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Czas działania jednostki dominującej i Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. nie jest oznaczony.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.01 do 30.06.2016 roku.

Porównawcze dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, rachunku przepływów pieniężnych oraz

zestawienia ze zmian w kapitale własnym prezentowane są za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku.

Porównawcze dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.12.2015 roku.

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30.06.2016 roku nie było zmian w składzie Grupy w stosunku do 31.12.2015 roku.

Krzysztof Burszka -   Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Adam Laskowski -   Członek Rady Nadzorczej,
Borys Artari-Kolumb -   Członek Rady Nadzorczej,
Iuliia Vlasenko -   Członek Rady Nadzorczej.

Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 28 kwietnia

2004 roku. Siedziba spółki mieści się na Ukrainie, w Czernichowie ul. Uszyńskiego 14. Spółka została zarejestrowana przez Komitet Wykonawczy

Czernichowskiej Rady Miejskiej pod numerem rejestracyjnym 1-1997. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja artykułów z masy

plastikowej. Dyrekcję spółki stanowi Dyrektor – Grzegorz Pawlak. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-

Box SA posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Ukraina Sp. z o.o.

Plast-Box Development Sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność pod obecną nazwą, w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością od 21 grudnia 2006 roku. Siedziba spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 18. Spółka wpisana jest do Krajowego

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000197071, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego z dnia 25.02.2004 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zarząd spółki na dzień
30.06.2016 r. stanowili: Prezes – Krzysztof Pióro, Członek Zarządu - Krzysztof Kmita, Członek Zarządu - Piotr Czembor. Skład osobowy Zarządu

spółki na dzień publikacji sprawozdania: Prezes – Krzysztof Pióro, Członek Zarządu - Krzysztof Kmita, Członek Zarządu - Piotr Czembor. Czas

działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA posiada 77,78% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box

Development Sp. z o.o.

Plast-Box Apartments Sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 05

grudnia 2007 roku. Siedziba spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr

KRS 0000295299, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.12.2007 r.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Zarząd Spółki stanowi Prezes – Krzysztof

Pióro. Skład osobowy Zarządu spółki na dzień publikacji sprawozdania: Prezes – Krzysztof Pióro. Czas działania spółki nie jest oznaczony.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Apartments Sp. z o.o.

Dariusz Głażewski -   Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2016 r.:

Dariusz Głażewski -   Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Krzysztof Burszka -   Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Adam Laskowski -   Członek Rady Nadzorczej,
Borys Artari-Kolumb -   Członek Rady Nadzorczej,
Iuliia Vlasenko -   Członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień publikacji sprawozdania:

Według klasyfikacji działalności przyjętej przez GPW S.A., Spółka działa w sektorze przemysłu chemicznego.

Skład osobowy Zarządu na dzień 30.06.2016 r.:

Grzegorz Pawlak -    Prezes Zarządu

Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania:

Krzysztof Pióro -    Wiceprezes, Członek Zarządu

Krzysztof Pióro -    Wiceprezes, Członek Zarządu

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Grzegorz Pawlak -    Prezes Zarządu

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej

Grupa Kapitałowa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA (dalej także jako "Grupa Kapitałowa", "Grupa") składa się z Przetwórstwa Tworzyw 

Sztucznych Plast-Box SA ("Plast-Box SA", "Spółka", "jednostka dominująca") i jej spółek zależnych.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba Spółki mieści się w

Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 a. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139210, postanowieniem Sądu

Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r.

Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 770703308.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według PKD 2222 Z, jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Klasa ta obejmuje produkcję
wiader i skrzynek plastikowych. Oferta produkcyjna Spółki skierowana jest do odbiorców z przemysłu chemicznego (farb i lakierów) i spożywczego.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z

tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia

2015 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych

rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku.

• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2010-2012 obejmujące:

   • Zmiany do MSSF 8 Segmenty operacyjne

Zmiany stosowane są retrospektywnie i wyjaśniają, że:

o Jednostka powinna ujawnić osąd Zarządu w procesie stosowania kryteriów łączenia segmentów operacyjnych opisanych w paragrafie 12 MSSF 8,

włączając krótki opis segmentów, które zostały połączone oraz opis cech ekonomicznych segmentów wykorzystanych podczas analizy podobieństwa

segmentów

o Uzgodnienie aktywów segmentu z całkowitymi aktywami jednostki wymagane tylko wtedy, gdy dane te są przedstawiane głównemu organowi

odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji  operacyjnych.

   • Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Aktywa niematerialne

Zmiany mają zastosowanie retrospektywne i wyjaśniają, że składnik aktywów może zostać przeszacowany na podstawie pozyskanych danych

obserwowalnych poprzez skorygowanie wartości bilansowej brutto składnika aktywów do wartości rynkowej lub przez określenie wartości bilansowej

brutto proporcjonalnie tak, że uzyskana wartość bilansowa odpowiada wartości rynkowej. Dodatkowo, umorzenie stanowi różnicę między wartością
brutto a wartością bilansową aktywa.

   • Zmiany do MSSF 13 Wycena do wartości godziwej

Zmiany doprecyzowują, że usunięcie paragrafu B5.4.12 z MSSF 9 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena nie miało na celu zmiany wymagań
dotyczących wyceny krótkoterminowych należności i zobowiązań. W związku z powyższym, jednostki w dalszym ciągu posiadają możliwość wyceny

krótkoterminowych nieoprocentowanych zobowiązań i należności w wartości nominalnej, jeżeli efekt dyskonta nie miałby istotnego wpływu na

prezentowane dane finansowe.

   • Zmiany do MSR 24 Ujawnienie informacji o podmiotach powiązanych

Zmiany mają zastosowanie retrospektywne i wyjaśniają, że jednostka zarządzająca (świadcząca usługi kluczowego personelu kierowniczego) jest

traktowana jako jednostka powiązana na potrzeb ujawnień dotyczących jednostek powiązanych. Dodatkowo jednostka, która korzysta z usług

świadczonych przez jednostkę zarządzającą jest zobowiązana do ujawnienia kosztów poniesionych z tego tytułu. 

Jednostka uwzględniła zmianę i ujawnia informację zgodnie z MSSF 8 w nocie 27.

Zmiana dotyczy wyceny rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych zgodnie z modelem wartości przeszacowanej. Spółka nie stosuje

tego modelu i w związku z tym zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki.

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki.

Spółka nie korzysta z usług świadczonych przez jednostkę zarządzającą.

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego na rok obrotowy.

Prezentowane skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym obejmującym jednostkę
dominującą Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA, jednostki zależne: Plast-Box Ukraina Sp. z o.o., Plast-Box Development Sp. z o.o. oraz

Plast-Box Apartments Sp. z o.o. Konsolidacja dokonana została metodą pełną.

 W okresie objętym niniejszym raportem spółki Grupy Kapitałowej nie uczestniczyły w procesach łączenia i podziału podmiotów gospodarczych.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za prezentowany okres zostało sporządzone przy założeniu, że działalność
gospodarcza spółek Grupy Kapitałowej będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości i na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania

finansowego nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na zagrożenie tej działalności.

Skrócony śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym. Skrócony śródroczny rachunek przepływów

pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się i dokumentację konsolidacyjną przechowuje się w siedzibie jednostki

dominującej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA, ul. Lutosławskiego 17a, 76-200 w Słupsku.

Zgodność sprawozdania finansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom
zaokrągleń

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem

Rachunkowości nr 34 "Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa" zatwierdzonym przez UE ("MSR 34"). Skrócone śródroczne skonsolidowane

sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać
łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zatwierdzonym do publikacji w

dniu 21 marca 2016 roku.

• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014 obejmujące:

    • Zmiany do MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

Aktywa (lub grupy do zbycia) są zazwyczaj zbyte przez sprzedaż lub wydanie właścicielom. Zmiany precyzują, że zmiana jednej z metod na inną nie

będzie traktowana jako nowy plan zbycia, a będzie kontynuacją pierwotnego planu.

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki.

   • Zmiany do MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa

Zmiany wyjaśniają, że wymogi dotyczące ujawnień śródrocznych mogą zostać spełnione zarówno poprzez zamieszczenie odpowiednich ujawnień w

śródrocznym sprawozdaniu finansowym bądź dodanie referencji pomiędzy śródrocznym sprawozdaniem finansowym a innym raportem (np.

sprawozdaniem z działalności Zarządu). Pozostałe informacje w ramach śródrocznego sprawozdania finansowego muszą być dostępne dla

użytkowników na tych samych zasadach oraz w tym samym czasie, w jakim dostępne jest śródroczne sprawozdanie finansowe.

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki.
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Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w

tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki

Dominującej pod datą 26 sierpnia 2016 r.

ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2016 ROKU

W okresie 01.01. do 30.06.2016 r. nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości. 

Zarząd Grupy Kapitałowej potwierdza, że prezentowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki oraz

przepływy środków pieniężnych.

Grupa Kapitałowa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została

opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej.

Ponadto, zmiany wyjaśniają wymogi, które mają zastosowanie, gdy dodatkowe sumy częściowe są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji

finansowej i rachunku zysków i strat oraz sprawozdaniu z innych całkowitych dochodów

Ponadto następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2015

roku, jednak nie dotyczą informacji prezentowanych i ujawnianych w sprawozdaniu finansowym Spółki:

• Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: rośliny produkcyjne

Zmiana dotyczy ujęcia roślin produkcyjnych.

• Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności

Zmiana dotyczy ujęcia przez wspólnika wspólnego działania nabytych udziałów we wspólnym działaniu.

• Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: składki pracownicze

Zmiana dotyczy ujęcia świadczeń wnoszonych przez pracowników lub osoby trzecie przy ujmowaniu programów określonych świadczeń.

• oraz w Zmianach wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014 obejmujące:

• Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji

I. Kontrakty usługowe - zmiana wyjaśnia, że umowa o świadczenie usług, która obejmuje opłatę może stanowić kontynuację zaangażowania w aktywo

finansowe.

II. Zastosowanie zmian do MSSF 7 (wydanych w grudniu 2011 roku) do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego.

• Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze

Zmiana dotyczy szacowania stopy dyskonta.

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki.

    • Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji

Zmiany wyjaśniają zasady zawarte w MSR 16 i MSR 38 mówiące o tym, że metoda amortyzacji oparta na przychodach odzwierciedla sposób, w jaki

jednostka osiąga korzyści ekonomiczne generowane przez składnik aktywów, a nie oczekiwany sposób wykorzystywania przyszłych korzyści

ekonomicznych wynikających ze składnika aktywów. W rezultacie, metoda oparta na przychodach nie może być stosowana do amortyzacji środków

trwałych i tylko w pewnych okolicznościach jej zastosowanie może być poprawne w odniesieniu do amortyzacji aktywów niematerialnych. Zmiany mają
zastosowanie prospektywne. 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki.

    • Zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 

Zmiany umożliwiają jednostkom na ujmowanie w jednostkowych sprawozdaniach finansowych inwestycji w podmiotach zależnych, stowarzyszonych

oraz we wspólnych przedsięwzięciach przy zastosowaniu metody praw własności. Podmioty, które stosują MSSF i zdecydują się na wprowadzenie

zmiany sposobu ujmowania inwestycji na metodę praw własności zastosują tę zmianę retrospektywnie.

Jednostka nie zastosowała w sprawozdaniu jednostkowym opcji wprowadzonej przez zmianę.

    • Zmiany do MSR 1 Ujawnienia

Zmiany doprecyzowują istniejące wymogi MSR 1 dotyczące:

o istotności,

o agregacji i sum częściowych, 

o kolejności not,

o agregacji informacji o udziale w pozostałych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych według

metody praw własności – ujawnienie w jednej linii.
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Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które

zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, z wyjątkiem zastosowania

następujących nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1

stycznia 2016 roku.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Zgodność sprawozdania finansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom
zaokrągleń

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego na rok obrotowy.

Krzysztof Burszka -   Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Adam Laskowski -   Członek Rady Nadzorczej,
Borys Artari-Kolumb -   Członek Rady Nadzorczej,

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34

"Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa" zatwierdzonym przez UE ("MSR 34"). Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje

wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym

Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 21 marca 2016 roku.

Iuliia Vlasenko -   Członek Rady Nadzorczej.

Czas działania Spółki nie jest oznaczony.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.01. do 30.06.2016 r.

Porównawcze dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, rachunku przepływów pieniężnych oraz

zestawienia ze zmian w kapitale własnym prezentowane są za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku.

Porównawcze dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień  31.12.2015 roku.

 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie uczestniczyła w procesach łączenia i podziału podmiotów gospodarczych.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za prezentowany okres zostało sporządzone przy założeniu, że działalność gospodarcza Spółki będzie

kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości i na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne przesłanki

wskazujące na zagrożenie tej działalności.

