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Roczne sprawozdanie finansowe 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
1.  Forma prawna i przedmiot działalno�ci 

PLAST-BOX S.A. (zwana dalej „Spółk�”) prowadzi działalno�� w formie Spółki Akcyjnej od 22 czerwca 1999 
roku. Siedziba spółki mie�ci si� w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 a. Spółka wpisana jest do  Krajowego 
Rejestru S�dowego pod nr KRS 0000139210, postanowieniem S�du Rejonowego w Gda�sku, XVI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego z dnia 14.11.2002 r. 

Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki, według działów Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci (PKD-
2522), jest „produkcja opakowa� z tworzyw sztucznych”. Klasa ta obejmuje produkcj� wiader i skrzynek 
plastikowych. Oferta produkcyjna Spółki skierowana jest do odbiorców z przemysłu chemicznego (farb i 
lakierów) i spo�ywczego. Według klasyfikacji działalno�ci przyj�tej przez GPW S.A. , Spółka działa w sektorze 
przemysłu chemicznego. 

Spółka prowadzi dodatkowo sprzeda� towarów handlowych, jako uzupełnienie oferty opakowa�  plastikowych.  

1. Czas trwania spółki 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

2. Prezentowane okresy sprawozdawcze 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, a porównywalne 
dane finansowe obejmuj� dane za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. 

3. Skład zarz�du i rady nadzorczej 

W 2004 roku skład Zarz�du Plast-Box S.A. był niezmienny i przedstawiał si� nast�puj�co: 

Imi� i nazwisko   Funkcja    Okres pełnienia funkcji 
Waldemar Pawlak                   Prezes Zarz�du   01.01.2004 – 31.12.2004 
Grzegorz Pawlak                             Członek Zarz�du                             01.01.2004 – 31.12.2004 
Franciszek Preis                              Członek Zarz�du                             01.01.2004 – 31.12.2004 
 

W 2004 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał si� nast�puj�co: 

-  od 01.01.2004 r. do 17.06.2004 r.: 

Imi� i nazwisko       Funkcja     
Antoni Taraszkiewicz                 Przewodnicz�cy Rady                               
Sylwester Wojewódzki               Zast�pca Przewodnicz�cego Rady         
Sławomir Kami�ski                    Członek Rady     
Barbara �ebrowska                     Członek Rady 
Norbert Michalik                         Członek Rady 
 
- od 18.06.2004 r. do 31.12.2004 r.: 
 
Antoni Taraszkiewicz                  Przewodnicz�cy Rady                            
Sylwester Wojewódzki                Zast�pca Przewodnicz�cego Rady                                            
Sławomir Kami�ski                     Członek Rady          
Kajetan Wojnicz                          Członek Rady          
Wojciech Konat                           Członek Rady          
 
5.  Jednostki organizacyjne 
Spółka nie posiada wewn�trznych jednostek organizacyjnych sporz�dzaj�cych samodzielne sprawozdania 
finansowe. 
 
6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Spółka nie sporz�dziła skonsolidowanego sprawozdania finansowego jedynej spółki, w której ma udziały 
(zale�nej) – „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. korzystaj�c z mo�liwo�ci zwolnienia, płyn�cej z art. 58 ust. 1 pkt 1 
ustawy o rachunkowo�ci (ze wzgl�du na nieistotno��). 

 

7. Poł�czenie jednostek 
W okresie sprawozdawczym nie miało miejsca poł�czenie Spółki z innym podmiotem. 



Plast-Box S.A. SA-R 2004  

Komisja Papierów Warto�ciowych i Giełd 2  

8. Kontynuowanie działalno�ci 

Prezentowane sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuowania działalno�ci przez 
Spółk� w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci, tj. co najmniej w ci�gu 12 miesi�cy od dnia bilansowego. Nie 
istniej� okoliczno�ci, które wskazywałyby na zagro�enie kontynuowania działalno�ci Spółki. 
9.Porównywalno�� danych 
Sprawozdania finansowe za rok 2004 i 2003, ze wzgl�du na sw� porównywalno��, nie podlegały przekształceniu 
w celu zapewnienia porównywalno�ci danych. 

