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Sprawozdanie Zarz¹du 
z dziaùalno�ci PLAST-BOX  S.A. za 2003 rok (SA-R 2003) 

 

ZASADY SPORZ¥DZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Raport roczny PLAST-BOX S.A. (Raport) za rok obrotowy 2003, zawiera: 
- opiniê i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych z badania rocznego sprawozdania  
        finansowego; 
-    roczne sprawozdanie finansowe, zawieraj¹ce: Wprowadzenie, Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian  
        w kapitale wùasnym, Rachunek przepùywów pieniê¿nych oraz Dodatkowe informacje i obja�nienia; 
-       pismo Prezesa Zarz¹du; 
-       sprawozdanie Zarz¹du z dziaùalno�ci jednostki. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe Plast-Box S.A., za rok obrotowy 2003, sporz¹dzone zostaùo stosownie do przepisów 

Ustawy o rachunkowo�ci z dnia 29 wrze�nia 1994 roku (znowelizowanej), Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 12 

grudnia 2001 roku w sprawie szczegóùowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania  
i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 roku  
w sprawie szczegóùowych warunków jakim powinien odpowiadaã prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, a tak¿e 

Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 roku w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych. 
3. Szczegóùowy opis zasad rachunkowo�ci zastosowanych przy sporz¹dzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok 

przedstawiono we �Wprowadzeniu� do Rocznego sprawozdania finansowego Plast-Box S.A. za 2003 rok (SA-R 2003). 

4. W rocznym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano dane porównywalne, dotycz¹ce analogicznego okresu roku 

poprzedniego. 
 

WAÝNIEJSZE ZDARZENIA MAJ¥CE WP£YW NA DZIA£ALNOÚÃ GOSPODARCZ¥ 

W roku 2003 dziaùalno�ã Plast-Box S.A. skoncentrowana byùa w nastêpuj¹cych obszarach: 
1. Rozwoju eksportu i rozszerzaniu wspóùpracy z du¿ymi odbiorcami zagranicznymi: 

 -     podwojenie sprzeda¿y na rynek niemiecki � Popcorn, Bekuplast, 
         -     ponad 30-procentowy wzrost eksportu na Ukrainê, jako potwierdzenie dobrze rozwijaj¹cej siê wspóùpracy 

i realizacji  planu ekspansji na ten rynek, której momentem przeùomowym bêdzie uruchomienie, wspólnie z 
partnerem ukraiñskim, produkcji wiader i skrzyñ plastikowych, 

2. Zdobywaniu nowych rynków zagranicznych, w tym wej�cie na rynki:  biaùoruski, holenderski oraz angielski i irlandzki   
3. Utrzymaniu wysokiej pozycji na rynku krajowym w�ród czoùowych producentów nowoczesnych opakowañ z tworzyw 

sztucznych: 
-      sukcesywny nominalny wzrost obrotów handlowych z du¿ymi odbiorcami z bran¿y chemicznej � producentów farb i  
       lakierów, obejmuj¹cymi ok. 48% warto�ci sprzeda¿y, 

        -      stopniowa dywersyfikacja portfela klientów, gùównie w kierunku bran¿y spo¿ywczej, co wi¹¿e siê z wykorzystaniem 
atutu, jakim jest uzyskanie certyfikatu  HACCP, 
 

   Struktura przychodów ze sprzeda¿y Plast-Box S.A. w ujêciu bran¿owym za 2003 rok w porównaniu do 2002 r. 

Bran¿a 
Sprzeda¿ za 2003 

[%] 

Sprzeda¿ za 2002 

[%] 

Chemiczna 47,95 48,69 

Spo¿ywcza       26,95 24,09 
Handlowa 23,04 22,09 

Inne 2,06 5,13 

Razem 100,00 100,00 

 
 

4. Przygotowaniu prospektu emisyjnego Spóùki w zwi¹zku z planowan¹ na I kwartaù 2004 r., emisj¹ akcji i wej�ciem na Gieùdê 

Papierów Warto�ciowych : 

-     dokapitalizowanie Spóùki, na poziomie planowanych wpùywów 14,5 mln zù, 

id26017971 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



 2

        -     wykorzystanie wpùywów z emisji akcji na unowocze�nienie zakùadu, uporz¹dkowanie  struktury finansowania  
              maj¹tku oraz stworzenie mo¿liwo�ci inwestycyjnych pod uruchomienie produkcji na Ukrainie.     
                 
 

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOÚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 

BILANS 

Charakterystyka struktury aktywów i pasywów oraz zobowi¹zañ pozabilansowych. 
Suma bilansowa Plast-Box S.A. na dzieñ 31 grudnia 2003 roku wynosiùa 30.069 tys. PLN, co w porównaniu  
z analogicznym okresem roku poprzedniego stanowi wzrost jej warto�ci o 5,1%. 
1. Po stronie aktywów - aktywa trwaùe stanowiùy 54,2% ich warto�ci, tj. 16.299 tys. PLN; aktywa obrotowe 45,8%,  

tj. 13.770 tys PLN. Oznacza to spadek warto�ci aktywów trwaùych o 2,2% i wzrost warto�ci aktywów obrotowych  
o 15,3% w stosunku do 2002 roku. 
Warto�ã zapasów na dzieñ bilansowy wynosiùa 5.634 tys. PLN (18,7% sumy aktywów), co oznaczaùo wzrost do roku 

poprzedniego o 17,1%. 

 

      Struktura zapasów na dzieñ 31 grudnia 2003 roku w porównaniu do analogicznego stanu z 2002 r. 

Grupa rodzajowa 

Udziaù w sumie zapasów  

31.12.2003 r. 

[%] 

Udziaù w sumie zapasów  

31.12.2002 r. 

[%] 

Materiaùy 21,8 21,8 

Produkty gotowe 75,7 75,0 

Towary  2,5 3,1 

Zaliczki na dostawy 0,0 0,1 

Razem 100,0 100,0 

2. Po stronie pasywów - kapitaù wùasny stanowiù 10,2% ich warto�ci, tj. 3.078 tys. PLN; zobowi¹zania i rezerwy na 

zobowi¹zania 89,8%, tj. 26.991 tys. PLN. Oznaczaùo to spadek warto�ci kapitaùów wùasnych o 42,6% oraz wzrost 

zobowi¹zañ i rezerw na zobowi¹zania o 16,1% w stosunku do 2002 roku. 
Wysoko�ã kapitaùów wùasnych Plast-Box  S.A. byùa wynikiem nastêpuj¹cych pozycji : 

kapitaù zakùadowy 4.200 tys. PLN, 
kapitaù rezerwowy z aktualizacji  wyceny                                                                                             222 tys. PLN, 
pozostaùe kapitaùy rezerwowe                                                                                                                946 tys. PLN, 
strata netto 2.290 tys. PLN. 
 

3. Na kwotê zobowi¹zañ pozabilansowych wynosz¹cych na dzieñ 31 grudnia 2003 roku 573 tys. PLN,  skùadaùy siê 
        zobowi¹zania na rzecz pozostaùych jednostek.  Wysoko�ã zobowi¹zañ pozabilansowych spadùa  do roku poprzedniego o  
        ok. 30%  i  podobnie jak w roku 2002 skùadaùy  siê na nie porêczenia udzielone podmiotom  niepowi¹zanym. 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Przychody. 

 
W roku 2003 ù¹czne przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materiaùów wyniosùy 42.216 tys. PLN, co stanowi ich 

wzrost w stosunku do 2002 roku o 11,3%. 
W ich strukturze 41.232 tys. PLN, tj. 97,7% stanowiùy przychody ze sprzeda¿y produktów i usùug, na które zùo¿yùy siê wpùywy 

z tytuùu: 
sprzeda¿ wyrobów na kraj                                                                                                                               67,7% 
sprzeda¿ wyrobów na eksport                                                                                                                         27,7% 
usùugi krajowe                                                                                                                                                   0,2% 
usùugi eksportowe                                                                                                                                             4,4% 
 

Przychody ze sprzeda¿y towarów i materiaùów wyniosùy 984 tys. PLN, tj.  2,3% ù¹cznych przychodów ze sprzeda¿y, na co 

zùo¿yùy siê przychody ze sprzeda¿y: 
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materiaùów                                                                                                                                                         4,7%, 
towarów obcych                                                                                                                                              95,3%, 
 

W stosunku do analogicznego okresu roku 2002 przychody netto ze sprzeda¿y produktów i usùug wzrosùy o 11,2%, natomiast 

przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materiaùów wzrosùy o 15,2%. 
W 2003 roku 80,0% ù¹cznych przychodów ze sprzeda¿y produktów, towarów i materiaùów pochodziùo ze sprzeda¿y wiader 
plastikowych, a 17,5% ze sprzeda¿y skrzynek.  
 

