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Grzegorz Pawlak                                
Waldemar  Pawlak                                 
Dariusz Wilczy�ski

-   Członek Zarz�du,
-   Członek Zarz�du.

Plast-Box S.A. (zwana dalej jednostk� dominuj�c�) prowadzi działalno�� w formie Spółki Akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba Spółki mie�ci si�

w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 a. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru S�dowego pod nr KRS 0000139210, postanowieniem S�du

Rejonowego w Gda�sku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego z dnia 14.11.2002 r.

Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki według PKD 2522, jest produkcja opakowa� z tworzyw sztucznych. Klasa ta obejmuje produkcj�

wiader i skrzynek plastikowych. Oferta produkcyjna Spółki skierowana jest do odbiorców z przemysłu chemicznego (farb i lakierów) i spo�ywczego.

Według klasyfikacji działalno�ci przyj�tej przez GPW S.A., Spółka działa w sektorze przemysłu chemicznego.

Skład osobowy Zarz�du:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz�dza si� i dokumentacj� konsolidacyjn� przechowuje si� w siedzibie jednostki dominuj�cej, ul.

Lutosławskiego 17a, 76-200 w Słupsku.

 W okresie obj�tym niniejszym raportem spółki Grupy Kapitałowej nie uczestniczyły w procesach ł�czenia i podziału podmiotów gospodarczych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za prezentowany okres zostało sporz�dzone przy zało�eniu, �e działalno�� gospodarcza Grupy Kapitałowej

b�dzie kontynuowana w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci i nie istniej� �adne przesłanki wskazuj�ce na zagro�enie tej działalno�ci.

Antoni Taraszkiewicz
Sylwester Wojewódzki

Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporz�dzany jest w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieni��nych sporz�dzany jest metod�

po�redni�.

-   Członek Rady Nadzorczej,

W prezentowanym sprawozdaniu nie dokonywano korekt z tytułu ewentualnych zastrze�e� w opinii do sprawozda� finansowych minionych okresów,

wydanych przez podmioty uprawnione do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Plast-Box Ukraina (zwana dalej jednostk� zale�n�) prowadzi działalno�� w formie spółki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� od 28 kwietnia 2004 roku.

Siedziba Spółki mie�ci si� na Ukrainie, w Czernichowie ul. Cyolkovskogo 39-A. Spółka została zarejestrowana przez Komitet Wykonawczy

Czernichowskiej Rady Miejskiej pod numerem rejestracyjnym 1-1997. Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki jest produkcja artykułów z masy

plastikowej. Zarz�d Spółki stanowi Dyrektor – Grzegorz Pawlak. Czas działania Spółki nie jest oznaczony. PTS Plast-Box S.A. posiada 100% udziałów

w jednostce zale�nej Plast-Box Ukraina.

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

Eryk Karski

Plast-Box Development (zwana dalej jednostk� zale�n�) prowadzi działalno�� w formie spółki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� od 21 grudnia 2006

roku. Siedziba Spółki mie�ci si� w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 18. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru S�dowego pod nr KRS

0000197071, postanowieniem S�du Rejonowego Gda�sk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego z dnia 25.02.2004 r.

Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki jest po�rednictwo w obrocie nieruchomo�ciami. Zarz�d Spółki stanowi Prezes – Anna Pawlak, Członek

Zarz�du - Ryszard Rus. Czas działania Spółki nie jest oznaczony. PTS Plast-Box S.A. posiadał na dzie� 30.06.2008r. 77,39% udziałów w jednostce

zale�nej Plast-Box Development.

Plast-Box Apartments (zwana dalej jednostk� zale�n�) prowadzi działalno�� w formie spółki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� od 05 grudnia 2007

roku. Siedziba Spółki mie�ci si� w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru S�dowego pod KRS 0000295299,

postanowieniem S�du Rejonowego Gda�sk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego z dnia 18.12.2007 r. Podstawowym

przedmiotem działalno�ci Spółki jest kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek. Zarz�d Spółki stanowi Prezes - Waldemar Pawlak. Czas

działania Spółki nie jest oznaczony. PTS Plast-Box S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zale�nej Plast-Box Apartments. 

Czas działania jednostki dominuj�cej i Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. nie jest oznaczony.

Dariusz Str�czy�ski

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.04 do 30.06.2008 roku. Porównywalne dane finansowe prezentowane s� za

okres od 01.04 do 30.06.2007 roku.

Prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym obejmuj�cym jednostk� dominuj�c� Plast-Box S.A., jednostk� zale�n�

Plast-Box Ukraina Sp. z o.o., Plast-Box Development Sp. z o.o i Plast-Box Apartments Sp. z o.o. Konsolidacja dokonana została metod� pełn�.

INFORMACJE OGÓLNE

Andrzej Kosi�ski -   Członek Rady Nadzorczej,
-   Członek Rady Nadzorczej,

-   Prezes Zarz�du,

-   Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej,
-   Członek Rady Nadzorczej,

Informacje o Jednostce Dominuj�ce oraz Grupie Kapitałowej
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Na dzie� bilansowy warto�ci niematerialne i prawne wycenia si� według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,

a tak�e o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci.

Warto�� pocz�tkow� warto�ci niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia. 

Wycena po pocz�tkowym uj�ciu

Skonsolidowane sprawozdania finansowe zawieraj� sprawozdanie finansowe jednostki dominuj�cej oraz sprawozdania jednostek kontrolowanych

przez jednostk� dominuj�c� (lub jednostki zale�ne od jednostki dominuj�cej) sporz�dzone na ostatni dzie� okresu sprawozdawczego. Kontrola

wyst�puje wówczas, gdy jednostka dominuj�ca ma mo�liwo�� wpływania na polityk� finansow� i operacyjn� podległej jednostki w celu osi�gni�cia

korzy�ci z jej działalno�ci.

Na dzie� nabycia aktywa i pasywa jednostki nabywanej s� wyceniane według ich warto�ci godziwej. Nadwy�ka ceny nabycia powy�ej warto�ci

godziwej mo�liwych do zidentyfikowania przej�tych aktywów netto jednostki jest ujmowana jako warto�� firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest

ni�sza od warto�ci godziwej mo�liwych do zidentyfikowania przej�tych aktywów netto jednostki, ró�nica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i

strat okresu, w którym nast�piło nabycie. Udział wła�cicieli mniejszo�ciowych jest wykazywany w odpowiedniej proporcji warto�ci godziwej aktywów i

kapitałów. W kolejnych okresach, straty przypadaj�ce wła�cicielom mniejszo�ciowym powy�ej warto�ci ich udziałów, pomniejszaj� kapitały Jednostki

Dominuj�cej.

Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ci�gu roku s� ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od/do momentu

odpowiednio ich nabycia lub zbycia.

W przypadkach, gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych jednostek zale�nych, b�d� stowarzyszonych, dokonuje si� korekt maj�cych na

celu ujednolicenie zasad rachunkowo�ci stosowanych przez jednostk� z zasadami stosowanymi przez podmiot dominuj�cy.

Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomi�dzy podmiotami powi�zanymi obj�tymi konsolidacj� podlegaj� wył�czeniom konsolidacyjnym.

Warto�ci niematerialne i prawne

Wycena na dzie� przyj�cia 

Zgodno��sprawozdania finansowego z Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom

zaokr�gle�

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.04 do 30.06.2008 roku zostało sporz�dzone zgodnie z

Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci/Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej (MSSF) oraz zwi�zanych z nimi

interpretacji ogłoszonych w formie rozporz�dze� Komisji Europejskiej.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarz�d Jednostki Dominuj�cej pod

dat� 14 sierpie� 2008 r.

Zasady rachunkowo�ci

Sprawozdanie finansowe jest sporz�dzone zgodnie z koncepcj� kosztu historycznego, za wyj�tkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych i

instrumentów finansowych. 

Podstawa konsolidacji

Najwa�niejsze zasady rachunkowo�ci stosowane przez Grup� przedstawione zostały poni�ej.

STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWO	CI

Walut� sprawozdawcz� i prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyra�one s� w

tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). 

Zarz�d Grupy Kapitałowej potwierdza, �e prezentowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuacj� finansow�, wyniki oraz

przepływy �rodków pieni��nych.
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Amortyzacja nast�puje od pierwszego dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu oddania �rodka trwałego do u�ytkowania. 

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej dla rzeczowych aktywów trwałych o warto�ci powy�ej 3.500,00 zł uwzgl�dnia si�

szacowany okres u�ytkowania danego �rodka trwałego. 

Poprawno�� stosowanych stawek amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych jest okresowo (nie rzadziej ni� na koniec ka�dego roku obrotowego)

weryfikowana. Weryfikacja ta polega na analizie okresów u�ytkowania wszystkich �rodków trwałych kontrolowanych przez Grup� Kapitałow�. Zmiany

stawek amortyzacyjnych dokonywane s� od kolejnego okresu sprawozdawczego. 

Przedmioty o okresie u�ywania dłu�szym ni� rok, lecz o warto�ci jednostkowej nie przekraczaj�cej 3.500 zł, amortyzuje si� pod dat� zakupu w pełnej

warto�ci pocz�tkowej. 

- dla budynków i budowli od 10 do 50 lat,

- dla maszyn i urz�dze� od 2 do 50 lat,

- dla �rodków transportu od 2 do 33 lat,

- dla pozostałych �rodków trwałych od 3 do 24 lat.

Na dzie� bilansowy �rodki trwałe, z wył�czeniem gruntów, wycenia si� według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy

amortyzacyjne lub umorzeniowe, a tak�e o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci.

Weryfikacja warto�ci niematerialnych i prawnych pod k�tem trwałej utraty warto�ci nast�puje, je�eli zaistniały zdarzenia b�d� zaszły zmiany

wskazuj�ce na to, �e warto�� bilansowa warto�ci niematerialnych i prawnych mo�e nie by� mo�liwa do odzyskania. Weryfikacja nast�puje jednak nie

rzadziej ni� na koniec ka�dego roku obrotowego. 

	rodki trwałe 

Wycena na dzie� przyj�cia

Amortyzacja

Metod� amortyzacji liniowej stosuje si� do wszystkich rzeczowych aktywów trwałych, chyba, �e zachodz� przesłanki pozwalaj�ce uzna�, �e
zastosowanie innej metody amortyzacji pozwoliłoby na rzetelniejsze odzwierciedlenie zarówno korzy�ci ekonomicznych czerpanych z danego �rodka
trwałego jaki i jego zu�ycia. 

Aktualizacja warto�ci z tytułu trwałej utraty warto�ci

Weryfikacja rzeczowych aktywów trwałych pod k�tem trwałej utraty warto�ci nast�puje, je�eli zaistniały zdarzenia b�d� zaszły zmiany wskazuj�ce na

to, �e warto�� bilansowa rzeczowych aktywów trwałych mo�e nie by� mo�liwa do odzyskania. Weryfikacja nast�puje nie rzadziej ni� na koniec

ka�dego roku obrotowego. 

Warto�ci niematerialne i prawne o warto�ci pocz�tkowej do 3.500,00 zł amortyzowane s� jednorazowo w miesi�cu nast�puj�cym po miesi�cu
przyj�cia do u�ytkowania. 
Warto�ci niematerialne i prawne o warto�ci pocz�tkowej powy�ej 3.500,00 zł amortyzowane s� w oparciu o stawki ustalone na podstawie

szacowanego okresu ekonomicznej u�yteczno�ci. Amortyzacja nast�puje pocz�wszy od miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym warto��
niematerialn� przyj�to do u�ytkowania. Okresy ekonomicznej u�yteczno�ci podlegaj� okresowej weryfikacji (nie rzadziej ni� na koniec ka�dego roku

obrotowego). 

Warto�� pocz�tkow� rzeczowych aktywów trwałych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia.

Wycena po pocz�tkowym uj�ciu

Amortyzacja

Grupa Kapitałowa stosuje liniow� metod� amortyzacji warto�ci niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si� przez okres 3 do 5

lat.