10.Korekty do sprawozda� 

W prezentowanych sprawozdaniach finansowych:                                                                                                     
- w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31grudnia 2003 r. nie wyst�piła konieczno�� korekty bł�dów podstawowych   
- w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31grudnia 2004 r. wyst�piła konieczno�� korekty bł�dów podstawowych. 
Na kwot� 41.949,68 PLN składała si� korekta bilansu otwarcia dotychczasowego umorzenia prawa wieczystego 
u�ytkowania gruntów. Spółka zdecydowała o nie umorzeniu tego prawa – traktowaniu go jak grunty własne. 

11.Stosowane zasady rachunkowo�ci 

11.1. Podstawa sporz�dzenia sprawozdania finansowego. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowo�ci („PZR”) 
okre�lonymi: 

� ustaw� z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, 
„Ustawa o Rachunkowo�ci” z pó�niejszymi zmianami) 

� Rozporz�dzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 149, poz. 1674, z pó�niejszymi zmianami) 

� Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 16 pa�dziernika 2001 roku w sprawie informacji bie��cych i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz. 
1569 z pó�niejszymi zmianami, „Rozporz�dzenie”)  

� Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim 
powinien odpowiada� prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 r. Nr 186, poz. 1921). 

11.2. Sposób sporz�dzania sprawozdania finansowego. 
Spółka sporz�dza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieni��nych 
metod� po�redni�. 

Poni�ej przedstawiono podstawowe zasady rachunkowo�ci stosowane w Spółce. 

11.3. Warto�ci niematerialne i prawne. 

Warto�ci niematerialne i prawne stanowi� licencje na oprogramowania komputerowe. Warto�ci niematerialne i 
prawne wykazywane s� w warto�ci netto (tj. warto�ci brutto pomniejszonej o umorzenie). 

11.4. 	rodki trwałe i amortyzacja 

	rodki trwałe, z wył�czeniem gruntów, s� wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, rozbudowy lub 
modernizacji z uwzgl�dnieniem przeszacowa� i pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej 
utraty warto�ci. W momencie sprzeda�y b�d� likwidacji �rodka trwałego, jego cena nabycia b�d� koszt 
wytworzenia oraz dotychczasowe umorzenie podlegaj� wyksi�gowaniu i ewentualny zysk b�d� strata na ich 
sprzeda�y b�d� likwidacji jest wykazywana w rachunku zysków i strat. Grunty wyceniane s� w cenie nabycia 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. 

Koszty poniesione po wprowadzeniu �rodka trwałego do u�ytkowania, jak koszty napraw, przegl�dów, opłaty 
eksploatacyjne, wpływaj� na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Je�eli 
mo�liwe jest wykazanie, �e koszty te spowodowały zwi�kszenie oczekiwanych przyszłych korzy�ci 
ekonomicznych z tytułu posiadania danego �rodka trwałego ponad korzy�ci przyjmowane pierwotnie, to w takim 
przypadku zwi�kszaj� one warto�� pocz�tkow� �rodka trwałego. 

	rodki trwałe s� amortyzowane liniowo w okresie odpowiadaj�cym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 
u�yteczno�ci. Stawki amortyzacji wynikaj�ce z przepisów podatkowych s� przyjmowane tylko wtedy, gdy 
odpowiadaj� szacowanemu okresowi ekonomicznej u�yteczno�ci �rodka trwałego. Poprawno�� stosowanych 
okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, powoduj�c odpowiedni� korekt� dokonywanych w 
nast�pnych latach odpisów amortyzacyjnych. 

	rodki trwałe w budowie nie s� amortyzowane. 
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Amortyzacja planowa, odzwierciedlaj�ca normalne zu�ycie �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych i 
prawnych, obci��a koszty działalno�ci operacyjnej, natomiast amortyzacja nieplanowa, b�d�ca skutkiem zmiany 
technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z u�ywania lub innych przyczyn powoduj�cych 
trwał� utrat� warto�ci - obci��a pozostałe koszty operacyjne. 

11.5.       Inwestycje  

Do inwestycji zaliczane s� aktywa nabyte w celu osi�gni�cia korzy�ci ekonomicznych wynikaj�cych  
z przyrostu ich warto�ci, uzyskania odsetek, dywidend lub innych po�ytków. Do inwestycji  
w szczególno�ci zalicza si� aktywa finansowe oraz te nieruchomo�ci i warto�ci niematerialne  
i prawne, które nie s� u�ywane przez Spółk�, lecz zostały nabyte w celu osi�gni�cia korzy�ci. 