2.  Koszty 

Koszty rodzajowe w 2003 roku wyniosùy 40.733 tys. PLN i byùy wy¿sze od analogicznych kosztów z roku poprzedniego  
o 10,6%. 
 

Wykres 1. Struktura kosztów rodzajowych w 2003 i 2002 roku 
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W strukturze kosztów rodzajowych wzrósù udziaù  kosztów materiaùów i energii (o 2,6 punktów procentowych) natomiast 

zmniejszyù siê udziaù wynagrodzeñ (o 1,1)  i usùug obcych (o 0,9),  w stosunku do 2002 roku. 
Wynika st¹d, i¿ dziaùalno�ã w 2003 roku, byùa bardziej materiaùochùonna, w porównaniu z rokiem poprzednim.    

 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaùów w stosunku do 2002 roku wzrosùy o 8,7% i wynosiùy  33.517 tys. PLN, 

w tym : koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosùy o 8,4% do 32.713 tys. PLN. Warto�ã sprzedanych towarów i 

materiaùów wzrosùa natomiast o 20,9%  do 804  tys. PLN. 
Koszty sprzeda¿y w roku 2003 wyniosùy  2.120 tys. PLN, co oznacza ich  85,3% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 

roku poprzedniego. 
Koszty ogólnego zarz¹du wyniosùy 5.235 tys. PLN, co stanowi spadek o 1,1% w stosunku do roku poprzedniego. Najwiêkszy 

udziaù w kosztach ogólnozakùadowych miaùy koszty usùug obcych oraz koszty wynagrodzeñ. 

Zysk 

W 2003 roku Plast-Box S.A. wypracowaù 1.986 tys. PLN zysku na dziaùalno�ci operacyjnej, co stanowiùo wzrost  
o 1,0% w stosunku do roku ubiegùego.  
W zwi¹zku z posiadaniem zobowi¹zañ kredytowych w EURO i wynikaj¹c¹ st¹d wysok¹ ekspozycjê walutow¹, Spóùka nara¿ona 

byùa w 2003 r. na du¿e ryzyko kursowe. W efekcie odnotowaùa drastyczny wzrost kosztów finansowych, które  wyniosùy ogóùem 

4.578 tys. PLN, i byùy o 60,3% wy¿sze do roku poprzedniego. Z tytuùu samych ró¿nic kursowych koszty wzrosùy o 78,8% do 

kwoty 3.150 tys. PLN. 

 

Strata brutto wyniosùa 2.395 tys. PLN i byù to wynik gorszy w porównaniu z rokiem ubiegùym o 1.645 tys.zù. 
W okresie sprawozdawczym, Spóùka odnotowaùa 2.290 tys. PLN straty netto, podczas gdy w analogicznym okresie roku 
ubiegùego strata netto wyniosùa 511 tys. PLN. 
Bior¹c z drugiej strony pod uwagê wyniki na sprzeda¿y i potencjaù Spóùki w kontek�cie  znacz¹cego podwy¿szenia jej kapitaùów 

w wyniku emisji akcji w I kwartale 2004 roku, które to �rodki zostan¹ wykorzystane na inwestycje w nowoczesny park 

maszynowy a tak¿e restrukturyzacje finansow¹, wyniki dziaùalno�ci Spóùki w 2004 roku powinny byã znacznie lepsze. Planowany 

zysk netto wynosi 3,1 mln PLN. 
 

Rentowno�ã brutto ze sprzeda¿y wyniosùa 20,6%, co w stosunku do roku ubiegùego stanowiùo wzrost tego wskaênika  
o 1,9 punktu procentowego. Sytuacja ta byùa miêdzy innymi wynikiem zwiêkszenia o 5,2 punktów procentowych, udziaùu 

eksportu w strukturze sprzeda¿y produktów i usùug. 
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Wskaêniki rentowno�ci na poziomie zysku brutto i zysku netto przyjmowaùy natomiast warto�ci ujemne i wynosiùy odpowiednio 
(5,7%)  i  (5,4%), a tym samym ulegùy kilkakrotnemu pogorszeniu w stosunku do roku poprzedniego. 
Dziaùalno�ã Plast-Box S.A. w 2003 r. finansowana byùa z dùugu zewnêtrznego oraz ze �rodków wùasnych. Na dzieñ bilansowy 

udziaù �rodków wùasnych w sumie bilansowej wynosiù nieco ponad 10%. 

PRZEP£YWY PIENIÆÝNE 

Na pocz¹tku 2003 roku Plast-Box S.A. posiadaù �rodki pieniê¿ne w wysoko�ci 852 tys. PLN. W wyniku operacji gospodarczych 

zrealizowanych w trakcie roku obrotowego stan ten zwiêkszyù siê do 1.320 tys. PLN. Odnotowany wzrost byù wynikiem 

nastêpuj¹cych dziaùalno�ci: 

1.      Dziaùalno�ã operacyjna. 

Z tytuùu podstawowej dziaùalno�ci Spóùka osi¹gnêùa dodatnie saldo przepùywów w wysoko�ci 5.794 tys. PLN, które  
w analogicznym okresie w roku ubiegùego wyniosùo 3.154 tys. PLN. Pozyskane w ten sposób �rodki pozwoliùy na prowadzenie 

statutowej dziaùalno�ci Spóùki. W szczególno�ci dotyczyùy one wpùywów i wydatków uzyskanych i poniesionych w zwi¹zku z: 
- zakupami materiaùów i surowców zwi¹zanych z produkcj¹ i obsùug¹ podstawowej dziaùalno�ci  Spóùki , 
- odsetkow¹ obsùug¹ zadùu¿enia kredytowego oraz pokryciem strat z tytuùu ró¿nic kursowych, 
- sfinansowaniem ujemnego salda pozostaùych dziaùalno�ci: inwestycyjnej i finansowej. 

2. Dziaùalno�ã inwestycyjna. 

W 2003 roku podstawowymi êródùami wpùywów i kierunkami wydatków z dziaùalno�ci inwestycyjnej Spóùki byùy: 
- zbycie rzeczowych aktywów trwaùych, 
- zakupy warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwaùych, 

Saldo przepùywów pieniê¿nych z dziaùalno�ci inwestycyjnej byùo ujemne i wyniosùo (535) tys. PLN, podczas gdy  
w analogicznym okresie roku ubiegùego saldo to wyniosùo (475) tys. PLN. 

3. Dziaùalno�ã finansowa. 

Dziaùalno�ã finansowa Spóùki obejmowaùa wydatki zwi¹zane z obsùug¹ i spùat¹ zadùu¿enia kredytowego oraz pùatno�ci z tytuùu 

umów leasingu finansowego. 
W 2003 r. Spóùka spùaciùa 4.226 tys. PLN kredytów bankowych, a zaci¹gnêùa w to miejsce 1.501 tys. PLN nowych zobowi¹zañ 

kredytowych.  
Wydatki dotycz¹ce kosztów odsetkowych od kredytów wyniosùy 1.209 tys. PLN, tj. o 11% wiêcej w stosunku do 2002 r.  
Przepùywy Spóùki z tytuùu dziaùalno�ci finansowej byùy ujemne i wynosiùy (4.791) tys. PLN, podczas gdy w roku ubiegùym ich 

warto�ã ujemna zamknêùa siê kwot¹ (2.947) tys. PLN. 

PODSTAWOWE WSKA�NIKI FINANSOWE  PLAST-BOX S.A. 