Aktualizacja warto�ci z tytułu trwałej utraty warto�ci 

Grunty wyceniane s� w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. 
Koszty poniesione po pocz�tkowym uj�ciu (wprowadzeniu �rodka trwałego do u�ytkowania) takie jak koszty napraw, przegl�dów, opłaty

eksploatacyjne, wpływaj� na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Koszty, w przypadku, których mo�liwe jest

wykazanie, �e powoduj� one zwi�kszenie oczekiwanych przyszłych korzy�ci ekonomicznych z tytułu posiadania danego �rodka trwałego ponad

korzy�ci przyjmowane pierwotnie, zwi�kszaj� warto�� tego �rodka trwałego. 
Zaliczki na poczet rzeczowych aktywów trwałych, �rodków trwałych w budowie wykazuje si� w wysoko�ci nominalnej, to jest w kwotach przekazanych

dostawcom na poczet dokonanych zamówie�. Przekazane zaliczki w walucie obcej, wycenia si� nie rzadziej ni� na dzie� bilansowy po obowi�zuj�cym
na ten dzie� �rednim kursie NBP. 

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si� przez okres:

Je�eli istniej� przesłanki wskazuj�ce na to, �e warto�� bilansowa przekracza szacowan� warto�� odzyskiwaln�, wówczas warto�� aktywów b�d�
o�rodków wypracowuj�cych �rodki pieni��ne jest obni�ana do poziomu warto�ci odzyskiwalnej. 

Warto�� odzyskiwalna rzeczowych aktywów trwałych odpowiada wy�szej z dwóch warto�ci: cenie sprzeda�y lub warto�ci u�ytkowej. Do ustalenia

warto�ci odzyskiwalnej Grupa Kapitałowa szacuje przyszłe przepływy pieni��ne zwi�zane z tym rzeczowym aktywem trwałym, b�d� (je�eli nie
wypracowuje on przepływów pieni��nych w sposób samodzielny) z o�rodkiem wypracowuj�cym takie przepływy pieni��ne. 

�rodki trwałe w budowie, podobnie jak prawo wieczystego u�ytkowania gruntów, nie s� amortyzowane.
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Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia

Warto�� firmy powstaj�ca przy konsolidacji wynika z wyst�pienia na dzie� nabycia nadwy�ki kosztu nabycia jednostki nad warto�ci� godziw�
identyfikowalnych składników aktywów i pasywów jednostki zale�nej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsi�wzi�cia na dzie� nabycia. 

Warto�� firmy

Inwestycje w jednostce zale�nej ujmuje si� w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według metody konsolidacji pełnej.

Aktywa trwałe (i grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia wyceniane s� po ni�szej z dwóch

warto�ci: warto�ci bilansowej lub warto�ci godziwej pomniejszonych o koszty zwi�zane ze sprzeda��.

Aktywa trwałe i grupy aktywów netto klasyfikowane s� jako przeznaczone do zbycia, je�eli ich warto�� bilansowa b�dzie odzyskana raczej w wyniku

transakcji sprzeda�y ni� w wyniku ich dalszego ci�głego u�ytkowania. Warunek ten uznaje si� za spełniony wył�cznie wówczas, gdy wyst�pienie

transakcji sprzeda�y jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest dost�pny w swoim

obecnym stanie do natychmiastowej sprzeda�y. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do

zako�czenia transakcji sprzeda�y w ci�gu roku od momentu zmiany klasyfikacji. 

Na dzie� przyj�cia nieruchomo�ci inwestycyjne wycenia si� według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Wycena po pocz�tkowym uj�ciu

Nieruchomo�ci inwestycyjne wycenia si� w warto�ci godziwej. Zyski lub straty wynikaj�ce ze zmian warto�ci godziwej nieruchomo�ci inwestycyjnych

ujmuje si� w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym powstały. Grupa Kapitałowa dokonuje korekty wyceny warto�ci godziwej, je�eli zaistniej�

przesłanki wskazuj�ce na to, �e warto�� bilansowa nieruchomo�ci inwestycyjnych mo�e znacz�co odbiega� od ich warto�ci godziwej na dany dzie�

bilansowy. Wówczas wycena przeprowadzana jest przez niezale�nego rzeczoznawc�.

Udziały w jednostkach zale�nych

Warto�� firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku podlega analizie pod k�tem utraty warto�ci. Ewentualna utrata

warto�ci rozpoznawana jest od razu w rachunku zysków i strat i nie podlega odwróceniu w kolejnych okresach.

Przy sprzeda�y jednostki zale�nej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsi�wzi�cia, odpowiednia cz��� warto�ci firmy uwzgl�dniana jest przy

wyliczaniu zysku b�d� straty na sprzeda�y. 

Korzy�ci otrzymane i nale�ne jako zach�ta do zawarcia umowy leasingu operacyjnego odnoszone s� w rachunek zysków i strat przy zastosowaniu

metody liniowej w okresie wynikaj�cym z umowy leasingu.

Nieruchomo�ci inwestycyjne 

Aktywowane �rodki trwałe u�ytkowane na mocy umów leasingu finansowego s� amortyzowane przez okres u�ytkowania �rodka trwałego.

Na dzie� bilansowy wycenia si� według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty warto�ci.

Nieruchomo�ci inwestycyjne obejmuj� aktywa nabyte przez Grup� Kapitałow� w celu osi�gni�cia korzy�ci ekonomicznych wynikaj�cych z przyrostu

ich warto�ci, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidendy lub innych po�ytków.

Wycena na dzie� przyj�cia

Leasing 

Umowy leasingu finansowego, które przenosz� na jednostki Grupy Kapitałowej zasadniczo całe ryzyko i wszystkie po�ytki wynikaj�ce z posiadania

przedmiotu leasingu, s� aktywowane na dzie� rozpocz�cia leasingu według ni�szej z nast�puj�cych dwóch warto�ci: warto�ci godziwej �rodka

stanowi�cego przedmiot leasingu lub warto�ci bie��cej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe s� rozdzielane pomi�dzy koszty finansowe

i zmniejszenie salda zobowi�za� w sposób umo�liwiaj�cy uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowi�zania. Koszty finansowe s�

ujmowane bezpo�rednio w rachunku zysków i strat. 

Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie po�yczki wynikaj�ce z posiadania przedmiotu

leasingu, zaliczane s� do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego odpisywane s� w koszty rachunku zysków i

strat metod� liniow� przez okres trwania leasingu. 

U�ytkowanie wieczyste

Prawo wieczystego u�ytkowania gruntu jednostka ujmuje w ksi�gach jako �rodki trwałe, które nie podlegaj� amortyzacji.

Warto�� pocz�tkow� ustala si� w oparciu o cen� nabycia.

Inwestycje w jednostkach zale�nych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y ujmuje si� zgodnie z MSSF 5.

Inwestycje w jednostkach zale�nych, nie zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y ujmuje si� w sprawozdaniu jednostkowym w cenie nabycia.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Wycena na dzie� przyj�cia i po pocz�tkowym uj�ciu

Nale�no�ci na dzie� przyj�cia oraz na ka�dy dzie� bilansowy wycenia si� w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy na nale�no�ci

nie�ci�galne. 

Aktualizacja warto�ci nale�no�ci 

Na dzie� bilansowy warto�� nale�no�ci podlega aktualizacji w oparciu o nast�puj�ce zasady: 

Okres przeterminowania nale�no�ci Odpis z tytułu utraty warto�ci [%]

- wyliczenie wska�nika odchyle� na produkcji:

Aktualizacja warto�ci zapasów 

Aktualizacji warto�ci zapasów dokonuje si� na podstawie weryfikacji warto�ci u�ytkowej i handlowej przeprowadzanej na koniec ka�dego okresu

sprawozdawczego. 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług nie s� instrumentem generuj�cym odsetki. 

Pomi�dzy planowanym a rzeczywistym kosztem wytworzenia powstaj� ró�nice, które w cyklu miesi�cznym s� sumowane i ksi�gowane jako odchylenia

od cen ewidencyjnych odr�bnie dla wiader i skrzynek. Podstaw� naliczenia odchyle� na sprzedane wyroby s� koszty sprzedanych wyrobów wg cen

ewidencyjnych, tj. obroty kont: 710, 711 i 714.

              Warto�� odchyle� x 100              

Warto�� produkcji wg cen ewidencyjnych

Wycena wyrobów gotowych

Na dzie� przyj�cia materiały wyceniane s� w rzeczywistych cenach zakupu, nie wy�szych od cen sprzeda�y netto. Koszty zakupu materiałów i

towarów, ze wzgl�du na nisk� istotno�� i nie zniekształcanie warto�ci aktywów i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej, odnoszone s� w cało�ci w

ci��ar kosztów w okresie ich poniesienia. 

Rozchód materiałów i towarów wyceniany jest przy u�yciu metody FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło). 

Wyroby gotowe wyceniane s� na dzie� przyj�cia według cen ewidencyjnych, nie wy�szych od cen sprzeda�y netto. Ceny ewidencyjne ustalane s� na

poziomie technicznego kosztu wytworzenia.

- rozliczenie odchyle� na sprzedane wyroby

Ustalone i zgrupowane odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów rozlicza si� proporcjonalnie do warto�ci zapasu oraz do warto�ci rozchodu

wyrobów w tym okresie. Rozliczenie to umo�liwia poni�szy wzór: 

Zapasy 

Zapasy rzeczowych składników maj�tku obrotowego obejmuj�: 

Wycena materiałów i towarów 

- na dzie� przyj�cia

- po pocz�tkowym uj�ciu 

Na dzie� bilansowy warto�� stanu ko�cowego materiałów i towarów wycenia si� według cen nabycia lub wytworzenia nie wy�szych od cen ich

sprzeda�y netto na dzie� bilansowy. 

-  materiały nabyte na własne potrzeby, 

-  towary nabyte w celu odsprzeda�y, 

-  produkty gotowe. 

100%powy�ej 12 miesi�cy

Je�eli zapasy utraciły swoj� warto�� u�ytkow� lub handlow�, ich wycena jest obni�ana do poziomu cen sprzeda�y netto mo�liwych do uzyskania.

Skutki takiego zmniejszenia warto�ci odnosi si� w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych. 

Je�eli nie jest mo�liwe ustalenie cen sprzeda�y netto danego składnika zapasów, ustala si� w inny sposób jego warto�� godziw� na dzie� bilansowy.

Instrumenty Finansowe

Aktywa i zobowi�zania finansowe ujmowane s� w bilansie Grupy w momencie, gdy Grupa staje si� stron� wi���cej umowy. 

Nale�no�ci 

Od 6 do 12 miesi�cy 20%

7



Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

– kwot� kosztów odsetek, 

Zobowi�zania dochodzone na drodze s�dowej 

W przypadku zobowi�za� dochodzonych przeciwko spółkom Grupy Kapitałowej na drodze s�dowej, a nie uj�tych w ksi�gach Grupy Kapitałowej,

tworzone s� rezerwy w wiarygodnie oszacowanej warto�ci, w szczególno�ci bior�c pod uwag�: 

Bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów 

Bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów ujmuje si�, gdy wystawienie faktury nast�puje po okresie, którego te koszty dotycz�. 

– kwot� kosztów s�dowych, zast�pstwa procesowego, komorniczych i podobnych. 

– oszacowane prawdopodobie�stwo otrzymania odprawy emerytalnej. 

– kwot� zobowi�zania głównego dochodzonego na drodze s�dowej, 

Wycena na dzie� uj�cia 

Zobowi�zania finansowe na dzie� uj�cia wycenia si� w warto�ci godziwej uzyskanej kwoty lub warto�ci otrzymanych innych składników maj�tkowych.

Wycena na dzie� bilansowy 

Inne ni� finansowe zobowi�zania na dzie� uj�cia wycenia si� w kwocie wymaganej zapłaty.

Odpisy aktualizuj�ce od nale�no�ci odnosi si� w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zale�no�ci od charakteru

nale�no�ci. 

Pozostałe zobowi�zania finansowe wycenia si� na dzie� bilansowy w wysoko�ci skorygowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy

procentowej. Ró�nica z wyceny koryguje warto��wycenianego składnika zobowi�za� oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bie��cego okresu

sprawozdawczego w pozycji przychody finansowe lub koszty finansowe.

Zobowi�zania finansowe przeznaczone do obrotu (instrumenty pochodne nie stanowi�ce zabezpiecze� oraz instrumenty finansowe b�d�ce

przedmiotem krótkiej sprzeda�y) wycenia si� na dzie� bilansowy w warto�ci godziwej. Ró�nica z wyceny wykazywana jest odr�bnie w sprawozdaniu

finansowym oraz ujmowana w wyniku finansowym bie��cego okresu sprawozdawczego w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.

