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Sprawozdanie Zarz�du 
z działalno�ci PLAST-BOX  S.A. za 2004 rok (SA-R 2004) 
 

ZASADY SPORZ�DZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Raport roczny PLAST-BOX S.A. (Raport) za rok obrotowy 2004, zawiera: 
- opini� i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych z badania rocznego sprawozdania  
        finansowego; 
-    roczne sprawozdanie finansowe, zawieraj�ce: Wprowadzenie, Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian  
        w kapitale własnym, Rachunek przepływów pieni��nych oraz Dodatkowe informacje i obja�nienia; 
-       pismo Prezesa Zarz�du; 
-       sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci jednostki. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe Plast-Box S.A., za rok obrotowy 2004, sporz�dzone zostało stosownie do przepisów 
Ustawy o rachunkowo�ci z dnia 29 wrze�nia 1994 roku (znowelizowanej), Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 12 
grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania  
i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia  2004 roku  
( znowelizowanym) w sprawie szczegółowych warunków jakim powinien odpowiada� prospekt emisyjny oraz skrót 
prospektu, a tak�e Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych. 

3. Szczegółowy opis zasad rachunkowo�ci zastosowanych przy sporz�dzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok 
przedstawiono we „Wprowadzeniu” do Rocznego sprawozdania finansowego Plast-Box S.A. za 2004 rok (SA-R 2004). 

4. W rocznym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano dane porównywalne, dotycz�ce analogicznego okresu roku 
poprzedniego. 

 

WA�NIEJSZE ZDARZENIA MAJ�CE WPŁYW NA DZIAŁALNO�� GOSPODARCZ� 

W roku 2004 działalno�� Plast-Box S.A. skoncentrowana była w nast�puj�cych obszarach: 
1. Emisja akcji i dokapitalizowanie Spółki. 
2. Zainwestowanie �rodków uzyskanych z emisji akcji w modernizacj� parku maszynowego i zwi�kszenie potencjału 

produkcyjnego zakładu w kraju  oraz stworzenie mo�liwo�ci inwestycyjnych pod uruchomienie fabryki na Ukrainie. 
3. Uporz�dkowanie struktury finansowania maj�tku, w tym: 

-      spłata, obarczonych du�ym ryzykiem kursowym, kredytów dewizowych, 
- spłata kosztownych leasingów operacyjnych, 

4. Sukcesywny rozwój sprzeda�y za granic�, w tym:  
 -     podwojenie sprzeda�y do pa�stw Unii Europejskiej, 
- utrzymanie wysokich obrotów na rynku wschodnim, w tym ponad 40-procentowy wzrost eksportu na Ukrain� i     

realizacja du�ych kontraktów z odbiorcami z Rosji, w zwi�zku z realizacj� planu ekspansji na te rynki. 
5. Dywersyfikacja portfela klientów, głównie w kierunku bran�y handlowej i spo�ywczej. 
 
   Struktura przychodów ze sprzeda�y Plast-Box S.A. w uj�ciu bran�owym za 2004 rok w porównaniu do 2003 r. 

Bran�a 
Sprzeda� za 2004 

[%] 
Sprzeda� za 2003 

[%] 

Chemiczna 35,56 47,95 
Spo�ywcza       21,07 26,95 
Handlowa 39,92 23,04 
Inne 3,45 2,06 

Razem 100,00 100,00 
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OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKO�CI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 

BILANS 

Charakterystyka struktury aktywów i pasywów oraz zobowi�za� pozabilansowych. 
Suma bilansowa Plast-Box S.A. na dzie� 31 grudnia 2004 roku wynosiła 45.425 tys. PLN, co w porównaniu  
z analogicznym okresem roku poprzedniego stanowi wzrost jej warto�ci o 51,1%. 
1. Po stronie aktywów - aktywa trwałe stanowiły 60,9% ich warto�ci, tj. kwot� 27.653 tys. PLN; aktywa obrotowe 39,1%,  

tj. 17.772 tys PLN. Oznaczało to wzrost warto�ci aktywów trwałych o 69,7% a aktywów obrotowych  
o 29,1%  w stosunku do 2003 roku. 
Warto�� zapasów na dzie� bilansowy wynosiła 7.058 tys. PLN (15,5% sumy aktywów), co oznaczało wzrost do roku 
poprzedniego o 25,3%. 

 
      Struktura zapasów na dzie� 31 grudnia 2004 roku w porównaniu do analogicznego stanu z 2003 r. 

Grupa rodzajowa 
Udział w sumie zapasów  

31.12.2004 r. 
[%] 

Udział w sumie zapasów  
31.12.2003 r. 

[%] 

Materiały 39,6 21,8 
Produkty gotowe 59,3 75,7 
Towary  1,1 2,5 
Zaliczki na dostawy 0,0 0,0 

Razem 100,0   100,0 

2. Po stronie pasywów - kapitał własny stanowił 45,8% ich warto�ci, tj. kwot� 20.816 tys. PLN; zobowi�zania i rezerwy na 
zobowi�zania 54,2%, tj. 24.609 tys. PLN. Oznaczało to blisko 6-krotny wzrost warto�ci kapitałów własnych przy 
równoczesnym spadku warto�ci zobowi�za� i rezerw na zobowi�zania o 8,8% w stosunku do 2003 roku. 
Wysoko�� kapitałów własnych Plast-Box  S.A. była wynikiem nast�puj�cych pozycji : 

kapitał zakładowy 7.450 tys. PLN, 
kapitał zapasowy                                                                                                                               12.369 tys. PLN,  
kapitał rezerwowy z aktualizacji  wyceny                                                                                             247 tys. PLN, 
zysk z lat ubiegłych                                                                                                                                  42 tys. PLN, 
zysk netto      708 tys. PLN. 
 

3. Kwot� zobowi�za� pozabilansowych wynosz�cych na dzie� 31 grudnia 2004 roku  w wysoko�ci 261 tys. PLN, stanowiły 
zobowi�zania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek. Wysoko�� zobowi�za� pozabilansowych spadła  do roku 
poprzedniego o ok. 54,5%  i  podobnie jak w roku 2003 składały  si� na nie por�czenia udzielone podmiotom  
niepowi�zanym. 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Przychody. 
W 2004 roku ł�czne przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów wyniosły 47.879 tys. PLN, co stanowiło ich 
wzrost w stosunku do 2003 roku o 13,4%. 
W strukturze przychodów ze sprzeda�y 46.144 tys. PLN, tj. 96,4% stanowiły przychody ze sprzeda�y produktów i usług, na 
które zło�yły si� wpływy z tytułu: 

sprzeda� wyrobów na kraj                                                                                                                               62,6% 
sprzeda� wyrobów na eksport                                                                                                                         32,0% 
usługi krajowe                                                                                                                                                   0,4% 
usługi eksportowe                                                                                                                                             5,0% 
 

Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów wyniosły 1 735 tys. PLN, tj.  3,6% ł�cznych przychodów ze sprzeda�y, na co 
zło�yły si� przychody z: 

sprzeda�y materiałów                                                                                                                                      38,8% 
sprzeda�y towarów obcych                                                                                                                             61,2% 

W stosunku do roku 2003 przychody netto ze sprzeda�y produktów i usług wzrosły o 11,9%, natomiast przychody netto ze 
sprzeda�y towarów i materiałów wzrosły o 76,3%. 
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W 2004 roku 78,7% ł�cznych przychodów ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów pochodziło ze sprzeda�y wiader 
plastikowych, a 17,5% ze sprzeda�y skrzynek.  
 