Wyszczególnienie 2003 2002 

Stopa zwrotu z kapitaùu � ROE1 (54,3)% (9,3)% 
Stopa zwrotu z aktywów � ROA2 (7,8)% (1,9)% 
Mar¿a EBIT3 4,7% 5,2% 
Mar¿a EBITDA4 9,5% 10,0% 
Rentowno�ã sprzeda¿y5 20,6% 18,7% 
Rentowno�ã brutto6 (5,7)% (2,0)% 
Rentowno�ã netto7 (5,4)% (1,3)% 
Stopa wypùaty dywidendy8 0,0% 0,0% 
Wskaênik pùynno�ci bie¿¹cej9 0,6                         1,2 
Wskaênik pùynno�ci szybkiej10 0,3                         0,7 
Wskaênik ogólnego zadùu¿enia11 89,8% 81,3% 
Wskaênik zadùu¿enia kapitaùów wùasnych12 876,8% 433,5% 
 

1zysk netto / (kapitaù wùasny na pocz. okresu + kapitaù wùasny na koniec okresu) / 2 

2zysk netto / aktywa razem na pocz. okresu + aktywa razem na koniec okresu) / 2 

3zysk operacyjny / przychody netto ze sprzeda¿y 

4zysk operacyjny + amortyzacja / przychody netto ze sprzeda¿y 

5zysk brutto ze sprzeda¿y / przychody netto ze sprzeda¿y 

6zysk brutto / przychody netto ze sprzeda¿y 

7zysk netto / przychody netto ze sprzeda¿y 
8dywidenda / zysk netto 
9maj¹tek obrotowy / zobowi¹zania krótkoterminowe 
1omaj¹tek obrotowy � zapasy / zobowi¹zania krótkoterminowe 

11Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania / aktywa razem  

12Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania / kapitaù wùasny  
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OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROÝEÑ 

Zdaniem Zarz¹du Plast-Box S.A. obecna sytuacja finansowa Spóùki, jej potencjaù produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie 

stwarzaj¹ zagro¿eñ dla dalszego dynamicznego rozwoju przedsiêbiorstwa w roku 2004 oraz w latach nastêpnych. Istnieje jednak 

wiele czynników zarówno o wewnêtrznym jak i zewnêtrznym charakterze, które bezpo�rednio, b¹dê po�rednio bêd¹ miaùy wpùyw 

na dynamikê rozwoju Spóùki i osi¹gane wyniki finansowe. 

1. Czynniki ryzyka zwi¹zane z dziaùalno�ci¹ operacyjn¹. 
 
Ryzyko znacz¹cego wpùywu kosztów materiaùowych na wyniki dziaùalno�ci 

Udziaù kosztów materiaùowych surowców u¿ywanych do produkcji, stanowi w strukturze kosztów blisko 60%. Wahania cen 

surowców, bêd¹ zatem w bezpo�redni sposób wpùywaã na osi¹gane wyniki finansowe i rentowno�ã dziaùalno�ci, szczególnie przy 

silnej konkurencji na rynku producentów opakowañ z tworzyw sztucznych. 
 
Ryzyko ró¿nic kursowych 
Zakupy podstawowych surowców do produkcji pochodz¹ gùównie z importu i w istotnej czê�ci rozliczane s¹ w EURO. Z kolei 

ceny eksportowanych wyrobów, ustalane s¹ gùównie w EURO, a tak¿e - w przypadku Ukrainy w USD. Skutkuje to ryzykiem 
wyst¹pienia  trudnych do przewidzenia ró¿nic kursowych. St¹d strategicznym zaùo¿eniem Spóùki jest zwiêkszenie udziaùu 

eksportu do poziomu 50%, tj. porównywalnego z udziaùem surowców w cenie sprzeda¿y. 

2. Czynniki ryzyka zwi¹zane z otoczeniem, w którym Spóùka prowadzi dziaùalno�ã. 
 
Ryzyka zwi¹zane z planowanymi inwestycjami, w tym uruchomieniem produkcji na Ukrainie 
Czê�ci¹ strategicznych planów rozwoju Spóùki, jest stworzenie grupy kapitaùowej w oparciu o zawi¹zanie spóùki-córki i 

uruchomienie produkcji opakowañ z tworzyw sztucznych na Ukrainie. Zgodnie z zaùo¿eniami Zarz¹du Spóùki, dziaùania te winny 

doprowadziã w ci¹gu najbli¿szych czterech lat, do uzyskania wiod¹cej pozycji w produkcji wiader na tym rynku. Poniewa¿ 
realizacja tych planów uzale¿niona jest od wielu czynników, na które Spóùka mo¿e nie mieã bezpo�redniego wpùywu, mog¹ 

wyst¹piã opóênienia w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów ekspansji na rynek ukraiñski. 
 
Ryzyko uzale¿nienia cen surowca od wahañ na rynku ropy naftowej 

Podstawowymi surowcami do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, s¹ granulaty polipropylenu i polietylenu otrzymywane 

w wyniku przetworzenia ropy naftowej. Powoduje to silne uzale¿nienie ich cen od ceny ropy naftowej, której rynek - wra¿liwy  

na sytuacjê polityczn¹ na �wiecie, charakteryzuje siê trudnymi do przewidzenia, znacznymi wahaniami cenowymi. Przenosi siê 

równie¿ na ceny surowców u¿ywanych do produkcji przez Spóùkê, co mo¿e skutkowaã nie osi¹gniêciem przez ni¹, zakùadanych 

efektów dziaùalno�ci gospodarczej. 
 
Ryzyko uzale¿nienia od kluczowej bran¿y odbiorców 
Znacz¹c¹ czê�ã swoich wyrobów (ok. 48%), Spóùka sprzedaje do odbiorców z bran¿y chemicznej, w tym producentów farb i 

lakierów, co powoduje uzale¿nienie   od panuj¹cej w tej bran¿y koniunktury oraz przenoszenie na Spóùkê, wpùywu  zasad 

funkcjonowania tej bran¿y na rynku, m.in. sezonowo�ci sprzeda¿y.  Poniewa¿ jednak prognozy odno�nie rozwoju bran¿y farb i 

lakierów s¹ pomy�lne, ryzyko zagro¿enia wyników dziaùalno�ci z tego tytuùu  nie musi wyst¹piã.  
 

PODSTAWOWE PRODUKTY, US£UGI  I  TOWARY 

 

Sprzeda¿ produktów i usùug. 

Przychody ze sprzeda¿y produktów i usùug w 2003 roku uksztaùtowaùy siê na poziomie 41.232 tys. PLN, co stanowi ich wzrost o 

11,2% w stosunku do 2002 roku. 
 
W 2003 roku struktura sprzeda¿y produktów i usùug Plast-Box S.A. w stosunku do roku poprzedniego ulegùa widocznym 

przesuniêciom pomiêdzy udziaùem w sprzeda¿y, podstawowych grup asortymentowych � wiader i skrzynek. W 2003 roku  udziaù 
wiader w strukturze sprzeda¿y ogóùem, wzrósù do 82,1%, tj. o 2,8 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim.  

Równocze�nie warto�ã sprzedanych wiader wzrosùa o 16,7%,  natomiast warto�ã sprzeda¿y skrzynek spadùa o 3,8%. 
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Wykres 2. Struktura przychodów ze sprzeda¿y podstawowych  produktów  w 2003 i 2002 roku 
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Ilo�ciowa sprzeda¿  podstawowych grup asortymentowych: wiader i skrzynek w 2003 i 2002 roku 
                                                                               

Wyszczególnienie 

 

             2003 rok 

            (tys. sztuk) 

             2002 rok 

            (tys. sztuk) 

  Dynamika  2003 : 2002 

                      (%)  

Wiadra 18 417,3 15 455,3 119,2 

Skrzynki      860,7      912,7  94,3 

Razem 19 278,0 16 368,0 117,8 

 

W przypadku wiader, dynamika ilo�ciowa wyprzedzaùa warto�ciowy wzrost sprzeda¿y, o 2,5 punktu procentowego. Z kolei w 

grupie skrzynek miaùa miejsce sytuacja odwrotna: warto�ã sprzeda¿y w porównaniu z rokiem poprzednim spadaùa wolniej (o 1,9 

punktu procentowego) ani¿eli wolumen sprzeda¿y. 
 