– zestawienie liczby pracowników na ostatni dzie� roku obrotowego w podziale na przedziały wiekowe, 

Odprawy emerytalne 

Przyjmuje si� nast�puj�ce dane i zało�enia niezb�dne do wyliczania odpraw emerytalnych:

– zobowi�zania dochodzone na drodze s�dowej, 

– na przej�ciow� ró�nic� podatku dochodowego.

Do rezerw Grupa Kapitałowa zalicza równie� bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów. 

Rezerwy wycenia si� nie rzadziej ni� na dzie� ko�cz�cy okres sprawozdawczy. 

– podstawa naliczenia odpraw, 

Inne ni� finansowe zobowi�zania na dzie� bilansowy wycenia si� w kwocie wymaganej zapłaty. 

– odprawy emerytalne, 

Grupa Kapitałowa tworzy w szczególno�ci rezerwy na: 

Kredyty bankowe

Oprocentowane kredyty bankowe (w tym równie� kredyty w rachunku bie��cym) ksi�gowane s� w warto�ci uzyskanych wpływów pomniejszonych o

koszty bezpo�rednie pozyskania �rodków. Koszty finansowe, ł�cznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami

bezpo�rednimi zaci�gni�cia kredytów, ujmowane s� w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwi�kszaj�

warto�� ksi�gow� instrumentu z uwzgl�dnieniem spłat dokonanych w bie��cym okresie. 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług nie s� instrumentem odsetkowym i wykazywane s� w bilansie w warto�ci nominalnej. 

Rezerwy 

-  od dłu�ników postawionych w stan likwidacji lub upadło�ci, 

- od dłu�ników, co do których oddalony został wniosek o ogłoszenie upadło�ci a maj�tek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post�powania

upadło�ciowego,

-  dochodzonych na drodze s�dowej. 

Niezale�nie od okresu przeterminowania dokonuje si� odpisów z tytułu utraty warto�ci w wysoko�ci 100% kwoty nale�no�ci: 

Ustalona kwota odpisów mo�e ulec zmniejszeniu w przypadku posiadania przez Zarz�d Grupy Kapitałowej wiarygodnych dokumentów, z których

wynika, i� warto�� nale�no�ci przeterminowanych posiada inaczej ustalon� warto�� odzyskiwaln�. 

Zobowi�zania finansowe oraz instrumenty kapitałowe

Zobowi�zania finansowe uznaje si� za zaci�gni�te w momencie zawarcia przez jednostk� kontraktu b�d�cego instrumentem finansowym. Wprowadza

si� je do ksi�g pod dat� zawarcia kontraktu bez wzgl�du na przewidziany w umowie termin rozliczenia transakcji.
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Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

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

W ci�gu roku operacje sprzeda�y i kupna walut oraz zapłaty nale�no�ci i zobowi�za� wycenia si� po kursie sprzeda�y lub kupna stosowanym przez

bank, z którego usług korzysta jednostka przy danej operacji. 

W ci�gu roku pozostałe operacje wyra�one w walutach obcych wyceniane s� po �rednim kursie NBP z dnia ich przeprowadzenia, chyba �e w

zgłoszeniu celnym lub innym wi���cym jednostk� dokumencie, ustalony został inny kurs.

Do wyceny sprawozda� jednostkowych Plast-Box Ukraina przyj�to kurs hrywny ukrai�skiej obliczony jako �rednia arytmetyczna wszystkich kursów w

okresie obj�tym sprawozdaniem finansowym. Ró�nice kursowe wynikaj�ce z wyceny jednostek zagranicznych s� wykazywane w skonsolidowanym

sprawozdaniu finansowym w kapitałach w pozycji „ró�nice kursowe z konsolidacji”. Takie ró�nice kursowe s� rozpoznawane jako przychód, b�d� koszt

w okresie, w którym nast�puje zbycie jednostek. 

Podatek dochodowy

Na obowi�zkowe obci��enia wyniku składaj� si�: podatek bie��cy (CIT) oraz podatek odroczony. 

Bie��ce obci��enie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata)

podatkowa ró�ni si� od ksi�gowego zysku (straty) netto w zwi�zku z wył�czeniem przychodów podlegaj�cych opodatkowaniu i kosztów stanowi�cych

koszty uzyskania przychodów w latach nast�pnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie b�d� podlegały opodatkowaniu. Obci��enia

podatkowe s� wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowi�zuj�ce w danym roku obrotowym.

Jednostki Grupy Kapitałowej tworz� rezerw� i ustalaj� aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie ró�nic przej�ciowych mi�dzy

wykazywan� w ksi�gach warto�ci� aktywów i pasywów, a ich warto�ci� podatkow� oraz strata podatkow� mo�liw� do odliczenia w przyszło�ci.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si� w wysoko�ci kwoty przewidzianej w przyszło�ci do odliczenia od podatku dochodowego,

w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi, które spowoduj� w przyszło�ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty

podatkowej mo�liwej do odliczenia, ustalonej przy uwzgl�dnieniu zasady ostro�no�ci.

Przychody z tytułu dywidend s� ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do otrzymania płatno�ci. 

Koszty finansowania zewn�trznego

Koszty finansowania zewn�trznego (np. odsetki od kredytów i po�yczek oraz ró�nice kursowe od kredytów i po�yczek w walutach obcych), które
mo�na bezpo�rednio przyporz�dkowa� nabyciu lub wytworzeniu składnika aktywów powi�kszaj� cen� nabycia lub koszt wytworzenia tego składnika.

Zysk na działalno�ci gospodarczej

Zysk na działalno�ci operacyjnej kalkulowany jest po uwzgl�dnieniu kosztów restrukturyzacji i udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych, ale przed
uwzgl�dnieniem kosztów i przychodów finansowych. 

Transakcje w walutach obcych

R = R1+R2

Odpisy pozostałych biernych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów nast�puj� stosownie do upływu czasu. 

Przychody ze sprzeda�y

Przychody ze sprzeda�y ujmowane s� w warto�ci godziwej zapłat otrzymanych lub nale�nych i reprezentuj� nale�no�ci za produkty, towary i usługi
dostarczone w ramach normalnej działalno�ci gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki zwi�zane ze sprzeda�� (podatek
akcyzowy).

Sprzeda� towarów ujmowana jest w momencie wydania towarów i przekazania prawa własno�ci.

Przychody z tytułu odsetek ujmowane s� narastaj�co, w odniesieniu do głównej kwoty nale�nej, zgodnie z metod� efektywnej stopy procentowej.

(W /21) przeci�tne wynagrodzenie brutto za 1 dzie� roboczy 
Z – narzuty na wynagrodzenia

gdzie:    R1=UZ x (W/21)
              R2=UZ x (W/21) x Z

Szacunki kosztów na niewykorzystane urlopy pracownicze wyceniane s� na koniec ka�dego okresu sprawozdawczego na podstawie zestawienie 

Do obliczenia rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze stosuje si� nast�puj�cy algorytm: 

– list� pracowników na ostatni dzie� roku obrotowego, 
–  niewykorzystane przez pracowników dni urlopu w bie��cym okresie oraz okresach poprzednich, 
– stawk� dzienn� na podstawie �redniego wynagrodzenia podstawowego za 6 ostatnich miesi�cy, powi�kszon� o składki na ubezpieczenie społeczne. 

W – przeci�tne wynagrodzenie miesi�czne brutto 

R1- koszt wynagrodze� z tytułu niewykorzystanych urlopów 
R2- koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obci��aj�cych koszty pracodawcy
       w zwi�zku z niewykorzystanymi urlopami
UZ – liczba dni zaległego urlopu 
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Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Zasady rachunkowo�ci na temat głównych zało�e� na przyszło�� oraz �ródła niepewno�ci dotycz�ce szacunków podane s� w poszczególnych
punktach rozdziału STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWO�CI. 
Charakter oraz warto�� bilansowa szacunków na dzie� bilansowy, zmiany szacunków w okresie przedstawione s� w poszczególnych notach do
sprawozdania.

ZMIANY ZASAD RACHUNKOWO	CI W OKRESIE OD 01.04 DO 30.06.2008 ROKU

W okresie 01.04.-30.06.2008 r. nie wyst�piły zmiany zasad rachunkowo�ci.

Rezerw� z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy si� w wysoko�ci kwoty podatku dochodowego, wymagaj�cej w przyszło�ci zapłaty, w
zwi�zku z wyst�powaniem dodatnich ró�nic przej�ciowych, to jest ró�nic, które spowoduj� zwi�kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w
przyszło�ci.

Wysoko�� aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si� przy uwzgl�dnieniu stawek podatku dochodowego obowi�zuj�cych
w roku, w którym przewidywane jest powstanie obowi�zku podatkowego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie podlegaj� wzajemnej kompensacie nawet, je�eli jednostka Grupy Kapitałowej
posiada tytuł uprawniaj�cy je do ich jednoczesnego uwzgl�dnienia przy obliczaniu kwoty zobowi�zania podatkowego.

Zmian� stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje si� w rachunku zysków i strat za rok obrotowy, chyba �e pozycje te
dotycz� operacji rozliczanych z kapitałem własnym, s� one wówczas odnoszone na kapitał własny.

Warto�� składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na ka�dy dzie� bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski
podatkowe nie b�d� wystarczaj�ce dla realizacji składnika aktywów lub jego cz��ci nast�puje jego odpis. 

ZAŁO
ENIA DOTYCZ�CE SZACUNKÓW

10



STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIE� 30.06.2008r.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA
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Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Plast-Box SA

100%100 %

Plast-Box Ukraina 
Sp. z o.o.

Plast-Box Development 
Sp. z o.o.

77,39%

Plast-Box Apartments      
Sp. z o.o.
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Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 364 214
Nale�no�ci długoterminowe - -

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczaj�cych oraz ró�nice kursowe z konsolidacji - -
Wynik finansowy roku obrotowego (479) (541) 2 869
Kapitały rezerwowe 651 651651

Pozostały kapitał zapasowy 38 679 25 07036 031
Akcje własne - --

25 070
Kapitał zapasowy ze sprzeda�y akcji własnych powy�ej ich warto�ci nominalnej - -- -

-

Kapitał podstawowy 22 031 10 75022 031 10 750
Kapitał własny przypadaj�cy akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominuj�cej 60 882 39 12060 786 36 849

KAPITAŁ WŁASNY 60 882 39 12060 786 36 849

Pasywa
30.06.2008 31.12.200731.03.2008

na dzie�
30.06.2007

AKTYWA RAZEM 88 330 77 47377 921 67 520

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 323 1 093490 1 210
Rozliczenia mi�dzyokresowe 329 479474 242
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y - -- -
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - -- -
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - -- -
Krótkoterminowe aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y - -- -
Pozostałe nale�no�ci krótkoterminowe 257 52024 437
Nale�no�ci z tytułu bie��cego podatku dochodowego - -- -
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 14 747 11 85214 471 14 644
Zapasy 10 411 10 9889 733

-

AKTYWA OBROTOWE 26 067 24 93225 192
Inne długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - --

349

- -- -

-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - -- -

75 6149
Rzeczowe aktywa trwałe

Długoterminowe aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 32 583 23 58523 585 12 945
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metod� praw własno�ci

Aktywa
30.06.2008

na dzie�
31.12.2007

Nieruchomo�ci inwestycyjne 42 4242 1 632

Warto�ci niematerialne

-

651
598
-

28 704

JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIE� 30.06.2008 ROKU 

AKTYWA TRWAŁE 62 263 52 54152 729

-

29 199 28 639

Niepodzielony wynik finansowy - (220)
-
(220)

Uj�te bezpo�rednio w kapitale kwoty dotycz�ce aktywów trwałych przeznaczonych do sprzeda�y -

Udziały mniejszo�ci
ZOBOWI�ZANIA 27 448 38 35317 135 30 671

Zobowi�zania długoterminowe 10 556 20 9004 084 17 636
Długoterminowe kredyty i po�yczki 8 828 18 7892 168 14 943
Pozostałe długoterminowe zobowi�zania finansowe 1 212 1 6771 441 1 961
Pozostałe zobowi�zania długoterminowe - -- -
Długoterminowe rezerwy na zobowi�zania z tytułu �wiadcze� pracowniczych 23 2323 23
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 493 411452 709
Pozostałe rezerwy długoterminowe - -- -

