
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

OPINIA I RAPORT
z badania skonsolidowanego sprawozdania

finansowego

za okres

GRUPY KAPITAŁOW EJ 

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

w Słupsku



1.

2.
77 129 tys. zł

3.

676 tys. zł

4.

-1 273 tys. zł

5.

-6 471 tys. zł

6. noty obja�niaj�ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Za sporz�dzanie wymienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

odpowiedzialno�� ponosi Zarz�d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych"PLAST-BOX"S.A. w

Słupsku, Jednostki dominuj�cej Grupy Kapitałowej.

Naszym zdaniem było zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i wyra�enie

opinii o jego rzetelno�ci, prawidłowo�ci i jasno�ci w oparciu o wynik przeprowadzonego

badania.

skonsolidowany bilans sporz�dzony na dzie� 31grudnia 2007roku,

który po stronie aktywów i pasywów zamyka si� sum�

zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok

obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazuj�ce

wzrost kapitału własnego o kwot�

skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nychza rok obrotowy

od 1stycznia 2007r. do 31grudnia 2007r. wykazuj�cy zmniejszenie

stanu  �rodków pieni��nych o kwot�

skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od

1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazuj�cy zysk netto w

wysoko�ci   

  

O P I N I A

BIEGŁEGO REW IDENTA 

 Sporz�dzona dla W alnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

NIEZALE�NEGO

wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

ul. Lutosławskiego 17A

w Słupsku

JEDNOSTKI DOM INUJ�CEJ

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych"PLAST-BOX"
GRUPY KAPITAŁOW EJ

Spółka Akcyjna

z siedzib�

Przeprowadzili�my badanie zał�czonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej, w którejjednostk� dominuj�c� jest Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

"PLAST-BOX"S.A. z siedzib� w Słupsku (zwanejdalej"Grup� Kapitałow�"), na które

składa si�:                                                                                               
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Opinia Niezale�nego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
P.T.S. "PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007

*

*

Uwa�amy, �e badanie dostarczyło wystarczaj�cejpodstawy do wyra�enia miarodajnej

opinii.

norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajow� Rad�

Biegłych Rewidentów.

Sporz�dzaj�c skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa pomin�ła

korekt� konsolidacyjn� na kwot� 538tys. zł, zawy�aj�c wynik finansowy roku badanego o

538 tys. zł. W przypadku uj�cia tejkorekty konsolidacyjnejwarto�� kapitału własnego

Grupy Kapitałowejnie uległaby zmianie, jednak�e wynik finansowy za rok badany byłby

ni�szy, za� wynik za lata ubiegłe byłby wy�szy o podan� kwot�.

Ponadto w wyniku nabycia udziałów w jednostce zale�nejw 2006roku powstała warto��

firmy w wysoko�ci 580tys. zł. Na dzie� 31grudnia 2007roku nie przeprowadzono testów

na utrat� warto�ci ujawnionejwarto�ci firmy. Zgodnie z o�wiadczeniem Zarz�du Grupy

Kapitałowejplanowany rozwójdziałalno�ci prowadzonejprzez jednostk� zale�n� nie

spowoduje konieczno�ci dokonywania odpisów aktualizuj�cychdeprecjonuj�cychwarto��

firmy. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone przy zastosowaniu

konsolidacji metod� pełn�. 

Badanie sprawozdania skonsolidowanego zaplanowali�my i przeprowadzili�my w taki

sposób, aby uzyska� racjonaln� pewno��, pozwalaj�c� na wyra�enie opinii o sprawozdaniu.

W szczególno�ci badanie obejmowało sprawdzenie poprawno�ci zastosowanych przez

jednostki powi�zane zasad (polityki)rachunkowo�ci i sprawdzenie -w przewa�aj�cej

mierze w sposób wyrywkowy -podstaw, z którychwynikaj� liczby i informacje zawarte w

sprawozdaniu skonsolidowanym, jak i cało�ciow� ocen� sprawozdania skonsolidowanego.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzili�my stosownie do

postanowie�:

rozdziału 7 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (Dz.U. z 2002

Nr 76, poz. 694, z pó�niejszymi zmianami),

Sprawozdanie finansowe jednostek zale�nych -"PLAST-BOX UKRAINA"Sp. z o.o.,

"PLAST-BOX DEVELOPMENT"Sp. z o.o. oraz "PLAST-BOX APARTMENTS"Sp. z

o.o., obj�tych konsolidacj� nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Udział

aktywów jednostki zale�nej"PLAST-BOX UKRAINA"Sp. z o.o. w aktywachjednostki

dominuj�cej(bez dokonywania korekt konsolidacyjnych)wynosi 10,15%, natomiast udział

przychodów jednostki zale�nejw przychodach jednostki dominuj�cej(bez dokonywania

korekt konsolidacyjnych)wynosi 19,20%. Udział aktywów jednostki zale�nej"PLAST-

BOX DEVELOPMENT"Sp. z o.o. w aktywachjednostki dominuj�cej(bez udziału korekt

konsolidacyjnych)wynosi 14,62%, natomiast udział przychodów jednostki zale�nejw

przychodach jednostki dominuj�cej(bez dokonywania korekt konsolidacyjnych)wynosi

0,00%. Udział aktywów jednostki zale�nej"PLAST-BOX APARTMENTS"Sp. z o.o. w

aktywach jednostki dominuj�cej(bez udziału korekt konsolidacyjnych)wynosi 11,62%,

natomiast udział przychodów jednostki zale�nejw przychodachjednostki dominuj�cej(bez

dokonywania korekt konsolidacyjnych) wynosi 0,00%.
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Opinia Niezale�nego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
P.T.S. "PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007

a)

b)

c)

d)

Prezes Zarz�du

REW IT Ksi�gowi i Biegli Rewidenci

Sp. z o.o.

