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Uchwał� nr III/2/2005 z dnia 24 czerwca 2005 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominuj�cej

Grupy Kapitałowej na podstawie paragrafu 19 ust. 2 pkt. 7 statutu Jednostki Dominuj�cej

dokonała - zgodnie z paragrafem 1 ww. uchwały - wyboru firmy REWIT Ksi�gowi i Biegli

Rewidenci Sp. z o.o. w Gda�sku do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za

rok 2005, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowo�ci. Firma REWIT Ksi�gowi i Biegli

Rewidenci Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozda� finansowych

wpisanym na list� podmiotów uprawnionych pod numerem 101.

Badanie przeprowadzono zgodnie z umow� zawart� pomi�dzy REWIT Ksi�gowi i Biegli

Rewidenci Sp. z o.o., Gda�sk ul. Beniowskiego 5, a Jednostk� Dominuj�c� Grupy Kapitałowej

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w Słupsku ul. Lutosławskiego 17a.

dodatkowe informacje i obja�nienia.

713 tys. zł

skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31

grudnia 2005 r. wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodków  pieni��nych o kwot�

RAPORT

UZUPEŁNIAJ�CY OPINI� Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005

wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

było przedmiotem naszego badania i uzyskało opini� bez zastrze�e�, z uzupełniaj�cym

obja�nieniem w zakresie przeszacowania warto�ci posiadanych przez Grup� Kapitałow�

nieruchomo�ci inwestycyjnych do warto�ci godziwej, o kwot� 6.922 tys. zł, co w sposób

istotny wpłyn�ło na osi�gni�ty przez Grup� Kapitałow� wynik finansowy i jej kapitały własne.

Jednostka Dominuj�ca Grupy Kapitałowej jest emitentem papierów warto�ciowych

dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie. Zgodnie z art.

55 ust. 6a ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.

694, z pó�niejszymi zmianami) Grupa Kapitałowa sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie

finansowe zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej (MSSF)

zatwierdzonymi przez Uni� Europejsk�.

Obejmuje ono nast�puj�ce cz��ci składowe:

Biegłego Rewidenta Krzysztofa Por�bskiego Numer ewidencyjny 10063/7492

1 608 tys. zł

dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Jednostki Dominuj�cej Grupy Kapitałowej Przetwórstwa

Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., sporz�dzony przez:

skonsolidowany bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów

i pasywów zamyka si� sum�

2005 r. wykazuj�cy zysk netto w wysoko�ci

zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia

do 31 grudnia 2005 r. wykazuj�ce wzrost kapitału własnego o kwot�

54 001 tys. zł

1 648 tys. zł

skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
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1.

NIP

Udział w kapitale 
zakładowym

18,26%

18,26%

17,92%

45,56%

100,00%

Posiadane prawo 
do głosu

22,93%

22,92%

Warto�� w zł

1 360 tys. zł

1 360 tys. zł

1 335 tys. zł

Ilo�� akcji

272 070

272 040

267 040

Akcjonariusz

Waldemar Pawlak

Grzegorz Pawlak

Franciszek Preis

668.00 akcji imiennych serii B jest uprzywilejowanych co do głosu. Akcje te daj� na

Walnym Zgromadzeniu prawo do dwóch głosów. 

Suma 1 490 000 7 450 tys. zł 100,00%
678 850 3 395 tys. zł

22,69%

31,46%

Struktura własno�ciowa w jednostce dominuj�cej według stanu na dzie� 31 grudnia 2005

roku była nast�puj�ca:

Pozostali

CZ��	 A - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GRUPY 
KAPITAŁOWEJ

Dane identyfikuj�ce Grup� Kapitałow�

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzib� w Słupsku - jednostka

dominuj�ca.

Kapitał zakładowy

Spółka powstała na podstawie umowy Spółki, sporz�dzonej w formie aktu notarialnego

przed Notariuszem Radosławem Rynkiewiczem w Kancelarii Notarialnej w Słupsku w dniu

7 grudnia 1998 roku (Rep. A nr II - 7904/1998). 

Do krajowego rejestru s�dowego została wpisana zgodnie z postanowieniem S�du

Rejonowego Gda�sk - Północ w Gda�sku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

S�dowego z dnia 11 listopada 2002 roku pod numerem KRS 0000139210.

W trakcie badania przedło�ono wypis z krajowego rejestru s�dowego z dnia 2 marca 2006

roku.