Zobowi�zania krótkoterminowe 16 892 17 45313 051 13 035
Krótkoterminowe kredyty i po�yczki 3 268 3 723600 764
Pozostałe krótkoterminowe zobowi�zania finansowe 938 973938 982
Zobowi�zania z tytuły dostaw i usług 8 577 9 6198 026 10 015
Zobowi�zania z tytułu bie��cego podatku dochodowego - 264- -
Pozostałe zobowi�zania krótkoterminowe 3 245 2 5432 744 654

313373 346397
Rezerwy krótkoterminowe - -- 17

77 47377 921
Rozliczenia mi�dzyokresowe bierne 467 18370 257

Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksi�g rachunkowych

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

PASYWA RAZEM 88 330

Iwona Zdrojewska - Główny Ksi�gowy

Waldemar Pawlak - Członek Zarz�du

Dariusz Wilczy�ski - Członek Zarz�du

Zarz�d 

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

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz�du

na dzie� na dzie�

na dzie� na dzie� na dzie�

-
25 744
9 211

31.03.2008

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

67 520

Zobowi�zania zwi�zane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeda�y - -

INWESTYCJE PRZEZNACZONE DO SPRZEDA
Y - -

na dzie�

Słupsk, 14 sierpie� 2008

30.06.2007
41 776

46
26 418

735

- -

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

12



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

Zarz�d 

0,01

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

Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksi�g rachunkowych

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

z działalno�ci kontynuowanej

598

PLN / akcj�

- akcjonariuszom podmiotu dominuj�cego

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.04. DO 30.06.2008 ROKU

Wariant kalkulacyjny

Działalno�� kontynuowana

Słupsk, 14 sierpie� 2008

(479) 135

0,28

PLN / akcj�

Przychody ze sprzeda�y 31 585 15 47028 07116 861
Przychody ze sprzeda�y wyrobów 29 691 13 877

0,28

25 50615 891
Przychody ze sprzeda�y usług 390 315590250
Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów 1 504 1 2781 975720

Koszt własny sprzeda�y (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 26 657 12 60122 88814 011
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 25 092 11 27120 82013 225
Koszt sprzedanych usług 209 28104141
Koszt sprzedanych towarów i materiałów 1 356 1 3021 964645

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 4 928 2 8695 1832 850
Koszty sprzeda�y 1 421 7261 301744
Koszty ogólnego zarz�du 3 290 1 7673 1911 713

Zysk (strata) ze sprzeda�y 217 376691393
Pozostałe przychody operacyjne 36 16774328
Pozostałe koszty operacyjne 205 3812326
Udział w zyskach jednostek obj�tych konsolidacj� metod� praw własno�ci - ---
Koszty restrukturyzacji - ---

Zysk (strata) na działalno�ci operacyjnej 48 5051 311395
Przychody (koszty) finansowe (596) (398)(687)(308)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji - ---

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (548) 10762487
Podatek dochodowy 69 28(26)(25)

598

cz��� bie��ca - ---
cz��� odroczona (69) 282625

62

Zysk (strata) netto z działalno�ci zaniechanej -

Zysk (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej (479) 135
Działalno�� zaniechana

Zysk (strata) netto (479) 13559862
---

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj�cy: (479) 13559862

- akcjonariuszom mniejszo�ciowym
62

- rozwodniony

Zysk (strata) netto na jedn� akcj� zwykł�: PLN / akcj� PLN / akcj�

- podstawowy (0,11) 0,06

- podstawowy

- podstawowy (0,11) 0,060,01
- -

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

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

stan na 30.06.2008 
koniec II kwartału 

2008

za okres od 
01.04.2007 do 

30.06.2007

stan na 30.06.2007 
koniec II kwartału 

2007

za okres od 
01.04.2008 do 

30.06.2008

- rozwodniony

Iwona Zdrojewska - Główny Ksi�gowy Dariusz Wilczy�ski - Członek Zarz�du

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz�du

Waldemar Pawlak - Członek Zarz�du

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

z działalno�ci kontynuowanej i zaniechanej

- rozwodniony - -

13



Słupsk, 14 sierpie� 2008

................................................ .................................................................................................................................................................................................
Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksi�g rachunkowych
Zarz�d 

Iwona Zdrojewska - Główny Ksi�gowy

Waldemar Pawlak - Członek Zarz�du

Dariusz Wilczy�ski - Członek Zarz�du

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz�du

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

	rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 210 1 215322322
Zmiana stanu �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów z tytułu ró�nic kursowych - ---

	rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na pocz�tek okresu 8 633 6914901 093
Zwi�kszenie (zmniejszenie) netto stanu �rodków pieni��nych i ekwiwalentów �rodków pieni��nych (7 423) 524(168)(771)

	rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 2 568 6968 86210 858
Dywidendy wypłacone - ---
Odsetki zaplacone (491) (261)(195)(475)
Spłata zobowi�za� z tytułu leasingu finansowego (718) (359)(270)(492)
Spłaty kredytów i po�yczek (11 766) (6 600)-(10 417)
Wpływy z tytułu zaci�gni�cia kredytów i po�yczek 15 543 7 9169 327-
Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych - ---
Wpływy z tytułu emisji dłu�nych papierów warto�ciowych - ---
Nabycie akcji własnych - ---
Wpływy netto z tytułu emisji akcji - --22 242

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej

	rodki pieni��ne netto wykorzystane w działalno�ci inwestycyjnej (4 379) (1 614)(9 739)(10 738)
Otrzymane dywidendy - ---
Otrzymane odsetki - --9
Otrzymane spłaty po�yczek udzielonych - ---
Po�yczki udzielone - ---
Wpływy z otrzymanych dotacji rz�dowych - ---
Wpływy ze sprzeda�y jednostek zale�nych - ---

Wydatki na nabycie jednostek zale�nych (pomniejszone o przej�te �rodki pieni��ne) - ---
Wpływy ze sprzeda�y aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu - ---
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu - ---
Wpływy ze sprzeda�y aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y - ---
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y (1 308) (768)(7 381)(7 381)
Wpływy ze sprzeda�y nieruchomo�ci inwestycyjnych - ---
Wydatki na nabycie nieruchomo�ci inwestycyjnych - ---
Wpływy ze sprzeda�y rzeczowych aktywów trwałych 15 -2231
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 065) (825)(2 323)(3 359)
Wpływy ze sprzeda�y warto�ci niematerialnych - ---
Wydatki na nabycie warto�ci niematerialnych (21) (21)(38)(38)

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej

	rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (5 612) 1 442709(891)
Zapłacony podatek dochodowy - -- -
Podatek dochodowy odroczony - -- -
Zapłacone odsetki - ---

	rodki pieni��ne wygenerowane w toku działalno�ci operacyjnej (5 612) 1 442709(891)
Inne korekty, w tym z tytułu rozlicze� mi�dzyokresowych 271 49448 373
Zmiana stanu rezerw (6) -166 65
Zmiana stanu zobowi�za� 585 1 145(1 361) 224
Zmiana stanu nale�no�ci (7 173) (1 777)(2 632) (509)
Zmiana stanu zapasów (1 952) 798(678)577

	rodki pieni��ne z działalno�ci operacyjnej przed uwzgl�dnieniem zmian w kapitale obrotowym 2 663 1 2271 2341 911
Otrzymane dywidendy - ---
Otrzymane odsetki - ---
Odpis ujemnej warto�ci firmy - ---
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych - ---
Koszty odsetek 491 261215466
(Zyski) straty z tytułu zmiany warto�ci godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej - ---
Zyski (straty) z wyceny nieruchomo�ci inwestycyjnych według warto�ci godziwej - ---
(Zysk) strata  z tytułu ró�nic kursowych (7) (6)5(4)
(Zysk) strata na działalno�ci inwestycyjnej, w tym na sprzeda�y rzeczowych aktywów trwałych (11) 13(25)(22)
Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci rzeczowych aktywów trwałych - ---
Amortyzacja �rodków trwałych 1 578 8179761 938
Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci warto�ci firmy - --
Amortyzacja warto�ci niematerialnych 14 7112

Korekty: 2 065 1 0921 1722 390
Zysk netto 598 13562(479)

od 01.04.2008 
do 30.06.2008

od 01.01.2008 
do 30.06.2008

za okres
Nota

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej

-Inne wydatki inwestycyjne - (19) -

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI�
NYCH ZA OKRES OD 01.04. DO 30.06.2008 ROKU

Metoda po�rednia od 01.01.2007 
do 30.06.2007

od 01.04.2007 
do 30.06.2007

14



Akcje własne
Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

- 651
- -
- 651

- -

- -

- -

- 651

651
- -
- 651

- -

- -

- -

- 651

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 30.06.2008 ROKU

(220) 36 714

Wyszczególnienie
Udziały

mniejszo�ci
Kapitał własny 

razemKapitał
podstawowy

Kapitał 
zapasowy

Wynik finansowy 
netto roku 

obrotowego

Niepodzielony
wynik

finansowy
Razem

Kapitał przypadaj�cy na udziałowców jednostki dominuj�cej

Saldo na 01.04.2007 r. 10 750 25 070 463

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny -

36 714
Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci - - - - - - -

Saldo po zmianach 10 750 25 070 463 (220) 36 714 - 36 714
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.04. do 30.06.2007 r.

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny - -
Inwestycje dost�pne do sprzeda�y: - - - - - - -
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - -
- przeniesione do zysku (straty) na sprzeda�y - -

Instrumenty zabezpieczaj�ce przepływy �rodków pieni��nych: - - - - - - -
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny - -
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu - -
- zyski (straty) uwzgl�dnione w wycenie warto�ci bilansowej pozycji zabezpieczanych - -

Ró�nice kursowe z wyceny jednostek działaj�cych za granic� - -
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału - -

Zysk netto prezentowany bezpo�rednio w kapitale własnym - - - -
Zysk netto za okres od 01.04. do 30.06.2007 roku 135 135

- 135 135

- -
- 135
- 135
- -Podział wyniku finansowego

Suma zysków i strat uj�tych w okresie od 01.04. do 30.06.2007 roku

Dywidendy
-
-

-

- -

-
Wyemitowany kapitał podstawowy -

Saldo na dzie� 30.06.2007 roku 10 750 25 070 598
Wyemitowane opcje zamienne na akcje

(220) 36 849 - 36 849

- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny

-
Inwestycje dost�pne do sprzeda�y: - - - - - - -

- -
- przeniesione do zysku (straty) na sprzeda�y - -

Instrumenty zabezpieczaj�ce przepływy �rodków pieni��nych: - - - - - - -
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny - -
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu - -
- zyski (straty) uwzgl�dnione w wycenie warto�ci bilansowej pozycji zabezpieczanych - -

Ró�nice kursowe z wyceny jednostek działaj�cych za granic� - -
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału - -

Zysk netto prezentowany bezpo�rednio w kapitale własnym - - - - - -
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2006 roku 598 598 - 598

Suma zysków i strat uj�tych w okresie od 01.01. do 30.06.2007 roku - 598 598 - 598
Podział wyniku finansowego - - -

Saldo na 01.01.2007 r. 10 750 25 070 - (220) 36 251 36 251
Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci - - - - - - -

Saldo po zmianach 10 750 25 070 - (220) 36 251 - 36 251
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.06.2007 r.