Gda�sk, dnia 5 czerwca 2008 r.

Nr ewidencyjny 8038/202

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji

maj�tkoweji finansowejbadanejSpółki na dzie� 31grudnia 2007roku, jak te� jej

wyniku finansowego za rok obrotowy od 1stycznia 2007roku do 31grudnia 2007

roku, zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci,

Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej zatwierdzonymi

przez Uni� Europejsk�,

jest zgodne z wpływaj�cymi na tre�� skonsolidowanego sprawozdania finansowego

przepisami prawa obowi�zuj�cymi Grup� Kapitałow�.

Nr ewidencyjny 10265/7564

Biegły Rewident    

M ałgorzata W ojnowska

Spółka wpisana na list� podmiotów uprawnionych do badania sprawozda�

finansowych pod numerem 101

80-137 Gda�sk, ul. Starodworska 1

Sprawozdanie Zarz�du jednostki dominuj�cej z działalno�ci Grupy Kapitałowej

uwzgl�dnia, we wszystkichistotnychaspektachinformacje, o którychmowa w art. 49ust. 2

i 3ustawy z dnia 29wrze�nia 1994roku o rachunkowo�ci (Dz.U. z 2002r. Nr76, poz. 694,

z pó�niejszymi zmianami)i Rozporz�dzeniu Ministra Finansów z dnia 19 pa�dziernika

2005roku w sprawie informacji bie��cychi okresowychprzekazywanychprzez emitentów

papierów warto�ciowych(Dz. U. z 2005r. Nr209poz. 1744), a zawarte w nim informacje

pochodz� ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego s� z nim zgodne.

REW IT Ksi�gowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. 

Biegły Rewident

sporz�dzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami

(polityk�) rachunkowo�ci, okre�lonymi w Mi�dzynarodowych Standardach

Rachunkowo�ci, Mi�dzynarodowych Standardach Sprawozdawczo�ci Finansowej

oraz zwi�zanychz nimi interpretacjami ogłoszonychw formie rozporz�dze� Komisji

Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach -stosownie do

wymogów Ustawy o rachunkowo�ci i wydanych na jej podstawie przepisów

wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksi�g rachunkowych,

Naszym zdaniem, z wyj�tkiem zgłoszonych wy�ejzastrze�e�, zbadane sprawozdanie

finansowe, obejmuj�ce dane liczbowe i obja�nienia słowne:

prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19

pa�dziernika 2005 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych

przekazywanychprzez emitentów papierów warto�ciowych(Dz. U. z 2005r. Nr209,

poz. 1744),

Lucyna W itek
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Raport uzupełniaj�cy opini� z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.T.S. 
"PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007

FINANSOW EGO GRUPY KAPITAŁOW EJ

od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
za okres

RAPORT

 Z BADANIA SKONSOLIDOW ANEGO SPRAW OZDANIA
UZUPEŁNIAJ�CY OPINI�

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

z siedzib� w Słupsku
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Raport uzupełniaj�cy opini� z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.T.S. 
"PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007

7

8

14

15

CZ��	 D W SKA
NIKI EKONOM ICZNE 16

CZ��	 E 19

22

INFORM ACJE O POZYCJACH SPRAW OZDANIA 
FINANSOW EGO

CZ��	 A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GRUPY 
KAPITAŁOW EJ

CZ��	 C 

CZ��	 F OGÓLNE INFORM ACJE DOTYCZ�CE 
PRZEPROW ADZONEGO BADANIA ORAZ UW AGI 
KO�COW E

M ETODY KONSOLIDACJI ORAZ  DOKUM ENTACJA 
KONSOLIDACYJNA

CZ��	 B 

SPIS TRE�CI RAPORTU

OCENA SYSTEM U RACHUNKOW O�CI

W PROW ADZENIE
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Raport uzupełniaj�cy opini� z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.T.S. 
"PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007

*

*

77 129tys. zł

*

676tys. zł

*

-1 273 tys. zł

*

-6 471 tys. zł

*

RAPORT
UZUPEŁNIAJ�CY OPINI� Z BADANIA SKONSOLIDOW ANEGO SPRAW OZDANIA 

FINANSOW EGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.

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

dopuszczonychdo obrotu na Giełdzie Papierów W arto�ciowychw W arszawie. Zgodnie z art.

55ust. 6a ustawy z dnia 29wrze�nia 1994roku o rachunkowo�ci (Dz.U. z 2002r. Nr76, poz.

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

finansowe zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej

(MSSF) zatwierdzonymi przez Komisj� Europejsk�. 

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

dla W alnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczejjednostki dominuj�cejGrupy Kapitałowej

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

Nr ewidencyjny 10265/7564

skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok

obrotowy od 1stycznia do 31grudnia 2007r. wykazuj�ce wzrost kapitału

własnego o kwot�

wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2007r. do 31grudnia 2007

r. było przedmiotem naszego badania i uzyskało opini� z  zastrze�eniem.

skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazuj�cy zmniejszenie stanu

�rodków  pieni��nych o kwot�

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

Rewidenci Sp. z o.o., z siedzib� w Gda�sku przy ul. Starodworska 1, a jednostk� dominuj�c�

Grupy KapitałowejPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX"S.A. z siedzib� w

Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17a.

Uchwał� nrIII/2/2007 z dnia 29czerwca 2007r. Rada Nadzorcza Przetwórstwa Tworzyw

Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. na podstawie paragrafu 19 ust. 2 pkt. 7 statutu Spółki

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

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

rok 2007, zgodnie z art. 66ust. 4ustawy o rachunkowo�ci. Firma REW IT Ksi�gowi i Biegli

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

wpisanym na list� podmiotów uprawnionych pod numerem 101.

noty obja�niaj�ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Biegłego Rewidenta M ałgorzat� W ojnowsk�

skonsolidowany bilans sporz�dzony na dzie� 31grudnia 2007r., który

po stronie aktywów i pasywów zamyka si� sum�

skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od

1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazuj�cy strat� netto w wysoko�ci
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Raport uzupełniaj�cy opini� z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.T.S. 
"PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007

1.

