
 
 

Raport bie��cy nr 31/2009 

 

Data: 2009-06-15 

 

Prognoza jednostkowych wyników finansowych Spółki na rok 2009 

 

 Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 

sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych 

oraz warunków uznawania za równowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa 

nieb�d�cego pa�stwem członkowskim Zarz�d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. 

(Spółka) podaje prognoz� wyników Spółki w roku 2009: 

 

1. Zarz�d prognozuje, �e w roku obrotowym trwaj�cym od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 Spółka 

osi�gnie nast�puj�ce wyniki (dane w tys. zł):  

Przychody ze sprzeda�y:  61.098,- 

Zysk na działalno�ci operacyjnej:  8.049,- 

Zysk netto:  5.589,- 

  2008 2009P* zmiana 

Przychody ze sprzeda�y        62 783            61 098     -2,7% 

Zysk na działalno�ci operacyjnej          1 567              8 049     +514% 

Zysk netto             654              5 589     +855% 

*P – prognoza 

 

2. Podstawy i istotne zało�enia prognozy: 

Prognozy sporz�dzono w oparciu o szczegółowo zrewidowany bud�et Spółki, uwzgl�dniaj�cy 

aktualne warunki ekonomiczno –finansowe oraz najnowsze projekcje w zakresie sprzeda�y wyrobów, 

jak równie� ponoszonych kosztów. 

Bud�et odzwierciedla zdecydowan� popraw� wyników i konkurencyjno�ci Spółki w stosunku do 

poprzednich okresów działalno�ci w efekcie dokonanej modernizacji parku maszynowo- 

narz�dziowego, reorganizacji procesu produkcji, jak te� korzystnych relacji zwi�zanych ze spadkiem 

cen surowca produkcyjnego oraz wzrostem kursu EUR/PLN.  



 
Brak przyrostu przychodów ze sprzeda�y spowodowany jest wy�ej wymienion�, blisko 30% obni�k� 

cen tworzywa do produkcji, co przy cir. 50% udziale tworzywa w koszcie wytworzenia wpływa na cen� 

wyrobu i poziom przychodów ze sprzeda�y.  

 

Prognozy nie uwzgl�dniaj� wpływu na wynik dotacji w kwocie cir. 4.564,- tys. zł, do pozyskania której 

Spółka została zakwalifikowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Do ko�ca okresu prognozy przyj�to : 

− kurs EUR/PLN= 4,45 

− ceny surowców do produkcji:  

polipropylen:  740 EUR/t,  

polietylen : 800 EUR/t. 

 

3. Sposób monitorowania oraz okresy w jakich Emitent b�dzie dokonywał oceny oraz korekty 

mo�liwo�ci realizacji prognoz  

Prognoza b�dzie monitorowana na koniec ka�dego kwartału obrachunkowego poprzez kontrol� 

wykonania zaprojektowanych bud�etów. Ewentualne zmiany o co najmniej 10 % w/w wyników 

finansowych b�d� przekazywane do publicznej wiadomo�ci w formie raportu bie��cego. 

 

   

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bie��ce i okresowe 

 
ZA ZARZ�D: 

Grzegorz Pawlak 

Prezes Zarz�du 