Dywidendy - - -
Wyemitowany kapitał podstawowy -
Wyemitowane opcje zamienne na akcje - -

Saldo na dzie� 30.06.2007 roku 10 750 25 070 598 (220) 36 849 - 36 849
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- 651
- -
- 651

- -

- -

- -

- -

- 651

- 651
- -
- 651

- -

- -

- -

- -

- 651

Wyemitowane opcje zamienne na akcje -

Wyemitowany kapitał podstawowy 11 281 10 961 22 242

Słupsk, 14 sierpie� 2008

Zarz�d 

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

Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych

..................................................................................
Iwona Zdrojewska - Główny Ksi�gowy Dariusz Wilczy�ski - Członek Zarz�du

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz�du
Waldemar Pawlak - Członek Zarz�du

- -

2 614

Przeniesienie starty z lat ubiegłych do pokrycia w latach nast�pnych

Saldo na dzie� 01.04.2008 roku 22 031 36 031 (541) 2 614 60 786 - 60 786
Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci - - - - - - -

Saldo po zmianach 22 031 36 031 (541) 2 614 60 786 - 60 786
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.04. do 30.06.2008 roku

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny - - -
Inwestycje dost�pne do sprzeda�y: - - - - - - -
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - - -
- przeniesione do zysku (straty) na sprzeda�y - -

Instrumenty zabezpieczaj�ce przepływy �rodków pieni��nych: - - - - - - -

-
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny -

-

-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu -

-
Ró�nice kursowe z wyceny jednostek działaj�cych za granic� - - -
- zyski (straty) uwzgl�dnione w wycenie warto�ci bilansowej pozycji zabezpieczanych

- -
Zysk netto prezentowany bezpo�rednio w kapitale własnym - - - - - -
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału

62
Suma zysków i strat uj�tych w okresie od 01.04. do 30.06.2008 roku - - 62 - 62 62
Zysk netto za okres od 01.04. do 30.06.2008 roku

2 648 (2 614) 34

-62

-
Dywidendy - - -
Podział wyniku finansowego

Wyemitowane opcje zamienne na akcje - -

Zbycie �rodków trwałych

22 031 38 679 (479) - 60 882 60 882

Saldo na dzie� 01.01.2008 roku 10 750 25 070 - 39 085 - 39 085
Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci

Saldo na dzie� 30.06.2008 roku

- - - - -

-

-

-

62

-

-
Saldo po zmianach 10 750 25 070 - 2 614 39 085 - 39 085

-

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.06.2008 roku

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny - - -
Inwestycje dost�pne do sprzeda�y: - - - - - - -
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - - -
- przeniesione do zysku (straty) na sprzeda�y - -

Instrumenty zabezpieczaj�ce przepływy �rodków pieni��nych: - - - - - - -
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny - -
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu - -
- zyski (straty) uwzgl�dnione w wycenie warto�ci bilansowej pozycji zabezpieczanych - -

Ró�nice kursowe z wyceny jednostek działaj�cych za granic� - - -
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału - - -

Zysk netto prezentowany bezpo�rednio w kapitale własnym - - - - - -
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2008 roku (479) (479) - (479)

Suma zysków i strat uj�tych w okresie od 01.01. do 30.06.2008 roku - - (479) - (479) (479)
Podział wyniku finansowego 2 648 (2 614) 34 - -
Dywidendy - - -
Zbycie �rodków trwałych -

Wyemitowane opcje zamienne na akcje - -
- 60 882Saldo na dzie� 30.06.2008 roku 22 031 38 679 (479) - 60 882
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-

629

UJEMNA WARTO	� FIRMY Z KONSOLIDACJI - - - -

INWESTYCJE PRZEZNACZONE DO SPRZEDA
Y - - -

Warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych 629 629 580

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 3 244

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y -

Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

(281)
(1 740)

-
456

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 012 861996
Nale�no�ci długoterminowe - -

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczaj�cych oraz ró�nice kursowe z konsolidacji (1 881) (1 837)
Wynik finansowy roku obrotowego (60)

651

Pozostały kapitał zapasowy 36 197 25 07036 031
Akcje własne - --

25 070
Kapitał zapasowy ze sprzeda�y akcji własnych powy�ej ich warto�ci nominalnej - -- -

-

Kapitał podstawowy 22 031 10 75022 031 10 750
Kapitał własny przypadaj�cy akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominuj�cej 57 224 35 09057 148 36 151

KAPITAŁ WŁASNY 59 927 35 09059 851 36 151

Pasywa
 30.06.2008 31.12.200631.03.2007

na dzie�
 30.06.2007

AKTYWA RAZEM 88 670 77 12977 503 67 378

2 2972 214 1 692
Rozliczenia mi�dzyokresowe 595 479648 276

-- -
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - -- -

- -- -
Krótkoterminowe aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y - -- -
Pozostałe nale�no�ci krótkoterminowe 1 689 842394 951
Nale�no�ci z tytułu bie��cego podatku dochodowego 264 -- -
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 14 771 10 64012 135 13 469
Zapasy 12 243 12 87412 108

AKTYWA OBROTOWE 32 806 27 13227 499
Inne długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - --

-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - -- -

-

Długoterminowe aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y - -- -
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metod� praw własno�ci - -- -
Nieruchomo�ci inwestycyjne 42 4242 1 632

Warto�ci niematerialne 78 6552

Rzeczowe aktywa trwałe

SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIE� 30.06.2008 ROKU

AKTYWA TRWAŁE 55 864 49 99750 004

Aktywa
 30.06.2008 31.12.200731.03.2008

na dzie�

Uj�te bezpo�rednio w kapitale kwoty dotycz�ce aktywów trwałych przeznaczonych do sprzeda�y - -

651
782
(882)

676
Kapitały rezerwowe 651 651

54 103 48 40048 285

Niepodzielony wynik finansowy 286 (220)
-
(220)

27 508
11 120

Udziały mniejszo�ci 2 703 -2 703 -

ZOBOWI�ZANIA 28 743 42 03917 652 31 227
Zobowi�zania długoterminowe 10 843 21 1864 084 17 636
Długoterminowe kredyty i po�yczki 8 828 18 7892 168 14 943
Pozostałe długoterminowe zobowi�zania finansowe 1 212 1 6771 441 1 961
Pozostałe zobowi�zania długoterminowe - -- -
Długoterminowe rezerwy na zobowi�zania z tytułu �wiadcze� pracowniczych 23 2323 23
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 780 697452 709
Pozostałe rezerwy długoterminowe - -- -

Zobowi�zania krótkoterminowe 17 900 20 85313 568 13 591
Krótkoterminowe kredyty i po�yczki 3 268 3 723600 764
Pozostałe krótkoterminowe zobowi�zania finansowe 938 973938 982
Zobowi�zania z tytuły dostaw i usług 9 396 10 5218 632 10 407
Zobowi�zania z tytułu bie��cego podatku dochodowego 23 -- -
Pozostałe zobowi�zania krótkoterminowe 3 411 5 3052 655 818
Krótkoterminowe rezerwy na zobowi�zania z tytułu �wiadcze� pracowniczych 397 313373 346
Rezerwy krótkoterminowe - -- 17
Zobowi�zania zwi�zane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeda�y - -- -

77 12977 503
Rozliczenia mi�dzyokresowe bierne 467 18370 257

67 378

Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksi�g rachunkowych

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

PASYWA RAZEM 88 670

Iwona Zdrojewska - Główny Ksi�gowy Dariusz Wilczy�ski - Członek Zarz�du

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz�du

Waldemar Pawlak - Członek Zarz�du

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Zarz�d 

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

na dzie� na dzie� na dzie�

na dzie� na dzie� na dzie�

Słupsk, 14 sierpie� 2008

30.06.2007
39 870

52

36 871

735
-
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.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Zarz�d 

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

Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksi�g rachunkowych

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

z działalno�ci kontynuowanej

782

PLN / akcj�

0,36

- akcjonariuszom podmiotu dominuj�cego

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.04. DO 30.06.2008 ROKU

Wariant kalkulacyjny

Działalno�� kontynuowana

Słupsk, 14 sierpie� 2008

(57) 292

0,36

Przychody ze sprzeda�y 35 902 16 17929 84619 632
Przychody ze sprzeda�y wyrobów 34 815 15 43028 70119 018
Przychody ze sprzeda�y usług 483 466296
Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów 604 679318

Koszt własny sprzeda�y (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 30 320 12 99424 13016 332
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 29 679 12 52123 38216 046
Koszt sprzedanych usług 209 28104114
Koszt sprzedanych towarów i materiałów 432 445644172

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 5 582 3 1855 7163 300
Koszty sprzeda�y 1 563 7961 431822
Koszty ogólnego zarz�du 3 720 1 9033 4352 064

Zysk (strata) ze sprzeda�y 299 486850414
Pozostałe przychody operacyjne 189 185762114
Pozostałe koszty operacyjne 228 6015434
Udział w zyskach jednostek obj�tych konsolidacj� metod� praw własno�ci - ---
Koszty restrukturyzacji - ---

Zysk (strata) na działalno�ci operacyjnej 260 6111 458494
Przychody (koszty) finansowe (350) (343)(646)(209)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji - ---

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (90) 268812285
Podatek dochodowy 30 24(30)(64)

782

cz��� bie��ca 39 --39
cz��� odroczona (69) 243025

221

Zysk (strata) netto z działalno�ci zaniechanej -

Zysk (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej (60) 292
Działalno�� zaniechana

Zysk (strata) netto (60) 292782221
---

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj�cy: (60) 292782221

- akcjonariuszom mniejszo�ciowym (3)
(57)
(3)

Zysk (strata) netto na jedn� akcj� zwykł�: PLN / akcj� PLN / akcj�

- podstawowy (0,02) 0,14

PLN / akcj�

0,05

- podstawowy (0,02) 0,14

- rozwodniony

0,05
- rozwodniony
- podstawowy

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

z działalno�ci kontynuowanej i zaniechanej

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

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

stan na 30.06.2008 
koniec II kwartału 

2008

za okres od 
01.04.2007 do 

30.06.2007

stan na 30.06.2007 
koniec II kwartału 

2007

za okres od 
01.04.2008 do 

30.06.2008

- rozwodniony

-Wynik zdarze� nadzwyczajnych - - -

782 292
2 150 000

0,36

Zysk (strata) netto
	rednia wa�ona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł)

(60)
3 786 321

(0,02)

221

434
315

2 150 000
0,14

Iwona Zdrojewska - Główny Ksi�gowy Dariusz Wilczy�ski - Członek Zarz�du

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz�du

Waldemar Pawlak - Członek Zarz�du

4 406 000
0,05
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Słupsk, 14 sierpie� 2008

................................................ .................................................................................................................................................................................................
Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksi�g rachunkowych
Zarz�d 

Iwona Zdrojewska - Główny Ksi�gowy Dariusz Wilczy�ski - Członek Zarz�du

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz�du

Waldemar Pawlak - Członek Zarz�du

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

	rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 692 1 6853 2393 244
Zmiana stanu �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów z tytułu ró�nic kursowych - ---

	rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na pocz�tek okresu 8 768 1 1222 2142 230
Zwi�kszenie (zmniejszenie) netto stanu �rodków pieni��nych i ekwiwalentów �rodków pieni��nych (7 076) 5631 0251 014

	rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 3 961 1 47910 23314 914
Dywidendy wypłacone - ---
Odsetki zaplacone (491) (260)(194)(474)
Spłata zobowi�za� z tytułu leasingu finansowego (718) (359)(222)(492)
Spłaty kredytów i po�yczek (11 882) (6 597)-(10 575)

Wpływy z tytułu zaci�gni�cia kredytów i po�yczek 15 543 7 1879 327158
Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych - ---
Wpływy z tytułu emisji dłu�nych papierów warto�ciowych - ---
Nabycie akcji własnych - ---
Wpływy netto z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 508 1 508-22 242

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej

	rodki pieni��ne netto wykorzystane w działalno�ci inwestycyjnej (4 379) (1 614)(9 785)(10 812)
Otrzymane dywidendy - ---
Otrzymane odsetki - ---
Otrzymane spłaty po�yczek udzielonych - ---
Po�yczki udzielone - ---
Wpływy z otrzymanych dotacji rz�dowych - ---
Wpływy ze sprzeda�y jednostek zale�nych - ---

Wydatki na nabycie jednostek zale�nych (pomniejszone o przej�te �rodki pieni��ne) - ---
Wpływy ze sprzeda�y aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu - ---
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu - ---
Wpływy ze sprzeda�y aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y - -99
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y (1 308) (768)(7 381)(7 381)
Wpływy ze sprzeda�y nieruchomo�ci inwestycyjnych - ---
Wydatki na nabycie nieruchomo�ci inwestycyjnych - ---
Wpływy ze sprzeda�y rzeczowych aktywów trwałych 15 -2231
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 065) (825)(2 397)(3 433)
Wpływy ze sprzeda�y warto�ci niematerialnych - ---
Wydatki na nabycie warto�ci niematerialnych (21) (21)(38)(38)

