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PRZETW ÓRSTW O TW ORZYW  SZTUCZNYCH
"PLAST - BOX" S.A.

O P I N I A
NIEZALE�NEGO

BIEGŁEGO REW IDENTA

Sporz�dzona dla W alnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

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

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

-7 541 tys. zł
dodatkowe informacje i obja�nienia.

2 869 tys. zł

wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2007 r., który po stronie

aktywów i pasywów zamyka si� sum�

77 473 tys. zł

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

Biegłych Rewidentów w Polsce.

zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 

2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazuj�ce wzrost kapitału własnego                              

o  kwot�

rachunek zysków istrat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r.

do 31 grudnia 2007 r. wykazuj�cy zysk netto w wysoko�ci     

2 869 tys. zł

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili�my stosownie do postanowie�:

z siedzib�
w Słupsku,

Za sporz�dzenie tego sprawozdania finansowego odpowiedzialno�� ponosi Zarz�d

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX"S.A. Naszym zadaniem było zbadanie i

wyra�enie opinii o rzetelno�ci, prawidłowo�ci i jasno�ci tego sprawozdania finansowego

oraz prawidłowo�ci ksi�g rachunkowych stanowi�cych podstaw� jego sporz�dzenia.

rachunek przepływów pieni��nych za rok obrotowy od 1 stycznia

2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazuj�cy zmniejszenie stanu �rodków

pieni��nych o kwot�

 ul. Lutosławskiego 17 A

Przeprowadzili�my badanie zał�czonego sprawozdania finansowego Przetwórstwa Tworzyw

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

składa si�:



Opinia Niezale�nego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego P.T.S. "PLAST - BOX" S.A. 
za rok obrotowy 2007

Badanie sprawozdania finansowego 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

Spółk� zasad (polityki) rachunkowo�ci i znacz�cych szacunków, sprawdzenie - w

przewa�aj�cejmierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów ksi�gowych, z których

wynikaj� liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i cało�ciow� ocen�

sprawozdania finansowego.

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

opinii.

Dnia 7 grudnia 2007 r. Spółka P.T.S. "Plast-Box"S.A. wniosła aportem nieruchomo�� o

warto�ci 1.590 tys. zł w zamian za udziały Spółki "PLAST-BOX DEVELOPMENT"Sp.

z o.o. Na dzie� bilansowy w/w udziały nie zostały jeszcze zarejestrowane (postanowienie

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

W arto�� wniesionego aportu została przeszacowana zgodnie z wycen� rzeczoznawcy

maj�tkowego, sporz�dzon� na dzie� 29 grudnia 2006 r. Celem wyceny, okre�lonym w

operacie szacunkowym było okre�lenie rynkowejwarto�ci nieruchomo�ci dla potrzeb

decyzji deweloperskich. Nie ma wystarczaj�cejpewno�ci, �e warto�� wyceny tych

nieruchomo�ci przyj�ta przez Spółk� nie ró�niłaby si� w sposób istotny od wyceny

sporz�dzonejna dzie� zawarcia umowy wniesienia aportu. Ponadto zwracamy uwag�, �e

metodologia ustalania warto�ci nieruchomo�ci dla potrzeb decyzji deweloperskich mo�e

ró�ni� si� w sposób istotny od metodologii ustalania warto�ci godziwejnieruchomo�ci

wnoszonej jako aport.

W 2007 roku Spółka nabyła udziały w nowo zawi�zanej spółce "PLAST-BOX

APARTMENTS"Sp. z o.o. o warto�ci 9.050 tys. zł. Podmiot został zarejestrowany w

dniu 18grudnia 2007 roku. Zgodnie z aktem notarialnym (Rep. A nr 9918/2007)z dnia 5

grudnia 2007 r. P.T.S. "PLAST-BOX"S.A. wniosła aportem własne nieruchomo�ci o

ł�cznejwarto�ci ksi�gowej5.401 tys. zł, które zostały przeszacowane do warto�ci 8.999

tys. zł.

Nadwy�ka warto�ci godziwejnad ksi�gow� warto�ci� wniesionych aportem �rodków

trwałych w kwocie 3.598tys. zł została odniesiona w pozostałe przychody operacyjne i

decyduj�co wpłyn�ła na wynik finansowy Spółki. 

W arto�� wniesionego aportu została przeszacowana zgodnie z wycen� rzeczoznawcy

maj�tkowego, sporz�dzon� na dzie� 1 grudnia 2006 r. Celem wyceny, okre�lonym w

operacie szacunkowym było okre�lenie warto�ci rynkowejwycenianych nieruchomo�ci

jako zabezpieczenia zobowi�za� kredytowych. Nie ma wystarczaj�cejpewno�ci, �e

warto�� wyceny tych nieruchomo�ci przyj�ta przez Spółk� nie ró�niłaby si� w sposób

istotny od wyceny sporz�dzonejna dzie� zawarcia umowy wniesienia aportu. Ponadto

zwracamy uwag�, �e metodologia ustalania warto�ci nieruchomo�ci przedstawionych jako

zabezpieczenie zobowi�za� kredytowych mo�e ró�ni� si� od metodologii ustalania

warto�ci godziwej nieruchomo�ci wnoszonej jako aport.
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Opinia Niezale�nego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego P.T.S. "PLAST - BOX" S.A. 
za rok obrotowy 2007

a/

b/

c/

Biegły Rewident

Spółka wpisana na list� podmiotów uprawnionych do badania sprawozda� finansowych 

pod numerem 101

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

Numer ewidencyjny 10265/7564

80-137 Gda�sk, ul. Starodworska 1

Gda�sk, dnia 5 czerwca 2008 r.

Biegły Rewident    

Numer ewidencyjny 8038/202

M ałgorzata W ojnowska Lucyna W itek

Prezes Zarz�du

REW IT Ksi�gowi i Biegli Rewidenci

Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

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

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

Zwracamy uwag� na fakt, i� prezentowane sprawozdanie jest sprawozdaniem

jednostkowym, które nie mo�e by� jedyn� podstaw� oceny sytuacji finansowej i

maj�tkowejSpółki, która jest podmiotem dominuj�cym w Grupie Kapitałowej. Oprócz

sprawozdania jednostkowego Spółka sporz�dza równie� skonsolidowane sprawozdanie

finansowe według Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej.

Sprawozdanie z działalno�ci Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49ust. 2 i ust. 3

ustawy o rachunkowo�ci oraz Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19pa�dziernika

2005 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. z 2005r. Nr 209, poz. 1744), a zawarte w

nim informacje, pochodz�ce ze zbadanego sprawozdania finansowego, s� z nim zgodne.

