo�ci jakimi kieruje si� Spółka przy sporz�dzaniu 
sprawozda� okresowych z działalno�ci, w tym jakimi równie�  kierowała si� przy sporz�dzeniu niniejszego 
raportu �ródrocznego, zamieszczono we wprowadzeniu do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. za  I półrocze 2006 roku. 
 
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 odpo- 
wiednich 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�. 
 
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. 
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IV. Zwi�zły opis istotnych dokona� lub niepowodze� w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem 
najwa�niejszych zdarze� ich dotycz�cych 
 
W III kwartale br. zostały potwierdzone tendencje dotycz�ce zdecydowanej poprawy efektów działalno�ci 
operacyjnej Grupy Kapitałowej jako wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji spółki polskiej oraz 
stabilnego wzrostu spółki ukrai�skiej. 
Zysk EBITDA osi�gn�ł w trzecim kwartale kwot� 1 249 tys. zł i był to wynik zdecydowanie korzystniejszy 
w porównaniu  z odnotowanym ujemnym EBITDA w trzecim kwartale roku ubiegłego. Przychody Grupy 
wzrosły w tym czasie o blisko 20%, wyra�niej zaznaczył si� te� zysk operacyjny i zysk netto wobec straty 
odnotowanej w analogicznym okresie 2005 roku. 
 
Skal� poprawy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Plast-Box SA prezentuje poni�sze 
zestawienie. 
 
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDA�Y I WYNIKÓW   
DZIAŁALNO�CI ZA O KRES III kw. 2006 r.(w porównaniu do III kw. 2005 r.)  
    

   
Dane liczbowe ( w tys. PLN ) 

      
Wyszczególnienie III kw. 2005 r. III kw.2006 r. 

        Efekt  w % 
                 
  

PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY OGÓŁEM 12 314 14 687 poprawa o 19,3% 
ZYSK (STRATA)  BRUTTO ZE SPRZEDA�Y    1 371   2 551 poprawa o  86,1% 
ZYSK (STRATA)  NA DZIAŁALNO�CI OPERACYJNEJ     -823     415     poprawa o  150,4% 
ZYSK EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)     - 71  1 249 poprawa o 1859,2% 
ZYSK (STRATA)  BRUTTO             -1 074     179 poprawa o 116,7% 
ZYSK (STRATA)  NETTO    - 900     179 poprawa o 119,9% 
                            
 
V. Opis czynników i zdarze�, w szczególno�ci o nietypowym charakterze, maj�cych znacz�cy wpływ na 
osi�gni�te wyniki finansowe 
 
W III kwartale 2006 r. nie wyst�piły pozycje o nietypowym charakterze, maj�ce znacz�cy wpływ na 
osi�gni�te wyniki finansowe. 
 
VI. Komentarz obja�niaj�cy, dotycz�cy sezonowo�ci lub cykliczno�ci działalno�ci w okresie �ródrocznym 
  
W prezentowanym trzecim kwartale br. odnotowano porównywalnie wysoki poziom i dynamik� obrotów 
handlowych . W stosunku do roku poprzedniego w relacji  kwartał / kwartał  sprzeda� wzrosła o  19,3%. 
 
W porównaniu do II kwartału 2006 r. uznawanego w skali roku za najlepszy okres pod wzgl�dem wolumenu 
sprzeda�y, obroty w prezentowanym okresie były ni�sze o ok. 8%. 
 
Nast�pił równie� znacz�cy wzrost udziału sprzeda�y zagranicznej w przychodach ogółem Grupy Plast-Box 
SA. W trzecim kwartale br. udział ten wyniósł 45,82%, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego 
roku stanowił  42,84%. 
 
 
VII. 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         
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                                                                                                                              ( w tys. PLN) 

 01.07.2006-30.09.2006 
utworzenie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci 
nale�no�ci 

 18 

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

4 

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 3 
utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy 88 
Rozwi�zanie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 51 

 
VIII. Emisje, wykup i spłaty dłu�nych i kapitałowych papierów warto�ciowych 
 
W okresie sprawozdawczym nie wyst�piły emisje, wykup b�d� spłaty dłu�nych i kapitałowych 
papierów warto�ciowych. 
 