Rejestracja podatkowa oraz statystyczna

Decyzj� Urz�du Skarbowego w Słupsku, ul. Szczeci�ska 59, z dnia 20 lipca 1999 roku

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. otrzymało numer identyfikacyjny:

7 7 0 7 0 3 3 0 8

839-00-23-940

REGON nadany przez Urz�d Statystyczny w Gda�sku w dniu 11 maja 2000 roku:

Kapitał zakładowy wynosi 7.450 tys. zł i dzieli si� na 1.490.000 akcji, ka�da o warto�ci

nominalnej 5,00 zł.
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*

*

*

Grzegorz Pawlak Członek Zarz�du

Franciszek Preis Członek Zarz�du

Zarz�d Spółki jest trzyosobowy
W skład Zarz�du Spółki wchodz�:

Waldemar Pawlak Prezes Zarz�du

Członek Rady
Kajetan Wojnicz Członek Rady

Walne Zgromadzenie,

Skład Rady Nadzorczej w badanym okresie był nast�puj�cy:

Antoni Taraszkiewicz Przewodnicz�cy

Rada Nadzorcza,

Sylwester Wojewódzki Zast�pca Przewodnicz�cego
Sławomir Kami�ski Członek Rady

Jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominuj�cej za rok obrotowy poprzedzaj�cy

rok badany tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku zostało zbadane przez

REWIT Ksi�gowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. i uzyskało opini� bez zastrze�e�.

Z uwagi, �e na dzie� bilansowy roku poprzedzaj�cego rok obrotowy ł�czne dane jednostki

dominuj�cej oraz wszystkich jednostek zale�nych ka�dego szczebla, bez dokonywania

wył�cze� konsolidacyjnych nie spełniały warunków okre�lonych w art. 56 ust. 1 ustawy z

dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy ko�cz�cy si� 31 grudnia 2004

roku nie było sporz�dzane.

Władzami jednostki dominuj�cej s�: 

Zarz�d.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX"

S.A. za rok obrotowy poprzedzaj�cy rok badany, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

2004 r. zostało zatwierdzone zgodnie z paragrafem 6 Protokołu ze Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2005 roku.

Wojciech Konat

Dane finansowe jednostki dominuj�cej za 2004 r. stanowi� dane porównywalne w

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 zostało przesłane do publikacji w Monitorze

Polskim B dnia 30 sierpnia 2005 roku. Do momentu wydania opinii nie zostało

opublikowane.

Bilans zamkni�cia na dzie� 31 grudnia 2004 roku jednostki dominuj�cej został prawidłowo

wprowadzony do dokumentacji konsolidacyjnej jako bilans otwarcia Grupy Kapitałowej

roku badanego.
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2.

-

-

3.

4.

5.

*

*

*

*

*

*

*

produkcja opakowa� z tworzyw sztucznych,

Jednostki obj�te skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

Informacja o przeprowadzonych badaniach sprawozda
 finansowych jednostek
obj�tych konsolidacj�

Sprawozdanie finansowe jednostki dominuj�cej za rok obrotowy ko�cz�cy si� 31 grudnia

2005 roku zostało zbadane przez REWIT Ksi�gowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., podmiot

uprawiony do badania sprawozda� finansowych wpisanym na list� podmiotów

uprawnionych pod numerem 101. Biegły rewident wydał o nim opini� bez zastrze�e�, z

uzupełniaj�cym obja�nieniem w zakresie przeszacowania warto�ci posiadanych przez Grup�

Kapitałow� nieruchomo�ci inwestycyjnych do warto�ci godziwej, o kwot� 6.922 tys. zł, co

w sposób istotny wpłyn�ło na osi�gni�ty przez Grup� Kapitałow� wynik finansowy i jej

kapitały własne.
Sprawozdanie finansowe jednostki zale�nej za rok obrotowy ko�cz�cy si� 31 grudnia 2005

roku nie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

produkcja artykułów sportowych,

- podmiot uprawniony, jak równie� biegły rewident stwierdzaj�, �e spełniaj� warunki do

wyra�enia bezstronnej i niezale�nej opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki, w

rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowo�ci.

- podstawa przeprowadzenia badania: 

   umowa nr 3/B/05 zawarta w dniu 23 maja 2005 roku.

Dane identyfikuj�ce podmiot uprawniony przeprowadzaj�cy badanie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporz�dzonego na
dzie
 31 grudnia 2005 roku

- REWIT Ksi�gowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., ul. Beniowskiego 5, Gda�sk 80-382

Jednostka dominuj�ca:

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. 