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

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

przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. z 2005r. Nr 209,

poz. 1744),

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

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

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

oraz zwi�zanych z nimi interpretacjami 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 oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksi�g rachunkowych,

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji

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

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

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

Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej zatwierdzonymi

przez Uni� Europejsk�,
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Raport uzupełniaj�cy opini� z badania sprawozdania finansowego P.T.S. "PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007

RAPORT

od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

 ZA OKRES 

 Z BADANIA SPRAW OZDANIA FINANSOW EGO
UZUPEŁNIAJ�CY OPINI�

w Słupsku,  ul. Lutosławskiego 17 A

PRZETW ÓRSTW O TW ORZYW  SZTUCZNYCH
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Raport uzupełniaj�cy opini� z badania sprawozdania finansowego P.T.S. "PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007
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Raport uzupełniaj�cy opini� z badania sprawozdania finansowego P.T.S. "PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007

*

*

*

*

*

*

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

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

dokonała - zgodnie z paragrafem 1 ww. 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.

2 869 tys. zł

Sprawozdanie finansowe na dzie� 31 grudnia 2007 r. było przedmiotem badania i uzyskało

opini� z zastrze�eniem.

Badanie wst�pne i zasadnicze zostało przeprowadzone w siedzibie Spółki Przetwórstwo

Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. zgodnie z umow� zawart� pomi�dzy REW IT

Ksi�gowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzib� w Gda�sku, ul. Starodworska 1, a

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

ul. Lutosławskiego 17 A.

Sprawozdanie finansowe sporz�dzone zostało według wzoru ustalonego w ustawie o

rachunkowo�ci z dnia 29wrze�nia 1994r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76poz. 694z pó�niejszymi

zmianami)co oznacza, �e pod wzgl�dem formalno –prawnym jest zgodne z przepisami prawa i

zasadami rachunkowo�ci.

Sprawozdanie finansowe obejmuje nast�puj�ce cz��ci składowe:

dodatkowe informacje i obja�nienia.

do 31 grudnia 2007 r. zmniejszenie stanu �rodków pieni��nych o kwot�    

zysk netto w wysoko�ci

-7 541 tys. zł

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

rachunek przepływów pieni��nych wykazuj�cy w okresie od 1 stycznia 2007 r.  

bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów 

zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuj�ce w okresie od 1 stycznia 2007 r.  

do 31 grudnia 2007 r. wzrost kapitału własnego o kwot� 2 869 tys. zł

77 473 tys. zł

RAPORT
UZUPEŁNIAJ�CY OPINI� Z BADANIA SPRAW OZDANIA FINANSOW EGO ZA 

OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 r. wykazuj�cy 

Numer ewidencyjny 10265/7564Biegłego Rewidenta M ałgorzat� W ojnowsk�

dla W alnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

"PLAST-BOX" S.A. sporz�dzony przez:

 zamyka si� sum�
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Raport uzupełniaj�cy opini� z badania sprawozdania finansowego P.T.S. "PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007

1.

2.

3.

*

*

*

Jerzy Krajewski

Dariusz Str�czy�ski Członek Rady

Andrzej Kosi�ski

Dariusz Str�czy�ski Członek Rady

Przewodnicz�cy
Sylwester W ojewódzki Członek Rady
Eryk Karski Członek Rady

Członek Rady

Członek Rady
Członek Rady od 29.06.2007 r.
Członek Rady do 29.06.2007 r.
Członek Rady

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

nast�puj�cy:

Podczas badania sprawozdania finansowego przedło�ono wypis z Krajowego Rejestru

S�dowego z dnia 3 kwietnia 2008 r.

Członek Rady

Antoni Taraszkiewicz

Jerzy Krajewski

Cezary Nowosad

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

nast�puj�cy:

Członek Rady

Przewodnicz�cy

Przewodnicz�cy
Sylwester W ojewódzki

Członek Rady

Antoni Taraszkiewicz

Forma prawna, podstawa prawna i gospodarcza działalno�ci

Rada Nadzorcza,

Zarz�d. 

Sławomir Kami�ski

W ładzami Spółki s�: 

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

Notariuszem Radosławem Rynkiewiczem w Kancelarii Notarialnej w Słupsku w dniu

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

Antoni Taraszkiewicz

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.

Dariusz Str�czy�ski

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

W ładze Spółki

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

ul. Lutosławskiego 17A.

CZ��� A - INFORM ACJA OGÓLNA O JEDNOSTCE

W alne Zgromadzenie,

Nazwa badanej jednostki i adres

Sylwester W ojewódzki

Eryk Karski

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

4.
4.1.

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%

223 090 445 770 1 115 450 12,75% 15,82%

223 060 445 720 1 115 300 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%

1 585 876 2 253 876 7 929 380 80,66% 79,98%

4.2.

Anna i W ładysław Korzeniowscy

Franciszek Preis

Dariusz W ilczy�ski

W aldemar Pawlak

Obowi�zki Głównego Ksi�gowego pełni Pani Iwona Zdrojewska.

Absolute East W est Master Fund Limited

Członek Zarz�du
Prezes Zarz�du

Razem

Akcjonariusz

W aldemar Pawlak

Prezes Zarz�du

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

W aldemar Pawlak

Zgodnie z propozycj� Zarz�du Spółki, przedstawion� w dodatkowych informacjach i

obja�nieniach stanowi�cych integraln� cz��� sprawozdania finansowego, zaproponowano uj��
zysk netto w kwocie 2.869 tys. zł jako niepodzielony wynik lat ubiegłych.

Grzegorz Pawlak

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

W alnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcje serii B w ilo�ci 668.000 sztuk, 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.

Zmiany wysoko�ci i struktury kapitału, jakie nast�piły w badanym roku obrotowym oraz do

dnia wydania opinii.

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

transakcji przeprowadzanych na Giełdzie Papierów W arto�ciowych, na którejnotowane s�
akcje Spółki P.T.S. "PLAST-BOX" S.A.

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

Członek Zarz�du

Grzegorz Pawlak

Członek Zarz�du

Franciszek Preis

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

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

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

Grzegorz Pawlak

Członek Zarz�du

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.

Kapitał zakładowy Spółki

Zarz�d Spółki jest 3 osobowy
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Raport uzupełniaj�cy opini� z badania sprawozdania finansowego P.T.S. "PLAST-BOX" S.A. za rok obrotowy 2007

4.3 Jednostki powi�zane z badan� Jednostk� na dzie� bilansowy:

- "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. - jednostka zale�na,

- "PLAST-BOX DEVELOPMENT" Sp. z o.o. w Słupsku - jednostka zale�na,

- "PLAST-BOX APARTMENTS" Sp. z o.o. w Słupsku - jednostka zale�na.