Rejestracja podatkowa oraz statystyczna

NIP

7 7 0 7 0 3 3 0 8 

Liczba akcji Liczba głosów
W arto��

nominalna akcji
Udział w kapitale 

podstawowym
%  głosów na 

W ZA

772 776 772 776 3 863 880 35,94% 27,42%

223 030 445 770 1 115 150 12,75% 15,82%

23 060 445 720 115 300 12,75% 15,82%

223 060 445 720 1 115 300 12,53% 15,82%

143 890 143 890 719 450 6,69% 5,10%

1 385 816 2 253 876 6 929 080 80,66% 79,98%

Kapitał zakładowy wynosi 10.750.000,00 zł i dzieli si� na 2.150.000 akcji, ka�da o

warto�ci nominalnej 5,00 złotych.

Akcje Spółki notowane s� na Giełdzie Papierów W arto�ciowych w W arszawie.

Akcjonariuszami Spółki według stanu na dzie� 31 grudnia 2007 roku s�:

Razem

Anna i W ładysław 

Korzeniowscy

Do Krajowego Rejestru S�dowego została wpisana zgodnie z postanowieniem S�du

Rejonowego Gda�sk -Północ w Gda�sku, VIIIW ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

S�dowego z dnia 14 listopada 2002 roku pod numerem KRS 0000139210.

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

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

identyfikacyjny:

Podczas badania sprawozdania finansowego przedło�ono wypis z Krajowego Rejestru

S�dowego z dnia 3 kwietnia 2008 r.

839-00-23-940

W aldemar Pawlak

Akcje serii B w liczbie 668.000 akcji o warto�ci nominalnej 3.340.000,00 zł s�

uprzywilejowane co do głosu, ka�da akcja tejserii daje prawo do dwóch głosów na

W alnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jednostki Dominuj�cej.

CZ��	A -OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GRUPY
KAPITAŁOW EJ

Dane identyfikuj�ce Grup� Kapitałow� - jednostka dominuj�ca

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

ul. Lutosławskiego 17 a.

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

przed Notariuszem Radosławem Rynkiewiczem w Kancelarii Notarialnejw Słupsku w

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

Powy�ejprzedstawiono reprezentacj� akcjonariatu posiadaj�cego co najmniej5% głosów

na W alnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Absolute East W est Master 

Fund Limited

Akcjonariusz

Grzegorz Pawlak

Franciszek Preis

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

Kapitał własny jednostki dominuj�cej
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Raport uzupełniaj�cy opini� z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.T.S. 
"PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007

*

*

*

Andrzej Kosi�ski

Dariusz Str�czy�ski

W ładzami jednostki dominuj�cej s�: 

Ponadto w dniu 29 wrze�nia 2007 roku Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie

Akcjonariuszy (NW ZA)podj�ło uchwał� w sprawie emisji akcji zwykłychna okaziciela

serii F o warto�ci nominalnej5,00 zł ka�da w liczbie nie mniejszejni� 1 akcja i nie

wi�kszejni� 4.300.000,00 zł. NW ZA podj�ło jednocze�nie uchwał� o podwy�szeniu

kapitału zakładowego Spółki z kwoty 10.750.000,00 zł do kwoty nie ni�szej ni�

10.750.005,00 zł i nie wy�szej ni� 32.250.000,00 zł. NW ZA

upowa�niło Zarz�d Spółki do ustalenia ceny emisyjnejakcji serii F oraz dokonania

czynno�ci maj�cych na celu dopuszczenie akcji do notowa� na rynku regulowanym.

Korzystaj�c z przysługuj�cego uprawnienia Zarz�d Spółki ustalił cen� emisyjn� akcji na

10,00 złotych. 
Podwy�szenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane postanowieniem S�du z dnia

5 marca 2008 roku. Po rejestracji akcji serii F kapitał zakładowy Spółki wynosi

22.031.000,00 zł i dzieli si� na 4.406.140 akcji o warto�ci nominalnej 5,00 zł ka�da. 

Zarz�d.

Sławomir Kami�ski

Zmiany w strukturze własno�ci kapitału w trakcie roku obrotowego nast�puj� w ramach

transakcji przeprowadzanychna Giełdzie Papierów W arto�ciowych, na którejnotowane s�

akcje jednostki dominuj�cej Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

"PLAST-BOX" S.A.

W alne Zgromadzenie,

Skład Rady Nadzorczej do dnia 21 wrze�nia 2007 r. był nast�puj�cy:

Rada Nadzorcza,

Cezary Nowosad

Przewodnicz�cy

Skład Rady Nadzorczejw okresie od 21 wrze�nia 2007 r. do 21 maja 2008 r. był

nast�puj�cy:

Antoni Taraszkiewicz Przewodnicz�cy

Członek Rady

Członek Rady od 29.06.2007 r.Jerzy Krajewski

Członek Rady
Sylwester W ojewódzki Członek Rady

Eryk Karski

Członek Rady do 29.06.2007 r.