Najwiêkszym odbiorc¹ wiader, a równocze�nie kontrahentem, którego obroty handlowe przekroczyùy 10% przychodów Spóùki  
z tytuùu sprzeda¿y wyrobów i usùug  byù  Polifarb Cieszyn-Wrocùaw S.A.  z siedzib¹ we Wrocùawiu.  Udziaù  klienta w sprzeda¿y 

ogóùem Spóùki wyniósù: w 2003 roku  ok. 13,2% oraz w 2002 roku  ok. 13,9%. Poza umow¹ dostawy, zawart¹ na czas 

nieokre�lony, wymieniony podmiot nie byù i nie jest w jakikolwiek inny sposób, powi¹zany ze Spóùk¹. 
 

Sprzeda¿ towarów i materiaùów. 

Warto�ã przychodów ze sprzeda¿y towarów i materiaùów wyniosùa 984 tys. PLN, co stanowiùo wzrost o 15,2% w stosunku do 

roku poprzedniego. 

 

Wykres 3. Struktura przychodów ze sprzeda¿y towarów i materiaùów  w 2003 i 2002 roku 
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Sprzeda¿ towarów obcych, stanowi¹ca  uzupeùnienie oferty handlowej Spóùki , obejmowaùa  w 2003 roku 95,4%  caùkowitej 

sprzeda¿y w grupie towarów i materiaùów i byùa wy¿sza w porównaniu z 2002 rokiem o 48,6%. W ubiegùym roku, istotny  udziaù 

w tej grupie 26%,  zajmowaùa równie¿ sprzeda¿ surowców i materiaùów. 

RYNKI ZBYTU I �RÓD£A ZAOPATRZENIA 

 

Sprzeda¿ Plast-Box S.A. przeznaczona byùa na rynek krajowy i na eksport. W 2003 roku nast¹piùy dalsze korzystne zmiany w 

kierunku dynamicznego rozwoju eksportu.  

Wykres 4. Udziaù eksportu w sprzeda¿y produktów i usùug  w 2003 i 2002 roku 
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W porównaniu do 2002 roku, warto�ã eksportu w wzrosùa o 32,9%, a udziaù eksportu w ogólnej warto�ci sprzeda¿y, wyniósù   

32,1%,  co oznaczaùo wzrost o 5,2 punktów  procentowych do roku poprzedniego. 
 
Wykres 5. Gùówne kierunki eksportu produktów i usùug  w 2003 i 2002 roku  
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W 2003 roku najwiêksz¹ dynamik¹ odznaczaù siê eksport do Niemiec, gdzie przyrost warto�ci sprzeda¿y wyniósù 

106,8%. W dalszej kolejno�ci znalazùy siê: Ukraina z 32,3% wzrostem oraz Francja: + 31,1%. 
W�ród gùównych kierunków eksportu, najwiêkszy udziaù zajmowaù równie¿ rynek niemiecki  z 26,3% udziaùem 

(wzrost o 10 punktów procentowych do roku 2002), a dalej  Ukraina:  z 25,1% udziaùem, Francja:  13,1% i  kraje 

nadbaùtyckie � Litwa, £otwa i Estonia z udziaùem od 9% do 6% w eksporcie Spóùki.  
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Wykres 6.  Geograficzna struktura sprzeda¿y w 2003r. i 2002 r.  
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Geograficzny rozkùad sprzeda¿y wskazuje na spadek udziaùu sprzeda¿y krajowej na rzecz eksportu, w tym sprzeda¿y do krajów  
Unii Europejskiej, co �wiadczy o realizacji zaùo¿eñ polityki eksportowej. 
Udziaù sprzeda¿y do krajów byùej Wspólnoty Niepodlegùych Pañstw, utrzymywaù siê na podobnym poziomie w dwóch ostatnich 

latach.   
 
Zakupy i zaopatrzenie Plast-Box S.A. w podstawowe surowce i materiaùy do produkcji dokonywana jest zarówno w kraju jak i 

poprzez import. 
W 2003 roku, podobnie jak w roku poprzednim, import ogóùem, obejmowaù ok. 53% obrotów Spóùki z tytuùu dostaw materiaùów i 

surowców. 

 

 

 

Wykres 7. Udziaù importu surowców do produkcji wyrobów, w ogólnych obrotach z tytuùu dostaw w 2003r. i 2002 r. 
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Import surowców stanowiù w 2003 roku 88,5% ogóùu obrotów z zagranic¹. W roku poprzednim udziaù ten byù wy¿szy o 6,4 

punktów procentowych. 
 

 

Zarówno w 2003 roku jak i w roku poprzednim, dominowaùy dwa gùówne kierunki zaopatrzenia w surowce z importu: 
Holandia i Wêgry.   W 2003 roku udziaù dostawców holenderskich spadù do 31,4% i byù ni¿szy w stosunku do 2002 roku, o  
8,7 punktów procentowych. Z kolei wzrósù udziaù dostawcy wêgierskiego do 36,9% (z 30,3% udziaùu w 2002 roku). 

Z pozostaùych licz¹cych siê rynków dostawców, na uwagê zasùuguj¹:  Czechy z 18,6% udziaùem w 2003 roku, Szwajcaria 
- 8,2% udziaùu i Austria �3,19%. W ubiegùym roku znacz¹cy udziaù posiadaù równie¿ dostawca z Anglii. 
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Wykres 8. Gùówne kierunki importu i êródùa zaopatrzenia surowcowego Spóùki  w 2003 i 2002 roku  
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e lista gùównych dostawców surowców do produkcji wyrobów jest stosunkowo w¹ska, a w 

2003 roku daùo siê zauwa¿yã jeszcze dalsze ograniczenie tej grupy. Byùa to sytuacja nietypowa, wymuszona  okre�lonymi 

mo¿liwo�ciami finansowych i pùatniczymi Spóùki w analizowanym okresie, co skùaniaùo do wspóùpracy ze sprawdzonymi 

kontrahentami i partnerami handlowymi. 
W wy¿ej wymienionej grupie wymieniã nale¿y dostawców, których udziaù w obrotach Spóùki z tytuùu zaopatrzenia w materiaùy i 

surowce do produkcji, przekroczyù 10%, tj.:  
1/. Tiszai Vegyi Kombinat Rt z siedzib¹ w Tiszaujvaros (Wêgry)  - udziaù w zaopatrzeniu Spóùki w materiaùy i surowce do 

produkcji, wyniósù  ok. 17%  w  2003 roku ( w 2002 roku - ok. 15% ).  
 2/. Sabic Sales Europe B.V. z siedzib¹ w Sittard (Holandia) � udziaù w zaopatrzeniu Spóùki w materiaùy i surowce do produkcji 
  wyniósù : ok. 15% w roku 2003 (w 2002 � ok. 20%).   
Wymienione wy¿ej podmioty, poza umowami zaopatrzenia, zawieranymi na czas okre�lony,  nie byùy i nie s¹ w jakikolwiek inny 
sposób, powi¹zane ze Spóùk¹. 
 