5.

6.

7.

8.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Podwy�szenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane postanowieniem S�du z dnia

5marca 2008roku. Po rejestracji akcji serii Fkapitał 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. 

produkcja farb i lakierów,

produkcja opakowa� z tworzyw sztucznych,

produkcja artykułów sportowych,

produkcja sprz�tu gospodarstwa domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

produkcja włókien sztucznych i podobnych substancji powłokowych, farb drukarskich

i farb uszczelniaj�cych,

Rok obrotowy: rok kalendarzowy

�rednie zatrudnienie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wynosiło 201 osób.

sprzeda� detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,

sprzeda� hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu,

pozostała sprzeda� detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach,

pozostała sprzeda� hurtowa,

Zgodnie ze statutem Spółki oraz wpisem do rejestru s�dowego przedmiotem działalno�ci

Spółki jest:

sprzeda� hurtowa �ywno�ci, napojów i tytoniu,

sprzeda� hurtowa artykułów gospodarstwa domowego,

Przedmiot działalno�ci Spółki

produkcja gier i zabawek,

produkcja papieru i tektury,

produkcja masy celulozowej,

sprzeda� hurtowa realizowana na zasadzie bezpo�redniej płatno�ci lub kontraktu,

produkcja wyrobów z papieru i tektury,

pozostała działalno�� produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

Ponadto w dniu 29wrze�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

nominalnej5,00 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�szejni� 10.750.005,00 zł i nie wy�szejni�
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. 

Czas trwania działalno�ci Spółki jest nieograniczony

W ielko�	 zatrudnienia
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*

*

*

*

*

*

9.

NIP

7 7 0 7 0 3 3 0 8 

10.

11.

12.

13.

handel detaliczny prowadzony poza sieci� sklepow�,

pozostała działalno�� komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

 - strat� netto   

Podział wyniku finansowego za rok poprzedni 

zostało zatwierdzone uchwał� W alnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 3 z dnia 29czerwca

2007 r.

62 662 tys. zł - sum� bilansow� po stronie aktywów i pasywów   

-186 tys. zł

839-00-23-940

dnia 24 lipca 2007 roku

Pomorskiego Urz�du Skarbowego w Gda�sku

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy poprzedzaj�cy rok badany

Rejestracja podatkowa oraz statystyczna

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

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

dnia 1 lipca 2007 roku

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

badania i analizy techniczne,

rachunkowo��, ksi�gowo�� i kontrola ksi�g, doradztwo podatkowe,

reklama,

W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwał� Nr 6z dnia 29czerwca 2007 r., postanowiło o

pokryciu straty w wysoko�ci 186 tys. zł zyskiem z lat nast�pnych.

doradztwo w zakresie działalno�ci zwi�zanej z prowadzeniem interesów i

zarz�dzaniem,

Przedmiotem głównie prowadzonejdziałalno�ci jest produkcja opakowa� i pojemników

plastikowych.

Zło�enie sprawozdania finansowego za rok ubiegły do:

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006zostało opublikowane w Monitorze Polskim

B Nr 220 z dnia 18 lutego 2008 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy poprzedzaj�cy rok badany tj. za okres od 1 stycznia

2006r. do 31 grudnia 2006r. zostało zbadane przez REW IT Ksi�gowiiBiegliRewidencii 

uzyskało opini� bez zastrze�e
 z uzupełniaj�cym obja�nieniem.

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

S�du Rejonowego w Gda�sku
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14.

15.

 - podstawa przeprowadzenia badania: 

W  czasie przeprowadzonego badania nie nast�piły istotne ograniczenia jego zakresu. 

W trakcie badania sprawozdania finansowego Spółka udost�pniła nam wszelkie ��dane przez

nas dokumenty, a pracownicy Spółki udzielali nam - niezb�dnych do zbadania sprawozdania

finansowego, wydania opinii i sporz�dzenia raportu - informacji.

Dane identyfikuj�ce podmiot uprawniony przeprowadzaj�cy badanie sprawozdania
finansowego sporz�dzonego na dzie
 31 grudnia 2007 r.
 - REW IT Ksi�gowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. ul. Starodworska 1, 80-137 Gda�sk

 - nr ewidencyjny podmiotu uprawnionego: 101

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

- podmiot uprawniony, jak równie� biegły rewident stwierdzaj�, �e spełniaj� warunki do

wyra�enia bezstronneji niezale�nejopinii o sprawozdaniu finansowym Spółki, w rozumieniu

art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowo�ci.

- nazwisko i numer ewidencyjny biegłego rewidenta, odpowiedzialnego za przeprowadzenie

badania sprawozdania finansowego: Małgorzata W ojnowska Numer ewidencyjny

10265/7564.

Zarz�d Spółki zło�ył pisemne o�wiadczenie o kompletnym i prawidłowym uj�ciu w ksi�gach

rachunkowych i sprawozdaniu finansowym wszystkich zdarze� gospodarczych dotycz�cych

badanego okresu, ujawnieniu zobowi�za� warunkowych oraz powiadomieniu o istotnych

zdarzeniach, jakie nast�piły po dniu bilansowym.

O�wiadczenie Zarz�du i dost�pno�	 danych

12
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 - 

-

-

Stosowane metody zabezpieczenia dost�pu do danych i systemu ich przetwarzania za

pomoc� komputera nie budz� zastrze�e�.

Dokonali�my wyrywkowego sprawdzenia prawidłowo�ci działania systemu

ksi�gowo�ci. Naszej ocenie podlegały w szczególno�ci:

- prawidłowo�� udokumentowania operacji gospodarczych;

- rzetelno��, bezbł�dno�� i sprawdzalno�� prowadzonych za pomoc� komputera ksi�g
rachunkowych;

- zasadno�� metod zabezpieczenia dost�pu do danych i systemu ich przetwarzania za

pomoc� komputera;

- powi�zanie danych wynikaj�cych z ksi�g z dowodami ksi�gowymi oraz ze zbadanym

sprawozdaniem finansowym;

- ochrona dokumentacji ksi�gowej, ksi�g rachunkowych i sprawozdania finansowego;

CZ��� B - OCENA SYSTEM U RACHUNKOW O�CI 

Przechowywanie i ochrona dokumentacji ksi�gowej, ksi�g rachunkowych oraz

sprawozda� finansowych jest prowadzona w sposób wła�ciwy.