Inwestycje, które s� przeznaczone do zbycia, płatne lub wymagalne w ci�gu 12 miesi�cy od dnia bilansowego 
oraz aktywa pieni��ne - zaliczane s� do inwestycji krótkoterminowych, natomiast  
nie spełniaj�ce tych warunków - do inwestycji długoterminowych. 

11.6.      Zapasy 

Zapasy rzeczowych składników maj�tku obrotowego obejmuj� nabyte w celu zu�ycia na własne potrzeby 
materiały, nabyte w celu odsprzeda�y towary oraz wytworzone przez jednostk� produkty gotowe. 

Zapasy s� wykazywane w warto�ci netto (pomniejszonej o odpisy aktualizuj�ce). 

Materiały i towary wyceniane s� według rzeczywistych cen ich zakupu, nie wy�szych od cen sprzeda�y netto. 
Spółka stosuje zasady wyceny rozchodów materiałów według metody FIFO "pierwsze przyszło - pierwsze 
wyszło". 

Koszty zakupu ze wzgl�du na sw� nisk� istotno�� i nie zniekształcanie stanu aktywów oraz wyniku finansowego 
Spółki, odnoszone s� w cało�ci w ci��ar kosztów własnych w momencie poniesienia. 

Wyroby gotowe Spółka wycenia według kosztu wytworzenia nie wy�szego od ceny sprzeda�y netto. 

Na dzie� bilansowy warto�� zapasów obni�a si� do cen sprzeda�y netto, je�eli ich poziom jest ni�szy od cen 
nabycia, zakupu lub kosztu wytworzenia.  

Odpisy aktualizuj�ce warto�� zapasów obci��aj� pozostałe koszty operacyjne. 

11.7.     Rozliczenia z zagranic�  
Na dzie� bilansowy aktywa i pasywa pieni��ne wyra�one w walutach obcych wyceniane s� po �rednim kursie NBP z dnia 
bilansowego.  

W ci�gu roku obrotowego wyra�one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmowane s� w ksi�gach  
rachunkowych na dzie� ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

1/ kupna lub sprzeda�y walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku 
operacji sprzeda�y lub kupna walut oraz operacji zapłaty nale�no�ci lub zobowi�za�, 

 2/ �rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie�, chyba �e w zgłoszeniu 
celnym lub innym wi���cym jednostk� dokumencie, ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych 
operacji. 

Ró�nice kursowe powstaj�ce mi�dzy dniem zaksi�gowania i rozliczenia transakcji lub wyceny na dzie� 
bilansowy ujmuje si� w kosztach lub przychodach finansowych, z wyj�tkiem: ró�nic dotycz�cych inwestycji 
długoterminowych rozliczanych z kapitałem z aktualizacji wyceny, ró�nic zwi�kszaj�cych cen� nabycia lub 
koszt wytworzenia �rodków trwałych, �rodków trwałych w budowie i warto�ci niematerialnych i prawnych 
przed ich oddaniem do u�ywania, oraz w uzasadnionych przypadkach ró�nic zwi�kszaj�cych koszt wytworzenia 
produktów lub cen� nabycia towarów. 

11.8.     Nale�no�ci krótkoterminowe i roszczenia 

Nale�no�ci krótkoterminowe s� to nale�no�ci, których okres spłaty na dzie� bilansowy jest krótszy ni� jeden rok 
oraz wszystkie nale�no�ci z tytułu dostaw i usług. 

Nale�no�ci krótkoterminowe i roszczenia s� wykazywane w warto�ci netto (pomniejszonej o odpisy 
aktualizuj�ce ich warto��). 

Nale�no�ci podlegaj� aktualizacji wyceny poprzez dokonanie odpisów, uwzgl�dniaj�cych prawdopodobie�stwo 
ich zapłaty. Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci odnosi si� w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych, a 
je�eli dotycz� po�yczek lub odsetek - w ci��ar kosztów finansowych. 

11.9.       Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów i przychodów 
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Do czynnych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów zaliczane s� wydatki lub zu�ycie składników maj�tkowych 
dotycz�ce pó�niejszych okresów ni� ten, w którym je poniesiono. 