UMOWY ZNACZ¥CE DLA DZIA£ALNOÚCI GOSPODARCZEJ 

1. Wa¿niejsze wydarzenia i umowy zwi¹zane z dziaùalno�ci¹ operacyjn¹: 

Do najistotniejszych wydarzeñ zwi¹zanych z dziaùalno�ci¹ operacyjn¹ Plast-Box S.A. w 2003 roku nale¿aùy przede wszystkim 
znacz¹ce umowy stanowi¹ce kontynuacjê wspóùpracy z najwa¿niejszymi kontrahentami: 

Umowy dostawy � posiadaj¹ce charakter umów ramowych, w których strony okre�laj¹ zasady wspóùpracy, w tym terminy 

zùo¿enia i realizacji zamówienia, terminy pùatno�ci oraz zasady odpowiedzialno�ci z tytuùu niewykonania lub nienale¿ytego 

wykonania umów 

- umowa  dostawy zawarta z Polifarb Cieszyn-Wrocùaw S.A., na mocy której Spóùka jest zobowi¹zana do 

wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy, opakowañ do farb, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w skùadanych 

przez odbiorcê zamówieniach; umowa obowi¹zuje od 1 stycznia 2001 r. i zawarta zostaùa na czas nieokre�lony, 

- umowa dostawy zawarta z Nobiles Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o.  z siedzib¹ we Wùocùawku.  Na mocy 
umowy Spóùka jest zobowi¹zana do wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy, opakowañ do farb, w asortymencie i 

ilo�ciach  okre�lanych w skùadanych przez odbiorcê zamówieniach; umowa podlegaj¹ca odnowieniu na kolejny rok, 

- umowa dostawy z TBD S.A. z siedzib¹ w Dêbicy, na mocy której Spóùka jest zobowi¹zana do wyprodukowania i 

dostawy na rzecz odbiorcy, opakowañ do farb w asortymencie ilo�ciach okre�lanych w skùadanych przez odbiorcê 

zamówieniach; umowa z dnia 1 stycznia 2001 r., zawarta na czas nieokre�lony, 

- umowa dostawy zawarta z �Paragraf Grand� z siedzib¹ w Kijowie (Ukraina), na mocy której Spóùka jest zobowi¹zana 

do wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy, opakowañ do farb, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w 

skùadanych przez odbiorcê zamówieniach, 

Umowy zaopatrzeniowe  - o charakterze ramowym, podobnie jak wymienione wy¿ej umowy dostawy 

- umowa z Sabic Sales Europe B.V. z siedzib¹ w Sittard (Holandia), na mocy której dostawca jest zobowi¹zany do 

dostarczenia Spóùce, tworzyw sztucznych do produkcji opakowañ, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w 
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skùadanych przez Spóùkê zamówieniach; umowa z dnia 1 stycznia 2001 r., zawarta na czas nieokre�lony, 

- umowa z Tiszai Vegyi Kombinat Rt z siedzib¹ w Tiszaujvaros (Wêgry). Na mocy umowy dostawca jest zobowi¹zany 

do dostarczenia Spóùce tworzyw sztucznych do produkcji opakowañ, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w 

skùadanych przez Spóùkê zamówieniach; umowa podlegaj¹ca odnowieniu na kolejny rok, 

 

Umowy okre�lane jako istotne: 

- umowa dostawy zawarta z S&F Popcorn Company Productions GmbH & Co KG. Na mocy umowy Spóùka jest 

zobowiazana do wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy, pojemników do popcornu, w asortymencie i ilo�ciach 

okre�lanych w skùadanych przez odbiorcê zamówieniach, 

- umowa dostawy zawarta z Saint Gobain Weber Terranova Sp. z o.o. Na mocy umowy Spóùka jest zobowi¹zana do 

wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy, opakowañ do tynków i mas tynkarskich, gùadzi szpachlowych, farb fasa-
dowych, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w skùadanych przez odbiorcê zamówieniach, 

- umowa dostawy zawarta z �Matres Reveco� Sp. z o.o.  z siedzib¹ w Morzeszczynie. Na mocy umowy Spóùka jest zobo-
wi¹zana do wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy, opakowañ do tynków i mas tynkarskich, gùadzi i farb 

stosowanych w bran¿y budowlanej, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w skùadanych przez odbiorcê 

zamówieniach, 

- umowa dostawy zawarta Kajax Fishexport AS z siedzib¹ w Parnu (Estonia),  na mocy której Spóùka jest zobowi¹zana 

do wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy, opakowañ do konfekcjonowania ryb �wie¿ych i mro¿onych, w 

asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w skùadanych przez odbiorcê zamówieniach; umowa z  18 paêdziernika 2002 r. 

zawarta zostaùa na czas nieokre�lony, 

- umowa dostawy zawarta z S.A. Supraten z siedzib¹ w Chisinau (Moùdawia) zawarta  7 marca 2003 r., na  czas 

okre�lonej warto�ciowo dostawy. Na mocy umowy Spóùka jest zobowi¹zana do wyprodukowania i dostawy na rzecz 

odbiorcy  opakowañ do farb, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w skùadanych przez odbiorcê zamówieniach, 

       Umowy przedstawicielskie: 

- umowa przedstawicielska zawarta z UAB Telta z siedzib¹ w Kaunas (Litwa) dziaùaj¹cym jako przedstawiciel Spóùki na 

rynku litewskim. Na mocy umowy Spóùka jest zobowi¹zana do wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy  
opakowañ dla szerokiego grona odbiorców litewskich, skoncentrowanych gùównie wokóù bran¿y spo¿ywczej, w 

asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w skùadanych przez przedstawiciela zamówieniach; umowa z dnia 1 wrze�nia 

2003 r., zawarta na czas mieokre�lony, 

- umowa przedstawicielska zawarta z SIA Latzunds z siedzib¹ w Rydze (Kaunas) dziaùaj¹cym jako przedstawiciel Spóùki 

na rynku ùotewskim. Na mocy umowy Spóùka jest zobowi¹zana do wyprodukowania i dostawy opakowañ dla 

odbiorców ùotewskich, reprezentuj¹cych gùównie bran¿ê spo¿ywcz¹, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w 

skùadanych przez przedstawiciela zamówieniach; umowa obowi¹zuje od 20 marca 1996 r. i jest przedùu¿ana kolejnymi 

aneksami do chwili obecnej. 

       Umowy ubezpieczeniowe: 

- umowa zawarta z Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. z siedzib¹ w Warszawie. Umowa obejmuj¹ca 

ubezpieczenie wierzytelno�ci handlowych Spóùki  z ochron¹ ubezpieczeniow¹ na Polskê. Umowa z dnia 14 maja 2002 r 

zawarta na dwa lata, 

-  umowa zawarta z Korporacj¹ Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych S.A. z siedzib¹ w Warszawie. Umowa obejmuje 

ubezpieczenie wierzytelno�ci handlowych w eksporcie � wiadra i skrzynki plastikowe. Umowa z dnia 25.09.2000 r., 
zawarta na czas nieokre�lony, 

- umowy zawarte z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeñ S.A. z siedzib¹ w £odzi. Umowy dotycz¹ ubezpieczenia mienia 

Spóùki , odpowiedzialno�ci cywilnej oraz ubezpieczeñ komunikacyjnych. 
 
 

ZMIANY W POWI¥ZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITA£OWYCH ORAZ G£ÓWNE INWESTYCJE 

 

Wedùug stanu na dzieñ bilansowy, Spóùka nie posiadaùa udziaùów lub akcji innych podmiotów. Prowadzone byùy natomiast 

wstêpne dziaùania dotycz¹ce zawi¹zania na Ukrainie, spóùki zale¿nej, w której Spóùka planuje obj¹ã 80% udziaùów.  
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI¥ZANYMI O WARTOÚCI PRZEWYÝSZAJ¥CEJ 500 000 EURO 

 

Na dzieñ 31.12.2003 r. Plast-Box S.A. nie byù stron¹ jakichkolwiek  transakcji z podmiotami powi¹zanymi. 
 