Sylwester W ojewódzki Członek Rady

Członek Rady

Dariusz Str�czy�ski

Eryk Karski

Skład Rady Nadzorczejw okresie od 21 maja 2008 r. do dnia wydania opinii był

nast�puj�cy:

Antoni Taraszkiweicz

Członek Rady

Jerzy Krajewski

Przewodnicz�cy
Członek Rady

Członek Rady
Członek Rady

Sylwester W ojewódzki

Antoni Taraszkiewicz

Dariusz Str�czy�ski Członek Rady

Członek Rady
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Raport uzupełniaj�cy opini� z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.T.S. 
"PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007

- suma bilansowa wynosiła:

- wynik finansowy - zysk netto wynosił:

- zwi�kszenie kapitału własnego wynosiło:

- zmniejszenie stanu �rodków pieni��nych wynosiło:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy poprzedzaj�cy rok badany, tj. za

okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wyra�aj�ce si�:                                                 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominuj�cejsporz�dzone zostało na dzie�

31 grudnia 2007 r. i obejmowało rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do

31 grudnia 2007 r., gdzie:

Prezes Zarz�du
Franciszek Preis Członek Zarz�du

2 869tys. zł

zostało zatwierdzone uchwał� W alnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jednostki

dominuj�cej nr 8 z dnia 29 czerwca 2007 r.

2 869tys. zł

 - sum� bilansow� po stronie aktywów i pasywów   

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
poprzedzaj�cy rok badany:

Sprawozdanie finansowe za rok 2007 zostało zbadane przez REW IT Ksi�gowi i Biegli

Rewidenci Sp. z o.o. i uzyskało opini� z zastrze�eniem.

Grzegorz Pawlak Członek Zarz�du

Prezes Zarz�du

Dariusz W ilczy�ski

W aldemar Pawlak Członek Zarz�du
Członek Zarz�du

W aldemar Pawlak

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 zostało opublikowane w Monitorze

Polskim B Nr 220 z dnia 18 lutego 2008 r.

77 473tys. zł

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy poprzedzaj�cy rok badany tj. za okres od

1stycznia 2006r. do 31grudnia 2006r. zostało zbadane przez firm� REW IT Ksi�gowi i

Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzib� w Gda�sku i uzyskało opini� bez zastrze�e� z

uzupełniaj�cym obja�nieniem.

Do składania o�wiadcze� w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch

członków zarz�du albo jednego członka zarz�du ł�cznie z prokurentem.

Skład Zarz�du do dnia 21wrze�nia 2007 r. był nast�puj�cy:

Zarz�d Spółki jest 3 osobowy

Grzegorz Pawlak

Skład Zarz�du w okresie od 21 wrze�nia 2007 r. do dnia wydania opinii był nast�puj�cy:

-10 tys. zł

-7 541tys. zł

 - strat� netto   

63 286 tys. zł
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2.

3.

4.

5.

Jednostka dominuj�ca:

- "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. z siedzib� w Czernichowie na Ukrainie,

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

- "PLAST-BOX DEVELOPMENT" Sp. z o.o. z siedzib� w Słupsku.

- "PLAST-BOX APARTMENTS" Sp. z o.o. z siedzib� w Słupsku.

W edługstanu na dzie� 31grudnia 2007roku nast�puj�ce jednostki wchodz�ce w skład

Grupy Kapitałowej zostały obj�te konsolidacj�:

Jednostki obj�te skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

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

Dane identyfikuj�ce podmiot uprawniony przeprowadzaj�cy badanie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowejsporz�dzonego na
dzie 31 grudnia 2007 r.

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

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

2007roku zostało zbadane przez REW ITKsi�gowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., podmiot

uprawniony do badania sprawozda� finansowych wpisany na list� podmiotów

uprawnionych pod numerem 101. Biegły rewident wydał o nim opini� z zastrze�eniem.

Sprawozdania finansowe jednostek zale�nych za rok obrotowy ko�cz�cy si� 31 grudnia

2007 roku nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

 - REW IT Ksi�gowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. ul. Starodworska 1, 80-137 Gda�sk

- nr ewidencyjny podmiotu uprawnionego: 101

- w dodatkowych informacjach i obja�nieniach ujawniono wszelkie ewentualne

wierzytelno�ci warunkowe i zdarzenia, jakie nast�piły po dacie 31 grudnia 2007 r., a

mog�ce wpłyn�� na rzetelno�� i prawidłowo�� skonsolidowanego sprawozdania

finansowego oraz wszelkie obci��enia nie uj�te w ksi�gach, jak i por�czenia, gwarancje,

tytuły egzekucyjne, weksle itp.,

- nazwisko i numer ewidencyjny biegłego rewidenta, odpowiedzialnego za

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego - Małgorzata W ojnowska Nr

ewidencyjny 10265/7564.
-podmiot uprawniony, jak równie� biegły rewident stwierdzaj�, �e spełniaj� warunki do

wyra�enia bezstronnej i niezale�nej opinii o sprawozdaniu finansowym Grupy

Kapitałowej, w rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowo�ci;

- podstawa przeprowadzenia badania:

   umowa nr 23/B/07 zawarta w dniu 28 sierpnia 2007 roku.

O�wiadczenie Zarz�du jednostki dominuj�cej i dost�pno�� danych
Zarz�d jednostki dominuj�cejPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych"PLAST-BOX"S.A. w

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

-skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowejna dzie� 31grudnia 2007r.

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

rzetelno�� i prawidłowo�� danych uj�tych w ksi�gach badanego okresu,
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6.

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

danych wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok badany.

W trakcie badania sprawozdania finansowego jednostka dominuj�ca Grupy Kapitałowej

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

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

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

poza systemem rachunkowo�ci.

