Dodatkowe obja nienia do skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. za I kwartał 2006 roku.

I. Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PTS Plast-Box S.A. za I kwartał
2006 r. sporz dzone w formie raportu skonsolidowanego, zostało zaprezentowane zgodnie
z Mi dzynarodowymi Standardami Rachunkowo ci (MSR) / Mi dzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej (MSSF).
II. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A.
zostało sporz dzone na podstawie sprawozda finansowych wchodz cych w skład grupy:
-

jednostki dominuj cej PTS „Plast-Box” S.A.,
jednostki zale nej Plast-Box Ukraina Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci , z
siedzib w Czernichowie, Ukraina.

PTS Plast-Box S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zale nej.
III. Przy sporz dzaniu raportu za I kwartał 2006 r. przyj te zostały identyczne zasady
rachunkowo ci jak przy sporz dzaniu raportu za poprzedni okres tj. IV kwartał 2005 r.
Szczegółowy opis wszystkich aktualnych zasad rachunkowo ci jakimi kieruje si Spółka
przy sporz dzaniu sprawozda okresowych z działalno ci, zgodnie z obowi zuj c w
PTS Plast-Box S.A. Polityk rachunkowo ci, zamieszczono w komentarzu do raportu za
III kwartał 2005 r.
IV. Komentarz obja niaj cy, dotycz cy sezonowo ci lub cykliczno ci działalno ci w okresie
ródrocznym
Pierwszy kwartał był typowy dla pocz tku roku pod wzgl dem przebiegu sprzeda y i skali
obrotów handlowych, które s odpowiednio ni sze od osi ganych w okresie wiosenno-letnim.
Pomimo to w porównaniu z I kwartałem 2005 roku sprzeda wzrosła o 12,5%.
Na uwag zasługuje w dalszym ci gu porównywalnie wysoki udział sprzeda y zagranicznej
w przychodach Spółki ogółem. W I kwartale br. udział ten wyniósł 48,6%, podczas gdy w
porównywalnym okresie ubiegłego roku wynosił 37,5%.
V. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływaj cych na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy
netto, lub przepływy rodków pieni nych, które s niezwykłe ze wzgl du na ich rodzaj,
wielko lub wywierany wpływ
W I kwartale 2006 roku nie wyst piły pozycje niezwykłe pod wzgl dem ich wpływu na
aktywa, pasywa, kapitał i wynik finansowy.
VI. Rodzaj oraz kwoty zmian warto ci szacunkowych podawanych w poprzednich latach
obrotowych, je li wywieraj one istotny wpływ na bie cy okres ródroczny, według
poni szego zestawienia
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( w tys. PLN)
01.01.2006-31.03.2006

utworzenie odpisów aktualizuj cych z tytułu utraty warto ci
nale no ci
rozwi zanie odpisów aktualizuj cych z tytułu utraty warto ci
nale no ci
utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy
rozwi zanie rezerwy na niewykorzystane urlopy
utworzone rezerwy na wiadczenia emerytalne
rozwi zanie rezerw na wiadczenia emerytalne
utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy
rozwi zanie rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

0
59
0
26
2
0
51
16

VII. Emisje, wykup i spłaty dłu nych i kapitałowych papierów warto ciowych
W okresie sprawozdawczym nie wyst piły emisje, wykup b d
kapitałowych papierów warto ciowych.

spłaty dłu nych i

VIII. Wypłacone w okresie obj tym sprawozdaniem dywidendy (ł cznie lub w przeliczeniu
na jedn akcj ), z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje (lub udziały)
W okresie obj tym sprawozdaniem nie wypłacono adnych dywidend.
IX. Przychody i wyniki przypadaj ce na poszczególne segmenty działalno ci lub segmenty
geograficzne
Kryterium podstawowe: geograficzna lokalizacja aktywów
Słupsk

przychody
wynik finans.
netto
zysk / (strata)

Czernichów nieprzypisane

wył czenia

suma

10 248

1 181

0

-1 134

10 295

-327

7

0

-54

-374

Kryteria uzupełniaj ce:
1) w podziale na sprzeda wiader i skrzy
struktura sprzeda y wyrobów w I kwartale 2006 roku była nast puj ca:
-

sprzeda wiader: 86 %,
sprzeda skrzy : 14 %.
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2) lokalizacji rynków zbytu
-

rynek krajowy stanowił 51,4% w strukturze sprzeda y ogółem,
rynek wschodni: 18,3%,
rynek Europy Zachodniej: 30,3%.

X. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały odzwierciedlone
w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2006 r.
Po dniu bilansowym nie wyst piły adne istotne zdarzenia.
XI. Skutek zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ci gu okresu ródrocznego,
ł cznie z poł czeniem jednostek gospodarczych, przej ciem lub sprzeda jednostek
zale nych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacj i zaniechaniem działalno ci
W ci gu okresu ródrocznego nie wyst piły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.
XII. Zmiany zobowi za warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast piły od
czasu zako czenia ostatniego roku obrotowego
Na dzie 31.03.2006 r. podobnie jak na dzie 31.12.2005 r. Grupa PTS Plast-Box S.A. nie
posiadała adnych zobowi za warunkowych wobec innych jednostek z tytułu udzielonych
gwarancji i por cze . PLN. Warto
rodków trwałych wykazywanych pozabilansowo na
koniec I kwartału wynosiła 290 tys. PLN i oznaczało to spadek o 20 tys. PLN w porównaniu
ze stanem na koniec 2005 r.
XIII. Inne zdarzenia lub transakcje, które s istotne dla zrozumienia bie cego okresu
ródrocznego
Nie wyst piły.
XIV. Komentarz do oceny realizacji prognoz finansowych na 2005 rok
Spółka nie prezentowała prognoz finansowych na 2006 rok.
Nale y nadmieni , e pomimo faktu i I kwartał jest najsłabszym okresem w ci gu roku z
uwagi na wcze niej wspomnian sezonowo i cykliczno , osi gni te w omawianym okresie
wyniki wskazuj na znaczn popraw efektów działalno ci gospodarczej.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDA Y I WYNIKÓW
DZIAŁALNO CI ZA O KRES I kw. 2006 r. (w porównaniu do I kw. 2005 r.)
Dane liczbowe ( w tys. PLN )
Wyszczególnienie

Efekt w %

I kw. 2005 r.

I kw.2006 r.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY OGÓŁEM

9 154

10 295

poprawa o 12,5%

ZYSK (STRATA) BRUTTO NA SPRZEDA Y

1 237

1 800

poprawa o 45,5%

-917

-49

-1 030

-413

poprawa o 59,9%

-783

-374

poprawa o 52,2%

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNO CI OPERACYJNEJ
ZYSK (STRATA) BRUTTO
ZYSK (STRATA) NETTO

poprawa o 94,7%

3

Powy sze zestawienie dowodzi zdecydowanego zwrotu w kierunku poprawy efektywno ci
gospodarowania. Sytuacja taka wskazuje na realne perspektywy dalszego utrzymania
oczekiwanych tendencji w zakresie dynamiki i skali sprzeda y osi gaj c zamierzon
rentowno z tego tytułu.
XV. Akcjonariusze posiadaj cy co najmniej 5% głosów na WZA na dzie
Liczba
Udział w kapitale
posiadanych akcji
zakładowym

Akcjonariusze
Waldemar Pawlak
Grzegorz Pawlak
Franciszek Preis

272 070
272 040
267 040

18,26%
18,26%
17,92%

Liczba głosów
na WZA
494 750
494 700
489 700

31.03.2006 r.:
Udział w ogólnej liczbie
głosów
na WZA
22,93%
22,92%
22,69%

Do dnia sporz dzenia raportu kwartalnego nie nast piły adne zmiany w odniesieniu do powy szego
zestawienia.

XVI. Akcje osób zarz dzaj cych i nadzoruj cych PTS Plast-Box S.A.
Stan na dzie

31 marca 2006 roku

Akcjonariat

Ł czna liczba posiadanych akcji (szt.)

- osoby zarz dzaj ce, w tym:

Warto

nominalna akcji (PLN)

811 150

4 055 750

Waldemar Pawlak

272 070

1 360 350

Grzegorz Pawlak

272 040

1 360 200

Franciszek Preis

267 040

1 335 200

910

4 550

910

4 550

- osoby nadzoruj ce, w tym:
Sławomir Kami ski

Do dnia przekazania niniejszego komentarza i sprawozdania z działalno ci za I kwartał 2006r.
nie zaszły adne zmiany w stosunku do danych zawartych w powy szym zestawieniu.
XVII. Post powania s dowe w sprawie wierzytelno ci i zobowi za
Grupa Kapitałowa jest stron powodow w sprawach o zapłat nale no ci od kontrahentów.
Jednak ł czna kwota przedmiotu sporu nie przekraczała 10% kapitałów własnych Grupy PTS
Plast-Box S.A.
XVIII. Transakcje z jednostkami powi zanymi
W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa PTS Plast-Box S.A. nie zawierała z
podmiotami powi zanymi transakcji wykraczaj cych poza bie ca działalno operacyjn ,
których warto przekraczałaby 500.000 EUR.
XIX. Informacje o udzielonych por czeniach i gwarancjach
W okresie obj tym raportem Grupa Kapitałowa PTS Plast-Box SA nie udzielała por cze kredytu lub
po yczki oraz nie udzielała gwarancji.