B. I. SYSTEM RACHUNKOWO�CI

Spółka posiada dokumentacj� opisuj�c� przyj�te zasady (polityk�) rachunkowo�ci

opracowan� stosownie do postanowie� art. 10 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o

rachunkowo�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pó�niejszymi zmianami). Zasady

rachunkowo�ci s� zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o

rachunkowo�ci i stosowane w sposób ci�gły. Bilans zamkni�cia za 2006 rok został

prawidłowo wprowadzony do ksi�g rachunkowych jako bilans otwarcia na 1 stycznia

2007 roku.

Sprawozdanie finansowe wynika z prawidłowo prowadzonych ksi�g rachunkowych.

- przeprowadzenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji.

W wyniku tych ocen, w poł�czeniu z rezultatami badania wiarygodno�ci

poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, stwierdzili�my, �e system

ksi�gowo�ci mo�na ogólnie uzna� za prawidłowy. Nie było celem naszego badania

wyra�enie kompleksowej opinii o tym systemie.

materiałów,

B.II. INWENTARYZACJA

W  okresie obj�tym badaniem Spółka przeprowadziła nast�puj�ce inwentaryzacje:

* w drodze spisu z natury według stanu na dzie� 31 pa�dziernika 2007 r.:

towarów,

wyrobów gotowych,

13
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 - 

-

 - �rodków pieni��nych w kasie,

-

-

 - �rodków pieni��nych w banku,

 - kredytów.

Obserwowali�my inwentaryzacj� materiałów i wyrobów gotowych

w dniu 2 listopada 2007 roku.

Inwentaryzacja została przeprowadzona w zakresie, terminach i z cz�stotliwo�ci�
przewidzian� w ustawie o rachunkowo�ci. 

* w drodze uzyskania potwierdze� od banków i kontrahentów według stanu na dzie�
31 grudnia 2007 r.:

* w drodze spisu z natury według stanu na dzie� 30 listopada 2007 r.:

materiałów,

* w drodze spisu z natury według stanu na dzie� 31 grudnia 2007 r.:

rozrachunków z odbiorcami zagranicznymi,

* w drodze uzyskania potwierdze� od banków i kontrahentów według stanu na dzie�
30 listopada 2007 r.:

rozrachunków z odbiorcami krajowymi.

towarów,

14



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

C.I. BILANS 

AKTYW A
W yszczególnienie w tys. zł struktura w tys. zł struktura

Aktywa trwałe 52 541 67,82 36 950 58,97

W arto�ci niematerialne 61 0,08 39 0,06

Rzeczowe aktywa trwałe 28 639 36,97 24 587 39,24

Nieruchomo�ci inwestycyjne 42 0,05 1 632 2,60

Długoterminowe aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 23 585 30,44 9 975 15,92

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 214 0,28 710 1,13

Inne długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 0 0,00 7 0,01

Aktywa obrotowe 24 932 32,18 25 712 41,03

Zapasy 10 988 14,18 8 849 14,12

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 11 852 15,30 7 481 11,94

Pozostałe nale�no�ci krótkoterminowe 520 0,67 429 0,68

Rozliczenia mi�dzyokresowe 479 0,62 319 0,51

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 1 093 1,41 8 634 13,78

SUM A AKTYW ÓW 77 473 100,00 62 662 100,00

PASYW A
W yszczególnienie w tys. zł struktura w tys. zł struktura

Kapitał własny 39 120 50,50 36 251 57,85

Kapitał własny przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki 
dominuj�cej

39 120 50,50 36 251 57,85

Kapitał podstawowy 10 750 13,88 10 750 17,16

Kapitał zapasowy ze sprzeda�y akcji zwykłych 0 0,00 9 961 15,90

Pozostały kapitał zapasowy 25 070 32,36 15 109 24,11

Akcje własne 0 0,00 0 0,00

Kapitały rezerwowe 651 0,84 651 1,04

W ynik finansowy roku obrotowego 2 869 3,70 -186 -0,30

Niepodzielony wynik finansowy -220 -0,28 -34 -0,05

Zobowi�zania 38 353 49,50 26 411 42,15

Zobowi�zania długoterminowe 20 900 26,98 7 128 11,38

Długoterminowe kredyty i po�yczki 18 789 24,25 4 255 6,79

Pozostałe długoterminowe zobowi�zania finansowe 1 677 2,16 2 199 3,51

Długoterminowe rezerwy na zobowi�zania z tytułu �wiadcze�
pracowniczych

23 0,03 16 0,03

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 411 0,53 658 1,05

Zobowi�zania krótkoterminowe 17 453 22,53 19 283 30,77

Krótkoterminowe kredyty i po�yczki 3 723 4,81 7 675 12,25

Pozostałe krótkoterminowe zobowi�zania finansowe 973 1,26 1 049 1,67

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 9 619 12,42 8 910 14,22

Zobowi�zania z tytułu bie��cego podatku dochodowego 264 0,34 407 0,65

Pozostałe zobowi�zania krótkoterminowe 2 543 3,28 769 1,23

Krótkoterminowe rezerwy na zobowi�zania z tytułu �wiadcze�
pracowniczych

313 0,40 410 0,65

Rezerwy krótkoterminowe 0 0,00 17 0,03

Rozliczenie mi�dzyokresowe bierne 18 0,02 46 0,07

SUM A PASYW ÓW 77 473 100,00 62 662 100,00

CZ��� C - OGÓLNA OCENA SYTUACJI  FINANSOW EJ 
SPÓŁKI I GŁÓW NE W SKA�NIKI EKONOM ICZNE

Stan na

31.12.2007 r.

31.12.2006r.

31.12.2006r.

31.12.2007 r.