Do biernych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów zaliczane s� prawdopodobne zobowi�zania przypadaj�ce na 
bie��cy okres sprawozdawczy, wynikaj�ce ze �wiadcze� wykonanych na rzecz Spółki lub z obowi�zku 
wykonania przyszłych �wiadcze� przez Spółk�, których kwot� mo�na oszacowa� w sposób wiarygodny. 

Odpisy czynnych i biernych rozlicze� mi�dzyokresowych nast�puj� stosownie do upływu czasu.  

Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów obejmuj� w szczególno�ci równowarto�� otrzymanych lub nale�nych 
od kontrahenta �wiadcze�, których wykonanie nast�pi w nast�pnych okresach sprawozdawczych. 

11.10.      Kapitał własny  

Kapitały własne stanowi� kapitały tworzone przez Spółk� zgodne z obowi�zuj�cym prawem, to jest wła�ciwymi 
ustawami oraz statutem Spółki. 

Kapitał podstawowy Spółki wykazany jest według warto�ci nominalnej, w wysoko�ci zgodnie ze statutem 
Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru S�dowego.  

Kapitał z aktualizacji wyceny stanowi ró�nic� mi�dzy warto�ci� netto �rodków trwałych przed i po aktualizacji, 
dokonanej zgodnie z ustaw� z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci oraz odr�bnymi przepisami. Na 
wysoko�� kapitału z aktualizacji wyceny wpływa równie� aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych. 

 Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zysk/(strata) wynikaj�ca z rachunku zysków i strat.  

11.11.     Zobowi�zania długoterminowe i krótkoterminowe  

Zobowi�zania długoterminowe s� to zobowi�zania, których okres spłaty na dzie� bilansowy jest dłu�szy ni� 
jeden rok. 

Zobowi�zania krótkoterminowe s� to zobowi�zania, których okres spłaty na dzie� bilansowy jest krótszy ni� 
jeden rok oraz wszystkie zobowi�zania z tytułu dostaw i usług. 

Zobowi�zania s� wykazywane w warto�ci nominalnej, wymagaj�cej zapłaty. 

Zobowi�zania obejmuj� tak�e kredyty i po�yczki, tzn. zobowi�zania z tytułu uzyskanych zwrotnie �rodków 
pieni��nych od innych jednostek. 

Zobowi�zania przedawnione lub umorzone zwi�kszaj� pozostałe przychody operacyjne lub przychody 
finansowe. 

11.12.      Fundusze specjalne  

Do funduszy specjalnych zaliczany jest Zakładowy Fundusz 	wiadcze� Socjalnych (ZF	S). 

ZF	S zwi�kszaj� odpisy ponoszone w ci��ar kosztów działalno�ci, według zasad okre�lonych w ustawie o 
ZF	S, a tak�e odsetki od �rodków pieni��nych i po�yczek udzielonych z tego funduszu.  

11.13.      Przychody ze sprzeda�y  

Przychodem ze sprzeda�y produktów, to jest wyrobów gotowych i usług, oraz towarów - to jest składników 
maj�tkowych nabytych w celu odsprzeda�y w stanie nie przetworzonym, jest kwota nale�na z tego tytułu od 
odbiorcy, pomniejszona o nale�ny podatek od towarów i usług. 

Momentem sprzeda�y jest przekazanie produktów lub towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.  

11.14.     Koszty działalno�ci operacyjnej  

Kosztami działalno�ci operacyjnej s� wszystkie koszty zwi�zane z podstawow� działalno�ci� Spółki za 
wyj�tkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.  
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11.15.       Pozostałe przychody i koszty operacyjne  

Pozostałe przychody i koszty operacyjne s� to przychody i koszty nie zwi�zane bezpo�rednio  
z normaln� działalno�ci� produkcyjn�, wpływaj�ce na wynik finansowy.  

11.16.      Przychody i koszty finansowe  

Przychody i koszty finansowe zawieraj� odsetki zwi�zane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami oraz 
po�yczkami, ró�nice kursowe a tak�e prowizje zapłacone i otrzymane. 

Koszty i przychody finansowe s� zaksi�gowane w okresie, którego dotycz�, niezale�nie od daty ich faktycznej 
realizacji. 