"PLAST-BOX" UKRAINA Sp. z o.o.

Przedmiot działalno�ci jednostek obj�tych konsolidacj�

Przedmiotem działalno�ci jednostki dominuj�cej zgodnie z umow� Spółki oraz wpisem do

rejestru s�dowego jest:

- nazwisko i numer ewidencyjny biegłego rewidenta, odpowiedzialnego za przeprowadzenie

badania sprawozdania finansowego: Krzysztof Por�bski, Nr ewidencyjny 10063/7492

produkcja papieru i tektury,

produkcja wyrobów z papieru i tektury,

produkcja włókien sztucznych i podobnych substancji powłokowych, farb

drukarskich i farb uszczelniaj�cych,

produkcja sprz�tu gospodarstwa domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

produkcja masy celulozowej,

- nr ewidencyjny podmiotu uprawnionego: 101

Jednostki zale�ne obj�te konsolidacj� metod� pełn�:

Według stanu na dzie� 31 grudnia 2005 roku nast�puj�ce jednostki wchodz�ce w skład

Grupy Kapitałowej zostały obj�te konsolidacj�:
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6.

7.

Głównym przedmiotem działalno�ci prowadzonej w Jednostce Dominuj�cej jest produkcja

opakowa� i pojemników plastikowych.

produkcja artykułów z masy plastikowej,

produkcja wyposa�enia dla budownictwa z masy plastikowej,

przetwórstwo masy plastikowej.

doradztwo w zakresie działalno�ci zwi�zanej z prowadzeniem interesów i 

badania i analizy techniczne,

reklama,

pozostała działalno�� komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

O�wiadczenie Zarz�du jednostki dominuj�cej i dost�pno�� danych

Zgodnie z umow� Spółki zale�nej oraz wpisem do rejestru s�dowego przedmiotem

działalno�ci Spółki jest w szczególno�ci:

Zarz�d jednostki dominuj�cej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

zło�ył pisemne o�wiadczenie stwierdzaj�ce, i�: 

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzie� 31 grudnia 2005 r.

sporz�dzone zostało na podstawie dowodów ksi�gowych zapewniaj�cych kompletno��,

rzetelno�� i prawidłowo�� danych uj�tych w ksi�gach badanego okresu,

- nie zaistniały do dnia wydania opinii zdarzenia wpływaj�ce w sposób istotny na wielko��

danych wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok badany.

produkcja farb i lakierów,

produkcja gier i zabawek,

Struktur� posiadanych udziałów, ich warto��bilansow� oraz sumy bilansowe i warto�ci
przychodów jednostek zale�nych, stowarzyszonych i innych, w których jednostka
dominuj�ca Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. posiada udziały,
przedstawia poni�sza tabela :

W trakcie badania sprawozdania finansowego jednostka dominuj�ca Grupy Kapitałowej

udost�pniła nam wszelkie dokumenty i informacje niezb�dne do wydania opinii i

sporz�dzenia raportu. Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie i wyja�nienie zdarze�

podlegaj�cych �ciganiu np. nadu�y� oraz innych nieprawidłowo�ci, jakie mogłyby wyst�pi�

poza systemem rachunkowo�ci.

pozostała działalno�� produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

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

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

sprzeda� hurtowa artykułów gospodarstwa domowego,

rachunkowo��, ksi�gowo�� i kontrola ksi�g, doradztwo podatkowe,

pozostała sprzeda� hurtowa,

sprzeda� detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,

pozostała sprzeda� detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach,

handel detaliczny prowadzony poza sieci� sklepow�,

sprzeda� hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu,
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Lp. Siedziba
Przedmiot 
działalno�ci 

przedsi�biorstwa

Charakter 
powi�zania 
kapitałowego

Zastosowana metoda 
konsolidacji

Warto�� 
udziałów wg ceny 

nabycia
Suma bilansowa

Procent 
posiadanego 
kapitału 

zakładowego

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

walnym 
zgromadzeniu

Warto�� 
przychodów netto*

1.
Czernichów, 

Ukraina

produkcja artykułów z 

masy plastikowej
jednostka zale�na pełna 2.697 tys. zł 3 870,0 tys. zł 100% 100% 1 406,0 tys. zł

* przychody netto obejmuj� przychody ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe;

UDZIAŁY I AKCJE W INNYCH PODMIOTACH

Nazwa jednostki

Plast-Box Ukraina Sp. z o.o.
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B.I.