ZACI¥GNIÆTE KREDYTY, UMOWY POÝYCZKI, WED£UG TERMINÓW ICH WYMAGALNOÚCI, 

ORAZ UDZIELONE PORÆCZENIA I GWARANCJE 

Kredyty 
 
W dniu bilansowym Plast-Box  S.A. posiadaù nastêpuj¹ce kredyty o terminie wymagalno�ci do jednego roku: 
1. Umowa nr 837-2020/I/2/32/99, zawarta w dniu 31 sierpnia 1999 r., z BPH PBK S.A. w Krakowie Oddziaù w Sùupsku: linia  
    kredytowa w rachunku kredytowym, z limitem 4.286 tys. PLN, udzielonym na okres od 1 paêdziernika 2003 r. do dnia 31    
    marca 2004 r. Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy: 4.286 tys. PLN. 
2. Umowa nr 837-2020/III/2/31/99, zawarta w dniu 31 sierpnia 1999 r., z BPH PBK S.A. w Krakowie Oddziaù w Sùupsku:  
    linia kredytowa w rachunku kredytowym, z limitem 3.355 tys. PLN, udzielonym na okres od 1 paêdziernika 2003 r. do dnia 31 
    marca 2004 r. Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy: 3.355 tys. PLN 
3.  Umowa nr 207/2000, zawarta w dniu 19 kwietnia 1999 r. z Bankiem Pekao S.A. w Warszawie II O/Sùupsk, o kredyt  
     obrotowy w kwocie 390.082 EUR. Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy w równowarto�ci zùotowej: 1.125 tys. PLN. 
4.  Umowa nr 209/2001, zawarta w dniu 13 lutego 2001 r. z Bankiem Pekao S.A. w Warszawie II O/Sùupsk, o kredyt 
     inwestycyjny na zakup samochodu ciê¿arowego, udzielony  w kwocie 125.000 EUR, na okres od dnia 13 lutego 2001 r. do 11   
     stycznia 2004 r. Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy: 21 tys. PLN. 
5. Umowa nr 210/2001, zawarta w dniu 26 marca 2001 r. z Bankiem Pekao S.A. w Warszawie II O/Sùupsk, o kredyt   
    inwestycyjny w kwocie 648.730 EUR na okres od dnia 26 marca 2001 r. do dnia 16 lutego 2006 r.  
    Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy:  703 tys. PLN. 
6. Umowa nr 221/2001, zawarta w dniu 9 kwietnia 2001 r. z Bankiem Pekao S.A. w Warszawie II O/Sùupsk, o kredyt  
     inwestycyjny, w kwocie 76.000 EUR na okres od 9 kwietnia 2001 r. do dnia 30 marca 2004 r.. Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy    
     w równowarto�ci zùotowej: 31 tys. PLN, 
7. Umowa nr 224/2001, zawarta w dniu 26 kwietnia 2001 r. z Bankiem Pekao S.A. w Warszawie II O/Sùupsk, o kredyt  
     obrotowy � w linii odnawialnej, w kwocie 640.000 EUR na okres od 26 kwietnia 2001 r. do dnia 24 kwietnia 2004 r. 
     Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy, w równowarto�ci zùotowej: 3.065 tys. PLN, 
8.  Umowa nr CKK/014/0927/2003, zawarta w dniu 4 kwietnia 2003 r. z Bankiem Pekao S.A. w Warszawie I O/Sùupsk , o kredyt     
     obrotowy w kwocie 1.000.000 PLN, udzielony na okres od dnia 8 kwietnia 2003 r. do dnia 15 marca 2004 r. Zadùu¿enie na  
     dzieñ 31.12.2003 r. 349 tys. PLN. 
9.  Umowa po¿yczki nr 40/3 zawarta w dniu 23 grudnia 2003 r. z Powiatowym Urzêdem Pracy w Sùupsku, w kwocie 820.800     
     PLN udzielonej na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, na okres do 28 grudnia 2007 r.  Wykorzystanie po¿yczki na dzieñ  
     bilansowy: 165 tys. PLN.  
 
W dniu bilansowym Plast-Box S.A. posiadaù nastêpuj¹ce kredyty o terminie wymagalno�ci powy¿ej jednego roku: 
1.   Umowa nr 210/2001, zawarta w dniu 26 marca 2001 r. z Bankiem Pekao S.A. w Warszawie II O/Sùupsk, o kredyt  

inwestycyjny na zakup maszyn i urz¹dzeñ do produkcji, udzielony w kwocie 648.730 EUR, na okres od dnia 26 marca      
       2001 r. do dnia 16 lutego 2006 r.  Zadùu¿enie na dzieñ bilansowy: 821 tys. PLN. 
2.   Umowa po¿yczki nr 40/3 zawarta w dniu 23 grudnia 2003 r. z Powiatowym Urzêdem Pracy w Sùupsku, w kwocie 820.800     
      PLN udzielonej na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, na okres do 28 grudnia 2007 r.  Wykorzystanie po¿yczki na dzieñ  
       bilansowy: 335 tys. PLN.  

 
 

UDZIELONE POÝYCZKI WED£UG TERMINÓW ICH WYMAGALNOÚCI ORAZ UDZIELONE PORÆCZENIA 

I GWARANCJE,  

 

Na dzieñ bilansowy Spóùka posiadaùa niewymagalne zobowi¹zania warunkowe z tytuùu udzielonego porêczenia cywilnego za 

spóùkê �Uniprod� Sp. z o.o. w Sùupsku, na rzecz Banku Pekao S.A. w Sùupsku Kwota zobowi¹zania na dzieñ 31.12.2003 r. 

wyniosùa 573 tys. zù. 
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OPIS WYKORZYSTANIA WP£YWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOÚCIOWYCH 

W 2003 r. Spóùka nie uzyskiwaùa wpùywów z emisji akcji.  Emisja akcji oraz wpùywy z tego tytuùu przypadùy  na koniec lutego 

2004 roku. 

OBJAÚNIENIE RÓÝNIC UZYSKANYCH WYNIKÓW WZGLÆDEM OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ 

Spóùka nie publikowaùa prognoz dotycz¹cych wyników roku 2003. Dane narastaj¹ce za cztery kwartaùy 2003 r. przedstawione w 
raporcie kwartalnym za IV kw. 2003 r. ró¿ni¹ siê od danych przedstawionych w raporcie rocznym za 2003 rok. Zestawienie 

ró¿nic przedstawiono w nocie �55�, dodatkowych not obja�niaj¹cych stanowi¹cych integraln¹ czê�ã sprawozdania finansowego. 
 

OCENA ZARZ¥DZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI 

W 2003 roku, podobnie jak i w poprzednich okresach, dziaùalno�ã Plast-Box  S.A. finansowana byùa ze �rodków wùasnych oraz 

dùugiem zewnêtrznym. 
Posiadane �rodki w 2003 roku Spóùka przeznaczaùa na finansowanie bie¿¹cej dziaùalno�ci operacyjnej jak równie¿ finansowanie 

dziaùalno�ci inwestycyjnej w postaci zakupu �rodków trwaùych � dotycz¹cych  modernizacji parku maszynowego.  
Úrodki wùasne, finansowanie zewnêtrzne oraz regularny wpùyw nale¿no�ci od kontrahentów pozwalaùy, podobnie jak  
w poprzednich okresach,  na  pùynne regulowanie bie¿¹cych zobowi¹zañ Spóùki. 
Na dzieñ 31 grudnia 2003 roku warto�ã zobowi¹zañ finansowych zaci¹gniêtych przez Spóùkê wynosiùa 15.513 tys. PLN 
co stanowiùo 51,6% sumy bilansowej. Stanowiùy je zobowi¹zania z tytuùu krótkoterminowych kredytów bankowych  - 84,4% 
zobowi¹zañ finansowych, kredyty i po¿yczki dùugoterminowe � 7,5% , oraz zobowi¹zania z tytuùu leasingu finansowego � 8,1%. 
W efekcie pozyskania �rodków z emisji akcji, udziaù ten w 2004 roku ulegnie istotnemu obni¿eniu. 
   

Zdolno�ã wywi¹zywania siê ze zobowi¹zañ 
£¹czna warto�ã zobowi¹zañ Spóùki na dzieñ 31 grudnia 2003 roku stanowiùa  89,8% sumy bilansowej i byùa blisko 9-krotnie 
wy¿sza od warto�ci kapitaùów wùasnych. Z kolei aktywa obrotowe pokrywaùy tylko 57% zobowi¹zañ krótkoterminowych. 

Sytuacja, która na dzieñ bilansowy ksztaùtowaùa siê  wyj¹tkowo niekorzystnie dla pùynno�ci finansowej Spóùki, ulegùa 

diametralnej poprawie ju¿ w I kwartale 2004 r. , kiedy to w wyniku wpùywów z emisji akcji,  podwy¿szono warto�ã kapitaùów 

wùasnych do kwoty porównywalnej z warto�ci¹ zobowi¹zañ. Zwa¿ywszy na dokonan¹ w ten sposób radykaln¹ poprawê finansów 

Spóùki, Zarz¹d nie widzi zagro¿eñ zwi¹zanych  z brakiem mo¿liwo�ci wywi¹zywania siê Spóùki z bie¿¹cych zobowi¹zañ. 
 