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej

	rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (6 658) 698577(3 088)
Zapłacony podatek dochodowy - -(53) (19)
Podatek dochodowy odroczony - -39 39
Zapłacone odsetki - ---

	rodki pieni��ne wygenerowane w toku działalno�ci operacyjnej (6 658) 698557(3 074)
Inne korekty, w tym z tytułu rozlicze� mi�dzyokresowych 249 56(487) (625)
Zmiana stanu rezerw (6) -166 65
Zmiana stanu zobowi�za� (77) 3 243(2 593) 2 112
Zmiana stanu nale�no�ci (6 218) (4 333)(2 478) (1 740)
Zmiana stanu zapasów (3 593) 273(851)(311)

	rodki pieni��ne z działalno�ci operacyjnej przed uwzgl�dnieniem zmian w kapitale obrotowym 2 987 1 4591 5962 629
Otrzymane dywidendy - ---
Otrzymane odsetki - ---
Odpis ujemnej warto�ci firmy - ---
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych - ---
Koszty odsetek 492 261216467
(Zyski) straty z tytułu zmiany warto�ci godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej - ---
Zyski (straty) z wyceny nieruchomo�ci inwestycyjnych według warto�ci godziwej - ---
(Zysk) strata  z tytułu ró�nic kursowych (7) (6)2213
(Zysk) strata na działalno�ci inwestycyjnej, w tym na sprzeda�y rzeczowych aktywów trwałych (11) 13(25)(22)
Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci rzeczowych aktywów trwałych - ---
Amortyzacja �rodków trwałych 1 717 8911 1612 219
Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci warto�ci firmy - ---
Amortyzacja warto�ci niematerialnych 14 8112

Korekty: 2 205 1 1671 3752 689
Zysk netto 782 292221(60)

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI�
NYCH ZA OKRES OD 01.04 DO 30.06.2008 ROKU

Metoda po�rednia Nota od 01.01.2007 do 
30.06.2007

od 01.04.2007          
do 30.06.2007

Inne wpływy z aktywów finansowych - - - -
Inne wydatki inwestycyjne

od 01.04.2008          
do 30.06.2008

od 01.01.2008 do 
30.06.2008

za okres

-- - -

1
Inne wydatki finansowe (2 956) (2 956) (1) (1)
Inne wpływy finansowe 7 011 4 278 2
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Akcje własne
Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

- 651
- -
- 651

- -

- -

- -

- 651

- 697
- -

(46)
- 651

- -

- -

- -

- 651

901 901

-

901

35 611 -
(17)

Saldo po zmianach

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.04 do 30.06.2007 roku

-Strata z lat ubiegłych
(882)

-

Wyszczególnienie

Kapitał przypadaj�cy na udziałowców jednostki dominuj�cej

(653)

(653)

Wył�czenia konsolidacyjne dokonane po badaniu bilansu

Korekty konsolidacyjne nieujete w I kwartale 2007 roku

-

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

-
Saldo na dzie� 01.04.2007 roku

10 750 25 070

Udziały
mniejszo�ci

Kapitał własny 
razemKapitał

podstawowy
Kapitał 

zapasowy

Wynik finansowy 
netto roku 

obrotowego

Niepodzielony
wynik

finansowy
Razem

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 30.06.2008 ROKU

Ró�nice kursowe 
z wyceny

10 750 25 087 490 (229)

Saldo na dzie� 01.01.2007 roku

35 674

36 363

35 674
Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci - - -

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny

(1 121)

- (341) 233 36 363
- -

-

35 674

-

(1 121)10 750 (229)25 070 490

- -
Inwestycje dost�pne do sprzeda�y: - - - - - - -
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - -
- przeniesione do zysku (straty) na sprzeda�y - -

Instrumenty zabezpieczaj�ce przepływy �rodków pieni��nych: - - - - - - -
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny - -
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu - -
- zyski (straty) uwzgl�dnione w wycenie warto�ci bilansowej pozycji zabezpieczanych - -

Ró�nice kursowe z wyceny jednostek działaj�cych za granic� (653)(653) (653)
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału - -

Zysk netto prezentowany bezpo�rednio w kapitale własnym - - 901 248
Zysk netto za okres od 01.04 do 30.06.2007 roku 292 292

- 292 540

- 248
- 292
- 540
-Podział wyniku finansowego

Suma zysków i strat uj�tych w okresie od 01.04 do 30.06.2007 roku

Dywidendy
-
- - -

Wyemitowany kapitał podstawowy -
Wyemitowane opcje zamienne na akcje - -

Saldo na dzie� 30.06.2007 roku 10 750 25 070 782 (220) 36 151 - 36 151

Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci - - - -
Saldo po zmianach 10 750 25 070 - (341) 233 36 363 - 36 363

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.06.2007 roku

- -
Inwestycje dost�pne do sprzeda�y: - - - - - - - -
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - -
- przeniesione do zysku (straty) na sprzeda�y - -

Instrumenty zabezpieczaj�ce przepływy �rodków pieni��nych: - - - - - - - -
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny - -

- -
- zyski (straty) uwzgl�dnione w wycenie warto�ci bilansowej pozycji zabezpieczanych - -

Ró�nice kursowe z wyceny jednostek działaj�cych za granic� (541) (541) (541)
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału - -

Zysk netto prezentowany bezpo�rednio w kapitale własnym - - (541) (453) (994) - (994)
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2007 roku 782 782 - 782

Suma zysków i strat uj�tych w okresie od 01.01. do 30.06.2007 roku - 782 (541) (453) (212) - (212)
Podział wyniku finansowego - -
Dywidendy - - -
Wyemitowany kapitał podstawowy -
Wyemitowane opcje zamienne na akcje - -
Strata z lat ubiegłych - -

Saldo na dzie� 30.06.2007 roku 10 750 25 070 782 (882) (220) 36 151 - 36 151

Wył�czenia konsolidacyjne dokonane po dacie bilansu (453) (453) (453)
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- 651
- -
- 651

- -

- -

- -

- -

- 651

- 651
- -
-
- 651

- -

- -

- -

- -

- 651

2 703

22 242

Zwi�kszenie kapitałów mniejszo�ci z tyt. Zmiany struktury udziałów 2 703-

Wyemitopwany kapitał podstawowy 11 281 10 961

Podział wyniku finansowego 166

-

35 527

(1 881)

(141)

(141)

(141)

-

-

-

(1 740)
-

Dariusz Wilczy�ski - Członek Zarz�du

Grzegorz Pawlak - Prezes Zarz�du

-

Słupsk, 14 sierpie� 2008

Zarz�d 

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

Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych

..................................................................................
Iwona Zdrojewska - Główny Ksi�gowy

Waldemar Pawlak - Członek Zarz�du

Saldo na dzie� 01.04.2008 roku 22 031 36 031 (281) 456 57 148 2 703 59 851
Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci - - - - - - -

Saldo po zmianach 22 031 36 031 456 59 169 2 703 59 851
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.04 do 30.06.2008 roku

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny - - -
Inwestycje dost�pne do sprzeda�y: - - - - - - -
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - - -
- przeniesione do zysku (straty) na sprzeda�y - -

Instrumenty zabezpieczaj�ce przepływy �rodków pieni��nych: - - - - - - -
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny - -
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu - -
- zyski (straty) uwzgl�dnione w wycenie warto�ci bilansowej pozycji zabezpieczanych - -

Ró�nice kursowe z wyceny jednostek działaj�cych za granic� (141) - (141)
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału - - -

Zysk netto prezentowany bezpo�rednio w kapitale własnym - - (170) (311) - (311)
Zysk netto za okres od 01.04 do 30.06.2008 roku (60) (60) - (60)

Suma zysków i strat uj�tych w okresie od 01.04 do 30.06.2008 roku - - (60) (170) (371) (371)

Dywidendy - - -
Zbycie �rodków trwałych -
Wyemitowane opcje zamienne na akcje - -

Saldo na dzie� 30.06.2008 roku 22 031 36 197 (60) 286 57 224 2 703 59 927

Podział wyniku finansowego -166 166 -

Saldo na dzie� 01.01.2008 roku 10 750 25 070 - (1 400) 456 - 35 527
Zmiany zasad (polityki) rachunkowo�ci - - - - - - -

Saldo po zmianach 10 750 25 070 - 456 35 527(1 400) - 35 527
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.06.2008 roku

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny - - -
Inwestycje dost�pne do sprzeda�y: - - - - - - -
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - - -
- przeniesione do zysku (straty) na sprzeda�y - -

Instrumenty zabezpieczaj�ce przepływy �rodków pieni��nych: - - - - - - - -
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny - -
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu - -
- zyski (straty) uwzgl�dnione w wycenie warto�ci bilansowej pozycji zabezpieczanych - -

Ró�nice kursowe z wyceny jednostek działaj�cych za granic� (481) (481) - (481)
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału - - -

Zysk netto prezentowany bezpo�rednio w kapitale własnym - - (481) (170) (651) - 2 052
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2008 roku (60) (60) - (60)

Suma zysków i strat uj�tych w okresie od 01.01. do 30.06.2008 roku - - (60) (481) (170) (711) 1 992
166 - -

Dywidendy - - -

-

Zbycie �rodków trwałych

57 224 2 703

-

Wyemitowane opcje zamienne na akcje

(170) (170)

-
Saldo na dzie� 30.06.2008 roku 22 031 36 197 (60) (1 881)

Wył�czenia konsolidacyjne dokonane po badaniu bilansu (170)

Korekty konsolidacyjne nieuj�te w I kwartale 2008 roku - - - -

Wył�czenia konsolidacyjne dokonane po badaniu bilansu (170)

- -

-

59 927286

-

(170) (170)

Przeniesienie starty z lat ubiegłych do pokrycia w latach nast�pnych
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-

-

- program komputerowy i usługi programistyczne 73

- komputer 3

- adaptacja placu manewrowego 476
- centralny system zasilania 168

- dozator grawimetryczny
- separator

Zobowi�zania dotycz�ce zakupionych aktywów trwałych, w tym: 3 192
- wtryskarki i oprogramowanie 2 410

INFORMACJE DOTYCZ�CE ZOBOWI�ZA� NA RZECZ DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.04 DO 
30.06.2008 ROKU

Wyszczególnienie
w okresie od 01.04.2008                      

do 30.06.2008

Zbycie pozycji aktywów trwałych, w tym: -

138
60

- centralny system zasilania
- programy komputerowe
- separator magnetyczny 13

1 691

194

Nabycie pozycji aktywów trwałych, w tym:

- wtryskarki

- formy wtryskowe 510

INFORMACJE DOTYCZ�CE NABYCIA I ZBYCIA POZYCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.04 DO 30.06.2008 ROKU

w okresie od 01.04.2008                      
do 30.06.2008

Wyszczególnienie

- adaptacja placu manewrowego 390
- roboty odbieraj�ce 386

Przychody od klientów zewn�trznych 7 932 5 353 4 142 2 205 19 632 

2 942 408 19 632 

Kryterium bran�owe Wiadra

Pozostałe sumaKryterium geograficznej lokalizacji klientów Polska

0,10
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł / EUR) 14 17 4 

UE (oprócz 
Polski)

Europa 
Wschodnia

suma

Przychody od klientów zewn�trznych 16 282 

2 855 
2 150 Liczba akcji w tys. 4 406 2 150 

Skrzynie Pozostałe

SEGMENTY DZIAŁALNO	CI - BRAN
OWE I GEOGRAFICZNE W OKRESIE OD 01.04 DO 30.06.2008 ROKU

Kryterium bran�owe dzieli działalno�� grupy na sprzeda� wiader i skrzy�. Ze wzgl�du na jednolity rodzaj produkcji nie wydziela si� aktywów w oparciu o to kryterium.

Pod wzgl�dem lokalizacji klientów wydziela si� nast�puj�ce segmenty: Polska, Unia Europejska poza Polsk�, kraje Europy Wschodniej i pozostałe.