2.  Koszty 
Koszty rodzajowe w 2004 roku wyniosły 45.092 tys. PLN i były wy�sze od analogicznych kosztów z roku poprzedniego  
o 10,7%. 
 

Wykres 1. Struktura kosztów rodzajowych w 2004 i 2003 roku 
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W strukturze kosztów rodzajowych do 70,1% wzrósł udział  kosztów materiałów i energii (o 3,1 punktów procentowych) 
natomiast zmniejszył si� udział  usług obcych (o 3,6 p.p.),  w stosunku do 2003 roku. 
Wynika st�d, i� materiałochłonno�� produkcji wykazywała w dalszym ci�gu tendencj� wzrostow�. Powodem tego były głównie 
wzrosty cen tworzyw sztucznych, stosowanych do produkcji wyrobów przedsi�biorstwa. 
 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 38.197 tys. PLN i wzrosły w stosunku do 2003 roku  o 
14,0%, w tym : koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosły o 13,0% do 36.971 tys. PLN. Warto�	 sprzedanych 
towarów i materiałów wzrosła natomiast o 52,5%  i wyniosła 1.226  tys. PLN. 
Koszty sprzeda�y w roku 2004 wyniosły  2.284 tys. PLN, co oznaczało ich wzrost o 7,7% w stosunku do roku poprzedniego. 
Koszty ogólnego zarz�du wyniosły 5.617 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 7,3% w stosunku do 2003 roku. Najwi�kszy udział w 
kosztach ogólnozakładowych miały koszty usług obcych oraz koszty wynagrodze�. 

Zysk 
W 2004 roku Spółka wypracowała 2.401 tys. PLN zysku na działalno�ci operacyjnej, co stanowiło wzrost  
o 20,9%  w stosunku do roku ubiegłego.  
W zwi�zku z posiadaniem okre�lonych zobowi�za� kredytowych, odsetki wyniosły 1.403 tys. PLN  i  były ni�sze w porównaniu 
z rokiem poprzednim o 1,7%. Koszty finansowe, powi�kszone o koszty emisji akcji (26 tys. PLN) i ró�nice kursowe (101 tys. 
PLN) wyniosły natomiast 1.429 tys. PLN i były ni�sze o 68,8% od wykazanych w  roku  poprzednim, w którym ró�nice kursowe 
z tytułu zadłu�enia dewizowego w EUR, drastycznie podbiły (potroiły) poziom kosztów finansowych. 
 
Zysk brutto wyniósł   906 tys. PLN i stanowiło to popraw� wyniku do roku poprzedniego o 3.450 tys. PLN,  tj. o 135,5%.  
Zysk netto wyniósł w okresie sprawozdawczym 708 tys. PLN , podczas gdy poprzedni rok zako�czono strat� netto w wysoko�ci 
2.290 tys. PLN. 
 

Rentowno�	 brutto ze sprzeda�y wyniosła 20,2%, co w stosunku do roku ubiegłego stanowiło spadek tego wska�nika  
o 0,4 punktu procentowego. Było to głównie spowodowane istotnym obni�eniem rentowno�ci sprzeda�y za granic� przy jej 
znacz�cym udziale w strukturze wynosz�cym 36,3%. 
Działalno�� Plast-Box S.A. w 2004 r. finansowana była zarówno z udziałem długu zewn�trznego jak i  ze �rodków własnych. Na 
dzie� bilansowy udział �rodków własnych w sumie bilansowej wynosił 45,8%. 

PRZEPŁYWY PIENI
�NE 
Na pocz�tku 2004 roku Spółka posiadała �rodki pieni��ne w wysoko�ci 1.320 tys. PLN. W wyniku operacji gospodarczych 
zrealizowanych w trakcie roku obrotowego stan ten zmniejszył si� do kwoty 316 tys. PLN. Odnotowany spadek był wynikiem 
nast�puj�cych działalno�ci: 

1.      Działalno�	 operacyjna. 
Z tytułu podstawowej działalno�ci Spółka osi�gn�ła ujemne saldo przepływów w wysoko�ci (2.338) tys. PLN, które  
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w analogicznym okresie w roku ubiegłego wyniosło 5.794 tys. PLN.  
Ujemne saldo z działalno�ci operacyjnej spowodowane zostało w szczególno�ci przez: 

- wzrost stanu zapasów o 1 424 tys. PLN , 
- wzrost stanu nale�no�ci o 3 764 tys.zł, 
- spadek zobowi�za� z tytułu dostaw o 2 401 tys. PLN. 

2. Działalno�	 inwestycyjna. 
W 2004 roku podstawowym �ródłem wpływów z działalno�ci inwestycyjnej Spółki było zbycie rzeczowych aktywów trwałych. 
Wydatki dotycz�ce działalno�ci inwestycyjnej dotyczyły głównie: 
                 -  nabycia warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  92,1%, 

          - nabycia aktywów finansowych:  
                                                   a) w jednostkach powi�zanych  5,5%, 
                                                   b) w pozostałych jednostkach    0,7%. 
        - inne wydatki inwestycyjne stanowiły     1,7 % 

Saldo przepływów pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej było ujemne i wyniosło (13 680) tys. PLN, podczas gdy  
w analogicznym okresie roku ubiegłego ujemne saldo stanowiło warto��  (536) tys. PLN. 

3. Działalno�	 finansowa. 
Działalno�� finansowa Spółki obejmowała wpływy z emisji akcji stanowi�ce form� dokapitalizowania Spółki i uzyskania 
�rodków na działalno�� inwestycyjn� i obrotow�. 
Z drugiej strony w 2004 r. Spółka spłaciła 14.509 tys. PLN kredytów bankowych oraz 456 tys. PLN z tytułu rat kapitałowo-
odsetkowych dotycz�cych umów leasingu finansowego, a zaci�gn�ła w to miejsce 14.330 tys. PLN nowych zobowi�za� 
kredytowych.  
Wydatki dotycz�ce kosztów odsetkowych od kredytów bankowych wyniosły 1.314 tys. PLN, tj. o 8,7% wi�cej w stosunku do 
2003 r.  
Przepływy Spółki z tytułu działalno�ci finansowej były dodatnie i wyniosły 15.014 tys. PLN, podczas gdy w roku ubiegłym były  
ujemne: (4.791) tys. PLN. 