Dariusz Głażewski -   Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Dariusz Głażewski -   Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Krzysztof Burszka -   Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Adam Laskowski -   Członek Rady Nadzorczej,
Borys Artari-Kolumb -   Członek Rady Nadzorczej,
Iuliia Vlasenko -   Członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień publikacji sprawozdania:

Spółce nadano numer statystyczny REGON 770703308.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2016 r.:

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o Spółce

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba Spółki mieści się w

Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 a. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139210, postanowieniem Sądu

Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według PKD 2222 Z, jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Klasa ta obejmuje produkcję
wiader i skrzynek plastikowych. Oferta produkcyjna Spółki skierowana jest do odbiorców z przemysłu chemicznego (farb i lakierów) i spożywczego.

Według klasyfikacji działalności przyjętej przez GPW S.A., Spółka działa w sektorze przemysłu chemicznego.

Skład osobowy Zarządu na dzień 30.06.2016 r.:

Grzegorz Pawlak -    Prezes Zarządu

Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania:

Grzegorz Pawlak -    Prezes Zarządu

Krzysztof Pióro -    Wiceprezes, Członek Zarządu

Krzysztof Pióro -    Wiceprezes, Członek Zarządu
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Zmiana dotyczy wyceny rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych zgodnie z modelem wartości przeszacowanej. Spółka nie stosuje

tego modelu i w związku z tym zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki.

   • Zmiany do MSSF 13 Wycena do wartości godziwej

Zmiany doprecyzowują, że usunięcie paragrafu B5.4.12 z MSSF 9 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena nie miało na celu zmiany wymagań
dotyczących wyceny krótkoterminowych należności i zobowiązań. W związku z powyższym, jednostki w dalszym ciągu posiadają możliwość wyceny

krótkoterminowych nieoprocentowanych zobowiązań i należności w wartości nominalnej, jeżeli efekt dyskonta nie miałby istotnego wpływu na

prezentowane dane finansowe.

• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2010-2012 obejmujące:

   • Zmiany do MSSF 8 Segmenty operacyjne

Zmiany stosowane są retrospektywnie i wyjaśniają, że:

o Jednostka powinna ujawnić osąd Zarządu w procesie stosowania kryteriów łączenia segmentów operacyjnych opisanych w paragrafie 12 MSSF 8,

włączając krótki opis segmentów, które zostały połączone oraz opis cech ekonomicznych segmentów wykorzystanych podczas analizy podobieństwa

segmentów

o Uzgodnienie aktywów segmentu z całkowitymi aktywami jednostki wymagane tylko wtedy, gdy dane te są przedstawiane głównemu organowi

odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji  operacyjnych.

Jednostka uwzględniła zmianę i ujawnia informację zgodnie z MSSF 8 w nocie 27.

   • Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Aktywa niematerialne

Zmiany mają zastosowanie retrospektywne i wyjaśniają, że składnik aktywów może zostać przeszacowany na podstawie pozyskanych danych

obserwowalnych poprzez skorygowanie wartości bilansowej brutto składnika aktywów do wartości rynkowej lub przez określenie wartości bilansowej

brutto proporcjonalnie tak, że uzyskana wartość bilansowa odpowiada wartości rynkowej. Dodatkowo, umorzenie stanowi różnicę między wartością
brutto a wartością bilansową aktywa.

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki.

   • Zmiany do MSR 24 Ujawnienie informacji o podmiotach powiązanych

Zmiany mają zastosowanie retrospektywne i wyjaśniają, że jednostka zarządzająca (świadcząca usługi kluczowego personelu kierowniczego) jest

traktowana jako jednostka powiązana na potrzeb ujawnień dotyczących jednostek powiązanych. Dodatkowo jednostka, która korzysta z usług

świadczonych przez jednostkę zarządzającą jest zobowiązana do ujawnienia kosztów poniesionych z tego tytułu. 

Spółka nie korzysta z usług świadczonych przez jednostkę zarządzającą.

• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014 obejmujące:

    • Zmiany do MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

Aktywa (lub grupy do zbycia) są zazwyczaj zbyte przez sprzedaż lub wydanie właścicielom. Zmiany precyzują, że zmiana jednej z metod na inną nie

będzie traktowana jako nowy plan zbycia, a będzie kontynuacją pierwotnego planu.

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki.

   • Zmiany do MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa

Zmiany wyjaśniają, że wymogi dotyczące ujawnień śródrocznych mogą zostać spełnione zarówno poprzez zamieszczenie odpowiednich ujawnień w

śródrocznym sprawozdaniu finansowym bądź dodanie referencji pomiędzy śródrocznym sprawozdaniem finansowym a innym raportem (np.

sprawozdaniem z działalności Zarządu). Pozostałe informacje w ramach śródrocznego sprawozdania finansowego muszą być dostępne dla

użytkowników na tych samych zasadach oraz w tym samym czasie, w jakim dostępne jest śródroczne sprawozdanie finansowe.

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki.

    • Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji

Zmiany wyjaśniają zasady zawarte w MSR 16 i MSR 38 mówiące o tym, że metoda amortyzacji oparta na przychodach odzwierciedla sposób, w jaki

jednostka osiąga korzyści ekonomiczne generowane przez składnik aktywów, a nie oczekiwany sposób wykorzystywania przyszłych korzyści

ekonomicznych wynikających ze składnika aktywów. W rezultacie, metoda oparta na przychodach nie może być stosowana do amortyzacji środków

trwałych i tylko w pewnych okolicznościach jej zastosowanie może być poprawne w odniesieniu do amortyzacji aktywów niematerialnych. Zmiany mają
zastosowanie prospektywne. 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki.

    • Zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki.

Zmiany umożliwiają jednostkom na ujmowanie w jednostkowych sprawozdaniach finansowych inwestycji w podmiotach zależnych, stowarzyszonych

oraz we wspólnych przedsięwzięciach przy zastosowaniu metody praw własności. Podmioty, które stosują MSSF i zdecydują się na wprowadzenie

zmiany sposobu ujmowania inwestycji na metodę praw własności zastosują tę zmianę retrospektywnie.

Jednostka nie zastosowała w sprawozdaniu jednostkowym opcji wprowadzonej przez zmianę.

    • Zmiany do MSR 1 Ujawnienia

Zmiany doprecyzowują istniejące wymogi MSR 1 dotyczące:

o istotności,

o agregacji i sum częściowych, 

o kolejności not,

o agregacji informacji o udziale w pozostałych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych według

metody praw własności – ujawnienie w jednej linii.

Ponadto, zmiany wyjaśniają wymogi, które mają zastosowanie, gdy dodatkowe sumy częściowe są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji

finansowej i rachunku zysków i strat oraz sprawozdaniu z innych całkowitych dochodów
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

W okresie od 01.01 do 30.06.2016 r. nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości.

Zarząd Spółki potwierdza, że prezentowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki oraz przepływy

środków pieniężnych.

Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w

tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA zostało zatwierdzone do publikacji przez

Zarząd pod datą 26 sierpnia 2016 roku.

STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości

Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie

weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej.

Ponadto następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2015

roku, jednak nie dotyczą informacji prezentowanych i ujawnianych w sprawozdaniu finansowym Spółki:

• Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: rośliny produkcyjne

Zmiana dotyczy ujęcia roślin produkcyjnych.

• Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności

Zmiana dotyczy ujęcia przez wspólnika wspólnego działania nabytych udziałów we wspólnym działaniu.

• Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: składki pracownicze

Zmiana dotyczy ujęcia świadczeń wnoszonych przez pracowników lub osoby trzecie przy ujmowaniu programów określonych świadczeń.

• oraz w Zmianach wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014 obejmujące:

• Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji

I. Kontrakty usługowe - zmiana wyjaśnia, że umowa o świadczenie usług, która obejmuje opłatę może stanowić kontynuację zaangażowania w aktywo

finansowe.

II. Zastosowanie zmian do MSSF 7 (wydanych w grudniu 2011 roku) do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego.

• Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze

Zmiana dotyczy szacowania stopy dyskonta.
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100%

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

100 %

Plast-Box SA

Plast-Box Ukraina              
Sp. z o.o.

Plast-Box Development 
Sp. z o.o.

77,78 %

Plast-Box Apartments Sp. z o.o.
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Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy Krzysztof Pióro - Wiceprezes - Członek Zarządu

................................................ .................................................................................................................................................................................................

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

z działalności kontynuowanej

- podstawowy 4 0,14 0,08

Słupsk, 26 sierpnia 2016 roku 

- podmiotom nieposiadającym kontroli - -

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą dotyczący akcjonariuszy jednostki dominującej: Nota PLN / akcję PLN / akcję

Zysk (strata) netto, z tego przypadający: Nota 5 737 3 538

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 737 3 538

Działalność zaniechana

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -

Zysk (strata) netto 5 737 3 538

część odroczona (135) (23)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 737 3 538

Podatek dochodowy 5 (1 356) (852)
część bieżąca 1 491 875

Koszty finansowe 3 905 3 417

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 093 4 390

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 918 7 799
Przychody finansowe 3 80 8

Pozostałe przychody operacyjne 608 579

Pozostałe koszty operacyjne 524 1 193

Koszty ogólnego zarządu 2 7 288 6 283

Zysk (strata) ze sprzedaży 7 834 8 413

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 361 18 892
Koszty sprzedaży 2 5 239 4 196

Koszt sprzedanych usług 33 31

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 2 091 1 683

Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 2 55 990 54 292
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 53 866 52 578

Przychody ze sprzedaży usług 170 150

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 558 3 275

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży 1 76 351 73 184
Przychody ze sprzedaży wyrobów 72 623 69 759

Wariant kalkulacyjny Nota

za okres
od 01.01.2016     do 

30.06.2016
od 01.01.2015     do 

30.06.2015

niebadane niebadane

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU
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.... .... .... .... .... ....

Zarząd 

................................................ .................................................................................................................................................................................................

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Całkowite dochody jednostki dominującej ogółem za okres na jedną akcję zwykłą 
(w zł) 0,13 -0,02

Słupsk, 26 sierpnia 2016 roku 

                         Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy                          Krzysztof Pióro - Wiceprezes - Członek Zarządu

Całkowite dochody jednostki dominującej ogółem za okres 5 554 (966)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 41 941 41 941

 - przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego 5 554 (966)

 - przypadające podmiotom nieposiadającym kontroli - -

Inne całkowite dochody netto

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 5 554 (966)

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów

Inne całkowite dochody netto niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) 
w kolejnych okresach sprawozdawczych

Zysk/(strata) netto dotycząca zabezpieczeń przepływów pieniężnych

Przeszacowanie gruntów i budynków

Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach 

sprawozdawczych:

Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - -

Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w 
kolejnych okresach sprawozdawczych

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (183) (4 504)

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - -

Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach 

sprawozdawczych: - -

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - -

Zysk (strata) netto za okres 5 737 3 538

Inne całkowite dochody (183) (4 504)

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 

roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW                                                               
ZA OKRES OD  01.01. DO 30.06.2016 ROKU

Wyszczególnienie

za okres                      
od 01.01.2016              
do 30.06.2016

za okres                    
od 01.01.2015                
do 30.06.2015

niebadane niebadane 
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Edyta Badowska - Główny Księgowy Krzysztof Pióro - Wiceprezes - Członek Zarządu

................................................ .................................................................................................................................................................................................

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

PASYWA RAZEM 151 340 135 016

Słupsk, 26 sierpnia 2016 roku 

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Rozliczenia międzyokresowe bierne 17,21 769 476

Rezerwy krótkoterminowe 16 883 574

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 17 358 32

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 17 1 713 1 589

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 18 2 879 3 204

Zobowiązania z tytuły dostaw i usług 17 34 151 23 681

Zobowiązania krótkoterminowe 57 852 40 784
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 19 17 099 11 228

Rozliczenia międzyokresowe bierne 21 2 697 2 874

Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 15 128 128

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 449 4 447

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 18 5 641 6 802

Zobowiązania długoterminowe 15 892 18 415
Długoterminowe kredyty i pożyczki 19 2 977 4 164

Udziały niedające kontroli 2 531 2 531
ZOBOWIĄZANIA 73 744 59 199

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (25 626) (25 443)

Niepodzielony wynik finansowy 12 585 8 599

Wynik finansowy roku obrotowego 5 737 9 151

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 57 57

Kapitał podstawowy 14 41 941 41 941

Pozostały kapitał zapasowy 40 371 38 981

KAPITAŁ WŁASNY 77 596 75 817
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 75 065 73 286

AKTYWA RAZEM 151 340 135 016

Pasywa Nota

na dzień
30.06.2016 31.12.2015

niebadane

Rozliczenia międzyokresowe 617 355

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 1 895 2 798

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 21 21

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 11 - 7

Pozostałe należności krótkoterminowe 11 1 560 1 738

Zapasy 10 33 355 25 197

Należności z tytułu dostaw i usług 11 29 568 18 329

AKTYWA OBROTOWE 67 016 48 445

Należności długoterminowe 12 13

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 414 3 298

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 53 64

Nieruchomości inwestycyjne 8 12 112 12 112

Wartość firmy jednostek podporządkowanych - -

Rzeczowe aktywa trwałe 7 67 414 69 671

Wartości niematerialne 6 1 319 1 413

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Aktywa Nota

na dzień
30.06.2016 31.12.2015

niebadane

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

AKTYWA TRWAŁE 84 324 86 571
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Edyta Badowska - Główny Księgowy Krzysztof Pióro - Wiceprezes - Członek Zarządu

................................................ .................................................................................................................................................................................................