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  
 
Kryterium podstawowe: geograficzna lokalizacja aktywów 
 
   Słupsk Czernichów nieprzypisane wył�czenia suma 
Przychody 13 879 1 678  0 -  870 14 687 
wynik finans. 
netto 
zysk / (strata)                2             69             0            108            179 

 
Kryteria uzupełniaj�ce:  
 
    1) kryterium bran�owe w podziale na główne grupy wyrobów          ( w tys. PLN ) 
 
        bran�owy rozkład sprzeda�y Grupy Plast-Box S.A. w III kwartale 2006 roku był nast�puj�cy: 
 

-   wiadra                                 12 824  
-   skrzynie                                 1 299 
-   pozostałe                                  564     

               Razem:                                14 687     
 

      2) kryterium geograficznej lokalizacji klientów                       ( w tys. PLN ) 
             

- Polska                                     8 765   
- UE (oprócz Polski)                 2 847 
- Europa wschodnia                 3 075 

             Razem:                                 14 687 
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XI. Istotne zdarzenia  po dniu bilansowym, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu 
finansowym za III kwartał 2006 r. 
 
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 wrze�nia 2006 r. 
podj�to uchwał� o wyemitowaniu do 660 tys. akcji serii E. W wyniku planowanej na grudzie� 2006 r. 
emisji i obj�ciu przez inwestorów wszystkich walorów, kapitał zakładowy wzro�nie o kwot� nie 
wy�sz� ni� 3.300 tys. zł do kwoty nie wy�szej ni� 10.750 tys. zł. 
Generalnie �rodki z emisji Zarz�d zamierza zainwestowa� w automatyzacj� produkcji i zwi�kszenie 
mocy produkcyjnych.   
W zwi�zku z powy�szym w dniu 3 pa�dziernika 2006 r. Spółka zło�yła prospekt emisyjny do Komisji 
Nadzoru Finansowego. 
 
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 ci�gu okresu �ródrocznego nie wyst�piły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. 
 
XIII. Zmiany zobowi�za� warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast�piły od czasu 
zako�czenia ostatniego roku obrotowego  
 
Na dzie� 30.09.2006 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 III 
kwartału  wynosiła 477 tys. PLN i oznaczało to o wzrost o 167 tys. PLN w porównaniu ze stanem na 
koniec 2005 r. 
 
XIV. Inne zdarzenia lub transakcje, które s� istotne dla zrozumienia bie��cego okresu �ródro-
cznego 
 
Nie wyst�piły. 
 
XV. Komentarz do oceny realizacji prognoz  finansowych na 2006 rok 
 
Grupa P.T.S. Plast-Box SA nie prezentowała prognoz finansowych na 2006 rok.   
 
XVI. Akcjonariusze posiadaj�cy co najmniej 5%  głosów na WZA  na dzie�  30.09.2006 r.: 
 

Akcjonariusze Liczba 
posiadanych akcji 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów  
na WZA 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów  

na WZA 
Waldemar Pawlak 272 070 18,26% 494 750 22,93% 
Grzegorz  Pawlak 272 040 18,26% 494 700 22,92% 
Franciszek Preis 267 040 17,92% 489 700 22,69% 
 
Po dniu bilansowym  nast�piły zmiany w odniesieniu do powy�szego zestawienia. 
W dniu 9 listopada 2006 r. Zarz�d PTS Plast-Box SA uzyskał informacj� i� w wyniku transakcji 
giełdowej inwestor indywidualny: Pa�stwo Anna i Władysław Korzeniowscy stali si� wła�cicielami 
108 120 sztuk akcji zwykłych serii D, co stanowi 5,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy. 
 
Na dzie� sporz�dzenia raportu za III kwartał 2006 r. skład akcjonariuszy posiadaj�cych co najmniej 
5% głosów na WZA przedstawiał si� nast�puj�co:  
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Akcjonariusze Liczba 
posiadanych akcji 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów  
na WZA 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów  

na WZA 
Waldemar Pawlak 272 070 18,26% 494 750 22,93% 
Grzegorz  Pawlak 272 040 18,26% 494 700 22,92% 
Franciszek Preis 267 040 17,92% 489 700 22,69% 
Anna i Władysław 
Korzeniowscy 108 120 7,26% 108 120 5,01% 

 
 
XVII. Akcje osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych Grup� PTS Plast-Box S.A. 
Stan na dzie�  30 wrze�nia 2006 roku 
 

Akcjonariat 
   Ł�czna liczba posiadanych akcji (szt.) 

Warto�� nominalna akcji 
(PLN) 

- osoby zarz�dzaj�ce, w tym: 811 150 4 055 750 

                               Waldemar Pawlak 272 070 1 360 350 

                               Grzegorz Pawlak 272 040 1 360 200 

                                Franciszek Preis 267 040 1 335 200 

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

                              Sławomir Kami�ski      1 172        5 860 

 
Do dnia przekazania niniejszego komentarza i sprawozdania z działalno�ci za III kwartał 2006r. nie 
zaszły �adne 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 Grupa Kapitałowa PTS Plast-Box S.A. nie zawierała z podmiotami 
powi�zanymi transakcji wykraczaj�cych poza bie��ca działalno�� operacyjn�, których warto�� 
przekraczałaby 500.000 EUR. 
 
