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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

O P I N I A
NIEZALEÝNEGO

BIEG£EGO REWIDENTA

Sporz¹dzona dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarz¹du

"PLAST-BOX" S.A.
z siedzib¹ 

17 737 340,35 zù

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r.
do 31 grudnia 2004 r. wykazuj¹cy zysk netto w wysoko�ci     

zestawienie zmian w kapitale wùasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 
2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazuj¹ce wzrost kapitaùu wùasnego o  

kwotê

bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 grudnia 2004 roku, który po stronie
aktywów i pasywów zamyka siê sum¹

Przeprowadzili�my badanie zaù¹czonego sprawozdania finansowego Przetwórstwo

Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w Sùupsku (zwanej dalej "Spóùk¹"), na które

skùada siê:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego

707 600,83 zù

w Sùupsku, ul. Lutosùawskiego 17a
 

45 424 784,48 zù

rachunek przepùywów pieniê¿nych za rok obrotowy od 1 stycznia
2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazuj¹cy zmniejszenie stanu �rodków

pieniê¿nych o kwotê

Za sporz¹dzenie tego sprawozdania finansowego odpowiedzialno�ã ponosi Zarz¹d
firmy Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. 

Naszym zadaniem byùo zbadanie i wyra¿enie opinii o rzetelno�ci, prawidùowo�ci i
jasno�ci tego sprawozdania finansowego oraz prawidùowo�ci ksi¹g rachunkowych
stanowi¹cych podstawê jego sporz¹dzenia.

1 003 893,66 zù

dodatkowe informacje i obja�nienia.



Opinia Biegùego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-

BOX" S.A. za rok obrotowy 2004

*

*

a/

b/

c/

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
maj¹tkowej i finansowej badanej Spóùki na dzieñ 31 grudnia 2004 roku, jak te¿ jej
wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004
roku,

sporz¹dzone zostaùo na podstawie prawidùowo prowadzonych ksi¹g rachunkowych,
zgodnie z okre�lonymi w powoùanej wy¿ej ustawie zasadami (polityk¹)
rachunkowo�ci oraz z uwzglêdnieniem przepisów zawartych w Rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie informacji bie¿¹cych i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz.U. z
2001 r. nr 139, poz. 1569, z póêniejszymi zmianami), w Rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz.U. z 2005 r. nr 49,
poz. 463, z póêniejszymi zmianami) oraz w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegóùowych warunków, jakim powinien odpowiadaã
prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 2004 r. nr 186, poz. 1921, z
póêniejszymi zmianami),

jest zgodne z wpùywaj¹cymi na tre�ã sprawozdania finansowego przepisami prawa i
postanowieniami statutu Spóùki.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali�my i przeprowadzili�my w taki sposób,

aby uzyskaã racjonaln¹ pewno�ã, pozwalaj¹c¹ na wyra¿enie opinii o sprawozdaniu. W
szczególno�ci badanie obejmowaùo sprawdzenie poprawno�ci zastosowanych przez
Spóùkê zasad (polityki) rachunkowo�ci i znacz¹cych szacunków, sprawdzenie - w
przewa¿aj¹cej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów ksiêgowych, z których

wynikaj¹ liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i caùo�ciow¹ ocenê
sprawozdania finansowego.

Uwa¿amy, ¿e badanie dostarczyùo wystarczaj¹cej podstawy do wyra¿enia miarodajnej
opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj¹ce dane liczbowe i
obja�nienia sùowne:

rozdziaùu 7 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (Dz.U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z póêniejszymi zmianami),

norm wykonywania zawodu biegùego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê
Biegùych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili�my stosownie do postanowieñ:
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Opinia Biegùego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-

BOX" S.A. za rok obrotowy 2004

REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. 

80-382 Gdañsk, ul. Beniowskiego 5

Krzysztof Porêbski Lucyna Witek

Spóùka wpisana na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych 

pod numerem 101

Sprawozdanie z dziaùalno�ci Spóùki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o
rachunkowo�ci, a zawarte w nim informacje uwzglêdniaj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych i s¹ zgodne z informacjami
zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Prezes Zarz¹du

REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci
Spóùka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹

Gdañsk, dnia 9 czerwca 2005 r.

Biegùy Rewident    Biegùy Rewident

Numer ewidencyjny 10063/7492 Numer ewidencyjny 8038/202
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

RAPORT

od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku

 Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

UZUPE£NIAJ¥CY OPINIÆ

 ZA ROK OBROTOWY

"PLAST-BOX" S.A.

w Sùupsku, ul. Lutosùawskiego 17a  
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Raport uzupeùniaj¹cy opiniê z badania sprawozdania finansowego Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" 

S.A. za rok obrotowy 2004
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Raport uzupeùniaj¹cy opiniê z badania sprawozdania finansowego Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" 

S.A. za rok obrotowy 2004

*

*

sum¹:

*

*

*

*

RAPORT

UZUPE£NIAJ¥CY OPINIÆ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 

OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 R.

rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazuj¹cy zysk netto

Numer ewidencyjny 10063/7492Biegùego Rewidenta Krzysztofa Porêbskiego

dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarz¹du Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
"PLAST-BOX" S.A. sporz¹dzony przez:

Sprawozdanie finansowe na dzieñ 31.12.2004 r. byùo przedmiotem badania i uzyskaùo
opiniê bez zastrze¿eñ. 

Sprawozdanie finansowe, sporz¹dzone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Spóùkê przepisami prawa,
zostaùo podpisane przez Zarz¹d Spóùki i Gùównego Ksiêgowego dnia 8 czerwca 2005 r.

Sprawozdanie finansowe obejmuje nastêpuj¹ce czê�ci skùadowe:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siê

Badanie wstêpne i zasadnicze przeprowadzono w siedzibie Spóùki Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. zgodnie z umow¹ zawart¹ pomiêdzy REWIT Ksiêgowi i
Biegli Rewidenci Sp. z o.o. Gdañsk ul. Beniowskiego 5 a Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
"PLAST-BOX"  S.A.

dodatkowe informacje i obja�nienia.

2004 r. zmniejszenie stanu �rodków pieniê¿nych o kwotê    

w wysoko�ci:

1 003 893,66 zù

45 424 784,48 zù

Uchwaù¹ z dnia 6 lipca 2004 r. Rada Nadzorcza Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-
BOX" Spóùki Akcyjnej w Sùupsku, na podstawie przepisów Kodeksu spóùek handlowych i
Regulaminu Rady Nadzorczej Spóùki, dokonaùa wyboru REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci
Sp. z o.o., podmiotu wpisanego na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ
finansowych pod numerem 101, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spóùki

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

707 600,83 zù

zestawienie zmian w kapitale wùasnym wykazuj¹ce w okresie od 1 stycznia 2004

do 31 grudnia 2004 roku wzrost kapitaùu wùasnego o kwotê 17 737 340,35 zù

rachunek przepùywów pieniê¿nych wykazuj¹cy w okresie od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 

7



Raport uzupeùniaj¹cy opiniê z badania sprawozdania finansowego Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" 

S.A. za rok obrotowy 2004

1.