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 13 1 895 5 503

Słupsk, 26 sierpnia 2016 roku 

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 2 798 4 043
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych (521) 818

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 133) (3 809)

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych (382) 642

Odsetki zaplacone (486) (590)

Dywidendy wypłacone (3 775) -

Spłaty kredytów i pożyczek (3 599) (2 197)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 486) (1 491)

Inne wpływy finansowe - -

Inne wydatki finansowe - -

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 8 213 469

Nabycie akcji własnych - -

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (1 223) (2 026)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Otrzymane odsetki 8 8

Inne wydatki inwestycyjne - -

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 7 34

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 231) (2 068)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (7)

Zapłacony podatek dochodowy (1 175) (473)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 974 6 477

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 3 149 6 950

Zmiana stanu rezerw 23 434 479

Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych 23 (106) (301)

Zmiana stanu należności 23 (11 033) (2 821)

Zmiana stanu zobowiązań 23 10 548 (2 290)

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 11 046 9 316
Zmiana stanu zapasów 23 (7 740) 2 567

Koszty odsetek i dywidendy naliczone 486 592

(Zysk) strata  z tytułu różnic kursowych 76 489

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (15) 452

Amortyzacja środków trwałych 3 305 3 286

Korekty: 3 953 4 926

Amortyzacja wartości niematerialnych 101 107

Zysk przed opodatkowaniem 7 093 4 390

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU

Metoda pośrednia Nota

za okres
od 01.01.2016 
do 30.06.2016

od 01.01.2015 
do 30.06.2015

niebadane niebadane 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
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Akcje 
własne          

(-)

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Pozostały 
kapitał 

zapasowy

Niepodzielony 
wynik 

finansowy

- 57 38 981 17 750
- -

- 57 38 981 17 750

(3 775)

1 390 (1 390)

- - 1 390 (5 165)

- -

-
- 57 40 371 12 585

- 85 38 974 13 329
- -

(946)

- 85 38 974 12 383

(3 775)

7 (7)

(21)

- (21) 7 (3 782)

- - -

-
- 64 38 981 8 601

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Zarząd 

Słupsk, 26 sierpnia 2016

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy Krzysztof Pióro - Wiceprezes - Członek Zarządu

.................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................................

- (966)

Saldo na dzień 30.06.2015 roku niebadane 41 941 (23 863) 3 538 69 262 2 531 71 793
Razem całkowite dochody (4 504) 3 538 (966)

- (4 504)Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku (4 504) (4 504)

Inne całkowite dochody: - (4 504) - (4 504) - (4 504)

(3 796)
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku 3 538 3 538 3 538

Razem transakcje z właścicielami - - - (3 796)

-

Korekty konsolidacyjne (21) (21)

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -

- (3 775)Dywidendy (3 775)

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.06.2015 roku

203

Saldo po zmianach dane przekształcone* 41 941 (19 359) - 74 024 2 531 76 555
Korekta błędu 1 149 203

2 531 76 352
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - -

Saldo na dzień 01.01.2015 roku 41 941 (20 508) 73 821

- 5 554

Saldo na dzień 30.06.2016 roku niebadane 41 941 (25 626) 5 737 75 065 2 531 77 596
Razem całkowite dochody (183) 5 737 5 554

- (183)Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.06.2016 roku (183) (183)

Inne całkowite dochody: - (183) - (183) (183)

(3 775)
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2016 roku 5 737 5 737 - 5 737

Razem transakcje z właścicielami - - - (3 775)

-

Korekty konsolidacyjne - -

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -

- (3 775)Dywidendy (3 775)

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.06.2016 roku

-

Saldo po zmianach dane przekształcone* 41 941 (25 443) - 73 286 2 531 75 817
Korekta błędu -

2 531 75 817
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - -

Saldo na dzień 01.01.2016 roku 41 941 (25 443) 73 286

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU

Wyszczególnienie Noty

Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej

Udziały 
niedające 
kontroli

Kapitał własny 
razemKapitał 

podstawowy

Różnice kursowe 
z przeliczenia 

jednostki 
zagranicznej

Wynik 
finansowy roku 

obrotowego
Razem
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Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

Edyta Badowska - Główny Księgowy Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

................................................ .................................................................................................................................................................................................

Słupsk, 26 sierpnia 2016

Krzysztof Pióro - Wiceprezes - Członek Zarządu

Działalność zaniechana

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -

Zysk (strata) netto 4 151 2 294

część odroczona (196) (157)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 151 2 294

Podatek dochodowy 4 (1 051) (636)
część bieżąca 1 247 793

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 202 2 930

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 579 3 551
Przychody finansowe 70 -

Koszty finansowe 447 621

Pozostałe przychody operacyjne 550 320

Pozostałe koszty operacyjne 417 455

Koszty ogólnego zarządu 2 6 208 5 132

Zysk (strata) ze sprzedaży 5 446 3 686

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 816 12 166
Koszty sprzedaży 2 4 162 3 348

Koszt sprzedanych usług 129 82

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 6 480 3 940

Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 2 52 352 48 405
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 45 743 44 383

Przychody ze sprzedaży usług 301 201

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 7 258 4 372

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży 1 68 168 60 571
Przychody ze sprzedaży wyrobów 60 609 55 998

Wariant kalkulacyjny
Nota

za okres
od 01.01.2016        
do 30.06.2016

od 01.01.2015         
do 30.06.2015

niebadane niebadane 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01. DO 30.06.2016 ROKU
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.... .... .... .... .... ....

Zarząd 

-

Inne całkowite dochody netto

Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach 

sprawozdawczych: - -

Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń

Zysk/(strata) netto dotycząca zabezpieczeń przepływów pieniężnych

-

-

-

Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w 
kolejnych okresach sprawozdawczych

Inne całkowite dochody netto niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) 
w kolejnych okresach sprawozdawczych - -

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 4 151 2 294

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Słupsk, 26 sierpnia 2016

                        Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Krzysztof Pióro - Wiceprezes - Członek Zarządu

................................................ .................................................................................................................................................................................................

Edyta Badowska - Główny Księgowy

-

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - -

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - -

Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach 

sprawozdawczych: -

Przeszacowanie gruntów i budynków - -

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów -

-

Inne całkowite dochody 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - -

- -

niebadane niebadane

Zysk (strata) netto za okres 4 151 2 294

Wyszczególnienie
za okres                  

od 01.01.2016            
do 30.06.2016

za okres                  
od 01.01.2015        
do 30.06.2015

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z 

raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW                                                                                                      
ZA OKRES OD  01.01. DO 30.06.2016 ROKU
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PASYWA RAZEM 157 062 143 890

................................................ .................................................................................................................................................................................................

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

Słupsk, 26 sierpnia 2016

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Krzysztof Pióro - Wiceprezes - Członek Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy

Rezerwy krótkoterminowe 17 751 452

Rozliczenia międzyokresowe bierne 18,22 633 359

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 18 104 -

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 18 1 316 1 384

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 20 16 374 10 461

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 19 2 879 3 204

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 18 30 116 21 276

Rozliczenia międzyokresowe bierne 22 2 280 2 427

Zobowiązania krótkoterminowe 52 173 37 136

Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 16 128 128

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 322 4 320

Zobowiązania długoterminowe 14 637 16 879
Długoterminowe kredyty i pożyczki 20 2 266 3 202

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 19 5 641 6 802

Niepodzielony wynik finansowy 569 569

ZOBOWIĄZANIA 66 810 54 015

Wynik finansowy roku obrotowego 4 151 5 165

Pozostały kapitał zapasowy 43 606 42 216

Kapitał z aktualizacji wyceny (15) (16)

Akcje własne - -

KAPITAŁ WŁASNY 90 252 89 875
Kapitał własny 90 252 89 875

Kapitał podstawowy 14 41 941 41 941

Rozliczenia międzyokresowe 417 321

30.06.2016 31.12.2015

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 1 084 2 081

AKTYWA RAZEM 157 062 143 890

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 11 - 7

Pozostałe należności krótkoterminowe 11 1 306 1 174

AKTYWA OBROTOWE 54 001 39 064
Zapasy 10 22 887 17 565

Należności z tytułu dostaw i usług 11 28 307 17 916

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 526 328

na dzień
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

na dzień

30.06.2016

niebadane

Aktywa Nota 31.12.2015

AKTYWA TRWAŁE 103 061 104 826
Wartości niematerialne 5 1 295 1 385

Rzeczowe aktywa trwałe 6 49 849 51 722

Nieruchomości inwestycyjne 7

niebadane

Pasywa Nota

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

42 42

Udziały w jednostkach zależnych 8 51 349 51 349
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Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Edyta Badowska - Główny Księgowy Krzysztof Pióro - Wiceprezes, Członek Zarządu

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 13 1 084 4 200

Słupsk, 26 sierpnia 2016

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 13 2 081 1 847
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych 32 168

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (704) (2 606)

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych (1 029) 2 185

Dywidendy wypłacone (3 775) -

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 486) (1 491)

Odsetki zaplacone (420) (498)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 5 913 469

Spłaty kredytów i pożyczek (936) (1 086)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (1 030) (1 814)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 7 23

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 034) (1 837)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (3) -

Zapłacony podatek dochodowy (1 136) (482)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 705 6 605

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 1 841 7 087

Zmiana stanu rezerw 299 432

Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych 32 (3)

Zmiana stanu należności (10 523) (566)

Zmiana stanu zobowiązań 24 8 772 1 284

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 8 583 6 267
Zmiana stanu zapasów (5 322) (327)

Koszty odsetek i dywidendy naliczone 420 498

(Zysk) strata  z tytułu różnic kursowych (32) (168)

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (7) 158

Amortyzacja środków trwałych 2 907 2 752

Korekty: 3 381 3 337

Amortyzacja wartości niematerialnych 93 97

Zysk przed opodatkowaniem 5 202 2 930

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01. DO 30.06.2016 ROKU

Metoda pośrednia Nota

za okres
od 01.01.2016  
do 30.06.2016

od 01.01.2015 
do 30.06.2015

niebadane niebadane

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
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Akcje 
własne          

(-)

Pozostały 
kapitał 

zapasowy

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Niepodzielony 
wynik finansowy

- 42 216 (16) 5 734

- -

-

- 42 216 (16) 5 734

-

(3 775)

-

1 390 (1 390)

1

- 1 390 1 (5 165)

- -

-

- 43 606 (15) 569

- 42 209 (16) 3 782

- -

569

- 42 209 (16) 4 351

(3 775)

7 (7)

- 7 (3 782)

- -

-

- 42 216 (16) 569

.................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Zarząd 

Słupsk, 26 sierpnia 2016

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

87 004Saldo na dzień 30.06.2015 roku niebadane 41 941 2 294 87 004

Edyta Badowska - Główny Księgowy Krzysztof Pióro - Wiceprezes - Członek Zarządu

-

Razem całkowite dochody 2 294 2 294 2 294

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych -

Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku - -

Inne całkowite dochody: - - -

Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku 2 294 2 294 2 294

-

-

Razem transakcje z właścicielami - - (3 775)

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -

(3 775)

Dywidendy (3 775) (3 775)

Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.01. do 30.06.2015 roku

569

Saldo po zmianach 41 941 - 88 485 88 485

Korekta błędu 569

87 916

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - -

Saldo na dzień 01.01.2015 roku 41 941 - 87 916

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU 

Wyszczególnienie Noty
Kapitał własny 

razemKapitał 
podstawowy

Wynik 
finansowy 

roku 
obrotowego

Razem

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 30.06.2016 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Saldo na dzień 01.01.2016 roku 41 941 - 89 875 89 875

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - -

Korekta błędu - -

Saldo po zmianach 41 941 - 89 875 89 875

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.06.2016 roku

Emisja akcji  - -

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) - -

Wycena opcji (program płatności akcjami) - -

Nabycie akcji własnych - -

Dywidendy - (3 775) (3 775)

Utworzenie kapitału rezerwowego

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał - - -

Razem transakcje z właścicielami - - (3 774) (3 774)

Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2016 roku 4 151 4 151 4 151

- - - -

Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.06.2016 roku - -

Pozostałe zmiany 1 1

Saldo na dzień 30.06.2016 roku niebadane 41 941 4 151 90 252 90 252

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych - -

Razem całkowite dochody 4 151 4 151 4 151

Inne całkowite dochody:
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Pozostałe koszty finansowe 77 83

Przychody (koszty) finansowe netto (825) (3 409)

Odpis aktualizujący - -

Ujemne różnice kursowe 392 2 776

Koszty z tytułu odsetek od zaległości na rzecz budżetu państwa - -

Koszty z tytułu odsetek kredytów i pożyczek 252 319

Koszty z tytułu odsetek leasingu 184 239

Inne - -

Koszty finansowe 905 3 417

Dodatnie różnice kursowe 70 -

niebadane

Przychody finansowe 80 8
Odsetki 10 8

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 53 899 52 609

NOTA NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU

Wyszczególnienie

za okres
od 01.01.2016 
do 30.06.2016

od 01.01.2015 
do 30.06.2015

niebadane

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (5 239) (4 196)