PODSTAWOWE WSKA�NIKI FINANSOWE  PLAST-BOX  S.A. 

Wyszczególnienie 2004 2003 
Stopa zwrotu z kapitału – ROE1   5,9% -54,3% 
Stopa zwrotu z aktywów – ROA2  1,9% -7,8% 
Mar�a EBIT3 5,0% 4,7% 
Mar�a EBITDA4 9,8%  9,5% 
Rentowno�� sprzeda�y5 20,2% 20,6% 
Rentowno�� brutto6  1,9%  - 5,7% 
Rentowno�� netto7      1,5%                      - 5,4% 
Stopa wypłaty dywidendy8 0,0% 0,0% 
Wska�nik płynno�ci bie��cej9                               1,3                         0,6 
Wska�nik płynno�ci szybkiej10 0,8                         0,3 
Wska�nik ogólnego zadłu�enia11 54,2% 89,8% 
Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych12 118,2% 876,8% 
 

1zysk netto / (kapitał własny na pocz. okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 

2zysk netto / aktywa razem na pocz. okresu + aktywa razem na koniec okresu) / 2 

3zysk operacyjny / przychody netto ze sprzeda�y 

4zysk operacyjny + amortyzacja / przychody netto ze sprzeda�y 

5zysk brutto ze sprzeda�y / przychody netto ze sprzeda�y 

6zysk brutto / przychody netto ze sprzeda�y 

7zysk netto / przychody netto ze sprzeda�y 
8dywidenda / zysk  netto 
9maj�tek obrotowy / zobowi�zania krótkoterminowe 
1omaj�tek obrotowy – zapasy / zobowi�zania krótkoterminowe 

11Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania / aktywa razem  
12Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania / kapitał własny  

 

OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGRO�E� 

Zdaniem Zarz�du Plast-Box S.A. obecna sytuacja finansowa Spółki, jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie 
stwarzaj� zagro�e� dla dalszego dynamicznego rozwoju przedsi�biorstwa w roku 2005 oraz w latach nast�pnych. Istnieje jednak 
wiele czynników zarówno o wewn�trznym jak i zewn�trznym charakterze, które bezpo�rednio, b�d� po�rednio b�d� miały wpływ 
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na dynamik� rozwoju Spółki i osi�gane wyniki finansowe. 

 

1. Czynniki ryzyka zwi�zane z działalno�ci� operacyjn�. 
 
Ryzyko znacz�cego wpływu kosztów materiałowych na wyniki działalno�ci 
Udział kosztów materiałowych surowców u�ywanych do produkcji, stanowił w strukturze kosztów ok. 60%. Wahania cen 
surowców, b�d� zatem w bezpo�redni sposób wpływa� na osi�gane wyniki finansowe i rentowno�� działalno�ci, szczególnie przy 
silnej konkurencji na rynku producentów opakowa� z tworzyw sztucznych. 
 
Ryzyko ró�nic kursowych 
Zakupy podstawowych surowców do produkcji pochodz� głównie z importu i w istotnej cz��ci rozliczane s� w EURO. Z kolei 
ceny eksportowanych wyrobów, ustalane s� głównie w EURO, a tak�e - w przypadku Ukrainy w USD. Skutkuje to ryzykiem 
wyst�pienia  trudnych do przewidzenia ró�nic kursowych. St�d strategicznym zało�eniem Spółki jest zwi�kszenie udziału 
eksportu do poziomu 50%, tj. porównywalnego z udziałem surowców w cenie sprzeda�y. 

 

2. Czynniki ryzyka zwi�zane z otoczeniem, w którym Spółka prowadzi działalno��. 
 
Ryzyka zwi�zane z planowanymi inwestycjami, w tym uruchomieniem produkcji na Ukrainie 
Cz��ci� strategicznych planów rozwoju Spółki, jest stworzenie grupy kapitałowej w oparciu o zawi�zanie spółki-córki i 
uruchomienie produkcji opakowa� z tworzyw sztucznych na Ukrainie. Zgodnie z zało�eniami Zarz�du Spółki, działania te winny 
doprowadzi� w ci�gu najbli�szych czterech lat, do uzyskania wiod�cej pozycji w produkcji wiader na tym rynku. Poniewa� 
realizacja tych planów uzale�niona jest od wielu czynników, na które Spółka mo�e nie mie� bezpo�redniego wpływu, mog� 
wyst�pi� opó�nienia w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów ekspansji na rynek ukrai�ski. 
 
Ryzyko uzale�nienia cen surowca od waha� na rynku ropy naftowej 
Podstawowymi surowcami do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, s� granulaty polipropylenu i polietylenu otrzymywane 
w wyniku przetworzenia ropy naftowej. Powoduje to silne uzale�nienie ich cen od ceny ropy naftowej, której rynek - wra�liwy  
na sytuacj� polityczn� na �wiecie, charakteryzuje si� trudnymi do przewidzenia, znacznymi wahaniami cenowymi. Przenosi si� 
równie� na ceny surowców u�ywanych do produkcji przez Spółk�, co mo�e skutkowa� nie osi�gni�ciem przez ni�, zakładanych 
efektów działalno�ci gospodarczej. 
 
Ryzyko uzale�nienia od kluczowej bran�y odbiorców 
Znacz�c� cz��� swoich wyrobów (ok. 36%), Spółka sprzedaje do odbiorców z bran�y chemicznej, w tym producentów farb i 
lakierów, co powoduje uzale�nienie   od panuj�cej w tej bran�y koniunktury oraz przenoszenie na Spółk�, wpływu  zasad 
funkcjonowania tej bran�y na rynku, m.in. sezonowo�ci sprzeda�y.  Poniewa� jednak prognozy odno�nie rozwoju bran�y farb i 
lakierów s� pomy�lne, ryzyko zagro�enia wyników działalno�ci z tego tytułu  nie musi wyst�pi�.  
 
 
 

PODSTAWOWE PRODUKTY, USŁUGI  I  TOWARY 
 
 
Sprzeda� produktów, towarów i materiałów 
Przychody ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów w 2004 roku ukształtowały si� na poziomie 47.879 tys. PLN, co 
stanowiło ich wzrost o 13,4% w stosunku do 2003 roku. 
 