2.

3.

*
*
*

CZÆÚÃ A - INFORMACJA OGÓLNA O JEDNOSTCE

Rada Nadzorcza
Zarz¹d 

Skùad Rady Nadzorczej w badanym okresie byù nastêpuj¹cy:

Nazwa badanej jednostki i adres

Forma prawna, podstawa prawna i gospodarcza dziaùalno�ci

Wùadzami Spóùki s¹: 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzib¹ w Sùupsku przy ulicy
Lutosùawskiego 17a.

Walne Zgromadzenie

Spóùka powstaùa w wyniku przeksztaùcenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-
BOX" spóùki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w Sùupsku, wpisanej do Rejestru
Handlowego Dziaù B Nr 1036, prowadzonego przez S¹d Rejonowy w Sùupsku VIII Wydziaù
Gospodarczo - Rejestrowy, na podstawie uchwaùy podjêtej w formie aktu notarialnego na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 7 grudnia 1998 roku przed Notariuszem
Radosùawem Rynkiewiczem, prowadz¹cym Kancelariê Notarialn¹ w Sùupsku, przy ul. Jana
Kiliñskiego 3 (Rep. A numer 7904 / 1998). 

Do Rejestru Handlowego zostaùa wpisana zgodnie z postanowieniem S¹du Rejonowego VIII
Wydziaù Gospodarczy Rejestrowy w Sùupsku z dnia 22 czerwca 1999 r. w dziale B pod
numerem RHB 1643.
Do Krajowego Rejestru S¹dowego zostaùa wpisana zgodnie z postanowieniem S¹du

Rejonowego w Gdañsku XVI Wydziaù Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego z dnia
14.11.2002 r. pod numerem KRS 0000139210.

Wùadze Spóùki

Barbara Ýebrowska

Antoni Taraszkiewicz

Norbert Michalik

Sùawomir Kamiñski

Kajetan Wojnicz

Wojciech Konat

Czùonek Rady Nadzorczej

Czùonek Rady Nadzorczej do 18 

czerwca 2004 r.

Czùonek Rady Nadzorczej do 18 

czerwca 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady 

Zastêpca Przewodnicz¹cego 

Rady Nadzorczej

Czùonek Rady Nadzorczej od 18 

czerwca 2004 r.

Czùonek Rady Nadzorczej od 18 

czerwca 2004 r.

Sylwester Wojewódzki
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Raport uzupeùniaj¹cy opiniê z badania sprawozdania finansowego Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" 

S.A. za rok obrotowy 2004

4.

4.1.

 

Ilo�ã akcji

266 020
265 990
265 990
110 728
581 272

1 490 000

4.2.

5.

6.

7.

Czùonek Zarz¹du

Zarz¹d Spóùki jest trzyosobowy

Do skùadania o�wiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych Spóùki oraz do
skùadania podpisów w imieniu Spóùki w roku obrotowym upowa¿nieni byli ù¹cznie dwaj
czùonkowie zarz¹du.

Akcjonariusz

Akcjonariuszami Spóùki wedùug stanu na dzieñ 31.12.2004 roku byli:

Kapitaù zakùadowy wynosi 7.450.000,00 zù i dzieli siê na 1.490.000 akcji, ka¿da o warto�ci

nominalnej 5,00 zù.

Suma

Generali OFE

Warto�ã w zù

Obowi¹zki gùównego ksiêgowego peùni pani Krystyna Fedorczyk.

W skùad Zarz¹du Spóùki wchodz¹:

Waldemar Pawlak

Waldemar Pawlak

5,13%

1 330 100,00

553 640,00

1 329 950,00Grzegorz Pawlak
Franciszek Preis

7 450 000,00

1 329 950,00

Zmiany w strukturze wùasno�ci kapitaùu w trakcie roku obrotowego

Czas trwania dziaùalno�ci Spóùki jest nieograniczony

Wielko�ã zatrudnienia

Úrednie zatrudnienie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wynosiùo197 osoby.

Posiadane prawo do 

gùosu

22,65%
22,64%
22,64%

W dniu 17 lutego 2004 roku S¹d Rejonowy w Gdañsku, XVI Wydziaù Gospodarczy
Krajowego Rejestru S¹dowego zarejestrowaù podwy¿szenie kapitaùu zakùadowego o
3.250.00,00 zù, dokonane w drodze emisji 650.000 akcji serii D, nieuprzywilejowanych, o
warto�ci nominalnej 5,00 zù ka¿da.

Rok obrotowy: rok kalendarzowy

Suma

Udziaù w kapitale 

zakùadowym

17,85%
17,85%

Waldemar Pawlak
Grzegorz Pawlak
Franciszek Preis
OFE GENERALI

Pozostali 2 906 360,00

Franciszek Preis

Kapitaù zakùadowy Spóùki

Prezes Zarz¹du

Czùonek Zarz¹duGrzegorz Pawlak

26,94%
100,00%

17,85%
7,43%

Pozostali 39,01%
100,00%

Akcjonariusz
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Raport uzupeùniaj¹cy opiniê z badania sprawozdania finansowego Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" 

S.A. za rok obrotowy 2004

8.

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
* pozostaùa sprzeda¿ hurtowa,

*
*

*
*
*

*
*
*

9.

NIP

10.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy poprzedzaj¹cy rok badany tj. za okres od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. zostaùo zbadane przez REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci
Sp. z o.o. i uzyskaùo opiniê bez zastrze¿eñ. 

pozostaùa sprzeda¿ detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy poprzedzaj¹cy rok badany

Rejestracja podatkowa oraz GUS

Decyzj¹ Urzêdu Skarbowego w Sùupsku, ul. Szczeciñska 59, z dnia 20 lipca 1999 r.
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. otrzymaùo numer identyfikacyjny:

839-00-23-940

REGON nadany przez Urz¹d Statystyczny w Gdañsku w dniu 11 maja 2000 roku: 

sprzeda¿ hurtowa artykuùów gospodarstwa domowego,

sprzeda¿ hurtowa ¿ywno�ci, napojów i tytoniu,

sprzeda¿ hurtowa realizowana na zasadzie bezpo�redniej pùatno�ci lub kontraktu,

sprzeda¿ detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,

produkcja farb i lakierów,

Zgodnie ze umow¹ Spóùki oraz wpisem do rejestru s¹dowego przedmiotem dziaùalno�ci