15



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

w tys. zł struktura w tys. zł struktura

2 3 6 7

Przychody ze sprzeda�y 56 716 100,00 50 786 100,00

Przychody ze sprzeda�y wyrobów 51 903 91,51 47 535 93,60

Przychody ze sprzeda�y usług 1 066 1,88 842 1,66

Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów 3 747 6,61 2 409 4,74

Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów

46 946 82,77 42 047 82,79

Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 43 136 76,06 39 639 78,05

Koszt sprzedanych usług 296 0,52 47 0,09

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 3 514 6,20 2 361 4,65

ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDA�Y 9 770 17,23 8 739 17,21

Koszty sprzeda�y 2 830 4,99 2 472 4,87

Koszty ogólnego zarz�du 6 600 11,64 5 634 11,09

ZYSK  ZE SPRZEDA�Y 340 0,60 633 1,25

Pozostałe przychody operacyjne 4 985 8,79 216 0,43

Pozostałe koszty operacyjne 475 0,84 497 0,98

ZYSK Z DZIAŁALNO�CI OPERACYJNEJ 4 850 8,55 352 0,69

Przychody (koszty) finansowe -1 468 -2,59 -763 -1,50

ZYSK/STRATA PRZED OPODATKOW ANIEM 3 382 5,96 -411 -0,81

Podatek dochodowy -513 -0,90 225 0,44

cz��� bie��ca 264 0,47 407 0,80

cz��� odroczona 249 0,44 -632 -1,24

ZYSK/STRATA NETTO Z DZIAŁALNO�CI 
KONTYNUOW ANEJ

2 869 5,06 -186 -0,37

Obroty w roku sprawozdawczym

1

W yszczególnienie 2006 r.2007 r.

C.II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT                                                     
(wariant kalkulacyjny) 
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C.III. WSKA
NIKI EKONOMICZNE

Lp. W yszczególnienie

Rentowno�	 / Deficytowo�	 maj�tku (w % )

wynik finansowy netto
suma aktywów

Rentowno�	 / Deficytowo�	 kapitału własnego (w % )

wynik finansowy netto

kapitał własny

Rentowno�	 / Deficytowo�	 sprzeda�y netto (w % )

wynik finansowy netto
przychody ze sprzeda�y

W skanik płynno�ci  finansowej - I

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

W skanik płynno�ci  finansowej - II

maj�tek obrotowy* ogółem - zapasy

-0,37%5,06%

1,33

0,80 0,87

5.

4.

1.

1,43

3,70%

Działalno�	gospodarcz� Spółkiijej wynikoraz sytuacj� maj�tkow� ifinansow� za
okres obj�ty badaniem w porównaniu z okresem poprzednim charakteryzuj�
przedstawione w�złowe wskaniki:

-0,30%

-0,51%

3.

2007 r.

2.

2006 r.

7,33%

maj�tek obrotowy* ogółem - zapasy

zobowi�zania krótkoterminowe**

W skanik płynno�ci  finansowej - III

inwestycje krótkoterminowe

zobowi�zania krótkoterminowe**

Szybko�	 obrotu nale�no�ci (w dniach)

nale�no�ci z tytułu dostaw i usług x 365 dni

przychody netto ze sprzeda�y 

Szybko�	 obrotu zobowi�za
 (w dniach)
zobowi�zania z tytułu dostaw i usług x 365 dni

koszty działalno�ci operacyjnej 

Szybko�	 obrotu zapasami (w dniach)
zapasy x 365 dni

koszty działalno�ci operacyjnej 

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 skanik "złotej reguły bilansowej" (w % )
kapitały stałe***

maj�tek trwały

*

**

***

0,06

0,80

36,97% 39,24%

0,87

7.

10.

54

8.

71

62 65

11.

64

9.

49,50% 42,15%

0,45

76

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

6.

13.

12.

kapitały stałe obejmuj� kapitał własny i zobowi�zania długoterminowe

176,43%

57,85%

209,57%

50,50%

nale�no�ci krótkoterminowe nie obejmuj� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług powy�ej 12 miesi�cy
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W skaniki rentowno�ci /deficytowo�ci/pkt. 1, 2, 3/

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

Graficzne uj�cie wybranych wskaników ekonomicznych

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2007 r. 2006 r.

3,7%

-0,30%

7,33%

-0,51%

5,06%

-0,37%

Rentowno�� / Deficytowo�� maj�tku (w %)

Rentowno�� / Deficytowo�� kapitału własnego (w %)

Rentowno�� / Deficytowo�� sprzeda�y netto (w %)

1,00

1,20

1,40

1,60
1,43

1,33

0,80
0,87

Wskaniki obrotowo�ci /pkt. 7, 8, 9/

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2007 r. 2006 r.

0,80

0,06

0,45

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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54
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65
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64

Szybko�� obrotu nale�no�ci (w dniach)

Szybko�� obrotu zobowi�za� (w dniach)

Szybko�� obrotu zapasami (w dniach)
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C.IV. 

Komentarz do zaprezentowanych wielko�ci wskaników

Na sytuacj� finansow� Spółki na dzie� bilansowy wpłyn�ły nast�puj�ce zjawiska, które

znajduj� odzwierciedlenie w istotnych zmianach podstawowych wska�ników

ekonomicznych:

W roku 2007 nast�pił wzrost przychodów netto ze sprzeda�y produktów, towarów i

materiałów o kwot� 5.930 tys. zł w porównaniu do poprzedniego okresu, to jest o

11,68%. Jednocze�nie koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wzrosły o

4.899 tys. zł to jest  o 11,65% w stosunku do roku 2006.

W bie��cym okresie sprawozdawczym Spółka wypracowała mar�� na sprzeda�y
wyrobów, liczon� w stosunku do kosztu wytworzenia wyrobów, w wysoko�ci 20,32%, co

stanowi niemal identyczny wynik jak w roku ubiegłym.

W stosunku do roku ubiegłego suma bilansowa Spółki zwi�kszyła si� o 14.811 tys. zł.

Najwi�kszy przyrost po stronie aktywów zanotowany został w warto�ci

długoterminowych aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y - wzrost o 13.610 tys.

zł. Spowodowane to było nabyciem udziałów w spółce zale�nej "PLAST-BOX

APARTMENTS" Sp. z o.o. za kwot� 9.050 tys. zł oraz wniesieniem aportów do dwóch

pozostałych spółek zale�nych. Odnotowano tak�e znaczny wzrost warto�ci gruntów o

kwot� 1.251 tys. zł w zwi�zku z zakupem gruntu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej za

kwot� 1.810 tys. zł. Po stronie pasywów najwi�kszy przyrost dotyczył pozycji zobowi�za�
długoterminowych (wzrost o 13.772 tys. zł), co wynika głównie z zaci�gni�cia nowych

kredytów.

W badanym okresie Spółka 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 -0,30% w 2006 r. do 3,70% w 2007 r., rentowno�� kapitału własnego

wzrosła z -0,51% w 2006 r. do 7,33% w 2007 r. oraz rentowno�� sprzeda�y netto

wzrosła z -0,37% w 2006 r. do 5,06% w 2007 r.