OCENA MOÝLIWOÚCI REALIZACJI ZAMIERZEÑ INWESTYCYJNYCH I MOÝLIWOÚCI ZMIAN 

W STRUKTURZE ICH FINANSOWANIA 

Ocena mo¿liwo�ci realizacji zamierzeñ inwestycyjnych w 2004 roku i mo¿liwo�ci zmian w strukturze ich finansowania. 

Zarz¹d nie przewiduje trudno�ci w realizacji zaplanowanych na ten rok wydatków inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne 

finansowane bêd¹  m.in. ze  �rodków Spóùki uzyskanych w wyniku emisji akcji nowej serii. 

 

OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEÑ MAJ¥CYCH WP£YW NA WYNIK Z DZIA£ALNOÚCI 

 
Gùównym czynnikiem i powodem, który odcisn¹ù niekorzystne piêtno na wyniku dziaùalno�ci w 2003 r. byùy niekorzystne relacje 

kursów walutowych, które wobec wysokiej ekspozycji walutowej Spóùki: 
� zadùu¿enie z tytuùu  kredytów bankowych kwotowane  gùównie w EUR, 
� import surowców do produkcji rozliczany równie¿ w EUR,  

nie tylko caùkowite zniwelowaùy zysk operacyjny, ale wpùynêùy na powstanie wysokiej nadwy¿ki ujemnych ró¿nic kursowych nad 

dodatnimi i doprowadziùy do straty netto, siêgaj¹cej 5,4% przychodów ze sprzeda¿y. 
 

CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

Decyduj¹ce znaczenie dla rozwoju Plast-Box S.A ma konsekwentna realizacja dùugoterminowej strategii dziaùalno�ci, polegaj¹cej 

na oferowaniu produktów, towarów przede wszystkim maùym i �rednim firmom. Jednocze�nie du¿e szanse rozwoju Spóùka 

upatruje w utworzeniu Grupy Kapitaùowej w oparciu o wspóùpracê z partnerem z Ukrainy i ekspansji na tym rynku. 

 

Plany i przewidywania w zakresie czynników wpùywaj¹cych na przyszùe wyniki. 

Strategia rozwoju Plast-Box  S.A. zmierza w nastêpuj¹cych kierunkach: 
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- pozyskiwania nowych klientów w�ród maùych i �rednich podmiotów gospodarczych , 
- rozwoju wspóùpracy z dotychczasowymi klientami, 

       -  dynamicznej ekspansji na rynki pañstw byùej WNP, poprzez uruchomienie produkcji na Ukrainie, 

Na realizacjê zaùo¿onych strategii rozwoju bêd¹ miaùy wpùyw dwie zasadnicze grupy czynników: 
1. Zewnêtrzne: 

a) tempo wzrostu gospodarczego; 
b) polityka gospodarcza pañstwa, a w szczególno�ci: polityka podatkowa, 
c)  polityka celna � cùa na towary importowane przez Spóùkê, 
d) wysoko�ã nakùadów przeznaczonych na informatyzacjê instytucji publicznych 
e) kursy walut � dotyczy towarów importowanych przez Spóùkê; 
f) tempo integracji z Uni¹ Europejsk¹; 
g) poziom konkurencji � obecno�ã du¿ych koncernów zachodnich w bran¿y; 
 

2. Wewnêtrzne: 
a) poziom  i tempo wykorzystania nowoczesnych inwestycji  technologicznych i modernizacyjnych, 
b) utworzenie i doskonalenie wewnêtrznej wspóùpracy w obrêbie Grupy Kapitaùowej Plast-Box S.A.; 
c) poziom kwalifikacji kadry mened¿erskiej oraz pozostaùych pracowników, wùa�ciwa struktura zatrudnienia 

zapewniaj¹ca sprostanie wymogom stawianym przez dynamicznie rozwijaj¹cy siê rynek; 
d) kondycja finansowa Spóùki. 

Nale¿y podkre�liã, i¿ osoby zarz¹dzaj¹ce Spóùk¹ Plast-Box S.A. posiadaj¹ wieloletnie do�wiadczenie w bran¿y - w zakresie 
wdra¿ania nowoczesnych technologii produkcyjnych i wykorzystania potencjaùu produkcyjnego do osi¹gania wysokiego poziomu 

jako�ci wyrobów. Pozwala to i daje du¿e mo¿liwo�ci w skutecznym konkurowaniu i umacnianiu pozycji firmy na rynku 
krajowym i zagranicznym. 
W ocenie Zarz¹du w 2004 roku, oprócz realizacji bie¿¹cych planów rozwoju wspóùpracy z kontrahentami, Spóùka ma powa¿ne 

szanse pozyskania kolejnych znacz¹cych dla jej dziaùalno�ci kontraktów, a dziêki temu znacz¹cej progresji wyników prowadzonej 

dziaùalno�ci. 
 
 
 

ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZ¥DZANIA SPÓ£K¥  

W 2003 roku nie wyst¹piùy zmiany w podstawowych zasadach zarz¹dzania Spóùk¹. 
 

ZMIANY W SK£ADZIE OSÓB ZARZ¥DZAJ¥CYCH I NADZORUJ¥CYCH 

 

W dniu 31 grudnia 2003 roku w skùad Zarz¹du Plast-Box S.A. wchodzili: 

Imiê i nazwisko Stanowisko 

Waldemar Pawlak Prezes Zarz¹du 

Grzegorz Pawlak Czùonek Zarz¹du 

Franciszek Preis Czùonek Zarz¹du 

W ci¹gu roku nie miaùy miejsca zmiany w skùadzie Zarz¹du. 

 

W dniu 31 grudnia 2003 roku w skùad Rady Nadzorczej Plast-Box  S.A. wchodzili: 

Imiê i nazwisko Stanowisko 

Antoni Taraszkiewicz Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej 

Sylwester Wojewódzki Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 

Norbert Michalik Czùonek Rady Nadzorczej 

Barbara Ýebrowska Czùonek Rady Nadzorczej 

Sùawomir Kamiñski Czùonek Rady Nadzorczej 
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W trakcie roku dokonano zmian w skùadzie Rady Nadzorczej Plast-Box S.A. : 
- od 1 stycznia 2003 r. do 09 grudnia 2003 r. skùad Rady Nadzorczej byù nastêpuj¹cy:  
1/. Barbara Ýebrowska � Przewodnicz¹ca Rady Nadzorczej 
2/. Ryszard Bruêdziak � Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej, 
3/. Antoni Taraszkiewicz � Czùonek Rady Nadzorczej.    
4/. Norbert Michalik � Czùonek Rady Nadzorczej, 
5/. Adam Pawlak �  Czùonek Rady Nadzorczej, 
 
- po zmianach, od 10 grudnia 2003 r. do 31.12.2003 r.,  skùad Rady Nadzorczej byù nastêpuj¹cy: 
1/. Antoni Taraszkiewicz � Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, 
2/. Sylwester Wojewódzki � Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej, 
3/. Norbert Michalik � Czùonek Rady Nadzorczej, 
4/. Barbara Ýebrowska � Czùonek Rady Nadzorczej,    
5/. Sùawomir Kamiñski � Czùonek Rady Nadzorczej.    
 
 

WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZ¥DZAJ¥CYCH I NADZORUJ¥CYCH 

1. Wynagrodzenia osób zarz¹dzaj¹cych w 2003 roku: 

ù¹czna warto�ã wynagrodzeñ i nagród wypùaconych lub nale¿nych z tytuùu peùnienia funkcji w Zarz¹dzie Plast-Box  
S.A. wyniosùa  835 tys. PLN, 

Wy¿ej wymienione wynagrodzenia stanowiùy w caùo�ci koszty poniesione przez Spóùkê do dnia 31 grudnia 2003 roku. 

2. Wynagrodzenia osób nadzoruj¹cych w 2003 roku: 
ù¹czna warto�ã wynagrodzeñ i nagród wypùaconych lub nale¿nych z tytuùu peùnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Plast-
Box S.A. wyniosùa   19 tys. PLN. 

Wy¿ej wymienione wynagrodzenia stanowiùy w caùo�ci koszty poniesione przez Spóùkê do dnia 31 grudnia 2003 roku. 
 