Spóùki jest:

produkcja masy celulozowej,

produkcja wyrobów z papieru i tektury,

produkcja wùókien sztucznych i podobnych substancji powùokowych, farb drukarskich
i farb uszczelniaj¹cych,

produkcja papieru i tektury,

produkcja artukuùów sportowych,

produkcja gier i zabawek,
pozostaùa dziaùalno�ã produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

produkcja sprzêtu gospodarstwa domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

770703308

handel detaliczny prowadzony poza sieci¹ sklepow¹,

rachunkowo�ã, ksiêgowo�ã i kontrola ksi¹g, doradztwo podatkowe, 

badania i analizy techniczne,
reklama,

doradztwo w zakresie dziaùalno�ci zwi¹zanej z prowadzeniem interesów i
zarz¹dzaniem,

pozostaùa dziaùalno�ã komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

Przedmiotem dziaùalno�ci rzeczywi�cie prowadzonej w Spóùce jest produkcja opakowañ i
pojemników plastikowych.

sprzeda¿ hurtowa póùproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz zùomu,

Przedmiot dziaùalno�ci Spóùki

produkcja opakowañ z tworzyw sztucznych,
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Raport uzupeùniaj¹cy opiniê z badania sprawozdania finansowego Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" 

S.A. za rok obrotowy 2004

11.

12.

13.

14.

15.

zostaùo zatwierdzone uchwaù¹ Walnego Zgromadzenia Spóùki z dnia 18.06.2004 r.

W trakcie badania sprawozdania finansowego Spóùka udostêpniùa nam wszelkie ¿¹dane przez
nas dokumenty, a pracownicy Spóùki udzielali nam - niezbêdnych do zbadania sprawozdania
finansowego, wydania opinii i sporz¹dzenia raportu - informacji.

Bilans zamkniêcia za rok 2003 zostaù prawidùowo wprowadzony do ksi¹g rachunkowych jako
bilans otwarcia na 01.01.2004 rok.

Zùo¿enie sprawozdania finansowego za rok ubiegùy do:

Dane identyfikuj¹ce podmiot uprawniony przeprowadzaj¹cy badanie sprawozdania

finansowego sporz¹dzonego na dzieñ 31.12.2004 r.

 - REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. ul. Beniowskiego 5, Gdañsk 80-382

 - nr ewidencyjny podmiotu uprawnionego: 101

- nazwisko i numer ewidencyjny biegùego rewidenta, odpowiedzialnego za przeprowadzenie
badania sprawozdania finansowego - Krzysztof Porêbski, nr ewidencyjny 10063/7492

- podmiot uprawniony, jak równie¿ biegùy rewident stwierdzaj¹, ¿e speùniaj¹ warunki do
wyra¿enia bezstronnej i niezale¿nej opinii o sprawozdaniu finansowym Przetwórstwo

Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX"  S.A.
 - podstawa przeprowadzenia badania: 

Zarz¹d Spóùki zùo¿yù pisemne o�wiadczenie o kompletnym i prawidùowym ujêciu w ksiêgach

rachunkowych i sprawozdaniu finansowym wszystkich zdarzeñ gospodarczych dotycz¹cych

badanego okresu, ujawnieniu zobowi¹zañ warunkowych oraz powiadomieniu o istotnych
zdarzeniach, jakie nast¹piùy po dniu bilansowym.

Stwierdzono w toku badania prawidùowo�ã zapisów ksiêgowych, zwi¹zanych z dokonanym
rozliczeniem wyniku finansowego.

Urzêdu Skarbowego 

S¹du Rejonowego

dnia 28 czerwca 2004 roku

dnia 13 lipca 2004 roku

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003 zostaùo opublikowane w Monitorze Polskim
B Nr 92 z dnia 20 stycznia 2005 r.

O�wiadczenie Zarz¹du i dostêpno�ã danych

Podziaù wyniku finansowego za rok poprzedni 

Walne Zgromadzenie Spóùki uchwaù¹ z dnia 18.06.2004 r. postanowiùo o pokryciu straty netto
Spóùki za 2003 r. z kapitaùu zapasowego w kwocie 1.344.061,86 zù oraz z kapitaùu
rezerwowego w kwocie 945.771,34 zù.

   umowa nr 14/B/04 podpisana w dniu 8.07.2004 roku.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzaj¹cy rok badany:

30 069 tys zù - sum¹ bilansow¹ po stronie aktywów i pasywów   

2 290 tys zù - strat¹ netto   

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy poprzedzaj¹cy rok badany, tj. za okres od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wyra¿aj¹ce siê:                                                 
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-
-
-

- rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,

B.II. INWENTARYZACJA

W okresie objêtym badaniem Spóùka przeprowadziùa nastêpuj¹ce inwentaryzacje:

* w drodze spisu z natury wedùug stanu na dzieñ 31.10.2004 r.:

wyrobów gotowych,

materiaùów,

* w drodze uzyskania potwierdzeñ od kontrahentów - czê�ciowo wedùug stanu na dzieñ
30.11.2004 r., czê�ciowo wedùug stanu na dzieñ 31.12.2004 r.:

Dowody ksiêgowe przed ich ujêciem w ksiêgach rachunkowych poddawane s¹ kontroli
formalnej i rachunkowej przez pracowników dziaùu ksiêgowo�ci oraz merytorycznej
przez Prezesa Zarz¹du b¹dê upowa¿nionego pracownika, jak równie¿ zatwierdzane do
ujêcia w ksiêgach przez Gùównego Ksiêgowego.

Zbadane przez nas zapisy ksiêgowe zostaùy dokonane poprawnie i kompletnie na
podstawie prawidùowo sporz¹dzonych dowodów ksiêgowych.

Sprawozdanie finansowe wynika z prawidùowo prowadzonych ksi¹g rachunkowych.

Stosowane metody zabezpieczenia dostêpu do danych i systemu ich przetwarzania za
pomoc¹ komputera nie budz¹ zastrze¿eñ.

towarów obcych przeznaczonych do dalszej odsprzeda¿y.

CZÆÚÃ B - OCENA SYSTEMU RACHUNKOWOÚCI I 

KONTROLE ZEWNÆTRZNE

Ochrona dokumentacji ksiêgowej, ksi¹g rachunkowych oraz sprawozdañ finansowych
jest prowadzona w sposób wùa�ciwy.

B. I. SYSTEM RACHUNKOWOÚCI

Spóùka posiada dokumentacjê opisuj¹c¹ przyjête zasady (politykê) rachunkowo�ci

opracowan¹ stosownie do postanowieñ art. 10 ustawy o rachunkowo�ci z dnia 29
wrze�nia 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694, z póêniejszymi zmianami). Zasady
rachunkowo�ci s¹ stosowane w sposób ci¹gùy. Bilans zamkniêcia za 2003 rok zostaù
prawidùowo wprowadzony do ksi¹g rachunkowych jako bilans otwarcia na 01.01.2004
roku.