W 2004 roku struktura sprzeda�y produktów towarów i materiałów Plast-Box S.A. w stosunku do roku poprzedniego uległa 
niewielkim zmianom. Udział wiader w strukturze sprzeda�y ogółem, spadł do 78,7%, tj. o 1,3 punktu procentowego w 
porównaniu z rokiem poprzednim (na rzecz wzrostu sprzeda�y towarów obcych), przy niezmiennym udziale skrzy� ok. 17,5%. 
Równocze�nie warto�� sprzedanych wiader wzrosła do poprzedniego roku o 10,3%,  a skrzynek o 13,5%. 
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Wykres 2. Struktura przychodów ze sprzeda�y  produktów, towarów i materiałów w 2004  i  2003 roku 
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Ilo�ciowa sprzeda�  podstawowych grup asortymentowych: wiader i skrzynek w 2003 i 2002 roku 
                                                                               

Wyszczególnienie 
 

             2004 rok 
            (tys. sztuk) 

             2003 rok 
            (tys. sztuk) 

  Dynamika  2004 : 2003 
                      (%)  

Wiadra 21 892,3 18 417,3 118,9 
Skrzynki      912,5      783,7 116,4 
Razem 22 804,8 19 201,0 118,8 

 
W przypadku wiader, dynamika ilo�ciowa wyprzedzała warto�ciowy wzrost sprzeda�y, o 7,3 punktu procentowego a w grupie 
skrzynek o 2,9 punktu procentowego. 
 
Najwi�kszym odbiorc� wiader, a równocze�nie kontrahentem, z którym obroty handlowe  przekroczyły 10% przychodów Spółki  
z tytułu sprzeda�y wyrobów i usług,  był  Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A.  z siedzib� we Wrocławiu.  Udział  klienta w sprzeda�y 
produktów i usług  Spółki wyniósł: w 2004 roku   11,9% oraz w 2003 roku  12,0%. Poza umow� dostawy, zawart� na czas 
nieokre�lony, wymieniony podmiot nie był i nie jest w jakikolwiek inny sposób, powi�zany ze Spółk�. 
 
Sprzeda� towarów i materiałów. 
Warto�� przychodów ze sprzeda�y towarów i materiałów wyniosła 1 735 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 76,3% w stosunku do 
roku poprzedniego. 

Wykres 3. Struktura przychodów ze sprzeda�y towarów i materiałów  w 2004 i 2003 roku 

 
 

Sprzeda� towarów obcych, stanowi�ca  uzupełnienie oferty handlowej Spółki , obejmowała  w 2004 roku 61,2%  całkowitej 
sprzeda�y w grupie towarów i materiałów i jej warto�� była wy�sza w porównaniu z 2003 rokiem o 13,1%.  
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RYNKI ZBYTU I �RÓDŁA ZAOPATRZENIA 

 

Sprzeda� Plast-Box S.A. przeznaczona była na rynek krajowy i na eksport. W 2004 roku nast�pił dalszy dynamiczny rozwój 
eksportu.  

 

Wykres 4. Udział eksportu w sprzeda�y produktów i usług  w 2004  i 2003 roku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W porównaniu do 2003 roku, warto�� sprzeda�y za granic� była wy�sza o 28,3%, a udział eksportu w ogólnej warto�ci sprzeda�y, 
wyniósł   36,3%,  co oznaczało wzrost o 4,2 punktów  procentowych do roku poprzedniego. 
 
 
Wykres 5. Główne kierunki eksportu produktów i usług  w 2004 i 2003 roku  
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2003

pozostałe

Mołdawia

Łotwa 

Estonia

Czechy

Litwa
Francja

Ukraina

Niemcy

 
W 2004 roku najwi�ksz� dynamik� odznaczał si� eksport do Rosji, gdzie przyrost warto�ci sprzeda�y wyniósł 380% 
oraz do Francji (+103,3%) a w dalszej kolejno�ci  Ukraina z  42% wzrostem. 
W�ród głównych kierunków eksportu, najwi�kszy udział zajmowała Ukraina: 25,8%, a dalej Niemcy: 22,8%, 
Francja:  19,3%  i  Rosja: 8,3%. 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2003

sprzeda� zagraniczna

sprzeda� krajowa 



 8 

Wykres 6.  Geograficzna struktura  sprzeda�y w 2004 r. i  2003 r.  
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Geograficzny rozkład sprzeda�y wskazuje na spadek udziału sprzeda�y krajowej na rzecz eksportu, w tym wyra�nego wzrostu  
sprzeda�y do krajów Unii Europejskiej, co �wiadczy o realizacji zało�e� polityki eksportowej. 
Warto�� sprzeda�y do grupy krajów byłej Wspólnoty Niepodległych Pa�stw nieco  spadł w zwi�zku z przyst�pienia krajów 
nadbałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) do Unii Europejskiej gdzie zaliczono obroty z tymi krajami po 1. maja 2004 r.   
 
 
Zakupy i zaopatrzenie Plast-Box S.A. w podstawowe surowce i materiały do produkcji dokonywana jest zarówno w kraju jak i 
poprzez import. 
 
Wykres 7. Udział importu surowców do produkcji wyrobów, w ogólnych obrotach z tytułu dostaw w 2004 r. i  2003 r. 
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W 2004 r. udział importu w strukturze zaopatrzenia Spółki w surowce i towary wyniósł 58,4% co oznaczało wzrost do roku 
poprzedniego  o 4,4 punktów procentowych.  
 
Import samych surowców stanowił w 2004 roku 92,5% ogółu dostaw z zagranicy. W roku poprzednim udział ten był ni�szy o 4,0 
punktów procentowych. 
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Wykres 8. Główne kierunki importu i �ródła zaopatrzenia surowcowego Spółki  w 2004 i 2003 roku  
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Z powy�szego zestawienia wynika, �e lista głównych dostawców surowców do produkcji wyrobów uległa rozszerzeniu w 
porównaniu z rokiem 2003. Pomimo tego,  blisko 80% dostaw podstawowych surowców do produkcji obejmowało trzech 
najwi�kszych dostawców. W poprzednim roku było to ok. 87%. 
Dominuj�ce kierunki dostaw to W�gry i Belgia. Ta ostatnia w 2004 roku zaj�ła miejsce Holandii. 
 
W wy�ej wymienionej grupie wymieni� nale�y dostawców, których udział w obrotach Spółki z tytułu dostaw towarów  i usług 
przekroczył 10%, tj.:  
1/. Tiszai Vegyi Kombinat Rt z siedzib� w Tiszaujvaros (W�gry)  - udział w zaopatrzeniu Spółki w materiały i surowce do 
produkcji, wyniósł  ok. 22,6%  w  2004 roku ( w 2003 roku - ok. 17% ).  
 2/. Basell Polyolefins Company N.W. z siedzib� w Woluwedal (Belgia) – udział w zaopatrzeniu Spółki w materiały i surowce do 
produkcji wyniósł : ok. 14,3% w roku 2003 (w 2003 roku – ok.  0,2%).   
Wymienione wy�ej podmioty, poza umowami zaopatrzenia, zawieranymi na czas okre�lony,  nie były i nie s� w jakikolwiek inny 
sposób, powi�zane ze Spółk�. 
 