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (7 288) (6 283)

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (10 563) (2 504)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -   -

g) pozostałe koszty rodzajowe 916 665 

Koszty według rodzaju, razem 76 989 65 592

e) wynagrodzenia 6 682 5 894 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 317 1 258 

c) usługi obce 8 432 6 776 

d) podatki i opłaty 326 344 

niebadane

a) amortyzacja 3 406 3 393 

b)  zużycie materiałów i energii 55 910 47 262 

w tym od jednostek powiązanych - -

NOTA NR 2
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2016 ROKU

Wyszczególnienie

za okres
od 01.01.2016 
do 30.06.2016

od 01.01.2015 
do 30.06.2015

niebadane

w tym od jednostek powiązanych - -

sprzedaż wewnątrzwspólnotowa 28 056 25 576

w tym od jednostek powiązanych - -

sprzedaż eksportowa 16 287 13 589

-

- inne 78 62

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 76 351 73 184
sprzedaż krajowa 32 008 34 019

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem: 3 558 3 275
w tym od jednostek powiązanych

Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym: 244 379

- - -

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

NOTA NR 1

- dzierżawa 29 24

- odpady 61 64

Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 170 150

- skrzynki 8 209 7 240

- inne wyroby z tworzyw sztucznych 1 783 6 943

Przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym: 72 623 69 759
- wiadra 62 631 55 576

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU

Wyszczególnienie

za okres

od 01.01.2016 
do 30.06.2016

od 01.01.2015 
do 30.06.2015

niebadane niebadane

Przychody ze sprzedaży towarów, w tym: 3 314 2 896

- - -

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem: 72 793 69 909
w tym od jednostek powiązanych

- transport 2
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, Grupa Kapitałowa nie sprzedawała składników aktywów niematerialnych (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2015 roku: 0,00 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, Grupa Kapitałowa nie dokonywała likwidacji składników aktywów niematerialnych (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2015 roku: 0,00 tys. PLN).

Odpisy z tytułu utraty wartości

W okresie zakończonym 30 czerwca 2016 roku Grupa Kapitałowa nie rozpoznała dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości składników aktywów niematerialnych (w

analogicznym okresie roku poprzedniego dodatkowy odpis aktualizujący wyniósł 0,00).

Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej

NOTA NR 6
WARTOŚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2016 ROKU

Wartości niematerialne

Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej 19% (2015: 19%) 1 356 852

Podatek dochodowy (obciążenie) ujęty w zysku lub stracie 1 356 852

Efekt wyższych/niższych stawek podatkowych obowiązujących w spółkach zagranicznych 122 343

 - dotacja 178 144

 - pozostałe

 - amortyzacja samochodu 23 37

Przychody trwale niebędące podstawą do opodatkowania 

Kupno i sprzedaż

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku,Grupa Kapitałowa nabyła składniki aktywów niematerialnych o wartości 7 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2015 roku: 27 tys. PLN).

Częściowa realizacja aktywa z tytułu przeszacowania wartości podatkowej środków trwałych Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. -73

 - pozostałe 33 50

 - amortyzacja środków trwałych z dotacji 185 329

 - różnice kursowe 121 73

 - reprezentacja 82 28

Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 

 - PFRON 35 65

Podatkowe ulgi inwestycyjne

Wykorzystanie wcześniej nierozpoznanych strat podatkowych

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych

Nieujęte straty podatkowe

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem 7 093 4 390

Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% (okres porównawczy: 19%)
1 348 834

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 7 093 4 390

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej

za okres

od 01.01.2016  
do 30.06.2016

od 01.01.2015 
do 30.06.2015

niebadane niebadane

Zysk netto z działalności kontynuowanej, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej 0,14 0,08

NOTA NR 5
PODATEK DOCHODOWY ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU

Uzgodnienie podatku dochodowego od zysku(straty) brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według

efektywnej stawki podatkowej Grupy Kapitałowej przedstawia się następująco:

Działalność kontynuowana

Zysk netto danego roku podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej 0,14 0,08

Wyłączenie straty na działalności zaniechanej

Zysk netto okresu danego roku dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy 5 737 3 538

Liczba wyemitowanych akcji

Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku podstawowego na jedną akcję 41 941 035 41 941 035

NOTA NR 4
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ZA OKRES 01.01. DO 30.06.2016 ROKU

Zyski

za okres

od 01.01.2016 
do 30.06.2016

od 01.01.2015 
do 30.06.2015

niebadane niebadane
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Rada Nadzorcza 2015 - - 119 -

Rada Nadzorcza 2016 - - 28

Zarząd 2015 407 62 143 26

Zarząd 2016 293 170 211 51

podmiot powiązany

Premie 
naliczone w 

okresie

Premie 
wypłacone w 

okresie 

Wynagrodzenia z 
tytułu świadczeń 
pracowniczych 

wypłacone  

Zobowiązania z 
tytuł świadczeń 

pracowniczych na 
dzień bilansowy

niebadane

PTS Plast-Box SA 2015 13 170 1 516 4 865 155

PTS Plast-Box SA 2016 7 372 699 6 291 244

niebadane

Jednostka Dominująca Spółki: -

Zgodnie z polityką rachunkowości Grupy Kapitałowej w sprawozdaniu finansowym nieruchomości inwestycyjne są wykazywane w wartości godziwej.

NOTA NR 9
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 i 31.12.2015

roku:

podmiot powiązany

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych

Sprzedaż 
podmiotom 
powiązanym

Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych

Należności od 
podmiotów 

powiązanych

nieruchomości inwestycyjne w budowie -

Wartość na koniec okresu 12 112 12 112

Zmniejszenie z tytułu sprzedaży - -

Inne zwiększenia, przeklasyfikowanie ze środków trwałych - -

Wartość na początek okresu 12 112 12 414
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej w ciągu okresu (302)

Zmiany wartości bilansowej w okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie

za okres
od 01.01.2016 
do 30.06.2016

od 01.01.2015 
do 30.06.2015

niebadane niebadane

 - grunt zlokalizowany w miejscowości Machowinko, powiat słupski, gmina Ustka. o powierzchni 18,8  ha będący własnością spółki zależnej,

 - grunt zlokalizowany w miejscowości Wytowno, powiat słupski, gmina Ustka, o powierzchni 16,2 ha będący własnością spółki zależnej, 

 - grunt zlokalizowany w miejscowości Karżcino, powiat słupski, gmina Słupsk, o powierzchni 0,7 ha będący własnością Jednostki Dominującej.

Zgodnie z uchwałą nr 18/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jednostki Dominującej z dnia 29 marca 2010 roku grunty należące do spółki

zależnej zostały przeznaczone do sprzedaży (samodzielnie lub w ramach sprzedaży udziałów w spółce zależnej należących do Jednostki Dominującej). Na dzień
sporządzenia niniejszego sprawozdania były prowadzone aktywne działania mające na celu sprzedaż tych nieruchomości. Grupa nie ma sprecyzowanych planów

dotyczących gruntu należącego do Jednostki Dominującej. W I półroczu roku 2016, jak i w roku 2015 Grupa nie uzyskiwała przychodów z tytułu dzierżawy tych

nieruchomości.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Spółka nie posiada jeszcze wiążącej oferty sprzedażowej i w związku z tym grunty nie są wykazane jako przeznaczone do sprzedaży.

Leasingi

Na dzień 30.06.2016 roku Grupa Kapitałowa posiada maszyny i urządzenia oraz środki transportu użytkowane na mocy umów leasingu finansowego o wartości

bilansowej 18.056 tys. PLN (na dzień 31.12.2015 roku 18.979 tys. PLN). Szczegółowy opis w nocie nr 18.

Odpisy z tytułu utraty wartości

W okresie zakończonym 30 czerwca 2016 roku Grupa Kapitałowa nie rozpoznała dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych (w analogicznym

okresie roku poprzedniego dodatkowy odpis aktualizujący wynosił 170 tys.PLN). 

NOTA NR 8
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU

NOTA NR 7
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2016 ROKU

Kupno i sprzedaż

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, Grupa Kapitałowa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 1 231 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2015 roku: 1 888 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, Grupa Kapitałowa sprzedała składniki rzeczowych aktywów trwałych o wartości netto 0 tys. PLN (w

okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku: 11 tys. PLN) osiągając zysk netto na sprzedaży 7 tys. PLN (2015 rok: 35 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, Grupa Kapitałowa dokonała likwidacji składników rzeczowych aktywów trwałych w wyskości 1 tys. PLN (w

okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku: 0,00 tys. PLN).

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w skład nieruchomości inwestycyjnych wchodziły:

Na datę 30 czerwca 2016 roku Grupa Kapitałowa dokonała analizy czynników wpływających na wartość nieruchomości inwestycyjnych wykazanych w bilansie.

Przeprowadzona analiza nie wykazała potrzeby dokonywania korekty wartości tych nieruchomości w stosunku do wartości wykazanej na datę 31 grudnia 2015 roku.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

a)

b)

c)

d)

e)

Wartość zapasów w jednostce dominującej na dzień 30.06.2016 roku wynosiła 22 887 tys. zł (na 31.12.2015 roku 17 565 tys. zł). 

- wartość bilansowa zapasów wykazywanych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży - -

- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 13 964 13 964

- odpis aktualizujący towary - -

Zapasy ogółem netto 33 355 25 197

- odpis aktualizujący wyroby gotowe 242 143

Zapasy ogółem brutto 33 718 25 445

Wyroby gotowe 17 349 13 099

Towary 1 046 911

Wartość zapasów w jednostce zależnej na dzień 30.06.2016 roku wynosiła 63 869 tys. UAH w jednostce zależnej "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. (po przeliczeniu wg

kursu średniego kursu NBP obowiązujących na dzień 30.06.2016 r. dla UAH, który wyniósł 0,1603 jest to wartość 10 238 tys. zł), natomiast wartość zapasów w

jednostce zależnej na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 46 874 tys. UAH (po przeliczeniu wg kursu średniego kursu NBP obowiązujących na dzień 31.12.2015 r. dla

UAH, który wyniósł 0,1622 jest to wartość 7 603 tys. zł)

Materiały 11 982 8 279

Produkcja w toku 3 341 3 156

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2016 31.12.2015

niebadane

2) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

spółek handlowych,

3) wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

NOTA NR 10
ZAPASY NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

- odpis aktualizujący materiały 121 105

Borys Artari-Kolumb - Członek Rady Nadzorczej

Iuliia Vlasenko - Członek Rady Nadzorczej

Za okres od 01.01. do 30.06.2016 r. Grupa Kapitałowa nie posiada informacji o:

1) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi,

Borys Artari-Kolumb - Członek Rady Nadzorczej

Iuliia Vlasenko - Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji sprawozdania jest następujący:

Dariusz Głażewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Burszka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Adam Laskowski - Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Prezes Zarządu - Grzegorz Pawlak, powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu bieżącej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej z dn. 20.01.2016 r., wykonuje 

powierzone mu czynności w oparciu o umowę o zarządzanie.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2016 r. był następujący:

Dariusz Głażewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Burszka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Adam Laskowski - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Pióro - Wiceprezes, Członek Zarządu

Wiceprezes, Członek Zarządu - Krzysztof Pióro, powołany do pełnienia funkcji członka Zarządu bieżącej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej z dn. 20.01.2016 r., 

wykonuje powierzone mu czynności w oparciu o umowę o pracę.

członków kluczowego personelu kierowniczego

bliskich członków rodziny członków Rady Nadzorczej i personelu kierowniczego 

podmioty kontrolowane przez osoby określone w punktach c) i d).

Zarząd Spółki jest dwuoosobowy. W skład Zarządu na dzień 30.06.2016 r. wchodzili:                                                                                                                                                                                                                                       

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

W skład Zarządu na dzień publikacji sprawozdania wchodzili:                                                                                                                                                                                                                             

Zgodnie z MSR 24 Grupa Kapitałowa dokonała identyfikacji podmiotów powiązanych. Za podmioty powiązane uznano:

jednostki zależne

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

- Plast-Box Development Sp. z o.o.

- Plast-Box Apartments Sp. z o.o.

członków Rady Nadzorczej

Krzysztof Pióro - Wiceprezes, Członek Zarządu
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Kapitał podstawowy w zł 41 941 035,00 41 941 035,00

Liczba akcji w sztukach 41 941 035,00 41 941 035,00

Wartość nominalna akcji (PLN / akcję) 1,00 1,00

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 895 5 503 

NOTA NR 14
KAPITAŁ PODSTAWOWY NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2016 31.12.2015

niebadane

 - lokaty 262 -

 - inne, w tym środki pieniężne w drodze - 824 

środki pieniężne w kasie 33 45 

b) inne środki pieniężne, w tym: 262 824 

a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 1 633 4 679 

rachunki bankowe 1 600 4 634 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem 1 895 5 503 

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych
od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

niebadane niebadane 

po przeliczeniu na zł 1 073 4 851 

pozostałe waluty w zł 355 382 

w walucie polskiej 467 270 

w walucie EUR 242 1 157 

NOTA NR 13
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
na dzień 30.06.2016 r. na dzień 30.06.2015 r.

niebadane niebadane 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 335 304
w tym odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług 335 304

b) zmniejszenie (z tytułu) (12) (4)

  - rozwiązanie (12) (4)

a) zwiększenie (z tytułu) 9 4

  -utworzenie 9 4

Stan na początek okresu 338 305
Różnice kursowe z przeliczenia (1)

Wyszczególnienie

od 01.01.2016 
do 30.06.2016

od 01.01.2015    
do 30.06.2015

niebadane niebadane 

- część krótkoterminowa 31 128 20 074

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności w przedziale od 7 do 90 dni. 