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

12



Raport uzupełniaj�cy opini� z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.T.S. "PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007

Lp. Siedziba
Przedmiot 

przedsi�biorstwa

Charakter 
powi�zania 

kapitałowego

Zastosowan
a metoda 

konsolidacji

W arto��
udziałów wg 
ceny nabycia

Suma 
bilansowa

Procent 
posiadanego 

kapitału 
zakłdowego

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów na 
walnym 

zgromadzeniu

W arto��
przychodów 

netto *

1.
Czernichów, 

Ukraina

produkcja artykułów 

masy plastikowej

jednostka 

zale�na
pełna 5.285 tys. zł 7.865 tys. zł 100,00% 100,00% 10.974 tys. zł

2.
Słupsk, 

Polska

produkcja opakowa� z 

tworzyw sztucznych, 

wykonywanie instalacji 

budowlanych, kupno i 

sprzeda� nieruchomo�ci 

na własny rachunek

jednostka 

zale�na
pełna  9.250 tys. zł** 

 11.323 tys. 

zł 
100,00% 100,00%  0 tys. zł 

3.
Słupsk, 

Polska

kupno i sprzeda�

nieruchomo�ci na 

własny rachunek

jednostka 

zale�na
pełna 9.050 tys. zł 9.001 tys. zł 100,00% 100,00% 0 tys. zł

** Zgodnie z aktem notarialnym (Rep. A nr10103/2007)z dnia 7 grudnia 2007 r., Jednostka dominuj�ca P.T.S. "Plast-Box"S.A. wniosła aportem nieruchomo�� o

warto�ci 1.590tys. zł w zamian za udziały Spółki "PLAST-BOX DEVELOPMENT"Sp. z o.o. Na dzie� bilansowy w/w udziały nie zostały zarejestrowane (postanowienie

S�du w sprawie podwy�szenia kapitału wydane zostało dnia 7 maja 2008 r.)

UDZIAŁY I AKCJE W  INNYCH PODM IOTACH

Nazwa jednostki

PLAST-BOX 

UKRAINA S.p. z o.o.

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

PLAST-BOX 

DEVELOPMENT 

Sp. z o.o.

PLAST-BOX 

APARTMENTS Sp. 

z o.o.
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*

*

*

jednostki dominuj�cej i jednostek zale�nych.

1) bilansów,

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

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

obj�tymi konsolidacj�,

W ył�czenia konsolidacyjne

Sporz�dzaj�c skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa pomin�ła

korekt� konsolidacyjn� na kwot� 538tys. zł, zawy�aj�c wynik finansowy roku badanego

o 538tys. zł. W przypadku uj�cia tejkorekty konsolidacyjnejwarto�� kapitału własnego

Grupy Kapitałowejnie uległaby zmianie, jednak�e wynik finansowy za rok badany byłby

ni�szy, za� wynik za lata ubiegłe byłby wy�szy o podan� kwot�.

CZ��	 B - M ETODY KONSOLIDACJI ORAZ
DOKUM ENTACJA KONSOLIDACYJNA

2) rachunków zysków i strat,

3) rachunków przepływów pieni��nych,

4) zestawie� zmian w kapitale własnym,

M etody konsolidacji

W szystkie Jednostka zale�ne wł�czone do konsolidacji zostały uj�te w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metod� pełn�.

Metoda konsolidacji pełnejpolega na sumowaniu w pełnejwarto�ci, poszczególnych

pozycji odpowiednich sprawozda� finansowych jednostki dominuj�cejoraz jednostek

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

Przy stosowaniu metody konsolidacji pełnej, w pierwszejkolejno�ci zsumowano kwoty

poszczególnych pozycji:

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

konsolidacyjne, o których mowa w MSR 27.

W toku konsolidacji dokonano w sposób prawidłowy odpowiednichistotnychwył�cze�

w zakresie wzajemnychtransakcji dokonanychpomi�dzy jednostkami konsolidowanymi

metod� pełn�.

niezrealizowane z punktu widzenia Grupy Kapitałowej zyski zawarte w

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

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

W ył�czona została równie� warto�� udziałów posiadanych przez jednostk� dominuj�c�.

Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wył�czone zostały ponadto wszystkie

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

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

przez poszczególne spółki na potrzeby konsolidacji, a w szczególno�ci dotycz�cych

wył�cze� z tytułu korekt konsolidacyjnych. Informacje te zostały uzgodnione pomi�dzy

spółkami.

Na dzie� 31 grudnia 2007 roku nie przeprowadzono testów na utrat� warto�ci

ujawnionejwarto�ci firmy. Zgodnie z o�wiadczeniem Zarz�du Grupy Kapitałowej

planowany rozwójdziałalno�ci prowadzonejprzez jednostk� zale�n� nie spowoduje

konieczno�ci dokonywania odpisów aktualizuj�cych deprecjonuj�cych warto�� firmy. 

CZ��	 C - OCENA SYSTEM U RACHUNKOW O�CI
Opis stosowanych zasad rachunkowo�ci oraz zmian w polityce rachunkowo�ci

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

finansowego na dzie� 31 grudnia 2007 r. wynikaj� z zapisów zawartych w

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

Sprawozdawczo�ci Finansowejoraz zwi�zanych z nimi interpretacji ogłoszonych w

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

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

podstawie przepisów wykonawczych.

Dokumentacja konsolidacyjna

W arto�� firmy z konsolidacji oraz jej odpisy

W arto�� firmy z konsolidacji podlega zgodnie z MSSF 3testom na utrat� warto�ci w

oparciu o plany oraz wypracowane wyniki spółki generuj�cej warto�� firmy z

konsolidacji. Testy dokonywane s� raz w roku z uwagi na brak aktywnego rynku oraz

brak mo�liwo�ci wiarygodnego oszacowania warto�ci godziwej warto�ci firmy z

konsolidacji.

W notach obja�niaj�cych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok

ko�cz�cy si� 31 grudnia 2007 roku Zarz�d jednostki dominuj�cejprzedstawił zasady

(polityk�) rachunkowo�ci oraz metody prezentacji danych finansowych Grupy

Kapitałowej.
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Lp. W yszczególnienie

Rentowno��  maj�tku (w % )

wynik finansowy netto

suma aktywów

Rentowno�� kapitału własnego (w % )

wynik finansowy netto

kapitał własny

Rentowno�� sprzeda�y netto (w % )

wynik finansowy netto

przychody ze sprzeda�y

W ska�nik płynno�ci  finansowej - I

maj�tek obrotowy* ogółem
zobowi�zania krótkoterminowe**

W ska�nik płynno�ci  finansowej - II

maj�tek obrotowy* ogółem - zapasy

zobowi�zania krótkoterminowe**

-0,02%

1,30 1,35

Działalno�� gospodarcz� Grupy Kapitałoweji jejwynik oraz sytuacj� maj�tkow� i
finansow� za okres obj�ty badaniem w porównaniu z okresem poprzednim
charakteryzuj� przedstawione w�złowe wska�niki:

3.