UMOWY ZNACZ�CE DLA DZIAŁALNO�CI GOSPODARCZEJ 

1. Wa�niejsze wydarzenia i umowy zwi�zane z działalno�ci� operacyjn�: 

Do najistotniejszych wydarze� zwi�zanych z działalno�ci� operacyjn� Plast-Box S.A. w 2003 roku nale�ały przede wszystkim 
znacz�ce umowy stanowi�ce kontynuacj� współpracy z najwa�niejszymi kontrahentami: 

Umowy dostawy – posiadaj�ce charakter umów ramowych, w których strony okre�laj� zasady współpracy, w tym terminy 
zło�enia i realizacji zamówienia, terminy płatno�ci oraz zasady odpowiedzialno�ci z tytułu niewykonania lub nienale�ytego 
wykonania umów 

- umowa  dostawy zawarta z Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A., na mocy której Spółka jest zobowi�zana do 
wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy, opakowa� do farb, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w składanych 
przez odbiorc� zamówieniach; umowa obowi�zuje od 1 stycznia 2001 r. i zawarta została na czas nieokre�lony, 

- umowa dostawy zawarta z Nobiles Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o.  z siedzib� we Włocławku.  Na mocy 
umowy Spółka jest zobowi�zana do wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy, opakowa� do farb, w asortymencie i 
ilo�ciach  okre�lanych w składanych przez odbiorc� zamówieniach; umowa podlegaj�ca odnowieniu na kolejny rok, 

- umowa dostawy z TBD S.A. z siedzib� w D�bicy, na mocy której Spółka jest zobowi�zana do wyprodukowania i 
dostawy na rzecz odbiorcy, opakowa� do farb w asortymencie ilo�ciach okre�lanych w składanych przez odbiorc� 
zamówieniach; umowa z dnia 1 stycznia 2001 r., zawarta na czas nieokre�lony, 

- umowa dostawy zawarta z OOO Paragraf Grand z siedzib� w Kijowie (Ukraina). Przedmiotem umowy jest 
wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółk� opakowa� typu skrzynka,  stosowanych przez odbiorc� na terenie Ukrainy 
w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w składanych przez odbiorc� zamówieniach, 

- umowa dostawy zawarta z PP Flesz z siedzib� w Kijowie (Ukraina), od 16.03.2004 r.  nast�pc� prawnym OOO Paragraf 
Grand w sekcji zakupu wiader . Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółk� opakowa� typu 
wiadro, stosowanych przez odbiorc� na terenie Ukrainy w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w składanych przez 
odbiorc� zamówieniach, 
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- umowa dostawy zawarta z Tuem OOO z siedzib� w Elektrostal k/Moskwy (Rosja). Na mocy umowy Spółka jest 
zobowi�zana do wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy, opakowa� z tworzyw sztucznych stosowanych na 
terenie Federacji Rosyjskiej. Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas okre�lony, do 31 grudnia 2005 r.  

Umowy zaopatrzeniowe  - o charakterze ramowym, podobnie jak wymienione wy�ej umowy dostawy 

- umowa z Sabic Sales Europe B.V. z siedzib� w Sittard (Holandia), na mocy której dostawca jest zobowi�zany do 
dostarczenia Spółce, tworzyw sztucznych do produkcji opakowa�, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w 
składanych przez Spółk� zamówieniach; umowa z dnia 1 stycznia 2001 r., zawarta na czas nieokre�lony, 

- umowa z Tiszai Vegyi Kombinat Rt z siedzib� w Tiszaujvaros (W�gry). Na mocy umowy dostawca jest zobowi�zany 
do dostarczenia Spółce tworzyw sztucznych do produkcji opakowa�, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w 
składanych przez Spółk� zamówieniach; umowa podlegaj�ca odnowieniu na kolejny rok, 

- umowa z Petrofina S.A. z siedzib� w Brukseli (Belgia), której przedmiotem jest sprzeda� polipropylenu produkowanego 
przez dostawc�. Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas okre�lony do 31 grudnia 2005r. 

 

Umowy okre�lane jako istotne: 

- umowa dostawy zawarta z S&F Popcorn Company Productions GmbH & Co KG. Na mocy umowy Spółka jest 
zobowiazana do wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy, pojemników do popcornu, w asortymencie i ilo�ciach 
okre�lanych w składanych przez odbiorc� zamówieniach, 

- umowa dostawy zawarta z Saint Gobain Weber Terranova Sp. z o.o. Na mocy umowy Spółka jest zobowi�zana do 
wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy, opakowa� do tynków i mas tynkarskich, gładzi szpachlowych, farb fasa-
dowych, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w składanych przez odbiorc� zamówieniach, 

- umowa dostawy zawarta z „Matres Reveco” Sp. z o.o.  z siedzib� w Morzeszczynie. Na mocy umowy Spółka jest zobo-
wi�zana do wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy, opakowa� do tynków i mas tynkarskich, gładzi i farb 
stosowanych w bran�y budowlanej, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w składanych przez odbiorc� 
zamówieniach, 

- umowa dostawy zawarta Kajax Fishexport AS z siedzib� w Parnu (Estonia),  na mocy której Spółka jest zobowi�zana 
do wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy, opakowa� do konfekcjonowania ryb �wie�ych i mro�onych, w 
asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w składanych przez odbiorc� zamówieniach; umowa z  18 pa�dziernika 2002 r. 
zawarta została na czas nieokre�lony, 

- umowa dostawy zawarta z S.A. Supraten z siedzib� w Kiszyniowie (Mołdawia) zawarta  26 lutego 2004 r. Przedmiotem 
umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółk� opakowa� stosowanych przez odbiorc� do konfekcjonowania 
farb. Umowa ma charakter ramowy i zawarta została na czas nieokre�lony.  

       Umowy przedstawicielskie: 

- umowa przedstawicielska zawarta z UAB Telta z siedzib� w Kaunas (Litwa) działaj�cym jako przedstawiciel Spółki na 
rynku litewskim. Na mocy umowy Spółka jest zobowi�zana do wyprodukowania i dostawy na rzecz odbiorcy  
opakowa� dla szerokiego grona odbiorców litewskich, skoncentrowanych głównie wokół bran�y spo�ywczej, w 
asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w składanych przez przedstawiciela zamówieniach; umowa z dnia 1 wrze�nia 
2003 r., zawarta na czas mieokre�lony, 

- umowa przedstawicielska zawarta z SIA Latzunds z siedzib� w Rydze (Kaunas) działaj�cym jako przedstawiciel Spółki 
na rynku łotewskim. Na mocy umowy Spółka jest zobowi�zana do wyprodukowania i dostawy opakowa� dla 
odbiorców łotewskich, reprezentuj�cych głównie bran�� spo�ywcz�, w asortymencie i ilo�ciach okre�lanych w 
składanych przez przedstawiciela zamówieniach; umowa obowi�zuje od 20 marca 1996 r. i jest przedłu�ana kolejnymi 
aneksami do chwili obecnej. 