3 609 
Kapitał własny 59 927 36 151 17 866 

5 
Zysk (strata) przypadaj�cy na jedn� akcj� (w zł / EUR) -0,02 0,36 -0,006

3 233 

4 406 
Kapitał zakładowy 22 031 10 750 6 568 

292 

9 600 
Zobowi�zania krótkoterminowe 17 900 13 591 5 337 

17 892 
Zobowi�zania długoterminowe 10 843 17 636 

3 109 

4 683 
Aktywa razem 88 670 67 378 26 436 

1 029 
Zmiana stanu �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów 1 014 (7 076)

(17)

(1 839)
Przepływy �rodków pieni��nych netto z działalno�ci finansowej 14 914 3 961 4 289 

(1 730)
Przepływy �rodków pieni��nych netto z działalno�ci inwestycyjnej 10 812 (4 379)

75 

(1 138)
Przepływy �rodków pieni��nych netto z działalno�ci operacyjnej (3 088) (6 658) (888)

211 
Zysk (strata) netto (60) 782 

 30.06.2008

203 
Zysk (strata) brutto (90) 812 (26)

7 755 
Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 260 1 458 

Pozycje dotycz�ce rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieni��nych za bie��cy okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni okres
sprawozdawczy) przeliczono według kursu stanowi�cego �redni� arytmetyczn� �rednich kursów ogłaszanych przez NBP obowi�zuj�cych na ostatni dzie�
miesi�ca. Kurs ten wynosił 1 EURO = 3,4776 zł (1 EURO = 3,8487 zł)

379 
Przychody ze sprzeda�y 35 902 29 846 10 324 

Pozycje bilansowe przeliczono według �redniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowi�zuj�cego na dzie� bilansowy bie��cego okresu sprawozdawczego (w
nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosił 1 EURO = 3,3542 zł (1 EURO = 3,7658 zł)

Wyszczególnienie
tys. PLN tys. EUR

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

 30.06.2007  30.06.2008  30.06.2007

WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walut� Euro w nast�puj�cy sposób:

25
16

- klimatyzatory 14
-  formy 7
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

nie wyst�piły

INFORMACJE DOTYCZ�CE NIEDOTRZYMANIA TERMINÓW SPŁATY DŁUGÓW LUB NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY DOTYCZ�CEJ DŁUGU, KTÓRE 
NIE ZOSTAŁO SKORYGOWANE W TERMINIE PÓNIEJSZYM 

Wyszczególnienie Warto�� zobowi�zania

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

-
wspólne przedsi�wzi�cia
kluczowy personel kierowniczy

nie wyst�piły -

INFORMACJE DOTYCZ�CE ZYSKÓW I STRAT NADZWYCZAJNYCH W OKRESIE OD 01.04 DO 30.06.2008 ROKU

Wyszczególnienie
w okresie od 01.04.2008                      

do 30.06.2008

INFORMACJE DOTYCZ�CE KOREKTY BŁ�DÓW PODSTAWOWYCH ZAWARTYCH W UPRZEDNIO PODAWANYCH DANYCH FINANSOWYCH

Wyszczególnienie Warto�� bł�du

podmioty kontrolowane przez osoby okre�lone w punktach e) i f).

Transakcje z jednostkami zale�nymi: Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. i Plast-Box Apartments Sp. z o.o.  za II kwartał 2008 roku przedstawione zostały w tabelach 
zamieszczonych powy�ej, natomiast z jednostk� zale�n� Plast-Box Development Sp. Z o.o. transakcje takie nie wyst�piły. Litera b-g nie dotyczy.

INFORMACJE DOTYCZ�CE TOCZ�CYCH SI� SPRAW S�DOWYCH W OKRESIE OD 01.04 DO 30.06.2008 ROKU

Wyszczególnienie

Prowadzone z powództwa PTS Plast-Box SA
-dotyczy szkody powstałej w czasie transportu - warto�� roszczenia 55 tys. USD

członków Rady Nadzorczej

członków kluczowego personelu kierowniczego

bliskich członków rodziny członków Rady Nadzorczej i personelu kierowniczego pozostaj�cych we wspólnym gospodarstwie domowym

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

jednostki stowarzyszone

-

Zgodnie z MSR 24 Spółka dokonała identyfikacji podmiotów powiazanych. Za podmioty powiazane uznano:

jednostki zale�ne

pozostałe podmioty powi�zane

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

jednostki po�rednio zale�ne

147 966
-
-

jednostki zale�ne 618 199 2

jednostka dominuj�ca -

jednostki stowarzyszone

jednostki sprawuj�ce współkontrol� lub maj�ce istotny wpływ -
26

Strony transakcji

Rodzaj trasakcji

46

RazemZakup 
materiałów

Zakup 
wyrobów

Zakup 
towarów

Zakup usług

72

pozostałe podmioty powi�zane
kluczowy personel kierowniczy
wspólne przedsi�wzi�cia
jednostki stowarzyszone
jednostki zale�ne 966 1 342 928
jednostki sprawuj�ce współkontrol� lub maj�ce istotny wpływ

Koszt 
dotycz�cy 
transakcji

jednostka dominuj�ca 72 29 42

Strony transakcji
Kwota 

transakcji

Wysoko�� 
nierozliczo-
nych sald

Rezerwy na 
nale�no�ci 
w�tpliwe

Płatno�ci w formie akcji własnych
Warto�� brutto na dzie� 30.06.2008 roku 97 12

Pozostałe �wiadczenia długoterminowe
�wiadczenia z tyt. rozwi�zania stosunku pracy

INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWI�ZANYCH W OKRESIE OD 01.04 DO 30.06.2008 ROKU

-dotycz�ca zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1998 w wysoko�ci 31 tys. zł - toczy si� przed Naczelnym 
S�dem Administracyjnym
Prowadzone przeciwko PTS Plast-Box SA
-brak

Przychód Koszt

nie wyst�piły

Krótkoterminowe �wiadczenia pracownicze 97 12

	wiadczenia na rzecz personelu kierowniczego

za okres
w okresie od 

01.04.2008          
do 30.06.2008

w okresie od 
01.04.2007          

do 30.06.2007

�wiadczenia po okresie zatrudnienia
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

ODPISY AKTUALIZUJ�CE WARTO	� NIERUCHOMO	CI INWESTYCYJNYCH

(16)

Aktywa na podatek odroczony na koniec okresu 1 146 1 146

Wyszczególnienie
okres od 

01.01.2008     
do 30.06.2008

okres od 
01.04.2008          

do 30.06.2008

okres od 
01.01.2007     

do 30.06.2007

okres od 
01.04.2007          

do 30.06.2007
1 506

Zwi�kszenia - - - -
Odpisy aktualizuj�ce na pocz�tek okresu - - 1 506

-
Odpisy aktualizuj�ce na koniec okresu - - 1 506 1 506
Zmniejszenia - - -

ODPISY AKTUALIZUJ�CE WARTO	� NALE
NO	CI

Wyszczególnienie
okres od 

01.01.2008      
do 30.06.2008

okres od 
01.04.2008          

do 30.06.2008

okres od 
01.01.2007      

do 30.06.2007

okres od 
01.04.2007          

do 30.06.2007
258

Zwi�kszenia 4 4 94 12
Odpisy aktualizuj�ce na pocz�tek okresu 332 329 714

-
Odpisy aktualizuj�ce na koniec okresu 333 333 270 270
Zmniejszenia (3) (538)

-
Rezerwa na roszczenia pracownicze na koniec okresu - - 17 17
Zmniejszenia - - -

17
Zwi�kszenia - - - -
Rezerwa na roszczenia pracownicze na pocz�tek okresu - - 17

ZMIANY W WARTO	CI REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH 

Wyszczególnienie
okres od 

01.01.2008     
do 30.06.2008

okres od 
01.04.2008          

do 30.06.2008

okres od 
01.01.2007     

do 30.06.2007

okres od 
01.04.2007          

do 30.06.2007

(64)
Odpisy aktualizuj�ce na koniec okresu 397 397 346 346
Zmniejszenia - - (62)

410
Zwi�kszenia 84 24 - -
Odpisy aktualizuj�ce na pocz�tek okresu 313 373 408

ZMIANY W WARTO	CI KRÓTKOTERMINOWYCH REZERW NA ZOBOWI�ZANIA PRACOWNICZE

Wyszczególnienie
okres od 

01.01.2008     
do 30.06.2008

okres od 
01.04.2008          

do 30.06.2008

okres od 
01.01.2007      

do 30.06.2007

okres od 
01.04.2007          

do 30.06.2007

-
Odpisy aktualizuj�ce na koniec okresu 23 23 23 23
Zmniejszenia - - -

16
Zwi�kszenia - - 5 7
Odpisy aktualizuj�ce na pocz�tek okresu 23 23 18

ZMIANY W WARTO	CI DŁUGOTERMINOWYCH REZERW NA ZOBOWI�ZANIA PRACOWNICZE

Wyszczególnienie
okred od 

01.01.2008    do 
30.06.2008

okres od 
01.04.2008          

do 30.06.2008

okres od 
01.01.2007      

do 30.06.2007

okres od 
01.04.2007          

do 30.06.2007

735 735

Zmniejszenia (90) (90) (122)
Korekty konsolidacyjne 648 - -

374 240 147 89
Aktywa na podatek odroczony na pocz�tek okresu 214 996 710

(7)

AKTYWA NA PODATEK ODROCZONY

Wyszczególnienie
okres od 

01.01.2008      
do 30.06.2008

okres od 
01.04.2008          

do 30.06.2008

okres od 
01.01.2007      

do 30.06.2007

okres od 
01.04.2007          

do 30.06.2007
662

Zwi�kszenia

452 657

8

Rezerwa na podatek odroczony na koniec okresu 534 534 709 709

Zmniejszenia (286)

okres od 
01.01.2007      

do 30.06.2007

okres od 
01.04.2007          

do 30.06.2007
664

Zwi�kszenia 123 82 59 37
Rezerwa na podatek odroczony na pocz�tek okresu 697

-

Korekty konsolidacyjne - - - -

REZERWY NA PODATEK ODROCZONY

Wyszczególnienie
okres od 

01.01.2008     
do 30.06.2008

okres od 
01.04.2008          

do 30.06.2008
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Na dzie� 30.06.2008 r. Grupa PTS Plast-Box SA nie posiadała zobowi�za� warunkowych wobec innych jednostek. Warto�� �rodków trwałych wykazywanych
pozabilansowo na koniec II kwartału 2008 r. wyniosła 403 tys. PLN i  w porównaniu ze stanem na koniec 2007 r. była  wy�sza o 30 tys. PLN.

OPIS ISTOTNYCH DOKONA� LUB NIEPOWODZE� W OKRESIE OD 01.04 DO 30.06.2008 ROKU WRAZ Z WYKAZANIEM NAJWA
NIEJSZYCH ZDARZE� 
ICH DOTYCZ�CYCH

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

W okresie obj�tym sprawozdaniem �ródrocznym nie miały miejsca ani wypłaty dywidend ani nie składano deklaracji odno�cie takich wypłat.

WSKAZANIE ZDARZE�, KTÓRE WYST�PIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZ�DZONO SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, 
NIEUJ�TYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOG�CYCH W ZNACZ�CY SPOSÓB WPŁYN�� NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA

W dniu 14 lipca 2008r P.T.S. Plast-Box S.A. zło�yło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Mo�liwa do pozyskania kwota dofinansowania wynosi cir. 4,5 mln PLN. Wniosek został pozytywnie oceniony pod
wzgl�dem spełnienia kryteriów formalnych w Regionalnej Instytucji Finansuj�cej i przekazany do Komisji Konkursowej przy Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci w
celu przeprowadzenia oceny merytorycznej obligatoryjnej.

W prezentowanym okresie �ródrocznym nie wyst�piły zdarzenia o nietypowym charakterze, maj�ce znacz�cy wpływ na osi�gni�te wyniki finansowe.

OBJA	NIENIA DOTYCZ�CE SEZONOWO	CI LUB CYKLICZNO	CI DZIAŁALNO	CI EMITENTA  W OKRESIE OD 01.04 DO 30.06.2008 ROKU

INFORMACJE DOTYCZ�CE ZMIAN ZOBOWI�ZA� WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NAST�PIŁY OD CZASU ZAKO�CZENIA 
OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

W okresie prezentowanego II kwartału 2008 roku odnotowano wzrost poziomu obrotów handlowych. W porównaniu z II kwartałem poprzedniego roku sprzeda�
wzrosła o 21,3%. W porównaniu z porzednim kwartałem (I kw. 2008 r.) sprzeda� była wy�sza o 20,7%. W prezentowanym okresie utrzymywał si� znacz�cy udział
sprzeda�y zagranicznej w przychodach Grupy i wyniósł on  59,6%. Dla porównania w poprzedzaj�cym okresie II kwartału 2008 r. udział ten wyniósł  52,1%.

INFORMACJE DOTYCZ�CE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁU
NYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTO	CIOWYCH

W okresie II kwartału nie dokonywano emisji akcji ani nie miały miejsca transakcje wykupu b�d� spłaty dłu�nych i kapitałowych papierów warto�ciowych.