B.II.

*

*

*

CZ��	 B - METODY KONSOLIDACJI ORAZ 
DOKUMENTACJA KONSOLIDACYJNA

Metody konsolidacji

Jednostka zale�na - Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. obj�ta została konsolidacj� metod�
pełn�.

Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu w pełnej warto�ci, poszczególnych

pozycji odpowiednich sprawozda� finansowych jednostki dominuj�cej oraz jednostek

zale�nych, i dokonaniu wył�cze� oraz innych korekt.

Przy stosowaniu metody konsolidacji pełnej, w pierwszej kolejno�ci zsumowano kwoty

poszczególnych pozycji :

1) bilansów,

2) rachunków zysków i strat,

niezrealizowane z punktu widzenia grupy kapitałowej zyski zawarte w

warto�ciach podlegaj�cych konsolidacji aktywów i pasywów, wynikaj�ce z

dokonanych transakcji mi�dzy jednostkami obj�tymi konsolidacj�.

3) rachunków przepływów pieni��nych,

4) zestawie� zmian w kapitale własnym,

Po dokonaniu sumowa�, o których mowa wy�ej, przeprowadzono korekty i wył�czenia

konsolidacyjne, o których mowa w MSR 27.

przychody i koszty dotycz�ce operacji dokonywanych mi�dzy jednostkami

obj�tymi konsolidacj�,

jednostki dominuj�cej i jednostki zale�nej.

nale�no�ci i zobowi�zania wzajemne jednostek obj�tych konsolidacj�,

Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wył�czone zostały ponadto wszystkie

istotne:

Wył�czenia konsolidacyjne

W toku konsolidacji dokonano w sposób prawidłowy odpowiednich istotnych wył�cze�

w zakresie wzajemnych transakcji dokonanych pomi�dzy jednostkami konsolidowanymi

metod� pełn�.

Wył�czona została równie� warto�� udziałów posiadanych przez jednostk� dominuj�c�.
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B.III.

C.I.

Jednostka dominuj�ca sporz�dziła dokumentacj� konsolidacyjn�, która zawiera komplet

sprawozda� spółek powi�zanych oraz zestaw informacji dodatkowych, sporz�dzonych

przez poszczególne spółki na potrzeby konsolidacji. Informacje te zostały uzgodnione

pomi�dzy spółkami.

CZ��	 C - OCENA SYSTEMU RACHUNKOWO�CI

Opis stosowanych zasad rachunkowo�ci oraz zmian w polityce
rachunkowo�ci

Zasady rachunkowo�ci przyj�te przy sporz�dzaniu skonsolidowanego sprawozdania

finansowego na dzie� 31 grudnia 2005 r. wynikaj� z zapisów zawartych w

Mi�dzynarodowych Standardach Rachunkowo�ci, Mi�dzynarodowych Standardach

Sprawozdawczo�ci Finansowej oraz zwi�zanych z nimi interpretacji ogłoszonych w

formie rozporz�dze� Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych

Standardach - stosownie do wymogów ustawy o rachunkowo�ci i wydanych na jej

podstawie przepisów wykonawczych.

Jednostki wchodz�ce w skład Grupy Kapitałowej stosuj� jednakowe zasady

rachunkowo�ci, zgodne z zasadami stosowanymi przez jednostk� dominuj�c�.

Grupa Kapitałowa sporz�dziła rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

Dokumentacja konsolidacyjna
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I. Inwestycje długoterminowe w kwocie

stanowi� 0,08% sumy bilansowej

C. 

14,74% sumy bilansowej

I.

stanowi� 15,98% sumy bilansowej

W dniu 17 grudnia 2005 roku Jednostka Dominuj�ca Grupy Kapitałowej zawarła

przedwst�pn� umow� sprzeda�y posiadanych inwestycji w nieruchomo�ci. W wyniku

zawartej umowy zaistniały realne przesłanki do wydzielenia w aktywach bilansu pozycji

Inwestycje przeznaczone do sprzeda�y.

Jednostka Dominuj�ca Grupy Kapitałowej zawarła przedwst�pn� umow� sprzeda�y

nieruchomo�ci inwestycyjnych w gminie Ustka - których jest wła�cicielem. Cena

sprzeda�y zawarta w przedwst�pnej umowie sprzeda�y została ustalona w wysoko�ci

7.960 tys. zł. Strony ustaliły, i� w wypadku zawarcia umowy przenosz�cej własno�� cena

wynikaj�ca z ww. umowy winna by� zapłacona do dnia 31 stycznia 2009 roku.