W edług informacji o Spółce uzyskanych w oparciu o przeprowadzone badanie

sprawozdania finansowego, uzupełnione o informacj� dodatkow�, o�wiadczenie Zarz�du,

jak równie� sporz�dzon� analiz�, naszym zdaniem nie stwierdzamy zagro�e� dla

mo�liwo�ci kontynuowania przez badan� Spółk� działalno�ci w roku nast�puj�cym po roku

badanym.

OGÓLNA SYTUACJA FINANSOWA

Wska�niki płynno�ci kształtowały si� nast�puj�co: wska�nik płynno�ci bie��cej 1,43

(1,33 w 2006 r.), wska�nik płynno�ci szybkiej 0,80 (0,87 w 2006 r.), wska�nik płynno�ci

gotówkowej 0,06 (0,45 w 2006 r.).

W roku 2007 �redni czas windykacji nale�no�ci wynosił 76 dni (54 dni w roku

poprzednim), �redni okres spłaty zobowi�za� skrócił si� z 65 dni w roku ubiegłym do 62

dni w 2007 roku.

�redni czas trwania pełnego cyklu obrotu zapasami zwi�kszył si� z 64 dni w 2006 roku

do 71 dni w roku badanym.

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

Aktywa obrotowe stanowi� 32,18% sumy bilansowej (w poprzednim okresie 41,03%), w

tym nale�no�ci krótkoterminowe 15,97% (w poprzednim okresie 12,62%).
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sumy bilansowej

aktywów

stanowi� aktywów

CZ��� D - INFORM ACJE O POZYCJACH 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Poni�ej prezentujemy istotne pozycje sprawozdania finansowego:

52 541 tys. zł

D.I.

Dnia 19 grudnia 2007 r., Spółka nabyła grunt w Specjalnej Strefie Ekonomicznej pod

budow� nowej siedziby dla swojej fabryki (akt notarialny Rep.A nr 11772/2007).W arto��

zobowi�zania na dzie� bilansowy z tego tytułu wynosi 1.647tys.zł, z czego do zapłaty w

2009 r. jest kwota 549 tys. zł.

W okresie obj�tym sprawozdaniem finansowym Spółka P.T.S."Plast-Box"S.A.wniosła

aportem grunty, budynki i budowle o ł�cznej warto�ci ksi�gowej 5.401tys.zł w zamian za

udziały Spółki "PLAST-BOX APARTMENTS"Sp.z o.o, zgodnie z aktem notarialnym

(Rep. A nr 9918/2007) z dnia 5 grudnia 2007 r.

Rzeczowe aktywa trwałe w kwocie
36,97%stanowi�

28 639 tys. zł

BILANS - AKTYWA

67,82%

Na warto�� aktywów trwałych składaj� si�:

stanowi�

Długoterminowe aktywa finansowe dost�pne do 
sprzeda�y w kwocie

Aktywa trwałe w kwocie

23 585 tys. zł

Na warto�� długoterminowych aktywów finansowych składaj� si� udziały w jednostkach

powi�zanych o warto�ci 23.585 tys.zł oraz nieruchomo�ci inwestycyjne o warto�ci

42 tys. zł. 

30,44%

Szczegółowe zestawienie zmian warto�ci grup rodzajowych �rodków trwałych, zawieraj�cy

stan tych aktywów na pocz�tek roku obrotowego, zwi�kszenia i zmniejszenia oraz stan

ko�cowy, zostało zaprezentowane w dodatkowych informacjach i obja�nieniach,

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

W porównaniu do okresu poprzedniego warto�� posiadanych udziałów w jednostkach

zale�nych zwi�kszyła si� o 13.610 tys. zł.
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sumy bilansowej

W arto�� posiadanych udziałów w jednostce zale�nej "PLAST-BOX DEVELOPMENT"Sp.

z o.o. zwi�kszyła si� o 2.130 tys. zł do warto�ci 9.250 tys. zł.

Nieruchomo�ci inwestycyjne obejmuj� nieruchomo�� w Karzcinie o warto�ci 42 tys. zł.

14,18%stanowi�

Zapasy w kwocie 10 988 tys. zł

Zgodnie z aktem notarialnym (Rep.A nr 10103/2007)z dnia 07grudnia 2007r., Spółka

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 jeszcze zarejestrowane (postanowienie S�du w sprawie podwy�szenia

kapitału wydane zostało dnia 7maja 2008r.)w zwi�zku z powy�szym na dzie� 31grudnia

2007 roku warto�� niezarejestrowanych udziałów powinna zosta� wykazana w pozycji

pozostałe nale�no�ci krótkoterminowe.

W arto�� posiadanych udziałów w jednostce zale�nej "PLAST-BOX UKRAINA Sp.z o.o.

zwi�kszyła si� o 2.430 tys. zł do warto�ci 5.285 tys. zł.

W arto�� wniesionego aportu została przeszacowana zgodnie z wycen� rzeczoznawcy

maj�tkowego, sporz�dzon� na dzie� 29 grudnia 2006 r.Celem wyceny, okre�lonym w

operacie szacunkowym było okre�lenie rynkowej warto�ci nieruchomo�ci dla potrzeb

decyzji deweloperskich. Nie ma wystarczaj�cej pewno�ci, �e warto�� wyceny tych

nieruchomo�ci przyj�ta przez Spółk� nie ró�niłaby si� w sposób istotny od wyceny

sporz�dzonej na dzie� zawarcia umowy wniesienia aportu.Ponadto zwracamy uwag�, �e

metodologia ustalania warto�ci nieruchomo�ci dla potrzeb decyzji deweloperskich mo�e

ró�ni� si� od metodologii ustalania warto�ci godziwej nieruchomo�ci wnoszonej jako aport.

W arto�� udziałów w nowo zawi�zanej spółce "PLAST-BOX APARTMENTS"Sp.z o.o.

wynosi 9.050tys.zł.Podmiot został zarejestrowany w dniu 18grudnia 2007roku.Zgodnie

z aktem notarialnym (Rep.A nr 9918/2007)z dnia 5grudnia 2007r.P.T.S."PLAST-BOX"

S.A.wniosła aportem własne nieruchomo�ci o ł�cznej warto�ci ksi�gowej 5.401 tys.zł,

które zostały przeszacowane do warto�ci 8.999 tys. zł.

Nadwy�ka warto�ci godziwej nad ksi�gow� warto�ci� wniesionych aportem �rodków

trwałych w kwocie 3.598 tys.zł została odniesiona w pozostałe przychody operacyjne i

istotnie wpłyn�ła na wynik finansowy Spółki. 