4

XX. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, maj tkowej, finansowej,
wyniku finansowego emitenta i ich zmian oraz informacje istotne dla oceny
mo liwo ci realizacji zobowi za przez emitenta.
Grupa Kapitałowa PTS Plast-Box S.A. nie posiada na dzie dzisiejszy innych, poza uj tymi
w sprawozdaniu, informacji istotnych dla oceny swojej sytuacji kadrowej, maj tkowej i
finansowej oraz dla oceny mo liwo ci realizacji zobowi za przez Grup .
XXI. Podstawowe czynniki, które b d miały wpływ na wyniki osi gni te w
najbli szym czasie:
Czynniki, które wywiera b d istotny wpływ na efekty działalno ci w najbli szym czasie, w
wi kszo ci omówione zostały w komentarzu do raportu za IV kwartał 2005 r. i nale y je traktowa jako nadal aktualne.
Niezale nie od tego nale y podkre li i II kwartał cechuje si wyra nym o ywieniem
sprzeda y, co powinno przeło y si na popraw wyniku finansowego w stosunku do
omawianego okresu I kwartału 2006 r.
Zawsze istotny pozostanie wpływ cen surowca do produkcji zwi zanych z cenami ropy
naftowej.
XXII. Kursy przeliczeniowe dla wybranych danych finansowych
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego zostały przeliczone według nast puj cych
kursów:
W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym (1 kwartał 2006 roku) oraz w okresie porównywalnym (1 kwartał 2005 roku), notowania rednich kursów wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały si nast puj co:
Okres:

redni kurs
w okresie*)

Minimalny
kurs w okresie

Maksymalny
kurs w okresie

Kurs na ostatni
dzie okresu

01.01.2006 – 31.03.2006

3,8456

3,7726

3,9357

3,9357

01.01.2005 – 31.03.2005

4,0153

3,9119

4,0837

4,0837

*)

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

Pozycj zanualizowanego zysku (straty) na 1 akcj zwykł przeliczono na EUR według kursów
rednich NBP za okres 12 miesi cy poprzedzaj cych dat , na któr prezentowane jest sprawozdanie,
jako redni arytmetyczn kursów obowi zuj cych na ostatni dzie ka dego miesi ca w danym
okresie:
Okres:

01.04.2005 – 31.03.2006
01.04.2004 – 31.03.2005

redni kurs
w okresie
3,9808
4, 3235

Minimalny
kurs w okresie
3,7726
3,9119

Maksymalny
kurs w okresie
4,2756
4,8122
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XXIII. Zysk i liczba akcji przyj te do wyliczenia wska ników: zysku na 1 akcj i rozwodnionego zysku na 1akcj
redni wa on liczb akcji, podobnie jak zysk zanualizowany, wyliczono za okres 12
miesi cy poprzedzaj cych dat sprawozdania finansowego za I kwartał 2006 r.
rednia wa ona liczba akcji za okres 01.04.2005 r. - 31.03.2006 r. wyniosła 1.490.000
sztuk.
Tak sam liczb akcji przyj to równie do wyliczenia zysku na 1 akcj dla prezentowanego
okresu porównywalnego tj.: 01.04.2004 r. – 31.03. 2005 r.

Wska niki zysku na 1 akcj wyniosły:
Dla bilansu skonsolidowanego

Zysk /strata zanualizowny/a/ (w tys. PLN)
Zysk/strata na 1 akcj (w PLN)

31.03. 2006 r.

31.03.2005 r.

2 057

-150
-0,10

1,38

Dla bilansu jednostkowego
31.03. 2006 r.
Zysk/strata zanualizowny/a/ (w tys. PLN)
Zysk na 1 akcj (w PLN)

2 187
1,47

31.03.2005 r.
51
0,03

Na dzie 31 grudnia 2005 r. oraz na dzie 31 grudnia 2004 r. nie istniały instrumenty finansowe,
których emisja powodowałaby rozwodnienie zysku na jedn akcj . W zwi zku z tym rozwodniony
zysk na jedn akcj , był równy zyskowi na jedn akcj .

XXIV. Grupa Kapitałowa PTS Plast-Box S.A. przestrzegała zasad ładu korporacyjnego,
zgodnie z o wiadczeniem Zarz du z dnia 30 czerwca 2005 r. o przyj ciu zasad ładu
korporacyjnego wynikaj cych z Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005.
O wiadczenie to zostało przedstawione w Raporcie bie cym nr 23/2005 z dnia
30.06.2005 r.

Słupsk, dnia 15.05.2006 r.

Podpisy członków Zarz du
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