1,08% -0,02%

1.

2007 r. 2006 r.

-0,03%

0,88%

2.

1,93%

4.

5.

0,68 0,84

CZ��	 D - W SKA
NIKI EKONOM ICZNE

16

zobowi�zania krótkoterminowe**

W ska�nik płynno�ci  finansowej - III

inwestycje krótkoterminowe

zobowi�zania krótkoterminowe**

Unieruchomienie �rodków (w % )
maj�tek trwały

warto�� aktywów

Stopa zadłu�enia (w % )
zobowi�zania ogółem

warto�� aktywów

Pokrycie maj�tku trwałego kapitałem własnym (% )

kapitały własne
maj�tek trwały

W ska�nik "złotej reguły bilansowej" (w % )
kapitały stałe

maj�tek trwały

*

**

6.

0,11 0,44

99,30%

54,50%

64,82% 57,86%

8.

zobowi�zania krótkoterminowe nie obejmuj� zobowi�za� z tytułu dostaw i usług powy�ej 12 miesi�cy

nale�no�ci krótkoterminowe nie obejmuj� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług powy�ej 12 miesi�cy

10.
112,56% 118,77%

9.
70,18%

42,54%

7.

16



Raport uzupełniaj�cy opini� z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.T.S. 
"PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007

Graficzne uj�cie wybranych wska�ników ekonomicznych
W ska�niki rentowno�ci /deficytowo�ci /pkt. 1, 2, 3/

W ska�niki płynno�ci finansowej /pkt. 4, 5, 6/

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2007 r. 2006 r.

0,88%

-0,02%

1,93%

-0,03%

1,08%

-0,02%

Rentowno��  maj�tku (w %)

Rentowno�� kapitału własnego (w %)

Rentowno�� sprzeda�y netto (w %)

1,20

1,40

1,30 1,35

0,84

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2007 r. 2006 r.

0,68

0,84

0,11

0,44

W ska�nik płynno�ci  finansowej -I

W ska�nik płynno�ci  finansowej -II

W ska�nik płynno�ci  finansowej -III
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1. Komentarz do zaprezentowanych wielko�ci wska�ników

2.

W badanym okresie Grupa Kapitałowa wypracowała dodatni wynik finansowy,co

wpłyn�ło na ukształtowanie si� wska�ników rentowno�ci w nast�puj�cych

warto�ciach:rentowno��maj�tku wzrosła z -0,02% w 2006r. do 0,88%,rentowno��

kapitału własnego wzrosła z -0,03% w 2006r. do 1,93% w 2007r.,oraz rentowno��

sprzeda�y netto wzrosła z -0,02% w 2006 r. do 1,08% w 2007 r.

Wska�niki płynno�ci kształtowały si� nast�puj�co:wska�nik płynno�ci bie��cej1,30

(1,35 w 2006 r.),wska�nik płynno�ci szybkiej0,68 (0,84 w 2006 r.),wska�nik

płynno�ci gotówkowej 0,11 (0,44 w 2006 r.).

Na sytuacj� finansow� Grupy Kapitałowejna dzie� bilansowy wpłyn�ły nast�puj�ce

zjawiska, które znajduj� odzwierciedlenie w istotnych zmianach podstawowych

wska�ników ekonomicznych:

W roku 2007nast�pił wzrost przychodów netto ze sprzeda�y o kwot� 9.056tys. zł w

porównaniu do poprzedniego okresu,to jest o 16,87%. Jednocze�nie koszt własny

sprzeda�y wzrosł o 7.480 tys. zł to jest o 16,95% w stosunku do roku 2006.

Najwi�ksz� pozycj� kosztów działalno�ci operacyjnej stanowiły koszty zu�ycia

materiałów i energii 40.197 tys. zł (38.192 tys. zł w poprzednim roku).

W bie��cym okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa wypracowała mar�� na

sprzeda�y wyrobów,liczon� w stosunku do kosztu wytworzenia w wysoko�ci 21,03%

(w poprzednim okresie 20,74%).

Działalno��Grupy Kapitałowejfinansowana jest w 45,50% przez kapitał własny

(57,46% w poprzednim okresie). W strukturze bilansu aktywa trwałe stanowi� 64,82%

sumy bilansowej (57,86% w poprzednim okresie).

W stosunku do roku ubiegłego suma bilansowa Grupy Kapitałowejzwi�kszyła si� o

13.843tys. zł. Najwi�kszy przyrost po stronie aktywów zanotowany został w pozycji

rzeczowe aktywa trwałe. Po stronie pasywów najwi�ksze przyrosty dotyczyły pozycji

długoterminowych kredytów i po�yczek.

Aktywa obrotowe stanowi� 35,18% sumy bilansowej(w poprzednim okresie 42,14%),

w tym �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 2,98% (w poprzednim okresie 13,85%).