11.17.       Obowi�zkowe obci��enia wyniku finansowego  

Obowi�zkowymi obci��eniami wyniku finansowego s� podatek dochodowy od osób prawnych (zgodnie z 
ustaw� o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz inne płatno�ci z nim zrównane  
na podstawie odr�bnych przepisów. 
Podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy ze wzgl�du na poniesion� strat� obejmuje tylko cz��� 
odroczon�, która stanowi ró�nic� pomi�dzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i 
pocz�tek okresu sprawozdawczego. 
 
Podatek dochodowy bie��cy naliczany jest w 2004 roku według stawki 19% i jest kalkulowany  
w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowo�ci, skorygowany o przychody nie 
podlegaj�ce opodatkowaniu, koszty nie stanowi�ce kosztów uzyskania przychodu oraz odliczenia strat z lat 
ubiegłych i darowizn.   
 
11.18.    Podatek dochodowy odroczony 

Spółka uwzgl�dniaj�c zasad� ostro�no�ci, tworzy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 
wysoko�ci kwoty przewidzianej w przyszło�ci do odliczenia od podatku dochodowego w zwi�zku z ujemnymi 
ró�nicami przej�ciowymi, które spowoduj� w przyszło�ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego oraz straty podatkowej mo�liwej do odliczenia. 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona jest w wysoko�ci kwoty podatku dochodowego, 
wymagaj�cej w przyszło�ci zapłaty, w zwi�zku z wyst�powaniem dodatnich ró�nic przej�ciowych, to jest ró�nic, 
które spowoduj� w przyszło�ci zwi�kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. 
W kalkulacji podatku dochodowego odroczonego uwzgl�dnia si� stawki podatku dochodowego obowi�zuj�ce w 
roku powstania obowi�zku podatkowego. 
 
11.19. Szacunki Zarz�du Spółki 

Sporz�dzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarz�du Spółki dokonania pewnych szacunków i zało�e�, 
które znajduj� odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu oraz w notach obja�niaj�cych do tego sprawozdania. 
Rzeczywiste wyniki mog� si� ró�ni� od wyników tych szacunków. Szacunki te dotycz� mi�dzy innymi 
utworzonych rezerw, rozlicze� mi�dzyokresowych, przyj�tych stawek amortyzacyjnych i in. 

 

12.  Do  sporz�dzenia tabeli „Wybrane dane finansowe” zastosowano nast�puj�ce zasady przeliczenia na          
EUR i kursy  EUR : 
 
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieni��nych, przeliczono na 
EUR zgodnie ze wskazan� obowi�zuj�c� zasad� przeliczenia: 
 
 - bilans według kursu obowi�zuj�cego na ostatni dzie� odpowiedniego okresu, 
 
 - rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieni��nych, według kursów �rednich w odpowiednim     
   okresie, obliczonym jako �rednia arytmetyczna kursów obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w    
   danym okresie.   
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W okresie obj�tym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym, notowania �rednich kursów 
wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalone przez  Narodowy Bank Polski przedstawiały si� nast�puj�co: 

Okres: �redni kurs Minimalny Maksymalny Kurs na ostatni 
 w okresie*) kurs w okresie kurs w okresie dzie� okresu 
01.01.2004 – 31.12.2004 4,5182 4,0518 4,9149 4,0790 
 
01.01.2003 – 31.12.2003 4,4474 4,1296 4,7170 4,7170 
 

*)   �rednia arytmetyczna kursów obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w danym okresie 
 

13.  Ró�nice w warto�ci ujawnionych danych finansowych sporz�dzonych wg PZR a danymi finansowymi 
sporz�dzonymi wg Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci (MSR) / Mi�dzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej (MSSF) 
 
Spółka prowadzi swoje ksi�gi zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowo�ci (PZR) i praktyk� ksi�gow� 
stosowan� w Polsce, czego wymaga ustawa o rachunkowo�ci.  
 
Zgodnie z wymogami § 18 ust. 2 Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiada� prospekt emisyjny oraz skrót prospektu poni�ej 
zaprezentowano uzgodnienie warto�ci �rodków trwałych netto oraz wyniku finansowego netto wynikaj�cych ze 
sprawozdania finansowego sporz�dzonego zgodnie z przepisami o rachunkowo�ci obowi�zuj�cymi w Polsce, a 
danymi, które wynikałyby ze sprawozdania finansowego sporz�dzonego zgodnie z MSSF.  
 