       Umowy ubezpieczeniowe: 

- umowa zawarta z Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. z siedzib� w Warszawie. Umowa obejmuj�ca 
ubezpieczenie wierzytelno�ci handlowych Spółki  z ochron� ubezpieczeniow� na Polsk�. Umowa z dnia 14 maja 2002 r 
zawarta na dwa lata, 

-  umowa zawarta z Korporacj� Ubezpiecze� Kredytów Eksportowych S.A. z siedzib� w Warszawie. Umowa obejmuje 
ubezpieczenie wierzytelno�ci handlowych w eksporcie – wiadra i skrzynki plastikowe. Umowa z dnia 25.09.2000 r., 
zawarta na czas nieokre�lony, 

- umowy zawarte z UNIQA Towarzystwem Ubezpiecze� S.A. z siedzib� w Łodzi. Umowy dotycz� ubezpieczenia mienia 
Spółki , odpowiedzialno�ci cywilnej oraz ubezpiecze� komunikacyjnych. 
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ZMIANY W POWI�ZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH ORAZ GŁÓWNE INWESTYCJE 

 
W dniu 30 kwietnia 2004 r. Spółka nabyła 80% udziałów w spółce zale�nej „Plast-Box” Ukraina Spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci�. Pozostałe udziały posiada firma ukrai�ska „SOFTSWIT”. 
 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI�ZANYMI O WARTO�CI PRZEWY�SZAJ�CEJ 500 000 EURO 

Na dzie� 31.12.2003 r. Plast-Box S.A. nie był stron� jakichkolwiek  transakcji z podmiotami powi�zanymi. 
 

ZACI�GNI
TE KREDYTY, UMOWY PO�YCZKI, WEDŁUG TERMINÓW ICH WYMAGALNO�CI, 
ORAZ UDZIELONE POR
CZENIA I GWARANCJE 

Kredyty 
Na dzie� bilansowy Plast-Box  S.A. posiadał nast�puj�ce kredyty o terminie wymagalno�ci do jednego roku: 
 1. Umowa nr 2763/21/04, zawarta w dniu 15 marca 2004 r., z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu, o kredyt w     
     rachunku  bie��cym, w kwocie 1.750 tys. PLN, udzielonym na okres od 15 marca 2004 r. do 10 marca 2005 r.    
    Zadłu�enie na dzie� bilansowy :  935 tys. PLN. 
2. Umowa nr 08/034/04/Z/VV, zawarta w dniu 9 kwietnia 2004 r., z BRE Bank Spółka Akcyjna  w Warszawie Oddział   
    Regionalny w Szczecinie, o kredyt w rachunku bie��cym w kwocie 1.000 tys. PLN, udzielonym na okres od 9 kwietnia  
    2004 r. do 30 marca 2005 r.  Zadłu�enie na dzie� bilansowy : 824 tys. PLN      
3.   Umowa nr 08/035/04/Z/OB, zawarta w dniu 9 kwietnia 2004 r. z  BRE Bank Spółka Akcyjna  w Warszawie Oddział                                                       
      Regionalny w Szczecinie, o kredyt obrotowy złotowy w kwocie 7.000 tys. PLN, udzielonym na okres od 13 kwietnia 2004 r.       
      do 30 marca 2007 r. Zadłu�enie na dzie� bilansowy :  1.500 tys. PLN   
4.  Umowa nr 2763/22/04, zawarta w dniu 15 marca 2004 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu, o rewolwingowy                                     
      kredyt obrotowy  w kwocie 5.250 tys. PLN, udzielonym na okres od 15 marca 2004 r. do 10 marca 2007 r.   
      Zadłu�enie na dzie� bilansowy :  1.339 tys. PLN   
5. Umowa po�yczki nr 40/3 zawarta w dniu 23 grudnia 2003 r. z Powiatowym Urz�dem Pracy w Słupsku, w kwocie 821 tys.    
     PLN udzielonej na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, na okres do 28 grudnia 2007 r.  Wykorzystanie po�yczki na dzie�  
     bilansowy: 219 tys. PLN. 
  
W dniu bilansowym Plast-Box S.A. posiadał nast�puj�ce kredyty o terminie wymagalno�ci powy�ej jednego roku: 
1.  Umowa nr 2763/22/04, zawarta w dniu 15 marca 2004 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu, o rewolwingowy                                     
      kredyt obrotowy  w kwocie 5.250 tys. PLN, udzielonym na okres od 15 marca 2004 r. do 10 marca 2007 r.   
      Zadłu�enie na dzie� bilansowy :  3.517 tys. PLN   
2   Umowa nr 08/035/04/Z/OB, zawarta w dniu 9 kwietnia 2004 r. z  BRE Bank Spółka Akcyjna  w Warszawie Oddział                                                       
      Regionalny w Szczecinie, o kredyt obrotowy złotowy w kwocie 7.000 tys. PLN, udzielonym na okres od 13 kwietnia 2004 r.       
      do 30 marca 2007 r. Zadłu�enie na dzie� bilansowy :  5.500 tys. PLN   
3.  Umowa po�yczki nr 40/3 zawarta w dniu 23 grudnia 2003 r. z Powiatowym Urz�dem Pracy w Słupsku, w kwocie 821 tys.    
      PLN udzielonej na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, na okres do 28 grudnia 2007 r.  Wykorzystanie po�yczki na dzie�  
       bilansowy: 438 tys. PLN.  

 
UDZIELONE PO�YCZKI WEDŁUG TERMINÓW ICH WYMAGALNO�CI ORAZ UDZIELONE POR
CZENIA 
I GWARANCJE,  

 
Na dzie� bilansowy Spółka posiadała niewymagalne zobowi�zania warunkowe z tytułu udzielonego por�czenia cywilnego za 
spółk� „Uniprod” Sp. z o.o. w Słupsku, na rzecz Banku Pekao S.A. w Słupsku Kwota zobowi�zania na dzie� 31.12.2004 r. 
wyniosła 261 tys. zł. 
 

OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTO�CIOWYCH 

Warto�� przeprowadzonej w pierwszej połowie lutego 2004 r., subskrypcji 650 000 szt. akcji serii D,  przyniosła wpływy netto 
oszacowane na około 16.963,4 tys. zł.     
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Z uzyskanych wpływów Spółka dokonała:  

- zakupów inwestycyjnych na kwot�  ok. 9,33 milionów złotych, w tym: 

a) zakup wtryskarek i form wtryskowych :   5.947 tys. PLN, 

b) zakup automatycznej offsetowej maszyny drukarskiej do nadruku na wiadrach :   2.016 tys. PLN, 

c) zakup agregatów chłodniczych :   470 tys. PLN, 

d) zakup systemu centralnego zasypu :   263 tys. PLN, 

e) zakup suwnicy :   98 tys. PLN, 

f) trafo :  326 tys. PLN,  

g) drogi i place :  66 tys. PLN, 

h) zakup samochodów :  72 tys. PLN, 

i) zakup pozostałych urz�dze� i wyposa�enia:  76 tys. PLN.  

- spłaty leasingów operacyjnych i finansowych :  ok. 2,70 mln  PLN 

Ponadto �rodki z emisji posłu�yły na  zasilenie kapitału obrotowego :  ok. 4,93 mln PLN. 

 

OBJA�NIENIE RÓ�NIC UZYSKANYCH WYNIKÓW WZGL
DEM OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ 

Spółka publikowała prognozy dotycz�ce wyniku na 2004 rok. Uzyskany wynik finansowy netto ró�nił si� od podanego w  
prognozie. Odchylenie wyniku od ostatniej prognozy spowodowane zostało przez: 

- drastyczny wzrost cen tworzywa stosowanego do wyrobu opakowa� plastikowych (w konsekwencji skoków cen  
         ropy  na rynkach �wiatowych), 

- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy – czynnik jednorazowy, 

- straty ze sprzeda�y na rynek wschodni wynikaj�ce z niekorzystnego kursu USD/PLN. Pomimo strat sprzeda� 
realizowano w powi�zaniu z planowanym uruchomieniem fabryki na Ukrainie, w celu utrzymania rynku, 

- wykazanie ujemnego wpływu na wynik, odroczonego podatku dochodowego, spowodowane zasadami ksi�gowania 
tego efektu w stosunku do stanu z ko�ca roku 2003.  

 
 

OCENA ZARZ�DZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI 

W 2004 roku, odmiennie od poprzednich okresów, Spółka otrzymała znakomite wsparcie finansowe w postaci wpływów z emisji 
akcji na Giełdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie. Pozwoliło to na płynn� realizacj� nowych przedsi�wzi�� 
inwestycyjnych oraz finansowanie bie��cej działalno�ci eksploatacyjnej z  ograniczeniem finansowania długiem zewn�trznym. 
Umo�liwiło to równie� restrukturyzacj� portfela zobowi�za� kredytowych: spłat� kosztownych leasingów operacyjnych i 
zniwelowanie wysokiej pozycji walutowej z tytułu zadłu�enia dewizowego. 

Na dzie� 31 grudnia 2004 roku warto�� zobowi�za� finansowych zaci�gni�tych przez Spółk� wynosiła 16.005 tys. PLN i 
stanowiło to 35,2% sumy bilansowej. W strukturze zobowi�za� finansowych: 30,1% zajmowały kredyty krótkoterminowe, 59,1% 
kredyty długoterminowe oraz 10,8% zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego.  
   

Zdolno�	 wywi�zywania si ze zobowi�za� 
Ł�czna warto�� zobowi�za� Spółki na dzie� 31 grudnia 2004 roku stanowiła  54,1% sumy bilansowej i była  tylko o 17,8% 
wy�sza w porównaniu z warto�ci� kapitałów własnych. Z kolei aktywa obrotowe przewy�szały zobowi�zania krótkoterminowe o 
31,3%. 
Korzystna sytuacja finansowa, która ukształtowała si�  w 2004 w wyniku emisji akcji i dokapitalizowania Spółki, zgodnie z 
wcze�niejszymi przewidywaniami, zapewniła wypłacalno�� Spółki i zagwarantowała bezpiecze�stwo w zakresie wywi�zywania 
si� z bie��cych zobowi�za�. 
 

OCENA MO�LIWO�CI REALIZACJI ZAMIERZE� INWESTYCYJNYCH I MO�LIWO�CI ZMIAN 
W STRUKTURZE ICH FINANSOWANIA 
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Ocena mo�liwo�ci realizacji zamierze� inwestycyjnych w 2005 roku i mo�liwo�ci zmian w strukturze ich finansowania. 
Zarz�d nie przewiduje trudno�ci w realizacji zaplanowanych na ten rok wydatków inwestycyjnych.  
 

OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZE� MAJ�CYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNO�CI 

Czynnikami o charakterze nietypowym, które  niekorzystnie oddziaływały na wyniki działalno�ci w 2004 r. były: 
- niekorzystne wahania kursu USD , powoduj�ce załamanie rentowno�ci sprzeda�y na Ukrain�, 
- drastyczne skoki cen tworzywa stosowanego do wyrobu opakowa� plastikowych (w konsekwencji rekordowych cen 

ropy na rynkach �wiatowych),  
- ujemny wpływ na wynik, efektu tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy oraz efektu odroczonego podatku 

dochodowego. 
 

CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

Decyduj�ce znaczenie dla rozwoju Plast-Box S.A ma konsekwentna realizacja długoterminowej strategii działalno�ci, polegaj�cej 
na oferowaniu produktów, towarów przede wszystkim małym i �rednim firmom. Jednocze�nie du�e szanse rozwoju Spółka 
upatruje w utworzeniu Grupy Kapitałowej w oparciu o współprac� z partnerem z Ukrainy i ekspansji na tym rynku. 
 
Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływaj�cych na przyszłe wyniki. 
Strategia rozwoju Plast-Box  S.A. zmierza w nast�puj�cych kierunkach: 

- pozyskiwania nowych klientów w�ród małych i �rednich podmiotów gospodarczych , 
- rozwoju współpracy z dotychczasowymi klientami, 

       -  dynamicznej ekspansji na rynki pa�stw byłej WNP, m.in. poprzez uruchomienie produkcji na Ukrainie, 

Na realizacj� zało�onych strategii rozwoju b�d� miały wpływ dwie zasadnicze grupy czynników: 
1. Zewn�trzne: 

a) tempo wzrostu gospodarczego; 
b) polityka gospodarcza pa�stwa, a w szczególno�ci: polityka podatkowa, 
c)  polityka celna – cła na towary importowane przez Spółk�, 
d) wysoko�� nakładów przeznaczonych na informatyzacj� instytucji publicznych 
e) kursy walut – dotyczy towarów importowanych przez Spółk�; 
f) tempo integracji z Uni� Europejsk�; 
g) poziom konkurencji – obecno�� du�ych koncernów zachodnich w bran�y; 
 

2. Wewn�trzne: 
a) poziom  i tempo wykorzystania nowoczesnych inwestycji  technologicznych i modernizacyjnych, 
b) utworzenie i doskonalenie wewn�trznej współpracy w obr�bie Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A.; 
c) poziom kwalifikacji kadry mened�erskiej oraz pozostałych pracowników, wła�ciwa struktura zatrudnienia 

zapewniaj�ca sprostanie wymogom stawianym przez dynamicznie rozwijaj�cy si� rynek; 
d) kondycja finansowa Spółki. 