W arto�� wniesionego aportu została przeszacowana zgodnie z wycen� rzeczoznawcy

maj�tkowego, sporz�dzon� na dzie� 1 grudnia 2006 r.Celem wyceny, okre�lonym w

operacie szacunkowym było okre�lenie warto�ci rynkowej wycenianych nieruchomo�ci jako

zabezpieczenia zobowi�za� kredytowych.Nie ma wystarczaj�cej pewno�ci, �e warto��

wyceny tych nieruchomo�ci przyj�ta przez Spółk� nie ró�niłaby si� w sposób istotny od

wyceny sporz�dzonej na dzie� zawarcia umowy wniesienia aportu.Ponadto zwracamy

uwag�, �e metodologia ustalania warto�ci nieruchomo�ci przedstawionych jako

zabezpieczenie zobowi�za� kredytowych mo�e ró�ni� si� od metodologii ustalania warto�ci

godziwej nieruchomo�ci wnoszonej jako aport.
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sumy bilansowej
11 852 tys. zł

stanowi� 15,30%

Nale�no�ci te dotycz� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług o terminie płatno�ci do 12

miesi�cy i składaj� si� z nale�no�ci od jednostek powi�zanych w kwocie 2.696tys.zł (w

2006 roku w kwocie 1.199 tys.zł)oraz nale�no�ci od pozostałych jednostek w kwocie

9.155 tys. zł (w 2006 roku w kwocie 6.238 tys. zł).

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług w kwocie

Na warto�� zapasów ogółem składaj� si� materiały o warto�ci 5.077tys.zł (w 2006roku

o warto�ci 3.156tys.zł), produkty gotowe o warto�ci 5.715tys.zł (w 2006roku o warto�ci

5.550tys.zł), towary o warto�ci 140tys.zł (w 2006roku 144tys.zł)oraz zaliczki na poczet

dostaw w wysoko�ci 56 tys. zł.

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

utrat� warto�ci u�ytkowej zapasów znajduj�cych si� w magazynach Spółki.W okresie

obj�tym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizuj�cych

warto�ci zapasów.Zapasy o warto�ci 9.000 tys.zł stanowi� zabezpieczenie kredytu

obrotowego na rachunku bie��cym zaci�gni�tego w dniu 13 lutego 2007 r. na okres 3 lat.
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Kapitał własny w kwocie

sumy bilansowej

Zobowi�zania długoterminowe w kwocie
sumy bilansowej

10 750 tys. zł

BILANS - PASYWA

stanowi

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. 

Pozycj� stanowi�: 

50,50%

Kapitał podstawowy

39 120 tys. zł

D.II.

Kapitały rezerwowe

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

(NW ZA)podj�ło uchwał� w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Fo warto�ci

nominalnej 5,00zł ka�da w liczbie nie mniejszej ni� 1akcja i nie wi�kszej ni� 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�

32.250.000,00zł.NW ZA upowa�niło Zarz�d Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji 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. 

Pozostały kapitał zapasowy

651 tys. zł

25 070 tys. zł

-220 tys. złNiepodzielony wynik finansowy

2 869 tys. zł

Szczegółowe zmiany w kapitale własnym Spółki w roku badanym zostały przedstawione w

dodatkowych informacjach i obja�nieniach, b�d�cych integraln� cz��ci� sporz�dzanego

przez Spółk� sprawozdania finansowego.

W ynik finansowy roku obrotowego

stanowi�
20 900 tys. zł

26,98%

stanowi�
Zobowi�zania krótkoterminowe w kwocie 17 453 tys. zł

sumy bilansowej22,53%

Na pozycj� bilansow� składaj� si� kredyty i po�yczki w kwocie 18.789 tys. zł,

zobowi�zanie z tytułu leasingu w kwocie 1.677tys.zł, rezerwy na �wiadczenia pracownicze

w kwocie 23tys.zł oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie

411 tys. zł. 

Szczegółowe zestawienie zabezpiecze� ustanowionych na powy�szych kredytach i

po�yczkach zostało zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym.

Na pozycj� bilansow� składaj� si� mi�dzy innymi:
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sumy bilansowej

sumy bilansowej

Przychody (Koszty) finansowe

Prezentowane saldo przychodów i kosztów finansowych kształtuj� mi�dzy innymi odsetki

bankowe i prowizje (916 tys. zł) oraz odsetki od umów leasingowych (245 tys. zł).

Spółka prezentuje zobowi�zanie z tytułu zakupu gruntu, które b�dzie spłacane w ratach w

2008 roku (kwota 1.098 tys. zł) i 2009 roku (kwota 549 tys. zł).

-1 468 tys. zł

2 543 tys. złPozostałe zobowi�zania krótkoterminowe w kwocie

Szczegółowe zestawienie zabezpiecze� ustanowionych na powy�szych kredytach i

po�yczkach zostało zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym.

4,81%stanowi�
Kredyty i po�yczki w kwocie 3 723 tys. zł

Pozycj� pozostałych przychodów operacyjnych stanowi głównie przychód z tytułu

wniesienia aportu do "PLAST-BOX APARTMENTS"Sp.z o.o.w kwocie 3.598tys.zł,

rozwi�zanie odpisu na nale�no�ci od spółki Uniprod Sp.z o.o.(obecnie "PLAST-BOX

DEVELOPMENT"Sp.z o.o.)w kwocie 538 tys.zł oraz otrzymane odszkodowanie od

kontrahenta w kwocie 578 tys. zł.

D.III.

3,28%

Pozostałe przychody operacyjne 4 985 tys. zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PRZYCHODY I KOSZTY

Na pozycj� wykazan� w bilansie składa si� głównie zobowi�zanie z tytułu zakupu gruntu w

Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Słupsku pod budow� nowej fabryki w kwocie

1.647tys.zł, zobowi�zania z tytułu wynagrodze� w kwocie 436tys.zł oraz zobowi�zania

podatkowe (oprócz CIT) w kwocie 460 tys. zł.

stanowi�
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CZ��� E - OCENA PRZEDŁO�ONEGO 
SPRAWOZDANIA ZARZ�DU Z DZIAŁALNO�CI

Sprawozdanie z działalno�ci Zarz�du w badanym roku uwzgl�dnia, we wszystkich istotnych

aspektach, informacje, o których mowa w art.49ust.2i 3Ustawy o rachunkowo�ci oraz

wymagane przepisami Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19pa�dziernika 2005r.

(Dz.U.z 2005 r.Nr 209, poz.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.

INFORMACJA DODATKOWA

Rachunek przepływów pieni��nych jest prawidłowo powi�zany z bilansem, rachunkiem

zysków i strat oraz ksi�gami rachunkowymi. 