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�. 
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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 (3 kwartały 2006 roku) oraz w okresie porównywal-
nym (3 kwartały 2005 roku), notowania �rednich kursów wymiany złotego w stosunku do EUR usta-
lone 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 – 30.09.2006 3,9171 3,7726                             4,0434                  3,9835 
 
01.01.2005 – 30.09.2005 4,0583                       3,9119                             4,2756                  3,9166          
    
*)   �rednia arytmetyczna kursów obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w danym okresie 
 
Pozycj� zanualizowanego zysku (straty) na 1 akcj� zwykł� przeliczono na EUR według kursów 
�rednich NBP za okres 12 miesi�cy poprzedzaj�cych dat�, na któr� prezentowane jest sprawozdanie, 
jako �redni� arytmetyczn� kursów obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w danym 
okresie: 
                                                               �redni kurs                        Minimalny kurs             Maksymalny kurs 
Okres:                                                      w okresie                              w okresie                          w okresie    
            
01.10.2005 – 30.09.2006                          3,9174                                     3,7726                             4,0434 

01.10.2004 – 30.09.2005                          4,0959                                     3,9119                             4,2756   

 
 
XXIV. Zysk i liczba akcji przyj�te do wyliczenia wska�ników: zysku na 1 akcj� i  rozwodnio-            
nego 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 III kwartał 2006 r. tj.: 
01.10.2005 r. – 30.09. 2006 r. 
�rednia wa�ona liczba akcji  za okres 01.10.2005 r.- 30.09.2006 r. wyniosła  1.490.000 sztuk. 

Tak� sam� liczb� akcji przyj�to równie� do wyliczenia zysku na 1 akcj�  dla prezentowanego okresu 
porównywalnego  �redni� wa�on� liczb� akcji, podobnie jak zysk zanualizowany, wyliczono za okres 
12 tj.: 01.10.2004 r. – 30.09. 2005 r. 
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Wska�niki zysku na 1 akcj� wyniosły: 
 

Dla bilansu skonsolidowanego 

                                                                                    30.09. 2006 r.                          30.09.2005 r. 

 

Zysk /strata  zanualizowny/a/  (w tys. PLN)                        2 598                                 - 1 138 

Zysk/strata na 1 akcj�    (w PLN)                                              1,74                                    -0,76       

 
 

Dla bilansu jednostkowego  

                                                                                      30.09. 2006 r.                         30.09.2005 r. 

 

Zysk/strata zanualizowny/a/ (w tys. PLN)                           2 428                                      - 996 

Zysk na 1 akcj�    (w PLN)                                                        1,63                                     -0,67       

 

Na dzie� 30 wrze�nia 2005 r. oraz na dzie� 30 wrze�nia 2004 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�.  
 
XXVI. Informacja dodatkowa o stanie nale�no�ci i zobowi�za� na koniec trzeciego kwartału  
 
                                                                                                                                                                (w tys. PLN) 
na dzie�                                                                                       30.09.2006 r.                    30.09.2005 r. 
 
Nale�no�ci krótkoterminowe                                                          8 494                                10 459 
w tym: 
- nale�no�ci z tytułu dostaw i usług                                                 7 791                                  9 344 
- nale�no�ci z tytułu podatków, ceł i ubezp. społecznych                     17                                       40 
- nale�no�ci pozostałe                                                                     1 376                                  1 165 
- odpisy aktualizuj�ce na nale�no�ci                                               - 690                                     - 90 
 
Zobowi�zania długoterminowe                                                       7 634                               10 524 
w tym: 
- kredyty i po�yczki                                                                          5 209                                 8 767 
- inne zobowi�zania finansowe                                                       2 425                                 1 757 
 
Zobowi�zania krótkoterminowe                                                   23 013                               17 827 
w tym: 
- kredyty i po�yczki                                                                        10 148                                 8 176 
- inne zobowi�zania finansowe                                                       1 048                                    739 
- zobowi�zania z tytułu dostaw i usług                                         11 114                                 8 023 
  w tym: 
          a) do 12 miesi�cy                                                                11 108                                 8 023 
          b) powy�ej 12 miesi�cy                                                                6                                        0 
- zobowi�zania wekslowe                                                                    66                                        0 
- zobowi�zania z tytułu podatków, ceł i ubezp. społecznych             384                                    596 
- zobowi�zania z tytułu wynagrodze�                                                223                                   241 
- inne                                                                                                   30                                      52 
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XXVI. 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  14.11.2006 r.       

 
                                                                  Podpisy członków Zarz�du 

 
 