Poni�ej prezentujemy istotne pozycje sprawozdania finansowego

CZ��	 D - BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

D.I. PRAWIDŁOWO�� I KOMPLETNO�� UJ�CIA POSZCZEGÓLNYCH
SKŁADNIKÓW AKTYWÓW

stanowi�

Inwestycje przeznaczone do sprzeda�y o warto�ci 7 960 tys. zł

Przychody finansowe

Z uwagi na fakt, �e warto�� ewidencyjna nieruchomo�ci stanowi�cych inwestycje

Jednostki Dominuj�cej Grupy Kapitałowej w sposób znacz�cy odbiegała od warto�ci

godziwej, Jednostka dokonana aktualizacji warto�ci nieruchomo�ci inwestycyjnych w celu

doprowadzenia ich warto�ci do warto�ci godziwej. Efekt aktualizacji warto�ci

nieruchomo�ci inwestycyjnych został odniesiony na przychody finansowe.

Na warto�� inwestycji długoterminowych składaj� si� inwestycje w nieruchomo�ci w

kwocie 42 tys. zł. 

Istotny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej wywarła aktualizuja warto�ci

inwestycji w nieruchomo�ci do warto�ci godziwej w kwocie 6.922 tys. zł. 

42 tys. zł

D.II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PRZYCHODY

7 121 tys. zł
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2005

1.

2.

 

3.

4.

Sprawozdanie z Zarz�du Jednostki Dominuj�cej z działalno�ci Grupy Kapitałowej

uwzgl�dnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy

z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci oraz wymagane przepisami Rozporz�dzenia

Ministra Finansów z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. w sprawie informacji bie��cych i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr

209, poz. 1744). Informacje finansowe w nim zawarte s� zgodne z informacjami

przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym .

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa przedstawia istotne informacje wymagane przez Mi�dzynarodowe

Standardy Sprawozdawczo�ci Finansowej zatwierdzone przez Uni� Europejsk�.

Ocena przedło�onego sprawozdania z działalno�ci Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku

CZ��	 E - OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ�CE 
PRZEPROWADZONEGO BADANIA ORAZ UWAGI 

KO�COWE

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym jest prawidłowo powi�zane ze

skonsolidowanym bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz dokumentacj� konsolidacyjn�. 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych

Skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych jest prawidłowo powi�zany ze

skonsolidowanym bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz dokumentacj� konsolidacyjn�. 

W wyniku przeprowadzonego badania "Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale

własnym" stwierdza si� zmian� kapitałów własnych –  wzrost o kwot� 1.608 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonego badania skonsolidowanego rachunku przepływów pieni��nych

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, stwierdza si� zmian� stanu �rodków

pieni��nych – zwi�kszenie o kwot� 713 tys. zł.
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Raport uzupełniaj�cy opini� z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2005

1.

2.

REWIT Ksi�gowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. 

80-382 Gda�sk, ul. Beniowskiego 5

Prezes Zarz�du

raport zawieraj�cy si� na stronach od 5 do 17 kolejno ponumerowanych parafowanych

przez biegłego rewidenta.

Gda�sk, dnia 12 czerwca 2006 r.

REWIT Ksi�gowi i Biegli Rewidenci       

Sp. z o.o.

Numer ewidencyjny 10063/7492

Biegły Rewident

Lucyna Witek

opini� składaj�c� si� z stron kolejno numerowanych - strony od 2 do 4,

W oparciu o przeprowadzone badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w Słupsku

sporz�dzonego na dzie� 31 grudnia 2005 roku wydali�my opini� bez zastrze�e�, z

uzupełniaj�cym obja�nieniem w zakresie przeszacowania warto�ci posiadanych przez Grup�

Kapitałow� nieruchomo�ci inwestycyjnych do warto�ci godziwej, o kwot� 6.922 tys. zł, co w

sposób istotny wpłyn�ło na osi�gni�ty przez Grup� Kapitałow� wynik finansowy i jej kapitały

własne.

Nr ewidencyjny 8038/202

Spółka wpisana na list� podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozda� finansowych pod numerem 101

Krzysztof Por�bski
Biegły Rewident

Niniejsze opracowanie zawiera :
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