Ksiêgi rachunkowe stanowi¹ usystematyzowany zbiór kont syntetycznych i
analitycznych. Prowadzone s¹ w siedzibie Spóùki technik¹ komputerow¹. Spóùka

posiada wykaz stosowanych ksi¹g rachunkowych, a tak¿e dokumentacjê systemu
przetwarzania danych, zgodnie z ustaw¹ o rachunkowo�ci. Zbiory stanowi¹ce ksiêgi

rachunkowe na komputerowych no�nikach danych obejmuj¹: dziennik, ksiêgê gùówn¹,

ksiêgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont ksiêgi gùównej oraz sald kont ksi¹g
pomocniczych. 

Ksiêgi rachunkowe odzwierciedlaj¹ przebieg udokumentowanych i rejestrowanych
operacji gospodarczych w wymagany sposób, z zachowaniem zasad okre�lonych w
ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowo�ci. 
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-
-
-

*

�rodków pieniê¿nych w banku,

Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Urz¹d Skarbowy w Gdañsku w
zakresie zasadno�ci zwrotu podatku VAT za marzec 2004 r. oraz
prawidùowo�ci przprowadzanych w maju 2004 r. transakcji z jednym z
kontrahentów. W trakcie kontroli nie stwierdzono istotnych
nieprawidùowo�ci.

Inwentaryzacja zostaùa przeprowadzona przez osoby nie bêd¹ce osobami
odpowiedzialnymi za zapasy i nie prowadz¹ce ich ewidencji, w sposób zapewniaj¹cy

kompletne ujêcie pozycji inwentaryzacyjnych. 

kredytów,

Do przeprowadzonych inwentaryzacji, ich udokumentowania i rozliczeñ biegùy uwag nie
wnosi.

W okresie objêtym badaniem miaùy miejsce nastêpuj¹ce kontrole zewnêtrzne:

B. III. KONTROLE ZEWNÆTRZNE

* w drodze uzyskania potwierdzeñ od banków wedùug stanu na dzieñ 31.12.2004 r.:

gotówki w kasie,
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C.I. BILANS 

AKTYWA

Wyszczególnienie w tys. zù struktura w tys. zù struktura w tys. zù struktura

Aktywa trwaùe 27 653 60,88 16 299 54,21 16 667 58,26

Warto�ci niematerialne i prawne 0 0,00 7 0,02 49 0,17

Rzeczowe aktywa trwaùe 25 408 55,93 14 733 49,00 15 085 52,73

Inwestycje dùugoterminowe 1 867 4,11 1 080 3,59 1 080 3,78

Dùugoterminowe rozliczenia 

miêdzyokresowe
378 0,83 479 1,59 453 1,58

Aktywa obrotowe 17 772 39,12 13 770 45,79 11 941 41,74

Zapasy 7 058 15,54 5 634 18,74 4 813 16,82

Nale¿no�ci krótkoterminowe 10 259 22,58 6 495 21,60 6 156 21,52

Inwestycje krótkoterminowe 316 0,70 1 320 4,39 852 2,98

Krótkoterminowe rozliczenia 

miêdzyokresowe
139 0,31 321 1,07 120 0,42

SUMA AKTYWÓW 45 425 100,00 30 069 100,00 28 608 100,00

PASYWA

Wyszczególnienie w tys. zù struktura w tys. zù struktura w tys. zù struktura

Kapitaù (fundusz) wùasny 20 816 45,82 3 078 10,24 5 362 18,74

Kapitaù (fundusz) podstawowy 7 450 16,40 4 200 13,97 4 194 14,66

Kapitaù (fundusz) zapasowy 12 369 27,23 0 0,00 121 0,42

Kapitaù (fundusz) z aktualizacji 

wyceny
247 0,54 222 0,74 222 0,78

Pozostaùe kapitaùy (fundusze) 

rezerwowe
0 0,00 946 3,15 1 336 4,67

Zysk/(strata) z lat ubiegùych 42 0,09 0 0,00 0 0,00

Zysk/(strata) netto 708 1,56 -2 290 -7,62 -511 -1,79

Zobowi¹zania i rezerwy na 

zobowi¹zania
24 609 54,18 26 991 89,76 23 246 81,26

Rezerwy na zobowi¹zania 372 0,82 175 0,58 95 0,33

Zobowi¹zania dùugoterminowe 10 685 23,52 2 420 8,05 12 804 44,76

Zobowi¹zania krótkoterminowe 13 552 29,83 24 181 80,42 10 271 35,90

Rozliczenia miêdzyokresowe 0 0,00 215 0,72 76 0,27

SUMA PASYWÓW 45 425 100,00 30 069 100,00 28 608 100,00

31.12.2004 r. 31.12.2002 r.

31.12.2003 r.

31.12.2003 r.

CZÆÚÃ C - OGÓLNA OCENA SYTUACJI  FINANSOWEJ 

SPÓ£KI I G£ÓWNE WSKA�NIKI EKONOMICZNE

Stan na

31.12.2002 r.31.12.2004 r.
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C.II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) 

w tys. zù struktura w tys. zù struktura w tys. zù struktura

2 3 6 7 8 9

Przychody netto ze sprzeda¿y

produktów, towarów i

materiaùów

47 879 100,00 42 216 100,00 37 934 100,00

Przychody netto ze sprzeda¿y 

produktów
46 144 96,38 41 232 97,67 37 080 97,75

Przychody netto ze sprzeda¿y 

towarów i materiaùów
1 735 3,62 984 2,33 854 2,25

Koszty sprzedanych produktów, 

towarów i materiaùów
38 197 79,78 33 517 79,39 30 846 81,31

Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów

36 971 77,22 32 713 77,49 30 181 79,56

Warto�ã sprzedanych towarów i 

materiaùów
1 226 2,56 804 1,90 665 1,75

ZYSK BRUTTO ZE 

SPRZEDAÝY
9 682 20,22 8 699 20,61 7 088 18,69

Koszty sprzeda¿y 2 284 4,77 2 120 5,02 1 144 3,02

Koszty ogólnego zarz¹du 5 617 11,73 5 235 12,40 5 291 13,95

ZYSK  ZE SPRZEDAÝY 1 781 3,72 1 344 3,18 653 1,72

Pozostaùe przychody operacyjne 1 122 2,34 1 171 2,77 1 930 5,09

Pozostaùe koszty operacyjne 502 1,05 529 1,25 617 1,63

ZYSK Z DZIA£ALNOÚCI 

OPERACYJNEJ
2 401 5,01 1 986 4,70 1 966 5,18

Przychody finansowe 35 0,07 38 0,09 111 0,29

Koszty finansowe 1 530 3,20 4 578 10,84 2 856 7,53

ZYSK/(STRATA) Z 

DZIA£ALNOÚCI 

GOSPODARCZEJ

906 1,89 -2 554 -6,05 -779 -2,05

WYNIK ZDARZEÑ 

NADZWYCZAJNYCH
0 0,00 159 0,38 29 0,08

ZYSK/(STRATA) BRUTTO 906 1,89 -2 395 -5,67 -750 -1,98

Podatek dochodowy 198 0,41 -105 -0,25 -215 -0,57

Pozostaùe obowi¹zkowe 

zmniejszenia zysku
0 0,00 0 0,00 -24 -0,06

ZYSK/(STRATA) NETTO 708 1,48 -2 290 -5,42 -511 -1,35

2002 r.2003 r.2004 r.