Noty obja�niaj�ce do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zako�czony 31grudnia

2007 roku zostały sporz�dzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami

(polityk�)rachunkowo�ci, wynikaj�cymi z Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci,

Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej oraz 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, a tak�e zgodnie z wymogami

Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19pa�dziernika 2005roku w sprawie informacji

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

z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).

D.VI.

W wyniku przeprowadzonego badania "Zestawienia zmian w kapitale własnym"stwierdza

si� zmian� kapitałów własnych – zwi�kszenie o kwot� 2.869 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonego badania rachunku przepływów pieni��nych za okres od

1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, stwierdza si� zmian� stanu �rodków

pieni��nych – zmniejszenie o kwot� 7.541 tys. zł.

D.IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

D.V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH

Zestawienie zmian w kapitale własnym jest prawidłowo powi�zane z bilansem, rachunkiem

zysków i strat oraz ksi�gami rachunkowymi. 
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Rezultaty przeprowadzonego badania potwierdzaj�, �e sprawozdanie finansowe zostało

sporz�dzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksi�grachunkowych, jest kompletne,

sporz�dzone -we wszystkich istotnych aspektach -zgodnie z polityk� rachunkowo�ci

Spółki, przepisami ustawy o rachunkowo�ci.Dane liczbowe i obja�nienia słowne zawarte w

sprawozdaniu finansowym pozwalaj� na ocen� sytuacji maj�tkowej i finansowej badanej

Spółki oraz osi�gni�tego przez ni� wyniku finansowego.

Nadwy�ka warto�ci godziwej nad ksi�gow� warto�ci� wniesionych aportem �rodków

trwałych w kwocie 3.598 tys.zł została odniesiona w pozostałe przychody operacyjne i

istotnie wpłyn�ła na wynik finansowy Spółki. 

W  oparciu o przeprowadzone badanie została wydana opinia z zastrze�eniem.

Badanie przeprowadzone zostało przez biegłego rewidenta Michała Rudowskiego

Nr ewidencyjny 11046/7945, aplikanta Ew� Iwaniuk oraz asystentów Karolin� Siwi�sk�

oraz W ojciecha W ojtaszka.

W arto�� wniesionego aportu została przeszacowana zgodnie z wycen� rzeczoznawcy

maj�tkowego, sporz�dzon� na dzie� 1 grudnia 2006 r.Celem wyceny, okre�lonym w

operacie szacunkowym było okre�lenie warto�ci rynkowej wycenianych nieruchomo�ci jako

zabezpieczenia zobowi�za� kredytowych.Nie ma wystarczaj�cej pewno�ci, �e warto��

wyceny tych nieruchomo�ci przyj�ta przez Spółk� nie ró�niłaby si� w sposób istotny od

wyceny sporz�dzonej na dzie� zawarcia umowy wniesienia aportu.Ponadto zwracamy

uwag�, �e metodologia ustalania warto�ci nieruchomo�ci przedstawionych jako

zabezpieczenie zobowi�za� kredytowych mo�e ró�ni� si� od metodologii ustalania warto�ci

godziwej nieruchomo�ci wnoszonej jako aport.

Dnia 7grudnia 2007r.Spółka 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 jeszcze zarejestrowane (postanowienie

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

W 2007 roku Spółka nabyła udziały w nowo zawi�zanej spółce "PLAST-BOX

APARTMENTS"Sp.z o.o.o warto�ci 9.050tys.zł.Podmiot został zarejestrowany w dniu

18grudnia 2007roku.Zgodnie z aktem notarialnym (Rep.A nr 9918/2007)z dnia 5grudnia

2007 r.P.T.S."PLAST-BOX" S.A.wniosła aportem własne nieruchomo�ci o ł�cznej

warto�ci ksi�gowej 5.401 tys. zł, które zostały przeszacowane do warto�ci 8.999 tys. zł.

CZ��� F - PODSUM OWANIE WYNIKÓW BADANIA

Badanie sprawozdania finansowego poprzedzone zostało badaniem wst�pnym

przeprowadzonym w okresie prac przygotowawczych do sporz�dzenia sprawozdania przez

jednostk�. Badanie zasadnicze przeprowadzono w siedzibie Spółki w okresie

od 19roku do 21maja 2008roku oraz w siedzibie REW ITKsi�gowi i Biegli Rewidenci Sp.

z o.o. do dnia wydania opinii.
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1.

2.

parafowanych przez biegłego rewidenta.

80-137 Gda�sk, ul. Starodworska 1

M ałgorzata Wojnowska

REW IT Ksi�gowi i Biegli Rewidenci

Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Gda�sk, dnia 5 czerwca 2008 r.

Niniejsze opracowanie zawiera:

opini� składaj�c� si� z 3 stron kolejno numerowanych - strony od 2 do 4,

raport zawieraj�cy si� na stronach od 5 do 27 kolejno ponumerowanych

Numer ewidencyjny 10265/7564 Numer ewidencyjny 8038/202

W arto�� wniesionego aportu została przeszacowana zgodnie z wycen� rzeczoznawcy

maj�tkowego, sporz�dzon� na dzie� 29 grudnia 2006 r.Celem wyceny, okre�lonym w

operacie szacunkowym było okre�lenie rynkowej warto�ci nieruchomo�ci dla potrzeb

decyzji deweloperskich. Nie ma wystarczaj�cej pewno�ci, �e warto�� wyceny tych

nieruchomo�ci przyj�ta przez Spółk� nie ró�niłaby si� w sposób istotny od wyceny

sporz�dzonej na dzie� zawarcia umowy wniesienia aportu.Ponadto zwracamy uwag�, �e

metodologia ustalania warto�ci nieruchomo�ci dla potrzeb decyzji deweloperskich mo�e

ró�ni� si� od metodologii ustalania warto�ci godziwej nieruchomo�ci wnoszonej jako aport.

Biegły Rewident Biegły Rewident

Spółka wpisana na list� podmiotów uprawnionych do badania sprawozda� finansowych 

pod numerem 101

Prezes Zarz�du

Lucyna Witek

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

Zwracamy uwag� na fakt, i� prezentowane sprawozdanie jest sprawozdaniem

jednostkowym, które nie mo�e by� jedyn� podstaw� oceny sytuacji finansowej i maj�tkowej

Spółki, która jest podmiotem dominuj�cym w Grupie Kapitałowej.Oprócz sprawozdania

jednostkowego Spółka sporz�dza równie� skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej.
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