Zarząd Spółki uważa, że wartość księgowa netto należności jest zbliżona do ich wartości godziwej.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa dokonała odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych podmiotów w wysokości

9 tys. zł.  Kwota odpisów obciążyła rachunek i strat.

Należności ogółem 31 128 20 074

- z tytułu innych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 1 254 1 521

- zaliczki na dostawy - -

Pozostałe należności 1 560 1 745
- z tytułu podatku dochodowego - 7

    NOTA NR 12

    ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (335) (338)

Należności z tytułu dostaw i usług 29 568 18 329
- do 12 miesięcy 29 903 18 667

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2016 31.12.2015

niebadane

- inne 306 217

NOTA NR 11
NALEZNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Korekta z tytułu różnic kursowych netto z przeliczenia (38) (38)

Stan rezerw na dzień 31.12.2015 roku 407 34 133 574

Pozostałe zmiany stanu rezerw - - - - -

Rezerwy rozwiązane -

Rezerwy wykorzystane - (149) (23) - (172)

Rezerwy utworzone - 407 34 22 463

Stan rezerw na dzień 01.01.2015 roku dane przekształcone - 149 23 149 321
- rezerwy długoterminowe - - - - -

- rezerwy krótkoterminowe - 740 - 143 883

Korekta z tytułu różnic kursowych netto z przeliczenia (1) (1)

Stan rezerw na dzień 30.06.2016 roku (niebadane), w tym 740 - 143 883

Pozostałe zmiany stanu rezerw - - - - -

Rezerwy rozwiązane - - - -

Rezerwy wykorzystane - (407) (34) (237) (678)

Rezerwy utworzone - 740 - 248 988

Stan rezerw na 01.01.2016 roku 407 34 133 574

Wyszczególnienie
Rezerwa na 
reklamacje

Rezerwa na 
premię

Rezerwa na 
bonus

Pozostałe Razem

Stan rezerw na dzień 31.12.2015 roku 128 - 128

NOTA NR 16
POZOSTAŁE REZERWY W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2016 ROKU

Korekta z tytułu różnic kursowych netto z przeliczenia - - -

Rezerwy wykorzystane - - -

Rezerwy rozwiązane - - -

Stan rezerw na dzień 01.01.2015 roku dane przekształcone 118 118
Rezerwy utworzone 10 - 10

- rezerwy krótkoterminowe - - -

- rezerwy długoterminowe 128 - 128

Korekta z tytułu różnic kursowych netto z przeliczenia - -

Stan rezerw na dzień 30.06.2016 roku (niebadane), w tym 128 - 128

Rezerwy rozwiązane - - -

Pozostałe zmiany stanu rezerw - - -

Rezerwy utworzone - -

Rezerwy wykorzystane - - -

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU

Wyszczególnienie
Odprawy 

emerytalne
Nagrody 

jubileuszowe
Razem

Stan rezerw na 01.01.2016 roku 128 - 128

Akcje serii C w liczbie 6 050 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania                                                                                                                                               

Akcje serii D w liczbie 3 250 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania                                                                                                                                      

Akcje serii E w liczbie 3 300 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii F w liczbie 11 280 700 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii G w liczbie 19 910 335 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

NOTA NR 15

Akcje serii A w liczbie 853 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania                                                                                                                                          

Akcje serii B w liczbie 50 szt., imienne, uprzywilejowane co do głosu 1:2                                                                                                                                                             

Akcje serii B w liczbie 3 339 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

h) SOVEREIGN STAR TRADE FINANSE LIMITED um. UKK-TOVBOX-02 -
EURIBOR 3M + 

marża Banku
211

Kredyty i pożyczki razem
20 076 X 15 392

Pożyczki
- X -

f) CZF PAT KREDOBANK um. 06/11 1 288 marża Banku 1 518

g) PAT UKREXIMBANK um. 7651K2 148 marża Banku -

e) Bank Handlowy w Warszawie SA um. BDK/KR-RB/000091971/0147/14 7 182

WIBOR 

1M+marża 

Banku, 

EURIBOR 

1M+marża 

1 339

c) mBank SA um. 47/050/14/Z/OF 3 000

WIBOR 

1M+marża 

Banku

3 000

d) mBank SA um. 47/046/14/Z/VV 4 320
WIBOR dzienny 

+marża Banku
4 250

a) mBank SA um. 47/037/14/Z/FU 3 130

WIBOR 

1M+marża 

Banku

3 640

b) mBank SA um. 47/049/14/Z/OE 1 008

WIBOR 

1M+marża 

Banku

1 434

Kredyty
20 076 X 15 392

NOTA NR 19
KREDYTY I POŻYCZKI NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Wyszczególnienie

Kwota
zobowiązania na 
dzień 30.06.2016

Oprocentowanie

Kwota
zobowiązania na 
dzień 31.12.2015

niebadane

 - krótkoterminowe 2 879 3 204

Na pozostałe zobowiązania finansowe składają się zobowiązania z tytułu leasingu. 

Na dzień 30.06.2016 roku Spółka posiadała 17 (ilość) umów leasingowych, które dotyczą głównie maszyn i urządzeń oraz środków transportu (na dzień 31.12.2015

roku 16 umów). 

Spółka traktuje wszystkie umowy leasingowe jako leasing finansowy.

Pozostałe zobowiązania finansowe 8 520 10 006
 - długoterminowe 5 641 6 802

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2016 31.12.2015

niebadane

- część krótkoterminowa 36 991 25 778

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności w przedziale od 7 do 90 dni. 

Zarząd Spółki uważa, że wartość księgowa zobowiązań jest zbliżona do ich wartości godziwej.

NOTA NR 18

Zobowiązania ogółem 36 991 25 778

- dotacje 355 355

- niewykorzystane urlopy 414 121

- inne 18 44

Rozliczenia międzyokresowe bierne 769 476

- zobowiązania z tytułu dywidendy - -

- zobowiązania z tyt. podatków (poza CIT) ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 921 759

- zaliczki na dostawy 96 149

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 678 637

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 713 1 589
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 358 32

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 34 151 23 681
- do 12 miesięcy 34 151 23 681

NOTA NR 17
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2016 31.12.2015

niebadane
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

a)

-

b)

-

c)

- 1/ hipoteka umowna łączna na będącej: 

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200

Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 z obrębu Słupsk oraz jest

właścicielem nieruchomości budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i

budynkowych Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200

Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 252/3 z obrębu Słupsk dla której

to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8,

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200

Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 z obrębu Słupsk oraz jest

właścicielem nieruchomości budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i

budynkowych Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200

Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 252/3 z obrębu Słupsk dla której

to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8,

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W.

Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546

dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2, 

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/019/14 z dnia 15 września 2014 r.

kredyt w kwocie 3 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 15.09.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej WIBOR

dla depozytów 1-miesięcznych w PLN z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym + marża Banku.

Zabezpieczeniem kredytu są:

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200

Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 252/3 z obrębu Słupsk dla której

to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8,

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W.

Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546

dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2, 

e/ własnością "Plast-Box Development" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 18, 76-200 Słupsk, nieruchomość
gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Machowinko gmina Ustka, stanowiącej działki nr 6/1 i 6/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd

Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00083684/2, działki nr 6/2 i 6/4 dla której to nieruchomości

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku  VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę,  wieczystą nr SL1S/00060910/9, i działki nr 6/5 dla której to nieruchomości 

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00060141/7

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/017/17 z dnia 11 sierpnia 2014 r.

kredyt w kwocie 2 570 tys. zł zaciągnięty w dniu 15.09.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem - 36 rat - zakończy

w dniu 31.08.2017 r. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej wskazanej przez Bank dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN z

notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed dniem aktualizacji stopy, przy czym jeżeli stopa bazowa jest ujemna strony przyjmują, że wynosi 0

(zero)+ marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu są:

1/ hipoteka umowna łączna na będącej: 

e/ własnością "Plast-Box Development" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 18, 76-200 Słupsk, nieruchomość
gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Machowinko gmina Ustka, stanowiącej działki nr 6/1 i 6/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd

Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00083684/2, działki nr 6/2 i 6/4 dla której to nieruchomości

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku  VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę,  wieczystą nr SL1S/00060910/9, i działki nr 6/5 dla której to nieruchomości 

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00060141/7

kredyt inwestycyjny w kwocie 5 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 11.08.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem -

59 rat - zakończy się w dniu 31.07.2019 roku. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu są:

1/ hipoteka umowna łączna na będącej: 

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200

Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 z obrębu Słupsk oraz jest

właścicielem nieruchomości budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i

budynkowych Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 

Poniżej przedstawiono pozostałe istotne informacje na temat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Spółkę:
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d)

e)

f)

g)

e/ własnością "Plast-Box Development" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 18, 76-200 Słupsk, nieruchomość
gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Machowinko gmina Ustka, stanowiącej działki nr 6/1 i 6/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd

Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00083684/2, działki nr 6/2 i 6/4 dla której to nieruchomości

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku  VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę,  wieczystą nr SL1S/00060910/9, i działki nr 6/5 dla której to nieruchomości 

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00060141/7

ZMIANA SZACUNKÓW I KOREKTY BŁĘDÓW

Brak korekt w okresach porównywalnych.

Jednostki powiązane nie udzielały poręczeń i gwarancji.

NOTA NR 21
OTRZYMANE DOTACJE

Przedmiotem dotacji otrzymanej w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne

przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 są środki trwałe o kategorii wydatków: środki trwałe, roboty i materiały budowlane.

Wartość wpływu: 5.100.724,60 zł. Wartość dotacji pozostającej do rozliczenia na dzień 30.06.2016 roku 2.765.627,56 zł.

Przedmiotem dotacji otrzymanej w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 - wsparcie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B są środki trwałe i

wartości niematerialne o kategorii wydatków: środki trwałe i wartości niematerialne. Wartość dotacji pozostającej do rozliczenia na dzień 30.06.2016 roku 226.189,43

zł.

NOTA NR 22

kredyt w kwocie 1.500 tys. EUR zaciągnięty w dniu 28.09.2011 r. na okres 5 lat - CZF PAT KREDOBANK. Termin spłaty - 27.09.2016 r. Kredyt aneksowany 18

września 2015 r. wydłużający okres obowiązywania do 26 września 2018 roku. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej bazującej na marży Banku .

Zabezpieczeniem kredytu są:

 - nieruchomości (budynki i budowle) o wartości 18.161,79 tys. UAH

 - nieruchomość niezabudowana (ziemia) o wartości 2.588,32 tys. UAH 

NOTA NR 20
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego

17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546, z obrębu 0012,

dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2,)

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/019/14 z dnia 15 września 2014 r.

kredyt w kwocie 12 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 08.09.2014 r. - Bank Handlowy SA z siedzibą w Warszawie. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy

się w dniu 08.09.2016 r. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku, EURIBOR 1M + marża Banku.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

• zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z Umową o Ustanowienie Zastawu rejestrowego nr BDK/ZR-ŚT/000091971/0005/14 z dnia 08.09.2014 wraz z cesją
praw z umowy ubezpieczenia

• zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z Umową o Ustanowienie Zastawu rejestrowego nr BDK/ZR-ŚT/000091971/0060/14 z dnia 08.09.2014 wraz z cesją
praw z umowy ubezpieczenia

kredyt w kwocie 5 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 15.09.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej

wskazanej przez Bank dla kredytów międzybankowych 1-dniowych w walucie wykorzystania, z notowania z dnia wykorzystania (aktualizacji stopy) („stopa

bazowa”), przy czym jeżeli stopa bazowa jest ujemna strony przyjmują, że wynosi 0 (zero)+ marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu są:

1.     Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Klienta, wynikających z niniejszej Umowy oraz Umów wykonawczych będą stanowić:

1.   hipoteka umowna łączna na będącej:

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012, dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym „Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 oraz jest właścicielem nieruchomości

budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowych Sąd Rejonowy w

Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego 17B, stanowiącej działkę numer 252/3, dla której to nieruchomości

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8, 

kredyt w kwocie 3.000 tys. UAH zaciągnięty w dniu 14.08.2015 r. na okres 1 roku - UKREXIMBANK. Termin spłaty - 13.08.2016 r. Kredyt oprocentowany jest

według stopy procentowej bazującej na marży Banku . Zabezpieczeniem kredytu jest:

 - zastaw na wyrobach gotowych stanowiących własność Plast-Box Ukraina. Wartość zabezpieczenia 6.285,25 tys. UAH

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W.

Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546

dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2, 

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/019/14 z dnia 15 września 2014 r.

28



Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

NOTA NR 26
ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

1. W dniu 12.08.2016 r. Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) poinformował, że w dniu 12 sierpnia 2016 roku

zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneks do umowy o współpracy z dnia 15 września 2014 r. (Aneks), na podstawie której Bank przyznał Spółce

prawo do korzystania z produktów w ramach Linii (Limitu) do maksymalnej kwoty 11.070.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych

00/100) do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

NOTA NR 24
SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Dzięki ciągłemu umacnianiu się pozycji Grupy Kapitałowej na rynkach, zwiększaniu liczby klientów m.in. o firmy z branży handlowej i oferowaniu coraz nowszych i

lepszych produktów, Grupa Kapitałowa zminimalizowała wpływ czynników związanych z sezonowością na wyniki działalności. Obecnie przychody ze sprzedaży Grupy

Kapitałowej oraz wyniki działalności operacyjnej w niewielkim stopniu są uzależnione od trendów sezonowych w dwóch kluczowych branżach, branży chemicznej

(farby, lakiery) oraz branży spożywczej (np. przetwory rybne, surówki warzywne i in.). Sezon w branży chemicznej zaczyna się w drugim kwartale i wygasa z końcem

trzeciego kwartału, z czego szczyt przypada na kwiecień, maj i czerwiec. Z kolei branża spożywcza najwyższe obroty odnotowuje w pierwszym oraz czwartym

kwartale roku.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej -146

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych -106

Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów pieniężnych 434

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań -125

Dywidendą objętych było 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki. Wysokość dywidendy wyniosła 

3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań 46

Zmiana stanu rezerw wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej 309

NOTA NR 25
DYWIDENDY ZAPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY

Uchwałą nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2016 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę 

według następujących zasad:

1) Dywidenda wynosi 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję.

2) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, ustalony został 

na 25 maja 2016 r. (dzień dywidendy).

3) Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 13 czerwca 2016 r.

Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych 10 548

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań -175

Zmiana stanu zobowiązań wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej 10 594

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań -40

NOTA NR 23
PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZMIANAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Zmiana stanu należności wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej -11 208

Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych -11 033

Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych -7 740

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań -418

Poniższa tabela przedstawia przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami wynikającymi ze sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami wynikającymi z 

rachunku przepływów pieniężnych.

od 01.01.2016              do 

30.06.2016 

Zmiana stanu zapasów wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej -8 158

Informacje o podpisaniu umowy o współpracy z Bankiem Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 42/2014 z dnia 16 września 2014 roku.

Na mocy postanowień Aneksu w szczególności:

a) Zmianie uległa maksymalna kwota do wykorzystania przez Spółkę produktów w ramach Linii do kwoty 9.437.000,00 zł (dziewięć milionów czterysta trzydzieści

siedem tysięcy złotych 00/100);

b) Zmniejszeniu uległa wartość sublimitu na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym do kwoty 937.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych

00/100).

2. W dniu 19.08.2016 r. Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) poinformował o podpisaniu przez Spółkę z

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 sierpnia 2016 roku aneksu do Umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań Spółki zawartej w dniu 18 grudnia 2012 roku

(informacja o podpisaniu umowy oraz o zawarciu aneksu do umowy została przekazana do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 186/2012 w dniu 19 grudnia

2012 roku oraz nr 40/2015 w dniu 25 sierpnia 2015 roku).

Zgodnie z podpisanym aneksem przedłużono okres obowiązywania ww. umowy wyznaczając dzień 28 kwietnia 2017 roku jako dzień całkowitej spłaty wynikających z

niej zobowiązań.
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Wynik operacyjny segmentu 1 694 3 046 3 004 90 7 834 

Koszty ogólnego zarządu 3 446 3 004 794 44 7 288 

Koszty sprzedaży 2 203 1 910 1 092 34 5 239 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 176 83 1 832 -   2 091 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 489 20 013 9 064 333 53 899 

Przychody ogółem 32 008 28 056 15 786 501 76 351 

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   

za okres od 01.01. do 30.06.2016 roku

Przychody od klientów zewnętrznych 32 008 28 056 15 786 501 76 351 

Kryterium geograficznej lokalizacji klientów Polska
UE (oprócz 

Polski)
Europa 

Wschodnia
Pozostałe Suma

Wynik operacyjny segmentu 4 472 1 117 1 616 1 208 8 413 

Koszty ogólnego zarządu 5 161 700 291 131 6 283 

Koszty sprzedaży 3 495 40 295 366 4 196 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -   -   -   1 683 1 683 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 42 448 5 383 4 741 37 52 609 

Przychody ogółem 55 576 7 240 6 943 3 425 73 184 

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   

za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku

Przychody od klientów zewnętrznych 55 576 7 240 6 943 3 425 73 184 

Wynik operacyjny segmentu 6 226 948 301 359 7 834 

Koszty ogólnego zarządu 6 209 855 48 176 7 288 

Koszty sprzedaży 4 289 81 76 793 5 239 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -   -   -   2 091 2 091 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45 907 6 325 1 358 309 53 899 

Przychody ogółem 62 631 8 209 1 783 3 728 76 351 

 - pozostałe

według kryterium terytorialnego 

 - Polska

 - kraje  Unii Europejskiej 

 - kraje Europy Wschodniej  

 - pozostałe

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd Spółki dominującej. Zarząd Spółki

dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w

kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Grupa Kapitałowa odstąpiła od alokowania aktywów do działalności wydzielonych segmentów.

Zgodnie ze zmianą regulacji podział aktywów i pasywów na segmenty ujawniany jest jedynie wtedy, gdy taki podział jest regularnie raportowany Zarządowi Spółki. 

Kryterium branżowe Wiadra Skrzynie
Inne wyroby z 

tworzyw 
sztucznych

Pozostałe

NOTA NR 27
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI - BRANŻOWE I GEOGRAFICZNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU

Standard MSSF 8 "Segmenty operacyjne", wymaga ujawnienia danych dotyczących segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej, opartych na raportach

wewnętrznych służących podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów i ocenie wyników segmentów operacyjnych.

Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne:

według kryterium branżowego 

 - wiadra

 - skrzynki

 - inne wyroby z tworzyw sztucznych

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   

Suma

za okres od 01.01. do 30.06.2016 roku

Przychody od klientów zewnętrznych 62 631 8 209 1 783 3 728 76 351 
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 093 4 692 

Przychody finansowe 80 8 

Koszty finansowe (-) (905) (3 417)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 918 8 101 

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 608 579 

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (524) (891)

Korekty razem -   -   

Wynik operacyjny segmentów 7 834 8 413 

Korekty: -   -   

Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej, zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i

strat, ujawnione zostało w poniższej tabeli.

od 01.01. do 30.06.2016 od 01.01. do 30.06.2015

niebadane niebadane

Wynik operacyjny segmentu 1 889 2 133 4 164 227 8 413 

Koszty ogólnego zarządu 2 958 2 541 719 65 6 283 

Koszty sprzedaży 1 956 1 507 689 44 4 196 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 585 389 709 -   1 683 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 631 19 006 6 573 399 52 609 

Przychody ogółem 34 019 25 576 12 854 735 73 184 

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   

za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku

Przychody od klientów zewnętrznych 34 019 25 576 12 854 735 73 184 
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

-

-

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,85 1,81 0,42 0,42

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0,14 0,08 0,03 0,02

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Liczba akcji (w tys. szt.) 41 941 41 941 41 941 41 941 

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015

Kapitał własny 77 596 75 817 17 534 17 791 

Kapitał zakładowy 41 941 41 941 9 477 9 842 

Zobowiązania długoterminowe 15 892 18 415 3 591 4 321 

Zobowiązania krótkoterminowe 57 852 40 784 13 072 9 570 

niebadane niebadane

Aktywa razem 151 340 135 016 34 197 31 683 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (382) 642 (87) 155 

Wyszczególnienie
30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (1 223) (2 026) (279) (490)

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (1 133) (3 809) (259) (921)

Zysk (strata) netto 5 737 3 538 1 310 856 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 974 6 477 451 1 567 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 918 7 799 1 808 1 887 

Zysk (strata) brutto 7 093 4 390 1 619 1 062 

niebadane

Przychody ze sprzedaży 76 351 73 184 17 430 17 703 

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:

Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za bieżący okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni okres

sprawozdawczy) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego

miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,3805  zł (1 EURO = 4,1341 zł).

Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy bieżącego okresu sprawozdawczego (w

nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosił 1 EURO =  4,4255  zł (1 EURO = 4,2615 zł).

Wyszczególnienie

 PLN EUR

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015

NOTA NR 28
WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO
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44 465

Koszty zużycia materiałów w porównywanych okresach tylko częściowo mają odniesienie w pozycji rachunku wyników - koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów.

Znacząca ich część pozostaje rozłożona pomiędzy pozycje zapasów (materiały, półfabrykaty, wyroby gotowe) oraz produkcję w toku.

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (4 162) (3 348)

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (6 208) (5 132)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45 872

w tym od jednostek powiązanych 7 241 4 589

 - Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. 7 241

c) usługi obce 6 421 5 023 

d) podatki i opłaty 115 151 

a) amortyzacja 3 000 2 849 

b)  zużycie materiałów i energii 47 157 43 471 

niebadane niebadane

Wyszczególnienie
od 01.01.2015 
do 30.06.2015

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

NOTA NR 1
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2016 ROKU

 - Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. 6 932 3 866

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem: 7 258 4 372

Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym: 7 129 4 099

od jednostek powiązanych 6 932 3 866

9 5

od 01.01.2016 
do 30.06.2016

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (8 258) (5 329)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -   -

Wyszczególnienie

za okres
od 01.01.2016 
do 30.06.2016

od 01.01.2015 
do 30.06.2015

niebadane niebadane

Przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym: 60 609 55 998
- wiadra 54 733 48 813

- skrzynki 5 096 6 402

- inne wyroby z tworzyw sztucznych 780 783

w tym od jednostek powiązanych: 300 718

 - Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. 300 718

Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:

201
- usługi nadruku, grawerowania reklamy - -

- dzierżawa 160 71

- odpady 61 65

- transport 2 -

- inne 78 65

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem: 60 910 56 199

Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 301

5 955 5 188 

129 273

od jednostek powiązanych 9 5

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

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 68 168 60 571
sprzedaż krajowa 31 995 29 710

w tym od jednostek powiązanych 6 941 3 871

 - Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. 6 941 3 871

w tym od jednostek powiązanych - -

sprzedaż eksportowa 8 117 5 955

4 589

sprzedaż wewnątrzwspólnotowa 28 056 24 906

w tym od jednostek powiązanych - -

NOTA NR 2
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2016 ROKU

za okres:

e) wynagrodzenia

1 181 1 043 

g) pozostałe koszty rodzajowe 671 549 

Koszty według rodzaju, razem 64 500 58 274

W I półroczu 2016 roku suma kosztów ogółem była wyższa o 6.226 tys.zł (10,7%) od kosztów poniesionych w porównywanym okresie w 2015 roku.

Największe odchylenie kosztowe o 3.686 tys.zł dotyczy grupy kosztów zużycia materiałów i energii. 

W I półroczu 2016 zużyto więcej podstawowych surowców do produkcji niż w roku ubiegłym, koszty polipropylenu i polietylenu były wyższe o 653 tys. zł a koszty 

pozostałych materiałów bezpośrednich o 2.833 tys.zł. Koszty energii były niższe o 84 tys.zł, koszty wody wyższe o 1 tys. zł.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, Spółka nie dokonywała likwidacji składników aktywów niematerialnych (w okresie 6 miesięcy zakończonym

30 czerwca 2015 roku: 0,00 tys. PLN).

- -

NOTA NR 4
PODATEK DOCHODOWY ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU

Uzgodnienie podatku dochodowego od zysku(straty) brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według

efektywnej stawki podatkowej Spółki przedstawia się następująco:

73

28

27

329

37

144

636

636

121

82

32

185

23

147

1 051

za okres

od 01.01.2016  
do 30.06.2016

od 01.01.2015 
do 30.06.2015

Zysk netto okresu danego roku dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy 4 151

niebadane niebadane

Zyski

2 294

Zysk netto zannualizowany dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy 

0,10 0,05

41 941 035 41 941 035

Liczba wyemitowanych akcji

NOTA NR 5

Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej

Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku zwykłego na jedną akcję

Działalność kontynuowana

- -

Zysk netto danego roku podlegający podziałowi między akcjonariuszy 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2016 ROKU

Wartości niematerialne

Kupno i sprzedaż

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, Spółka nabyła składniki aktywów niematerialnych o wartości 3 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2015 roku: 25 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, Spółka nie sprzedawała składników aktywów niematerialnych (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30

czerwca 2015 roku: 0,00 tys. PLN).