Obroty w roku sprawozdawczym
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S.A. za rok obrotowy 2004

C.III. WSKA�NIKI EKONOMICZNE

Lp. Wyszczególnienie

Rentowno�ã / (Deficytowo�ã) maj¹tku -%

wynik finansowy netto
suma aktywów

Rentowno�ã / (Deficytowo�ã) kapitaùu wùasnego -%

wynik finansowy netto
kapitaù wùasny

Rentowno�ã / (Deficytowo�ã) sprzeda¿y netto -%

wynik finansowy netto
przychody ze sprzeda¿y

Wskaênik pùynno�ci  finansowej - I

maj¹tek obrotowy ogóùem

zobowi¹zania krótkoterminowe i fundusze specjalne 

Wskaênik pùynno�ci  finansowej - II

maj¹tek obrotowy ogóùem - zapasy

zobowi¹zania krótkoterminowe i fundusze specjalne 

Wskaênik pùynno�ci  finansowej - III

�rodki pien. + papiery wart. do obrotu

zobowi¹zania krótkoterminowe i fundusze specjalne 

Szybko�ã obrotu nale¿no�ci (w dniach)

nale¿no�ci z tytuùu dostaw i usùug x 365 dni

przychody netto ze sprzeda¿y 

Szybko�ã obrotu zobowi¹zañ (w dniach)

zobowi¹zania z tytuùu dostaw i usùug x 365 dni

koszty dziaùalno�ci operacyjnej 

Szybko�ã obrotu zapasami (w dniach)

zapasy x 365 dni
koszty dziaùalno�ci operacyjnej 

Unieruchomienie �rodków (w %)

maj¹tek trwaùy

warto�ã aktywów

Stopa zadùu¿enia (w %)

zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania
warto�ã aktywów

Pokrycie maj¹tku trwaùego kapitaùem wùasnym (%)

kapitaùy wùasne
maj¹tek trwaùy

Wskaênik "zùotej reguùy bilansowej" (w %)

kapitaùy staùe (kapitaùy wùasne + zobow. dùugoterm.)

maj¹tek trwaùy

1,16

0,69

0,08

52

81,26

62

47

32,17

108,99

75,28 18,89

113,92
13.

12.

33,73

1,31 0,57

0,79 0,34

58

56

87

1.

2.

3.

4.

5.

7.

77 46

Dziaùalno�ã gospodarcz¹ Spóùki i jej wynik oraz sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹ za

okres objêty badaniem w porównaniu z okresami poprzednimi charakteryzuj¹

przedstawione wêzùowe wskaêniki:

1,56

-5,42

2003 r. 2002 r.

-1,79

-9,53

-7,62

-74,38

6.

0,02 0,05

8.

9.

10.

11.

50

60,88 54,21

54,18 89,76

3,40

1,48

2004 r.

-1,35

58,26
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Graficzne ujêcie wybranych wskaêników ekonomicznych

Wskaêniki rentowno�ci / deficytowo�ci /pkt. 1,2,3/

Wskaêniki pùynno�ci finansowej /pkt. 4,5,6/

Wskaêniki obrotowo�ci /pkt. 7,8,9/
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C.IV. 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

OGÓLNA SYTUACJA FINANSOWA

Komentarz do zaprezentowanych wielko�ci wskaêników

Na sytuacjê finansow¹ Spóùki na dzieñ bilansowy wpùynêùy nastêpuj¹ce zjawiska, które

znajduj¹ odzwierciedlenie w istotnych zmianach podstawowych wskaêników

ekonomicznych:

Ogóùem przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materiaùów wyniosùy

47.879tys. zù i wzrosùy o 13,41% w porównaniu do roku poprzedniego. Podstawow¹

dziaùalno�ci¹ Spóùki w bie¿¹cym roku obrotowym byùa produkcja opakowañ z tworzyw

sztucznych. Wzrost przychodów ze sprzeda¿y wynikaù gùównie ze wzrostu przychodów

osi¹ganych z eksportu, wzrostu wolumenu oraz cen sprzeda¿y.

Opisany wy¿ej wzrost przychodów netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materiaùów

poci¹gn¹ù za sob¹ wzrost kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiaùów o

4.680 tys. zù, tj. 13,96%. Jak z powy¿szego widaã dynamika wzrostu kosztów, byùa

zbli¿ona do dynamiki wzrostu przychodów. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-

BOX" S.A. wypracowaùa w 2004 r. zysk brutto ze sprzeda¿y w wysoko�ci 9.682 tys. zù,

podczas, gdy rok 2003 zakoñczyù siê zyskiem brutto ze sprzeda¿y w wysoko�ci 8.699 tys.

zù.

Koszty zarz¹du w 2004 r. wzrosùy o 382 tys. zù., koszty sprzeda¿y wzrosùy o 164 tys. zù.,

co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegùego o 7,74%. Ogólny wzrost kosztów z

dziaùalno�ci operacyjnej wyniósù 12,79%. Zysk ze sprzeda¿y osi¹gn¹ù 1.781 tys. zù (w

2003 r. - 1.344 tys. zù).                                         

Najwiêksz¹ pozycj¹ kosztów dziaùalno�ci operacyjnej w 2004 r. byùo zu¿ycie materiaùów

i energii. Pozycja ta charakteryzuje siê równie¿ najwiêkszym nominalnym wzrostem w

stosunku do ubiegùego roku, który wyniósù 4.295 tys. zù, tj. 15,74%. Koszty usùug obcych

stanowi¹ce drug¹ co do wielko�ci pozycjê kosztów rodzajowych spadùy o 18,71 %,

natomiast ù¹czne koszty wynagrodzeñ i ubezpieczeñ spoùecznych oraz innych �wiadczeñ

wyniosùy 5.239 tys. zù. (wzrost o 10,57 %).

Rentowno�ã sprzeda¿y netto wyniosùa 1,48% (2003 r. - deficytowo�ã 5,42%). 

Na koniec roku obrotowego aktywa Spóùki wyniosùy 45.425 tys. zù. W ci¹gu roku suma

bilansowa zwiêkszyùa siê o 15.356 tys. zù tj. o 51,07%. Wzrost sumy bilansowej wynika z

podwy¿szenia kapitaùu zakùadowego - emisji akcji serii D- oraz wypracowanego w 2004

r. zysku netto.