 

ZALICZKI, KREDYTY, POÝYCZKI, GWARANCJE, PORÆCZENIA LUB INNE UMOWY ZOBOWI¥ZUJ¥CE 

DO ÚWIADCZEÑ NA RZECZ SPÓ£KI, JEDNOSTEK OD NIEJ ZALEÝNYCH I STOWARZYSZONYCH, 

UDZIELONE OSOBOM ZARZ¥DZAJ¥CYM I NADZORUJ¥CYM ORAZ ICH OSOBOM BLISKIM 

W dniu 31 grudnia 2003 roku osoby zarz¹dzaj¹ce posiadaùy zobowi¹zanie z tytuùu niespùaconych zaliczek o ù¹cznej warto�ci  
284 tys. PLN. 

Zarz¹d Spóùki nie posiada informacji o wystêpowaniu, na dzieñ 31 grudnia 2003 roku, innych niespùaconych zaliczek, kredytów, 

po¿yczek, gwarancji, porêczeñ lub innych umów zobowi¹zuj¹cych do �wiadczeñ na rzecz Spóùki.  

 
 

AKCJE (UDZIA£Y) PLAST-BOX S.A. ORAZ  W POSIADANIU OSÓB ZARZ¥DZAJ¥CYCH I NADZORUJ¥CYCH 

Stan na dzieñ 31 grudnia 2003 roku. 

Akcjonariat    £¹czna liczba posiadanych akcji (szt.) Warto�ã nominalna akcji (PLN) 

- osoby zarz¹dzaj¹ce, w tym: 778 410 3 892 050 

                               Waldemar Pawlak 259 490 1 297 450 

                               Grzegorz Pawlak 259 460 1 297 300 

                                Franciszek Preis 259 460 1 297 300 

- osoby nadzoruj¹ce - - 
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AKCJONARIUSZE POSIADAJ¥CY CO NAJMNIEJ 5% G£OSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

Akcjonariuszami posiadaj¹cymi bezpo�rednio, b¹dê przez podmioty zale¿ne, co najmniej 5% ogólnej liczby gùosów na walnym 

zgromadzeniu Plast-Box S.A. byli: 

 

Akcjonariat Plast-Box  S.A. w dniu 31 grudnia 2003 roku 

Akcjonariusze 
Liczba posiadanych 

akcji 

Udziaù w kapitale 

zakùadowym 

Liczba gùosów  

na WZA 

Udziaù w ogólnej liczbie gùosów  

na WZA 

Waldemar Pawlak 259 490 30,89% 482 170 31,97% 
Grzegorz  Pawlak 259 460 30,89% 482 120 31,97% 
Franciszek Preis 259 460 30,89% 482 120 31,97% 

 

Akcjonariat Plast-Box  S.A.  po podwy¿szeniu kapitaùu i zarejestrowaniu zmian w dniu 17 lutego 2004 roku 

 

Akcjonariusze 
Liczba posiadanych 

akcji 

Udziaù w kapitale 

zakùadowym 

Liczba gùosów  

na WZA 

Udziaù w ogólnej liczbie gùosów  

na WZA 

Waldemar Pawlak 259 490 17,42% 482 170 22,34% 
Grzegorz  Pawlak 259 460 17,41% 482 120 22,34% 
Franciszek Preis 259 460 17,41% 482 120 22,34% 
Nowi akcjonariusze, 
(objêli caùo�ã emisji akcji 

nowej serii) 
650 000 43,62% 650 000 30,12% 

 

W dniu 17.02.2004 roku, s¹d zarejestrowaù podwy¿szenie kapitaùu zakùadowego do kwoty 7.450.000 PLN, wynikaj¹ce z emisji 

akcji nowej serii. W wyniku tych zmian, udziaù akcjonariuszy posiadaj¹cych co najmniej 5% gùosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy, zmniejszyù siê,  z posiadanych przez ka¿dego z nich  31,97% gùosów,  do 22,34%. 

 

UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOG¥ W PRZYSZ£OÚCI WYST¥PIÃ ZMIANY W PROPORCJACH 

POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY 

 
Zgodnie z zaùo¿eniami i zasadami emisji akcji, okre�lonymi w opublikowanym prospekcie emisyjnym, w wyniku emisji nowych 

akcji serii D i ich objêciu przez nowych akcjonariuszy, skùad  akcjonariatu ulegù istotnym zmianom. Nowi akcjonariusze objêli 
43,62% udziaùu w kapitale zakùadowym, nabywaj¹c prawo do 30,12% udziaùu w ogólnej liczbie gùosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  
Po rejestracji akcji serii D, obecna struktura kapitaùu zakùadowego przedstawia siê nastêpuj¹co: 
Kapitaù zakùadowy wynosi 7.450.000 PLN i dzieli siê na 1.490.000 akcji o warto�ci nominalnej 5 PLN ka¿da akcja, tj. 
170.790 akcji zwykùych na okaziciela serii A (170.790 gùosów), 
668.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do gùosu 2:1 serii B (1.336.000 gùosów) 
1.210 akcji zwykùych na okaziciela serii C (1.210 gùosów) 
650.000 akcji zwykùych na okaziciela serii D (650.000 gùosów). 
Zmieniono równie¿ zakres uprzywilejowania akcji serii B: 
-  przed zmian¹ akcje serii B uprzywilejowane byùy co do gùosu (2 gùosy na jedn¹ akcjê) oraz co do pierwszeñstwa w nabyciu    
   akcji,      
 - po zmianie, akcje serii B uprzywilejowane s¹ tylko co do gùosu (2 gùosy na jedn¹ akcjê).  
 

NAJWAÝNIEJSZE OSI¥GNIÆCIA W DZIEDZINIE BADAÑ I ROZWOJU 

 
Spóùka stale wspóùpracuje z firm¹ �Plastech� Zakùad Technik Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Warszawie, gùównie w 

zakresie nowoczesnych technologii i wyposa¿enia wtryskarek, technik barwienia, lakierowania  i zdobienia wyrobów.  
Ponadto prowadzi wspóùpracê z firmami z pañstw zachodnich, które zajmuj¹ normalizacj¹ nowoczesnych konstrukcji form, 
a tak¿e w zakresie: norm, znaków towarowych, atestów oraz jako�ci i bezpieczeñstwa ¿ywno�ci, z Centralnym O�rodkiem 

Badawczo-Rozwojowym Opakowañ. 
W okresie ostatnich 3 lat wdro¿ono m.in.: 
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- technologiê zgrzewania puszki z obrêcz¹, 
- zastosowanie mieszadeù statycznych i uzyskanie poprawy wùasno�ci mechanicznych oraz jednolitej barwy wyrobów i 

ich powtarzalno�ci, 
- wdro¿enie trzech nowych wtryskarek szybkobie¿nych, z now¹ generacj¹ form wtryskowych, 
- bie¿¹ce testowanie tworzyw i barwników nowej generacji w celu uzyskania lepszej jako�ci i wytrzymaùo�ci wyrobów 

gotowych, 
        -       zastosowanie do produkcji dwóch nowych maszyn do nadruku - kolorowych, typu MOSS-6, caùkowicie zautomatyzo-  
                wanych, 
 
 

OÚWIADCZENIE DOTYCZ¥CE PRZESTRZEGANIA ZASAD £ADU KORPORACYJNEGO 

Zarz¹d Plast-Box S.A. podtrzymuje stanowisko wyra¿one w o�wiadczeniu z dnia  2 lutego 2004 r. o przyjêciu przez Spóùkê zasad 

ùadu korporacyjnego, wynikaj¹cych z Dobrych praktyk w spóùkach publicznych. 
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Podpisy wszystkich Czùonków Zarz¹du Plast-Box S.A.: 

 

24 maja 2004 r. 
data 

Waldemar Pawlak 
imiê i nazwisko 

Prezes Zarz¹du 
funkcja 

........................................... 
podpis 

24 maja 2004 r. 
data 

Grzegorz Pawlak 
imiê i nazwisko 

Czùonek Zarz¹du 
funkcja 

........................................... 
podpis 

24 maja 2004 r. 
data 

Franciszek Preis 
imiê i nazwisko 

Czùonek Zarz¹du 
funkcja 

........................................... 
podpis 
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