5 202

988

Wyłączenie straty na działalności zaniechanej

Zysk netto z działalności kontynuowanej, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej 0,10 0,05

Działalność zaniechana

Zwykły

Rozwodniony

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej

za okres

od 01.01.2016  
do 30.06.2016

od 01.01.2015 
do 30.06.2015

niebadane niebadane

2 930

2 930

557

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem

Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% (okres porównawczy: 19%)

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych

ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ZA OKRES OD 01.01. DO 30.06.2016 ROKU
NOTA NR 3

5 202

1 051

Pozostałe

Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej 20% (2015: 22%)

Podatek dochodowy (obciążenie) ujęty w zysku lub stracie

35

Nieujęte straty podatkowe

Podatkowe ulgi inwestycyjne

Wykorzystanie wcześniej nierozpoznanych strat podatkowych

Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 

 - PFRON

 - różnice kursowe

 - reprezentacja

 - pozostałe

 - amortyzacja środków trwałych z dotacji

 - amortyzacja samochodu

Przychody trwale niebędące podstawą do opodatkowania 

 - dotacja

65
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, Spółka nie dokonywała likwidacji składników rzeczowych aktywów trwałych (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2015 roku: 0,00 tys. PLN).

niebadane

Wyszczególnienie

niebadane

42 42

W odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w Karżcinie Zarząd Spółki podjął decyzję o zleceniu wyceny niezależnego rzeczoznawcy. Wycena rzeczoznawcy

wykazała, iż wartość nieruchomości ujętych w sprawozdaniu finansowym jest niższa od tej sporządzonej przez rzeczoznawcę. Jednakże w ocenie Zarządu Spółki

rzeczywiste ceny transakcyjne takich nieruchomości są zbliżone do wartości nieruchomości ujętej w sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym Zarząd nie

swierdził potrzeby dokonywania przeszacowania wartości tej nieruchomości.

Wartość na koniec okresu 42 42

Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki w sprawozdaniu finansowym nieruchomości inwestycyjne są wykazywane w wartości godziwej.

Na dzień bilansowy Zarząd Spółki przeprowadził porównanie dotychczasowych wartości nieruchomości z aktualnymi ofertami sprzedaży podobnych nieruchomości.

Leasingi

Na dzień 30.06.2016 roku Spółka posiada maszyny i urządzenia oraz środki transportu użytkowane na mocy umów leasingu finansowego o wartości bilansowej 18.056

tys. PLN (na dzień 31.12.2015 roku 18.979 tys. PLN). Szczegółowy opis w nocie nr 19.

NOTA NR 8
INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

na dzień

30.06.2016

NOTA NR 7
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2016

za okres
od 01.01.2016  
do 30.06.2016

od 01.01.2015 
do 31.12.2015

Wartość na początek okresu

31.12.2015

Udziały w jednostkach zależnych 51 349 51 349 
- udziały w "Plast-Box Development" 9 457 9 457 

Odpisy z tytułu utraty wartości

W okresie zakończonym 30 czerwca 2016 roku Spółka nie rozpoznała dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości składników aktywów niematerialnych (w

analogicznym okresie roku poprzedniego dodatkowy odpis aktualizujący wyniósł 0,00).

NOTA NR 6
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W OKRESIE 01.01. DO 30.06.2016 ROKU

Kupno i sprzedaż

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, Spółka nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 1 034 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30

czerwca 2015 roku: 1 811 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, Spółka sprzedała składniki rzeczowych aktywów trwałych o wartości netto 0 tys. PLN (w okresie 6

miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku: 11 tys. PLN) osiągając zysk netto na sprzedaży 7 tys. PLN (2015 rok: 35 tys. PLN).

Odpisy z tytułu utraty wartości

W okresie zakończonym 30 czerwca 2016 roku Spółka nie rozpoznała dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych (w analogicznym okresie roku

poprzedniego dodatkowy odpis aktualizujący wynosił 170 tys. PLN). 

32 842 32 842 

Wyszczególnienie

- udziały w "Plast-Box Apartments" 9 050 9 050 

Aktywa finansowe dostępne do obrotu -   -   
- weksle -   -   

- udziały w "Plast-Box Ukraina"

W okresie od 01.01 do 30.06.2016 roku nie miały miejsca ponowne wyceny.

W marcu 2015 r. wykonano wycenę posiadanych przez "Plast-Box Development" Sp. z o.o. nieruchomości, w wyniku której nie stwierdzono utraty wartości udziałów.

W 2016 roku nie zaszły żadne zmiany rynkowe, które byłyby przesłanką do zmiany podejścia Zarządu w tej kwestii.

Na dzień 31.12.2015 r. Spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" SA sporządziła test trwałej utraty wartości udziałów w spółce "Plast-Box Ukraina" Sp. z

o.o. zgodnie z wymogami MSR 36. Wynik przeprowadzonego testu wskazał, iż w istotnych aspektach nie zachodzą przesłanki wskazujące na trwałą utratę wartości

posiadanego przez "Plast-Box" SA aktywa w postaci udziałów w spółce "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Na dzień 30.06.2016 roku nie

stwierdzono takich przesłanek. 

W celu zweryfikowania wartości aktywów w spółce zależnej "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o., w marcu 2015 r. zlecono wycenę posiadanych przez nią nieruchomości.

Wycena biegłego rzeczoznawcy wskazuje, iż nie ma żadnych podstaw utraty wartości udziałów w tym podmiocie. W ocenie Zarządu w porównaniu do roku 2015 nie

wystąpiły zdarzenia, które mogłyby sugerować utratę wartości tej nieruchomości ani wartości udziałów jednostki dominującej z tego tytułu.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

a)

b)

c)

d)

e)

77,78% 77,78% pełna

"Plast-Box Apartments" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lutosławskiego 

17A, 76-200 Słupsk, spółka zależna

100,00% 100,00% pełna

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku nie było zmian w posiadanych przez Spółkę inwestycjach w jednostki zależne.

Nazwa Spółki, miejsce siedziby spółki, rodzaj powiązania
Procent posiadanych 

udziałów

Procent 
posiadanych 

głosów
Metoda konsolidacji

2015 407

"Plast-Box Development" Sp. z o.o. 2015

"Plast-Box Ukraina" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 14014 m. Czernichów 

Nowozawodska dzielnica, ul. Uszyńskiego 14, Ukraina, spółka zależna

100,00% 100,00% pełna

"Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. 2016 370 7 372 176 6 291

"Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. 2015 866 13 170 88 4 856

"Plast-Box Development" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lutosławskiego 

18, 76-200 Słupsk, spółka zależna

62 143 26

Rada Nadzorcza 2015 - - 119 -

W skład Zarządu na dzień publikacji sprawozdania wchodzili:                                                                                                                                                                                                                             

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Wiceprezes, Członek Zarządu - Krzysztof Pióro, powołany do pełnienia funkcji członka Zarządu bieżącej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej z dn.20.01.2016 r., 

wykonuje powierzone mu czynności w oparciu o umowę o pracę.

Zobowiązania z 
tytuł świadczeń 
pracowniczych 

na dzień 
bilansowy brutto

-

NOTA NR 9
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 i 31.12.2015

roku:

podmiot powiązany

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych

Sprzedaż 
podmiotom 
powiązanym

Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych

Należności od 
podmiotów 

powiązanych

niebadane

niebadane

Zarząd 2016 293 170 211 51

Zarząd

Zgodnie z MSR 24 Spółka dokonała identyfikacji podmiotów powiązanych. Za podmioty powiązane uznano:

jednostki zależne

- "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o.

- "Plast-Box Development" Sp. z o.o.

- "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o.

członków Rady Nadzorczej

członków kluczowego personelu kierowniczego

bliskich członków rodziny członków Rady Nadzorczej i personelu kierowniczego 

podmioty kontrolowane przez osoby określone w punktach c) i d).

Zarząd Spółki jest dwuoosobowy. W skład Zarządu na dzień 30.06.2016 r. wchodzili:                                                                                                                                                                                                                                       

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Krzysztof Pióro - Wiceprezes, Członek Zarządu

Krzysztof Pióro - Wiceprezes, Członek Zarządu

Prezes Zarządu - Grzegorz Pawlak, powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu bieżącej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej z dn.20.01.2016 r., wykonuje 

powierzone mu czynności w oparciu o umowę o zarządzanie.

"Plast-Box Apartments" Sp. z o.o.

2016

Rada Nadzorcza 2016 - - 28

podmiot powiązany

Premie 
naliczone w 

okresie

Premie 
wypłacone w 
okresie netto

Wynagrodzenia z 
tytułu świadczeń 
pracowniczych 

wypłacone netto

2016 329

"Plast-Box Apartments" Sp. z o.o. 2015 650 67

"Plast-Box Development" Sp. z o.o.

68
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2016 r. był następujący:

Dariusz Głażewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Burszka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Adam Laskowski - Członek Rady Nadzorczej

Borys Artari-Kolumb - Członek Rady Nadzorczej

Iuliia Vlasenko - Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji sprawozdania jest następujący:

Dariusz Głażewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Burszka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Adam Laskowski - Członek Rady Nadzorczej

Borys Artari-Kolumb - Członek Rady Nadzorczej

Iuliia Vlasenko - Członek Rady Nadzorczej

Produkcja w toku 3 267 2 440

6 046

Wyroby gotowe 11 281 9 210

Towary 75 117

Zapasy ogółem brutto 23 250 17 813
- odpis aktualizujący materiały 121

Za okres od 01.01. do 30.06.2016 r. Spółka nie posiada informacji o:

1) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi,

2) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

spółek handlowych,

3) wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

NOTA NR 10
ZAPASY NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2016 31.12.2015

niebadane

Materiały 8 627

105

- odpis aktualizujący wyroby gotowe 242 143

Zapasy ogółem netto 22 887 17 565
- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 13 270 13 270

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2016 31.12.2015

niebadane
dane 

przekształcone

Zapasy o wartości  13 270 tys. zł stanowią zabezpieczenie zaciągniętych przez Spółkę kredytów i zobowiązań finansowych.

NOTA NR 11
NALEZNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Należności z tytułu dostaw i usług 28 307 17 916
- do 12 miesięcy 28 637 18 244

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (330) (328)

Pozostałe należności 1 306 1 181
- z tytułu podatku dochodowego - 7

- inne 1 306 1 174

Należności ogółem 29 613 19 097
- część długoterminowa

- część krótkoterminowa 29 613 19 097

    NOTA NR 12

    ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

Wyszczególnienie

od 01.01.2016 
do 30.06.2016

od 01.01.2015 
do 30.06.2015

niebadane niebadane 

Stan na początek okresu 328 301
a) zwiększenie (z tytułu) 9 -

  -utworzenie 9 -

b) zmniejszenie (z tytułu) (7) (4)

  - rozwiązanie (7) (4)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 330 297
w tym odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług 330 297
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności w przedziale od 7 do 90 dni. 

Zarząd Spółki uważa, że wartość księgowa netto należności jest zbliżona do ich wartości godziwej.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka dokonała odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych podmiotów w wysokości 9 tys. zł.

Kwota odpisów obciążyła rachunek i strat.

Pozostałe należności sporne stanowią kwotę 330 tys. zł, na te należności zostały utworzone w latach ubiegłych odpisy aktualizujące w wysokości 328 tys. zł. 