Korekty wynikaj�ce z tych ró�nic nie zostały uj�te w ksi�gach Spółki. Niniejsze uzgodnienie danych zostało 
sporz�dzone wył�cznie w celu opisania ró�nicy zwi�zanej z korekt�, która zostanie wprowadzona w bilansie 
przekształcenia na dzie� 1.01.2005 r.  
 
 
Informacja dodatkowa 
 
Wymogi niektórych Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci wprowadzaj� rozszerzony zakres ujawnie� 
w stosunku do zakresu danych wykazywanych w Raporcie Półrocznym. 
Składniki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego według PZR i MSSF mog� si� ró�ni� w istotnym 
stopniu. Tak�e zakres not obja�niaj�cych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami 
PZR jest mniejszy od zakresu przewidzianego wymogami MSSF. 
 
 
Podatek odroczony 
 
Podatek odroczony ró�niłby si� w sprawozdaniu finansowym sporz�dzonym według MSR od sprawozdania 
według ustawy w rezultacie ró�nic w wycenie opisanych poni�ej. 
 
 
Rzeczowy maj�tek trwały 
 
W latach 1996-2001 spółka amortyzowała cz��� �rodków trwałych metod� degresywn�. Stawki te odpowiadały 
stawkom wynikaj�cym z przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, na co zezwalała  obowi�zuj�ca 
wówczas ustawa o rachunkowo�ci.  Metoda ta nie odzwierciedlała faktycznego zu�ycia tych �rodków, a zatem 
była niezgodna z  MSR/MSSF. 
 
Ró�nic� w warto�ci umorzenia �rodków trwałych na dzie� 31.12.2003 r. ustalono przez porównanie umorzenia 
przy zastosowaniu metody degresywnej i metody liniowej. 
 
Wprowadzenie korekty na dzie� 31.12.2003 r  spowodowałoby zmniejszenie umorzenia �rodków trwałych o 671 
tys. PLN  i zwi�kszenie wyniku lat ubiegłych  o 543 tys. PLN. W roku 2004 amortyzacja �rodków trwałych, dla 
których skorygowanoby umorzenie naliczone metod� degresywn�, byłaby wi�ksza od liczonej bez 
uwzgl�dnienia tej korekty o 102 tys. PLN. 
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W sprawozdaniu na dzie� 31.12.2004 r. sporz�dzonym według MSR/MSSF warto�� �rodków trwałych netto 
byłaby wi�ksza od warto�ci netto tych �rodków ustalonej zgodnie z ustaw� o rachunkowo�ci o 569 tys. PLN, 
wynik lat ubiegłych byłby wy�szy o 543 tys. PLN, a wynik netto roku 2004 byłby ni�szy o 83 tys. PLN ni� w 
sprawozdaniu sporz�dzonym według obecnie obowi�zuj�cych zasad.   
 
W obszarach tych spółka dokonała pomiaru ró�nic pomi�dzy PZR i MSR/MSSF. Poni�ej zamieszczono 
zestawienie tych obszarów wraz z warto�ciami ró�nic na dzie� 31 grudnia 2004 roku.          

 

31.12.2004. Wycena wg 
PZR  

Wycena wg MSR/MSSF  Ró�nica PZR –MSR/ 
MSSF 

 (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) 
Kapitał własny 20 816 21 277               - 461 
Wynik finansowy netto roku 2004      708 625                   83  
    

 
 

 Ró�nica PZR – MSR/MSSF (tys. PLN) 
Kapitał własny -  461 
w tym: wynik finansowy netto roku 2004     83 
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Podpisy wszystkich Członków Zarz�du Plast-Box S.A.: 

 

 8 czerwca 2005 r. 
data 

Waldemar Pawlak 
imi� i nazwisko 

Prezes Zarz�du 
funkcja 

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

 
 
 
             
             08 czerwca 2005 r. 
                         data 

Grzegorz Pawlak 
imi� i nazwisko 

Członek Zarz�du 
funkcja 

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

 
 
 
           
              08 czerwca 2005 r. 
                        data 

Franciszek Preis 
imi� i nazwisko 

Członek Zarz�du 
funkcja 

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