Dziaùalno�ã Spóùki finansowana jest w 45,82% przez kapitaù wùasny i w 54,18% przez

kapitaù obcy. W�ród kapitaùów obcych najistotniejszym êródùem finansowania

dziaùalno�ci Spóùki s¹ zobowi¹zania z tytuùu kredytów i po¿yczek oraz zobowi¹zania

wobec jednostek pozostaùych z tytuùu dostaw i usùug.

Szybko�ã obrotu nale¿no�ci zmieniùa siê z 46 dni w 2003 r. do 77 dni w roku badanym.
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g)

h) Wskaêniki pùynno�ci finansowej w 2004 roku w porównaniu z 2003 rokiem wzrosùy:

wskaênik pùynno�ci I z poziomu 0,57 do 1,31, a wskaênik pùynno�ci II z poziomu 0,34 do

0,79.

Wedùug informacji o Spóùce uzyskanych w oparciu o przeprowadzone badanie
sprawozdania finansowego, uzupeùnione o o�wiadczenie Zarz¹du, jak równie¿ sporz¹dzon¹

analizê, naszym zdaniem nie stwierdzamy zagro¿eñ dla mo¿liwo�ci kontynuowania przez
badan¹ Spóùkê dziaùalno�ci w roku nastêpuj¹cym po roku badanym.

Polepszeniu ulegù wskaênik oraz struktura zadùu¿enia Spóùki. Stopa zadùu¿enia spadùa z

89,76% w koñcu roku ubiegùego do 54,18% w koñcu roku badanego. Obrót zobowi¹zañ

zmieniù siê odpowiednio z 87 dni do 58 dni.

Sprawozdanie finansowe nie uwzglêdnia wpùywu inflacji. Ogólny wskaênik zmian
poziomu cen towarów i usùug konsumpcyjnych (od grudnia do grudnia) wyniósù w
badanym roku 4,4% (2003 r.: 1,7%; 2002 r.: 0,8%).
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A.

sumy bilansowej

I.

sumy bilansowej

Jak to wykazano w informacji dodatkowej, rzeczowe aktywa trwaùe stanowi¹
zabezpieczenie zaci¹gniêtych przez Spóùkê kredytów i po¿yczek.

W badanym roku warto�ã brutto rzeczowych aktywów trwaùych zwiêkszyùa siê o 13.641 tys.
zù. Jednocze�nie sprzedano i zlikwidowano �rodki trwaùe o warto�ci netto 902 tys. zù.
Warto�ã odpisów amortyzacyjnych wyniosùa w badanym roku 2.269 tys. zù.

22 tys. zù

OGÓ£EM RZECZOWE AKTYWA 

TRWA£E
25 408 tys. zù

6. Úrodki trwaùe w budowie 23 tys. zù 64 tys. zù

7. Zaliczki na �rodki trwaùe w budowie 243 tys. zù 40 tys. zù

3. Urz¹dzenia techniczne i maszyny

4. Úrodki transportu

5. Pozostaùe �rodki trwaùe 39 tys. zù

Na warto�ã aktywów trwaùych skùadaj¹ siê:

Tre�ã Kwota 

Inwestycje dùugoterminowe 1 867 tys. zù
Rzeczowe aktywa trwaùe 25 408 tys. zù

4 820 tys. zù 4 788 tys. zù

1. Grunty wùasne (w tym prawo 

wieczystego u¿ytkowania gruntów)

CZÆÚÃ D - INFORMACJE O POZYCJACH 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

27 653 tys. zù

stanowi¹

Aktywa trwaùe w kwocie

D.I.

60,88%

BILANS - AKTYWA NA DZIEÑ 31 GRUDNIA 2004 R.

31.12.2004 r.

19 401 tys. zù

396 tys. zù

2. Budynki, lokale i obiekty in¿ynierii 

l¹dowej i wodnej 

517 tys. zù

31.12.2003 r.

559 tys. zù

8 906 tys. zù

14 733 tys. zù

323 tys. zù

Dùugoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe 378 tys. zù

Struktura

Struktura rzeczowa aktywów trwaùych przedstawia siê nastêpuj¹co:

Rzeczowe aktywa trwaùe w wysoko�ci 25 408 tys. zù

stanowi¹ 55,93%

W�ród aktywów trwaùych najbardziej istotn¹ pozycjê stanowi¹ rzeczowe aktywa trwaùe i
inwestycje dùugoterminowe. Poni¿ej prezentujemy ich omówienie.
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II. Inwestycje dùugoterminowe w kwocie

B. 

sumy bilansowej

I.

sumy bilansowej

Nieruchomo�ci 1 080 tys. zù

Dùugoterminowe aktywa finansowe (udziaùy w
jednostce podporz¹dkowanej)

787 tys. zù

39,12%

Aktywa obrotowe o warto�ci 17 772 tys. zù

1 867 tys. zù

4,11% sumy bilansowejstanowi¹

Zapasy w kwocie

15,54%

7 058 tys. zù

Na dzieñ 31.12.2004 r. nie tworzono odpisów aktualizuj¹cych warto�ã zapasów.

Jak to wykazano w informacji dodatkowej, czê�ã zapasów stanowi zabezpieczenie
zaci¹gniêtych przez Spóùkê kredytów i po¿yczek.

139 tys. zù

stanowi¹

Na warto�ã inwestycji dùugoterminowych skùadaj¹ siê posiadane przez Spóùkê

nieruchomo�ci oraz udziaùy w "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o.

zapasy

10 259 tys. zù

7 058 tys. zù

nale¿no�ci krótkoterminowe

inwestycje krótkoterminowe 316 tys. zù

krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe

Na warto�ã maj¹tku obrotowego skùadaj¹ siê: 

Na warto�ã zapasów ogóùem skùadaj¹ siê materiaùy (2.797 tys. zù), produkty gotowe (4.187
tys. zù) i towary (74 tys. zù).

stanowi¹
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II.

sumy bilansowej

Strukturê nale¿no�ci przedstawia poni¿sza tabela:

Nale¿no�ci przedawnione i umorzone nie wystêpuj¹.

III.

sumy bilansowej

Jak to wykazano w informacji dodatkowej, czê�ã wierzytelno�ci stanowi zabezpieczenie
zaci¹gniêtych przez Spóùkê kredytów i po¿yczek.

Úrodki pieniê¿ne w kasie 11 tys. zù

Úrodki pieniê¿ne na rachunkach bankowych 305 tys. zù

stanowi¹

31 tys. zù

Na dzieñ 31 grudnia 2004 r. odpisy aktualizuj¹ce warto�ã nale¿no�ci wynosiùy 103 tys. zù
(31.12.2003 r. - 75 tys. zù).