NOTA NR 13
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

na dzień 30.06.2016 na dzień 30.06.2015

w walucie polskiej 30 105

w walucie EUR 238 976

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
niebadane niebadane 

po przeliczeniu na zł 1 054 4 095

w walucie USD - -

po przeliczeniu na zł - -

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, 

razem
1 084 4 200

od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 1 084 4 200 

rachunki bankowe 1 051 4 155 

środki pieniężne w kasie 33 45 

b) inne środki pieniężne, w tym: - -

niebadane niebadane 

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

 - lokaty - -

 - inne, w tym środki pieniężne w drodze - -

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 084 4 200 

NOTA NR 14
KAPITAŁ PODSTAWOWY NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

na dzień
30.06.2016 31.12.2015

Liczba akcji w sztukach 41 941 035,00 41 941 035,00

Wyszczególnienie
niebadane

Wartość nominalna akcji (PLN / akcję) 1,00 1,00

Kapitał podstawowy w zł 41 941 035,00 41 941 035,00

Akcje serii A w liczbie 853 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania                                                                                                                                          

Akcje serii B w liczbie 50 szt., imienne, uprzywilejowane co do głosu 1:2                                                                                                                                                             

Akcje serii B w liczbie 3 339 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii C w liczbie 6 050 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania                                                                                                                                               

Akcje serii D w liczbie 3 250 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania                                                                                                                                      

Akcje serii E w liczbie 3 300 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii F w liczbie 11 280 700 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii G w liczbie 19 910 335 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

NOTA NR 15
ZMIANY KAPITAŁU PODSTAWOWEGO W OKRESIE 01.01. DO 30.06.2016 ROKU

za okres
od 01.01.2016 
do 30.06.2016

od 01.01.2015 
do 30.06.2015Wyszczególnienie

niebadane niebadane

Kapitał podstawowy na początek okresu 41 941 41 941
Zwiększenia kapitału podstawowego w okresie - -

- -

Zmniejszenia kapitału podstawowego w okresie - -
  - umorzenie akcji własnych - -

Kapitał podstawowy na koniec okresu 41 941 41 941
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

2 879

6 802

3 204

niebadane

- niewykorzystane urlopy 338 65

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2016

NOTA NR 16
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE W OKRESIE 01.01. DO 30.06.2016 ROKU

Wyszczególnienie
Odprawy 

emerytalne
Nagrody 

jubileuszowe
Razem

Stan rezerw na dzień 01.01.2016 roku dane przekształcone 128 128
Rezerwy utworzone - -

Stan rezerw na dzień 30.06.2016 roku (niebadane), w tym 128 - 128

- 128

- rezerwy krótkoterminowe - - -

- rezerwy długoterminowe 128 - 128

Stan rezerw na dzień 01.01.2015 roku dane przekształcone 118 118
Rezerwy utworzone 10 - 10

-

NOTA NR 17

Wyszczególnienie
Rezerwa na 
reklamacje

Rezerwa na 
premię

Rezerwa na 
bonus

Pozostałe Razem

Stan rezerw na dzień 01.01.2016 roku dane przekształcone 407 34 11 452

Rezerwy rozwiązane - - -

Stan rezerw na dzień 31.12.2015 roku dane przekształcone 128

POZOSTAŁE REZERWY W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2016 ROKU

Pozostałe zmiany stanu rezerw - - - -

Stan rezerw na dzień 30.06.2016 roku (niebadane), w tym 740 - 11 751
- rezerwy krótkoterminowe - 740 - 11 751

Rezerwy utworzone - 981 - 981

Rezerwy wykorzystane - (648) (34) - (682)

Rezerwy rozwiązane - - -

- rezerwy długoterminowe - - - - -

Stan rezerw na dzień 01.01.2015 roku dane przekształcone - 149 23 11 183
Rezerwy utworzone - 407 34 441

NOTA NR 18

30.06.2016 31.12.2015

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 30 116 21 276
- do 12 miesięcy 30 116 21 276

Rezerwy wykorzystane - (149) (23) - (172)

Rezerwy rozwiązane -

Pozostałe zmiany stanu rezerw - - - -

niebadane
dane 

przekształcone

Wyszczególnienie

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 104 -
- 104 -

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 316 1 384
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 597 636

- dotacje 295 294

- zobowiązania z tyt. ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 715 745

- dywidenda - -

- inne zobowiązania  4 3

Rozliczenia międzyokresowe bierne 633 359

Zobowiązania ogółem 32 169 23 019

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności w przedziale od 7 do 90 dni. 

-

-

Stan rezerw na dzień 31.12.2015 roku dane przekształcone 407 34 11 452

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU
na dzień

- część krótkoterminowa 32 169 23 019

NOTA NR 19
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Na pozostałe zobowiązania finansowe składają się zobowiązania z tytułu leasingu. 

Na dzień 30.06.2016 roku Spółka posiadała 17 (ilość) umów leasingowych, które dotyczą głównie maszyn i urządzeń oraz środków transportu (na dzień 31.12.2015

roku 16 umów).

Spółka traktuje wszystkie umowy leasingowe jako leasing finansowy.

Pozostałe zobowiązania finansowe
 - długoterminowe

 - krótkoterminowe

8 520 10 006
5 641

31.12.2015

Zarząd Spółki uważa, że wartość księgowa zobowiązań jest zbliżona do ich wartości godziwej.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

a)

-

X

18 640 X 13 663

a) mBank SA um. 47/037/14/Z/FU 3 130

WIBOR 

1M+marża 

Banku

3 640

Wyszczególnienie

niebadane

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W.

Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546

dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2, 

e/ własnością "Plast-Box Development" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 18, 76-200 Słupsk, nieruchomość
gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Machowinko gmina Ustka, stanowiącej działki nr 6/1 i 6/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd

Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00083684/2, działki nr 6/2 i 6/4 dla której to nieruchomości

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę, wieczystą nr SL1S/00060910/9, i działki nr 6/5 dla której to nieruchomości

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00060141/7

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/017/17 z dnia 11 sierpnia 2014 r.

13 663

WIBOR 

1M+marża 

Banku

NOTA NR 20
KREDYTY I POŻYCZKI NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Kwota
zobowiązania na 
dzień 30.06.2016

Oprocentowanie

Kwota
zobowiązania na 
dzień 31.12.2015

Kredyty

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200

Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 252/3 z obrębu Słupsk dla której

to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8,

b) mBank SA um. 47/049/14/Z/OE

Kredyty i pożyczki razem
18 640 X

Poniżej przedstawiono pozostałe istotne informacje na temat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Spółkę:

3 000

d) mBank SA um. 47/046/14/Z/VV 4 320
WIBOR dzienny 

+marża Banku
4 250

e) Bank Handlowy w Warszawie SA um. BDK/KR-RB/000091971/0147/14 7 182

WIBOR 

1M+marża 

Banku, 

EURIBOR 

1M+marża 

1 339

Pożyczki
- -

1 008

WIBOR 

1M+marża 

Banku

1 434

c) mBank SA um. 47/050/14/Z/OF 3 000

kredyt inwestycyjny w kwocie 5 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 11.08.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem - 59

rat - zakończy się w dniu 31.07.2019 roku. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu są:

1/ hipoteka umowna łączna na będącej: 

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200

Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 z obrębu Słupsk oraz jest

właścicielem nieruchomości budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i

budynkowych Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 
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b)

-

c)

-

d) kredyt w kwocie 5 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 15.09.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej

wskazanej przez Bank dla kredytów międzybankowych 1-dniowych w walucie wykorzystania, z notowania z dnia wykorzystania (aktualizacji stopy) („stopa bazowa”),

przy czym jeżeli stopa bazowa jest ujemna strony przyjmują, że wynosi 0 (zero)+ marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu są:

1.     Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Klienta, wynikających z niniejszej Umowy oraz Umów wykonawczych będą stanowić:

1.   hipoteka umowna łączna na będącej:

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012, dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym „Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 oraz jest właścicielem nieruchomości

budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowych Sąd Rejonowy w

Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego 17B, stanowiącej działkę numer 252/3, dla której to nieruchomości

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8, 

kredyt w kwocie 2 570 tys. zł zaciągnięty w dniu 15.09.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem - 36 rat - zakończy

w dniu 31.08.2017 r. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej wskazanej przez Bank dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN z

notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed dniem aktualizacji stopy, przy czym jeżeli stopa bazowa jest ujemna strony przyjmują, że wynosi 0

(zero)+ marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu są:

1/ hipoteka umowna łączna na będącej: 

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200

Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 z obrębu Słupsk oraz jest

właścicielem nieruchomości budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i

budynkowych Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200

Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 252/3 z obrębu Słupsk dla której

to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8,

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W.

Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546

dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2, 

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/019/14 z dnia 15 września 2014 r.

kredyt w kwocie 3 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 15.09.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej WIBOR

dla depozytów 1-miesięcznych w PLN z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym + marża Banku.

Zabezpieczeniem kredytu są:

1/ hipoteka umowna łączna na będącej: 

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200

Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 z obrębu Słupsk oraz jest

właścicielem nieruchomości budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i

budynkowych Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200

Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 252/3 z obrębu Słupsk dla której

to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8,

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W.

Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546

dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2, 

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/019/14 z dnia 15 września 2014 r.

e/ własnością "Plast-Box Development" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 18, 76-200 Słupsk, nieruchomość
gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Machowinko gmina Ustka, stanowiącej działki nr 6/1 i 6/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd

Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00083684/2, działki nr 6/2 i 6/4 dla której to nieruchomości

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę, wieczystą nr SL1S/00060910/9, i działki nr 6/5 dla której to nieruchomości

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00060141/7

e/ własnością "Plast-Box Development" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 18, 76-200 Słupsk, nieruchomość
gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Machowinko gmina Ustka, stanowiącej działki nr 6/1 i 6/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd

Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00083684/2, działki nr 6/2 i 6/4 dla której to nieruchomości

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę, wieczystą nr SL1S/00060910/9, i działki nr 6/5 dla której to nieruchomości

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00060141/7
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e)

NOTA NR 24
PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZMIANAMI 
WYNIKAJĄCYMI ZE SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH

od 01.01.2015              do 

30.06.2015

od 01.01.2016              do 

30.06.2016 

Zmiana stanu zobowiązań wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej

Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych

8 772

8 772

5 059

1 284

Dywidendą objętych było 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki. Wysokość dywidendy wyniosła 

3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).

Dzięki ciągłemu umacnianiu się pozycji Spółki na rynkach, zwiększaniu liczby klientów m.in. o firmy z branży handlowej i oferowaniu coraz nowszych i lepszych

produktów, Spółka zminimalizowała wpływ czynników związanych z sezonowością na wyniki działalności. Obecnie przychody ze sprzedaży Spółki oraz wyniki

działalności operacyjnej w niewielkim stopniu są uzależnione od trendów sezonowych w dwóch kluczowych branżach, branży chemicznej (farby, lakiery) oraz branży
spożywczej (np. przetwory rybne, surówki warzywne i in.). Sezon w branży chemicznej zaczyna się w drugim kwartale i wygasa z końcem trzeciego kwartału, z czego

szczyt przypada na kwiecień, maj i czerwiec. Z kolei branża spożywcza najwyższe obroty odnotowuje w pierwszym oraz czwartym kwartale roku.

NOTA NR 26
DYWIDENDY ZAPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY

NOTA NR 25

Uchwałą nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2016 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę 

według następujących zasad:

1) Dywidenda wynosi 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję.

2) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, ustalony został 

na 25 maja 2016 r. (dzień dywidendy).

3) Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 13 czerwca 2016 r.

3 775

SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

NOTA NR 21
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie była stroną zobowiązań warunkowych.

ZMIANA SZACUNKÓW I KOREKTY BŁĘDÓW

Brak korekt w okresach porównywalnych.

NOTA NR 22
OTRZYMANE DOTACJE

Przedmiotem dotacji otrzymanej w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne

przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 są środki trwałe o kategorii wydatków: środki trwałe, roboty i materiały budowlane.

Wartość wpływu: 5.100.724,60 zł. Wartość dotacji pozostającej do rozliczenia na dzień 30.06.2016 roku 2.348.033,79 zł.

Przedmiotem dotacji otrzymanej w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 - wsparcie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B są środki trwałe i

wartości niematerialne o kategorii wydatków: środki trwałe i wartości niematerialne. Wartość dotacji pozostającej do rozliczenia na dzień 30.06.2016 roku 226.189,43

zł.

NOTA NR 23

różnica - wyłączenie zobowiązań z tytułu niewypłaconej dywidendy 0 3 775

różnica 0

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego

17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546, z obrębu 0012, dla 

której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2,)

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/019/14 z dnia 15 września 2014 r.

kredyt w kwocie 12 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 08.09.2014 r. - Bank Handlowy SA z siedzibą w Warszawie. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy

się w dniu 08.09.2016 r. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku, EURIBOR 1M + marża Banku.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

• zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z Umową o Ustanowienie Zastawu rejestrowego nr BDK/ZR-ŚT/000091971/0005/14 z dnia 08.09.2014 wraz z cesją
praw z umowy ubezpieczenia

• zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z Umową o Ustanowienie Zastawu rejestrowego nr BDK/ZR-ŚT/000091971/0060/14 z dnia 08.09.2014 wraz z cesją
praw z umowy ubezpieczenia
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Pozostałe noty zamieszczone zostały w sprawozdaniu skonsolidowanym.

NOTA NR 27

1. W dniu 12.08.2016 r. Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) poinformował, że w dniu 12 sierpnia 2016 roku

zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneks do umowy o współpracy z dnia 15 września 2014 r. (Aneks), na podstawie której Bank przyznał Spółce

prawo do korzystania z produktów w ramach Linii (Limitu) do maksymalnej kwoty 11.070.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych

00/100) do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Informacje o podpisaniu umowy o współpracy z Bankiem Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 42/2014 z dnia 16 września 2014 roku.

Na mocy postanowień Aneksu w szczególności:

a) Zmianie uległa maksymalna kwota do wykorzystania przez Spółkę produktów w ramach Linii do kwoty 9.437.000,00 zł (dziewięć milionów czterysta trzydzieści

siedem tysięcy złotych 00/100);

b) Zmniejszeniu uległa wartość sublimitu na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym do kwoty 937.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych

00/100).

2. W dniu 19.08.2016 r. Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) poinformował o podpisaniu przez Spółkę z

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 sierpnia 2016 roku aneksu do Umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań Spółki zawartej w dniu 18 grudnia 2012 roku

(informacja o podpisaniu umowy oraz o zawarciu aneksu do umowy została przekazana do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 186/2012 w dniu 19 grudnia

2012 roku oraz nr 40/2015 w dniu 25 sierpnia 2015 roku).

Zgodnie z podpisanym aneksem przedłużono okres obowiązywania ww. umowy wyznaczając dzień 28 kwietnia 2017 roku jako dzień całkowitej spłaty wynikających z

niej zobowiązań.
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