INFORMACJE DOTYCZ�CE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, Ł�CZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDN� AKCJ�, Z PODZIAŁEM NA 
AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE

PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY OGÓŁEM

Jak uwidoczniono w przedstawionym poni�ej zestawieniu II kwartał 2008r zaowocował ponad 21% wzrostem przychodów ze sprzeda�y w stosunku do
porównywalnego okresu roku ubiegłego. W omawianym okresie Grupa odnotowała blisko 10% wzrost EBITDA oraz ponad 6% wzrost zysku brutto, pomimo
niekorzystnego kursu EUR/PLN wpływaj�cego na rentowno�� sprzeda�y eksportowej. Osi�gniete wyniki pozytywnie wpisuj� si� w startegi� Grupy. Jak
wspomniano w raporcie za I kwartał b.r. priorytetowym zadaniem w I półroczu 2008 r było zwi�kszenie rynku przy zastosowaniu konkurencyjnej mar�y. Realizacja
strategii pozwoli na automatyczny wzrost zysku na sprzeda�y w przyszłych okresach, w zwi�zku z wprowadzeniem do działalno�ci wysoce wydajnych form
wtryskowych  zakupionych ze �rodków pochodz�cych z emisji akcji. 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDA	Y I WYNIKÓW DZIAŁALNO�CI ZA OKRES II kw. 2008 r. (w porównaniu do II kw. 2007 r.) 

OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZE�, W SZCZEGÓLNO	CI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJ�CYCH ZNACZ�CY WPŁYW NA OSI�GNI�TE WYNIKI 
FINANSOWE

II kw. 2008 r. II kw. 2007 r.
Wyszczególnienie Dane liczbowe w tys.PLN Efekt w %

19 632 16 179 poprawa o 21,34%
3,61%

ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNO�CI OPERACYJNEJ 494 611 pogorszenie o -19,15%
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDA	Y 3 300 3 185 poprawa o

9,67%
ZYSK (STRATA) BRUTTO 285 268 poprawa o 6,34%
ZYSK EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 1 656 1 510 poprawa o

-24,32%ZYSK (STRATA) NETTO 221 292 pogorszenie o
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WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁ�CZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, 
PRZEJ�CIA LUB SPRZEDA
Y JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I 
ZANIECHANIA DZIAŁALNO	CI

W okresie II kwartału 2008 roku w Grupie Kapitałowej emitenta nie miały miejsca wymienione wy�ej zdarzenia.

STANOWISKO ZARZ�DU ODNO	NIE DO MO
LIWO	CI ZREALIZOWANIA WCZE	NIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W 	WIETLE 
WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Grupa Kapitałowa Plast-Box S.A. nie publikowała prognoz finansowych na 2008 rok.

ilo�� głosów

Akcje serii E w liczbie 660 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

AKCJONARIUSZE POSIADAJ�CY POWY
EJ 5% GŁOSÓW NA WZA

Imi� i nazwisko (nazwa)

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJ�CYCH KONSOLIDACJI

5,00
Kapitał podstawowy w zł 22 030 700,00 10 750 000,00

5,00

 30.06.2007 30.06.2008

Jednostk� dominuj�c�  Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. jest spółka Plast-Box S.A. Jednostka dominuj�ca została wpisana do  Krajowego Rejestru S�dowego pod 
numerem KRS 0000139210, postanowieniem S�du Rejonowego w Gda�sku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego z dnia 14.11.2002 r. 
W skład Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. na dzie� 30.06.2008 r. wchodziły:
-   P.T.S. Plast-Box S.A.  z siedzib� w Słupsku: jako jednostka dominuj�ca,
-   Plast-Box Ukraina Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� w Czernichowie, Ukraina: jako jednostka zale�na,
-   Plast-Box Development Sp. z o.o  z siedzib� w Słupsku: jako jednostka zale�na,
-   Plast-Box Apartments Sp. z o.o.  z siedzib� w Słupsku: jako jednostka zale�na.

Jednostka dominuj�ca posiada aktualnie 100% udziałów w spółkach zale�nych Plast-Box Ukraina Sp. z o.o  i Plast-Box Apartments Sp. z o.o. oraz 77,39% w spółce Plast-
Box Development Sp. z o.o.  

ilo�� akcji ilo�� akcji zwykłych ilo�� głosów

ilo�� akcji 
uprzywilejowanych

Imi� i nazwisko (nazwa)

Liczba akcji w sztukach 4 406 140,00 2 150 000,00

Akcje serii B w liczbie 668 000 szt., imienne, uprzywilejowane co do głosu 1:2      

Akcje serii F w liczbie 2.256.140 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania.

Warto�� nominalna akcji (PLN / akcj�)

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Wyszczególnienie
na dzie�

WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJ�CYCH BEZPO	REDNIO LUB PO	REDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALE
NE CO NAJMNIEJ 5 % OGÓLNEJ LICZBY 
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIE� PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH 
PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJ�CYCH I ICH 
PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNO	CI 
ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

ilo�� akcji zwykłych % głosów na WZA

222 680 446 590 891 950 

% głosów na WZA

222 660 80 400 525 720 10,36%
Waldemar Pawlak
Absolute East West Master Fund Lmtd. -   819 972 819 972 16,16%

10,30%Franciszek Preis 222 660 77 550 522 870 

Akcje serii A w liczbie 170 790 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania                                                                                                                                          

Akcje serii D w liczbie 650 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania 
Akcje serii C w liczbie 1 210 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania  

17,58%
Grzegorz Pawlak

W okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego zmiana w strukturze własno�ci znacznych pakietów akcji dotyczyła zakupu przez:                                                                                                                                                                                                                    
Franciszka Preisa  7.150 szt. akcji zwykłych na okaziciela przez co znacz�cy Akcjonariusz podwy�szył swój udział do 10,30% głosów na WZA.       
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

4. Zarejestrowanie w dniu 07 maja 2008 podwy�szenia kapitału zakładowego  Plast-Box Development Sp z o.o. poprzez wniesienie przez P.T.S. Plast-Box S.A. aportem  w 
dniu 7 grudnia 2007r nieruchomo�ci o warto�ci 1.590.000,00 zł

POST�POWA� DOTYCZ�CYCH ZOBOWI�ZA� ORAZ WIERZYTELNO	CI, KTÓRYCH Ł�CZNA WARTO	� STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10 % 
KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKRE	LENIEM Ł�CZNEJ WARTO	CI POST�POWA� ODR�BNIE W GRUPIE ZOBOWI�ZA� ORAZ WIERZYTELNO	CI 
WRAZ ZE STANOWISKIEM EMITENTA W TEJ SPRAWIE ORAZ, W ODNIESIENIU DO NAJWI�KSZYCH POST�POWA� W GRUPIE ZOBOWI�ZA� I GRUPIE 
WIERZYTELNO	CI - ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTO	CI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZ�CIA POST�POWANIA ORAZ STRON 
WSZCZ�TEGO POST�POWANIA

1.  Zarejestrowanie w dniu 18 kwietnia 2008 podwy�szenia kapitału zakładowego spółki zale�nej Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. Kapitał został podwy�szony poprzez 
wniesienie gotówki w kwocie 15.191.763,50 UAH (1.900.000,00 EUR) oraz aportu maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych o warto�ci  3.509.681,22 UAH ( 
694.986,38 USD).

2. Zarejestrowanie w dniu 12 czerwca 2008 podwy�szenia kapitału zakładowego spółki zale�nej Plast-Box Ukraina Sp. z o.o.  Kapitał został 
podwy�szony poprzez wniesienie aportu w postaci form i systemu automatycznego podawania surowca o ł�cznej warto�ci 3.092.455,60 UAH  
(637.488,27 USD). Po rejestracji kapitał zakładowy ww. spółki wynosi 30.501.373,71 UAH ( 2.769.213,24 USD plus 2.100.000,00 EUR).              

3. Zawarcie w dniu 23 kwietnia 2008 przez Plast-Box Ukraina Sp z o.o. umowy zakupu nieruchomosci produkcyjnych i magazynowych na terenie 
miasta Czernichów za ł�czn� kwot� 7.299.144,00 UAH brutto ( w tym 20% VAT).

Grupa Kapitałowa Plast-Box S.A. była stron� powodow� o zapłat� nale�no�ci od kontrahentów. Jednak �adna z kwot przedmiotu sporu nie przekraczała 10% kapitałów
własnych Grupy.

ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIE� DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZ�DZAJ�CE I NADZORUJ�CE EMITENTA NA 
DZIE� PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO 
RAPORTU KWARTALNEGO, ODR�BNIE DLA KA
DEJ Z OSÓB

INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA S� ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJ�TKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO 
I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE S� ISTOTNE DLA OCENY MO
LIWO	CI REALIZACJI ZOBOWI�ZA� PRZEZ EMITENTA

WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA B�D� MIAŁY WPŁYW NA OSI�GNI�TE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ 
KOLEJNEGO KWARTAŁU

1).  Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i na Ukrainie, która ma bezpo�redni wpływ na poziom popytu  na produkty Emitenta i jego Grupy Kapitałowej,
2). Ceny najwa�niejszych surowców,
3). Kształtowanie si� kursów walutowych, w szczególno�ci EUR/PLN,
4). Systematyczne wprowadzanie do produkcji nowych, wysoce wydajnych form wtryskowych,
5). Efektywno�� utrzymywania dobrych relacji z kluczowymi odbiorcami i pozyskiwanie nowych klientów, w szczególno�ci na rynku ukrai�skim i innych rynkach wschodnich.

Imi� i nazwisko (nazwa)

osoby zarz�dzaj�ce

17,58%

W okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarz�dzaj�ce.

Grzegorz Pawlak 222 660 80 400 525 720 10,36%
Dariusz Wilczy�ski -   -   

Imi� i nazwisko (nazwa)

ilo�� akcji 
uprzywilejowanych

ilo�� akcji zwykłych ilo�� głosów % głosów na WZA

Waldemar Pawlak 222 680 446 590 891 950 

W prezentowanym okresie �ródrocznym ani emitent ani jednostki od niego zale�ne nie udziełały por�cze� kredytu lub po�yczki jak równie� nie udzielały gwarancji. 

-   -   

W okresie od pocz�tku roku obrotowego miały miejsce transakcje pomi�dzy emitentem a podmiotem zale�nym: Spółk� Plast-Box Ukraina, których ł�czna warto�� od
pocz�tku roku przekroczyła wyra�on� w złotych równowarto�� kwoty 500.000 EUR. Były to w wi�kszo�ci transakcje o charakterze typowym i rutynowym, zawierane na
warunkach rynkowych i wynikaj�ce z bie��cej działalno�ci operacyjnej prowadzonej przez emitenta i jednostki od niego zale�ne.                                                                                                                                                                                                                                            

Wyj�tek stanowiło dwukrotne podwy�szenie kapitału spółki zale�nej zaprezentowane w dalszej cz�sci opracowania w punkcie : Inne informacje , które zdaniem emitenta
s� istotne dla oceny sytuacji kadrowej , majatkowej. etc.

ilo�� akcji 
uprzywilejowanych

ilo�� akcji zwykłych ilo�� głosów % głosów na WZA

INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTK� OD NIEGO ZALE
N� POR�CZE� KREDYTU LUB PO
YCZKI LUB UDZIELENIU 
GWARANCJI 

0,00%

- -   

POST�POWANIA DOTYCZ�CE ZOBOWI�ZA� ALBO WIERZYTELNO	CI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALE
NEJ, KTÓRYCH WARTO	� STANOWI 
CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKRE	LENIEM: PRZEDMIOTU POST�POWANIA, WARTO	CI PRZEDMIOTU SPORU, DATY 
WSZCZ�CIA POST�POWANIA, STRON WSZCZ�TEGO POST�POWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA

WSKAZANIE POST�POWA� TOCZ�CYCH SI� PRZED S�DEM, ORGANEM WŁA	CIWYM DLA POST�POWANIA ARBITRA
OWEGO LUB ORGANEM 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego nie wyst�piły �adne zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby nadzoruj�ce. 

osoby nadzoruj�ce

Grupa Kapitałowa Plast-Box S.A. była stron� powodow� o zapłat� nale�no�ci od kontrahentów. Jednak ł�czna kwota przedmiotu sporu nie przekraczała 10% kapitałów
własnych Grupy.

INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTK� OD NIEGO ZALE
N� JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWI�ZANYMI, 
JE
ELI WARTO	� TYCH TRANSAKCJI (Ł�CZNA WARTO	� WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZAWARTYCH W OKRESIE OD POCZ�TKU ROKU OBROTOWEGO) 
PRZEKRACZA WYRA
ON� W ZŁOTYCH RÓWNOWARTO	� KWOTY 500.000 EURO 

                                 -  

-   
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