Nale¿no�ci z tytuùu dostaw i usùug

316 tys. zùInwestycje krótkoterminowe w kwocie

Nale¿no�ci z tytuùu podatków, ceù, ubezpieczeñ 

spoùecznych i zdrowotnych oraz innych 

�wiadczeñ 

Na pozycjê inwestycji krótkoterminowych skùadaj¹ siê: 

0,69%stanowi¹

10 116 tys. zù

Nale¿no�ci pozostaùe 112 tys. zù

22,59%

Nale¿no�ci krótkoterminowe w kwocie 10 259 tys. zù
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A. Kapitaù (fundusz) wùasny w kwocie

sumy bilansowej

B.

sumy bilansowej

I. Rezerwy na zobowi¹zania w kwocie

na �wiadczenia emerytalne i podobne

Razem

192 tys. zù

rezerwy na zobowi¹zania

zysk netto

13 tys. zù180 tys. zù

205 tys. zù 167 tys. zù372 tys. zù

Rezerwê na �wiadczenia emerytalne i podobne stanowi¹ utworzone na podstawie 

szacunków Spóùki: rezerwa na niewykorzystane urlopy pracownicze (167 tys. zù) oraz 

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe (13 tys. zù).

167 tys. zù

372 tys. zù

z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego

Rezerwy

sumy bilansowej

372 tys. zù

dùugoterminowe krótkoterminowe

10 685 tys. zù

Na pozycjê bilansow¹ skùadaj¹ siê:

708 tys. zù
42 tys. zù

Na pozycjê bilansow¹ skùadaj¹ siê: 

54,18%

Szczegóùowe zmiany w kapitale wùasnym Spóùki w roku badanym zostaùy przedstawione w
zestawieniu zmian w kapitale wùasnym, które jest integraln¹ czê�ci¹ sporz¹dzanego przez
Spóùkê sprawozdania finansowego.

Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania w kwocie

13 552 tys. zù

stanowi¹

12 369 tys. zù

zobowi¹zania krótkoterminowe

247 tys. zùkapitaù z aktualizacji wyceny

D.II. BILANS - PASYWA NA DZIEÑ 31 GRUDNIA 2004 R.

7 450 tys. zù
kapitaù zapasowy

0,82%stanowi¹

24 609 tys. zù

stanowi 45,82%

Pozycjê stanowi¹: 

zobowi¹zania dùugoterminowe

20 816 tys. zù

Razem

kapitaù podstawowy

192 tys. zù

zysk z lat ubiegùych
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II. Zobowi¹zania dùugoterminowe w kwocie

sumy bilansowej

III.

sumy bilansowej

III.1.

a)

sumy bilansowej

b)

sumy bilansowej

Zobowi¹zania krótkoterminowe w kwocie 13 552 tys. zù

Na zobowi¹zanie krótkoterminowe wobec pozostaùych jednostek skùadaj¹ siê zobowi¹zania:

z tytuùu kredytów i po¿yczek (4.817 tys. zù), z tytuùu otrzymanych zaliczek na dostawy (12
tys. zù), z tytuùu dostaw i usùug (7.322 tys. zù), z tytuùu podatków, ceù, ubezpieczeñ i innych
�wiadczeñ (553 tys. zù), z tytuùu wynagrodzeñ (182 tys. zù) i inne zobowi¹zania (569 tys. zù).

Zobowi¹zania przedawnione lub umorzone nie wystêpuj¹. 

stanowi¹

7 322 tys. zùZobowi¹zania z tytuùu dostaw i usùug w kwocie

stanowi¹

16,12%

stanowi¹

Kredyty i po¿yczki w kwocie 4 817 tys. zù

Zestawienie umów kredytowych i po¿yczek, warunki oprocentowania, terminy spùaty i
zabezpieczenia przedstawione zostaùy w dodatkowych informacjach i obja�nieniach,

stanowi¹cych integraln¹ czê�ã sprawozdania finansowego.

10 685 tys. zù

10,60%

29,83%

13 455 tys. zù

29,62% sumy bilansowej

Zobowi¹zania krótkoterminowe wobec pozostaùych 

jednostek w kwocie

stanowi¹

Na pozycjê bilansow¹ skùadaj¹ siê zobowi¹zania w stosunku do jednostek pozostaùych z 

tytuùu kredytów i po¿yczek - 9.455 tys. zù i zobowi¹zania z tytuùu umów leasingu 

finansowego - 1.230 tys. zù.

stanowi¹ 23,52%
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c)

sumy bilansowej

Na kwotê wykazan¹ w bilansie skùadaj¹ siê zobowi¹zania z nastêpuj¹cych tytuùów:

d)

sumy bilansowej

e)

sumy bilansowej

III.2.

sumy bilansowej

0,40%

182 tys. zùZobowi¹zania z tytuùu wynagrodzeñ w kwocie

Pozycjê bilansow¹ stanowi nie wypùacone wynagrodzenie za miesi¹c grudzieñ 2004 r.
Wynagrodzenie to zostaùo wypùacone w styczniu 2005 r.

Fundusze specjalne w kwocie

stanowi¹ 1,22%

97 tys. zù

Pozycja bilansowa obejmuje inne zobowi¹zania finansowe z tytuùu umów leasingu
finansowego (503 tys. zù), zaliczki otrzymane na dostawy (12 tys. zù) oraz pozostaùe
zobowi¹zania (66 tys. zù).

581 tys. zùInne zobowi¹zania w kwocie

stanowi¹

268 tys. zù
podatek dochodowy od osób fizycznych

243 tys. zùskùadki ZUS

42 tys. zù
zobowi¹zania wobec Urzêdu Celnego

stanowi¹

553 tys. zù

1,22%

Zobowi¹zania z tytuùu podatków, ceù i ubezpieczeñ i 

innych �wiadczeñ w kwocie

Pozycjê bilansow¹ stanowi Zakùadowy Fundusz Úwiadczeñ Socjalnych. 

stanowi¹ 0,21%
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A.

I.

*

*

II.

B.

1.
2.
3.

C.

1.
2.

Przychody netto ze sprzeda¿y produktów ujête s¹ prawidùowo i kompletnie w rachunku
zysków i strat. Na wykazan¹ w rachunku zysków i strat kwotê przychodów skùadaùy siê:

Przychody ze sprzeda¿y usùug 2 491 tys. zù

Przychody ze sprzeda¿y produktów 43 653 tys. zù

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwaùych

Dotacje 

Odsetki od nale¿no�ci

Odsetki bankowe

Przychody finansowe

480 tys. zù

D.III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PRZYCHODY (12 miesiêcy 2004 r.)

Przychody netto ze sprzeda¿y produktów 46 144 tys. zù

Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materiaùów

Nadwy¿ki inwentaryzacyjne

Szczegóùowa struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzeda¿y towarów i
materiaùów zaprezentowana zostaùa w dodatkowych informacjach i obja�nieniach,

stanowi¹cych integraln¹ czê�ã sprawozdania finansowego.