Komentarz do mo�liwo�ci kontynuacji działalno�ci w roku
nast�puj�cym po roku badanym

W edług informacji o Grupie Kapitałowejuzyskanych w oparciu o przeprowadzone

badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, uzupełnione o informacje

dodatkow�, o�wiadczenie Zarz�du jednostki dominuj�cej, jak równie� sporz�dzon�

analiz�, naszym zdaniem nie stwierdzamy zagro�e� dla mo�liwo�ci kontynuowania

przez badan� Grup� Kapitałow� działalno�ci w roku nast�puj�cym po roku badanym.
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W arto�� firmy jednostek podporz�dkowanych
sumy bilansowej

sumy bilansowej

sumy bilansowej

sumy bilansowej

W wyniku nabycia udziałów w jednostce zale�nejw 2006roku powstała warto�� firmy

w wysoko�ci 580tys. zł. Na dzie� 31grudnia 2007roku nie przeprowadzono testów

na utrat� warto�ci ujawnionejwarto�ci firmy. Zgodnie z o�wiadczeniem Zarz�du

Grupy Kapitałowejplanowany rozwój działalno�ci prowadzonej przez jednostk�

zale�n� nie spowoduje konieczno�ci dokonywania odpisów aktualizuj�cych

deprecjonuj�cych warto�� firmy.

W arto�� zaprezentowana w bilansie odnosi si� do warto�� firmy powstałejw wyniku

nabycia udziałów spółki "PLAST-BOX DEVELOPMENT"Sp. z o.o. w grudniu 2006

roku (kwota 580 tys zł)oraz warto�� firmy powstała w wyniku nabycia udziałów

spółki "PLAST-BOX APARTMENTS" Sp. z o.o. (kwota 49 tys zł).

stanowi 0,82%

CZ��	 E - INFORM ACJE O POZYCJACH 
SPRAW OZDANIA FINANSOW EGO

Poni�ej prezentujemy istotne pozycje sprawozdania finansowego:

E.I. BILANS - AKTYWA

629tys. zł

Zarz�d Spółki potwierdził w swoim o�wiadczeniu, �e wszelkie nale�no�ci z tytułu

dostaw, których windykacja jest zagro�ona zostały obj�te odpisami aktualizuj�cymi. 

stanowi� 13,80%

Zapasy w kwocie

Rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 48 400 tys. zł

W zrost warto�ci pozycji bilansowej w stosunku do poprzedniego okresu

spowodowany jest m.in. zakupem gruntu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej zgodnie z 

aktem notarialnym z dnia 19 grudnia 2007 roku (Rep. A numer11772/2007)oraz

nabyciem maszyn i urz�dze� przez jednostk� dominuj�c� o warto�ci 8.879 tys. zł.

stanowi� 76,48%

10 640 tys. zł

16,69%stanowi�

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług

Na warto�� zapasów ogółem składaj� si� materiały o warto�ci 5.696tys. zł (w 2006r.

o warto�ci 3.583 tys. zł), produkty gotowe o warto�ci 6.795 tys. zł (w 2006 r. o

warto�ci 6.243 tys. zł), towary o warto�ci 198 tys. zł (w 2006 r. o warto�ci 219 tys. zł).

Zarz�d Spółki potwierdził w swoim o�wiadczeniu, �e nie istniej� przesłanki

wskazuj�ce na utrat� warto�ci u�ytkowejzapasów znajduj�cych si� w magazynach

Spółki. W okresie obj�tym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonywała

odpisów aktualizuj�cych warto�ci zapasów. 

12 874 tys. zł
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Kapitał własny
sumy bilansowej

sumy bilansowej

Zobowi�zania krótkoterminowe
sumy bilansowej

35 090 tys. zł

Pozycj� bilansow� kształtuj�: 

10 750 tys. zł

25 070 tys. zł

Kapitał podstawowy

Niepodzielony wynik finansowy

20 853 tys. zł

21 186 tys. zł

stanowi�

E.II.

stanowi 45,50%

Pozostały kapitał zapasowy

BILANS - PASYWA

27,04%

Kapitały rezerwowe

stanowi� 27,47%

Ró�nice kursowe z konsolidacji -1 837 tys. zł

W ynik finansowy roku obrotowego

Na kwot� wykazan� w bilansie składaj� si� głównie kredyty i po�yczki w kwocie

18.789 tys. zł (w poprzednim roku obrotowym 4.255 tys. zł)oraz zobowi�zania z

tytułu leasingów w kwocie 1.677 tys. zł (w poprzednim roku obrotowym 2.199 tys. zł).

Szczegółowe zestawienie zabezpiecze� ustanowionych na powy�szych kredytach i

po�yczkach zostało zaprezentowane w dodatkowych informacjach i obja�nieniach,

stanowi�cych integraln� cz��� sprawozdania finansowego.

651 tys. zł

676 tys. zł

Zobowi�zania długoterminowe

W dniu 29 wrze�nia 2007 roku Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy

(NW ZA)podj�ło uchwał� w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F o

warto�ci nominalnej5,00zł ka�da w liczbie nie mniejszejni� 1akcja i nie wi�kszej

ni� 4.300.000,00zł. NW ZA podj�ło jednocze�nie uchwał� o podwy�szeniu kapitału

zakładowego Spółki z kwoty 10.750.000,00zł do kwoty nie ni�szejni� 10.750.005,00

zł i nie wy�szejni� 32.250.000,00zł. NW ZA upowa�niło Zarz�d Spółki do ustalenia

ceny emisyjnejakcji serii Foraz dokonania czynno�ci maj�cychna celu dopuszczenie

akcji do notowa� na rynku regulowanym. Korzystaj�c z przysługuj�cego uprawnienia

Zarz�d Spółki ustalił cen� emisyjn� akcji na 10,00 złotych. 

Podwy�szenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane postanowieniem S�du w

dniu 5marca 2008roku. Po rejestracji akcji serii Fkapitał zakładowy spółki wynosi

22.031 tys. zł i dzieli si� na 4.406.140 akcji o warto�ci nominalnej 5,00 zł ka�da. 

Szczegółowe zmiany w kapitale własnym Grupy Kapitałowejw roku badanym zostały

przedstawione w dodatkowych informacjach i obja�nieniach, b�d�cych integraln�

cz��ci� sporz�dzanego przez Grup� Kapitałow� skonsolidowanego sprawozdania

finansowego.

-220 tys. zł
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Na kwot� wykazan� w bilansie składaj� si� głównie zobowi�zania z tytułu dostaw i

usługw kwocie 10.084tys. zł (w poprzednim roku obrotowym 9.394tys. zł), kredyty i

po�yczki w kwocie 3.723 tys. zł (w poprzednim roku obrotowym 7.791 tys. zł),

zobowi�zania z tytułu leasingów w kwocie 973tys. zł (w poprzednim roku obrotowym

1.049tys. zł)oraz pozostałe zobowi�zania krótkoterminowe w kwocie 5.023tys. zł (w

poprzednim roku obrotowym 681 tys. zł).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Główn� pozycj� pozostałychzobowi�za� krótkoterminowychstanowi zobowi�zanie z

tytułu podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki "PLAST-BOX DEVELOPMENT"

Sp. z o.o. W dniu 23sierpnia 2007roku została podj�ta uchwała przez Przetwórstwo

Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. o podwy�szeniu kapitału zakładowego

"PLAST-BOX DEVELOPMENT"Sp. z o.o. z kwoty 7.660tys. zł o kwot� 2.703tys.

zł poprzez utworzenie 5.406nowychudziałów o warto�ci nominalnej500zł ka�dy.

Udziały w podwy�szonym kapitale zakładowym zostały obj�te przez osoby fizyczne,

które wniosły aport w postaci nieruchomo�ci. Podwy�szenie kapitału zakładowego nie

zostało zarejestrowane do dnia bilansowego. Po zarejestowaniu powy�szych zmian

Emitent posiada 77,39% udziałów w spółce zale�nej "PLAST-BOX

DEVELOPMENT" Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych pozycji rachunku zysków i start

zostały zaprezentowane w dodatkowych informacjach i obja�nieniach, b�d�cych

integraln� cz��ci� sporz�dzanego przez Grup� Kapitałow� skonsolidowanego

sprawozdania finansowego.

E.III.
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CZ��	 F - OGÓLNE INFORM ACJE DOTYCZ�CE 
PRZEPROW ADZONEGO BADANIA ORAZ UW AGI 

KO�COW E

Skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych

W wyniku przeprowadzonego badania skonsolidowanego rachunku przepływów

pieni��nychza okres od 1stycznia do 31grudnia 2007roku, stwierdza si� zmian� stanu

�rodków pieni��nych – zmniejszenie o kwot� 6.471 tys. zł.

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

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

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

W wyniku przeprowadzonego badania "Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale

własnym" stwierdza si� zmian� kapitałów własnych –  zmniejszenie o kwot� 1.273 tys. zł.

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

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

Noty obja�niaj�ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Noty obja�niaj�ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy

zako�czony 31grudnia 2007roku zostały sporz�dzone we wszystkichistotnychaspektach

zgodnie z zasadami (polityk�) rachunkowo�ci, wynikaj�cymi z Mi�dzynarodowych

Standardów Rachunkowo�ci, Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci

Finansowejoraz zwi�zanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporz�dze�

Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tychStandardach–stosownie do

wymogów Ustawy o rachunkowo�ci i wydanych na jej podstawie przepisów

wykonawczych, a tak�e zgodnie z wymogami Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19

pa�dziernika 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr. 209 poz. 1744)w sprawie informacji

bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych. 

Ocena przedło�onego sprawozdania z działalno�ci Grupy Kapitałowejza rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

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

uwzgl�dnia, we wszystkichistotnychaspektach, informacje, o którychmowa w art. 49ust.

2 i 3 ustawy o rachunkowo�ci oraz wymagane przepisami Rozporz�dzenia Ministra

Finansów z dnia 19pa�dziernika 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr. 209poz. 1744)w sprawie

informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

warto�ciowych. Informacje finansowe w nim zawarte s� zgodne z informacjami

przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym.
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1.

2.

REW IT Ksi�gowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. 

80-137 Gda�sk, ul. Starodworska 1

Ponadto w wyniku nabycia udziałów w jednostce zale�nejw 2006roku powstała warto��

firmy w wysoko�ci 580tys. zł. Na dzie� 31grudnia 2007roku nie przeprowadzono testów

na utrat� warto�ci ujawnionejwarto�ci firmy. Zgodnie z o�wiadczeniem Zarz�du Grupy

Kapitałowejplanowany rozwójdziałalno�ci prowadzonejprzez jednostk� zale�n� nie

spowoduje konieczno�ci dokonywania odpisów aktualizuj�cychdeprecjonuj�cychwarto��

firmy. 

Nr ewidencyjny 10265/7564 Nr ewidencyjny 8038/202

Niniejsze opracowanie zawiera:

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

Raport zawieraj�cy si� na stronach od 5 do 23 kolejno ponumerowanych

parafowanych przez biegłego rewidenta.

Gda�sk, dnia 5 czerwca 2008 r.

Spółka wpisana na list� podmiotów uprawnionych do badania sprawozda� finansowych pod numerem 101

M ałgorzata W ojnowska Lucyna W itek
Biegły Rewident Biegły Rewident

Prezes Zarz�du

REW IT Ksi�gowi i Biegli Rewidenci         

Sp. z o.o.

Sporz�dzaj�c skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa pomin�ła

korekt� konsolidacyjn� na kwot� 538tys. zł, zawy�aj�c wynik finansowy roku badanego o

538 tys. zł. W przypadku uj�cia tejkorekty konsolidacyjnejwarto�� kapitału własnego

Grupy Kapitałowejnie uległaby zmianie, jednak�e wynik finansowy za rok badany byłby

ni�szy, za� wynik za lata ubiegłe byłby wy�szy o podan� kwot�.

W oparciu o przeprowadzone badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

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

sporz�dzonego na dzie� 31 grudnia 2007 roku stwierdzili�my, �e:
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