457 tys. zù

9 tys. zù

185 tys. zù

25 tys. zù

34 tys. zù

Prezentujemy pozycje ksztaùtuj¹ce przychody finansowe:

Szczegóùowa struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzeda¿y produktów

zaprezentowana zostaùa w dodatkowych informacjach i obja�nieniach, stanowi¹cych integraln¹
czê�ã sprawozdania finansowego.

1 735 tys. zùPrzychody netto ze sprzeda¿y towarów i materiaùów

Prezentujemy pozycje ksztaùtuj¹ce pozostaùe przychody operacyjne:

1 122 tys. zùPozostaùe przychody operacyjne
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A. Koszty dziaùalno�ci operacyjnej

1.
2.

3.
4.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

C.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Koszty w ukùadzie kalkulacyjnym obejmuj¹:

5 617 tys. zù
2 284 tys. zù

1 226 tys. zù
36 971 tys. zùKoszt wytworzenia sprzedanych produktów

Koszty ogólnego zarz¹du

Warto�ã sprzedanych towarów i materiaùów 

138 tys. zù

92 tys. zù

Prowizje i odsetki od sprzeda¿y wierzytelno�ci

Odsetki od leasingu finansowego

Odsetki od zobowi¹zañ

Prowizje bankowe

Pozostaùe

Szkody komunikacyjne

18 tys. zù

24 tys. zù

127 tys. zù

1 069 tys. zù

23 tys. zù

D.IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - KOSZTY I PODATEK 

DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (12 miesiêcy 2004 r.)

81 tys. zù

29 tys. zù

11 tys. zù

Koszty sprzeda¿y

Spóùka prowadzi rachunek zysków i strat w ukùadzie kalkulacyjnym.

46 098 tys. zù

Odsetki bankowe od kredytów

Prezentujemy pozycje ksztaùtuj¹ce koszty finansowe:

403 tys. zù

Koszty ubiegùego roku

Ró¿nice kursowe

Pozostaùe koszty operacyjne

Koszty finansowe 1 530 tys zù

Prezentujemy pozycje ksztaùtuj¹ce pozostaùe koszty operacyjne:

Niedobory inwentaryzacyjne

Odpisy aktualizuj¹ce warto�ã nale¿no�ci

Opùaty s¹dowe

502 tys zù

17 tys. zù
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D.V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W£ASNYM

D.VI. RACHUNEK PRZEP£YWÓW PIENIÆÝNYCH

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wùasnym jest prawidùowo powi¹zane z bilansem,
rachunkiem zysków i strat oraz ksiêgami rachunkowymi. 

W wyniku przeprowadzonego badania "Zestawienia zmian w kapitale wùasnym" stwierdza
siê zmianê kapitaùów wùasnych � wzrost o kwotê 17.738 tys. zù.

Informacja dodatkowa przedstawia wszystkie istotne informacje okre�lone przez
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegóùowych

warunków, jakim powinien odpowiadaã prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z
2004 r. nr 186, poz. 1921, z póêniejszymi zmianami) w sposób kompletny i prawidùowy.

W wyniku przeprowadzonego badania rachunku przepùywów pieniê¿nych za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2004 roku, stwierdza siê zmianê stanu �rodków pieniê¿nych �

zmniejszenie o kwotê 1.004 tys. zù.

Rachunek przepùywów pieniê¿nych jest prawidùowo powi¹zany z bilansem, rachunkiem
zysków i strat oraz ksiêgami rachunkowymi. 

Badana Spóùka sporz¹dziùa informacjê dodatkow¹, obejmuj¹c¹ wprowadzenie do
sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i obja�nienia stanowi¹ce integraln¹
czê�ã sprawozdania finansowego, stosownie do obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 45 ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci. 

Biegùy zbadaù kompletno�ã i prawidùowo�ã danych zawartych w informacji dodatkowej
stwierdzaj¹c, ¿e szczegóùowe dane i obja�nienia w niej zawarte wyczerpuj¹ zakres danych
zawartych w zaù¹czniku Nr 1 do ustawy o rachunkowo�ci.

D.VII. INFORMACJA DODATKOWA
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W oparciu o przeprowadzone badanie zostaùa wydana opinia bez zastrze¿eñ.

CZÆÚÃ E - OCENA PRZED£OÝONEGO 

SPRAWOZDANIA ZARZ¥DU Z DZIA£ALNOÚCI 

SPÓ£KI

Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu Zarz¹du Spóùki z dziaùalno�ci Spóùki s¹
zgodne z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie z dziaùalno�ci Spóùki w badanym roku uwzglêdnia istotne informacje
okre�lone w art. 49 ust.2 pkt 1-7 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci oraz
zagadnienia wymagane przez Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001
r. w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

warto�ciowych.

CZÆÚÃ F - PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA

Badanie sprawozdania finansowego poprzedzone zostaùo badaniem wstêpnym

przeprowadzonym w okresie prac przygotowawczych do sporz¹dzenia sprawozdania
finansowego przez Spóùkê. Badanie zasadnicze przeprowadzono w siedzibie Spóùki w
okresie od 7 do 11 marca 2005 roku oraz w siedzibie REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci
Sp. z o.o. do dnia wydania opinii.

Rezultaty przeprowadzonego badania potwierdzaj¹, ¿e sprawozdanie finansowe zostaùo
sporz¹dzone na podstawie prawidùowo prowadzonych ksi¹g rachunkowych, jest kompletne,
sporz¹dzone - we wszystkich istotnych aspektach - zgodnie z polityk¹ rachunkowo�ci

Spóùki, przepisami ustawy o rachunkowo�ci i innymi obowi¹zuj¹cymi Spóùkê przepisami.
Dane liczbowe i obja�nienia sùowne zawarte w sprawozdaniu finansowym pozwalaj¹ na
ocenê sytuacji maj¹tkowej i finansowej badanej Spóùki oraz osi¹gniêtego przez ni¹ wyniku
finansowego.

Badanie przeprowadzone zostaùo przez biegùego rewidenta Krzysztofa Porêbskiego, nr
ewidencyjny 10063/7492.
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1.
2.

parafowanych przez biegùego rewidenta.

REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. 

REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci
Spóùka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹

Biegùy Rewident Biegùy Rewident

Gdañsk, dnia 9 czerwca 2005 r.

Niniejsze opracowanie zawiera:
opiniê skùadaj¹c¹ siê z 3 stron kolejno numerowanych - strony od 2 do 4,

raport zawieraj¹cy siê na stronach od 5 do 30, kolejno ponumerowanych,

Numer ewidencyjny 10063/7492 Numer ewidencyjny 8038/202

Spóùka wpisana na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych 

pod numerem 101

Prezes Zarz¹du

80-382 Gdañsk, ul. Beniowskiego 5

Krzysztof Porêbski Lucyna Witek
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