Nale�y podkre�li�, i� osoby zarz�dzaj�ce Spółk� Plast-Box S.A. posiadaj� wieloletnie do�wiadczenie w bran�y - w zakresie 
wdra�ania nowoczesnych technologii produkcyjnych i wykorzystania potencjału produkcyjnego do osi�gania wysokiego poziomu 
jako�ci wyrobów. Pozwala to i daje du�e mo�liwo�ci w skutecznym konkurowaniu i umacnianiu pozycji firmy na rynku 
krajowym i zagranicznym. 
W ocenie Zarz�du w 2004 roku, oprócz realizacji bie��cych planów rozwoju współpracy z kontrahentami, Spółka ma powa�ne 
szanse pozyskania kolejnych znacz�cych dla jej działalno�ci kontraktów, a dzi�ki temu znacz�cej progresji wyników prowadzonej 
działalno�ci. 
 

ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZ�DZANIA SPÓŁK�  

W 2004 roku nie wyst�piły zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania Spółk�. 
 
 
 

ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZ�DZAJ�CYCH I NADZORUJ�CYCH 
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W dniu 31 grudnia 2004 roku w skład Zarz�du Plast-Box S.A. wchodzili: 

Imi� i nazwisko Stanowisko 
Waldemar Pawlak Prezes Zarz�du 
Grzegorz Pawlak Członek Zarz�du 
Franciszek Preis Członek Zarz�du 

W ci�gu roku nie miały miejsca zmiany w składzie Zarz�du. 

 

W dniu 31 grudnia 2004 roku w skład Rady Nadzorczej Plast-Box  S.A. wchodzili: 

Imi� i nazwisko Stanowisko 
Antoni Taraszkiewicz Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
Sylwester Wojewódzki Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 
Sławomir Kami�ski Członek Rady Nadzorczej 
Kajetan Wojnicz Członek Rady Nadzorczej 
Wojciech Konat    Członek Rady Nadzorczej 

 
W trakcie roku dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej Plast-Box S.A. : 
- od 1 stycznia 2004 r. do 17 czerwca 2004 r. skład Rady Nadzorczej był nast�puj�cy:  
1/. Antoni Taraszkiwicz - Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
2/. Sylwester Wojewódzki – Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, 
3/. Sławomir Kami�ski    – Członek Rady Nadzorczej.    
4/. Barbara �ebrowska – Członek Rady Nadzorczej, 
5/. Norbert Michalik –  Członek Rady Nadzorczej, 
- po zmianach, od 18 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.,  skład Rady Nadzorczej był nast�puj�cy: 
1/. Antoni Taraszkiewicz – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej, 
2/. Sylwester Wojewódzki – Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, 
3/. Sławomir Kami�ski – Członek Rady Nadzorczej, 
4/. Kajetan Wojnicz   – Członek Rady Nadzorczej,    
5/. Wojciech Konat    – Członek Rady Nadzorczej.    
 

WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZ�DZAJ�CYCH I NADZORUJ�CYCH 

1.  Wynagrodzenia osób zarz�dzaj�cych w 2004 roku: 
ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród wypłaconych lub nale�nych z tytułu pełnienia funkcji w Zarz�dzie Plast-Box  
S.A. wyniosła  911 tys. PLN, w tym: 
1) Prezes Zarz�du     Waldemar Pawlak      304 tys. PLN, 
2) Członek Zarz�du   Grzegorz Pawlak       304 tys. PLN, 
3) Członek Zarz�du   Franciszek Preis         303 tys. PLN. 

      Wy�ej wymienione wynagrodzenia stanowiły w cało�ci koszty poniesione przez Spółk� do dnia 31 grudnia 2004 roku. 
 

2. Wynagrodzenia osób nadzoruj�cych w 2004 roku: 
ł�czna warto�� wynagrodze� i nagród wypłaconych lub nale�nych z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Plast-
Box S.A. wyniosła   39 tys. PLN, w tym: 
1) Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej               Antoni Taraszkiewicz          13 tys. PLN, 
2) Zast�pca Przewodnicz�cego Nadzorcze j    Sylwester Wojewódzki          6 tys. PLN, 
3) Członek Rady Nadzorczej                              Sławomir Kami�ski              7 tys. PLN, 
4) Członek Rady Nadzorczej                              Norbert Michalik                  2 tys. PLN, 
5) Członek Rady Nadzorczej                              Barbara �ebrowska               2 tys. PLN, 
6) Członek Rady Nadzorczej                              Kajetan Wojnicz                   5 tys. PLN, 
7) Członek Rady Nadzorczej                              Wojciech Konat                    4 tys. PLN. 

          Wy�ej wymienione wynagrodzenia stanowiły w cało�ci koszty poniesione przez Spółk� do dnia 31 grudnia 2004 roku. 
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ZALICZKI, KREDYTY, PO�YCZKI, GWARANCJE, POR
CZENIA LUB INNE UMOWY ZOBOWI�ZUJ�CE 
DO �WIADCZE� NA RZECZ SPÓŁKI, JEDNOSTEK OD NIEJ ZALE�NYCH I STOWARZYSZONYCH, 
UDZIELONE OSOBOM ZARZ�DZAJ�CYM I NADZORUJ�CYM ORAZ ICH OSOBOM BLISKIM 

Na dzie� 31 grudnia 2004 roku członkom Zarz�du Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej niw wypłacono �adnych zaliczek. Na 
dzie� 31 grudnia 2004 roku Spółka nie udzieliła tak�e po�yczek, kredytów, gwarancji i por�cze� osobom zarz�dzaj�cym i 
osobom nadzoru. 
 

AKCJE (UDZIAŁY) PLAST-BOX S.A. ORAZ  W POSIADANIU OSÓB ZARZ�DZAJ�CYCH I NADZORUJ�CYCH 

 

Stan na dzie� 31 grudnia 2004 roku. 

Akcjonariat    Ł�czna liczba posiadanych akcji (szt.) Warto�� nominalna akcji (PLN) 

- osoby zarz�dzaj�ce, w tym: 798 000 3 990 000 

                               Waldemar Pawlak 266 020 1 330 100 

                               Grzegorz Pawlak 265 990 1 329 950 

                                Franciszek Preis 265 990 1 329 950 

- osoby nadzoruj�ce - - 

 

AKCJONARIUSZE POSIADAJ�CY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Akcjonariuszami posiadaj�cymi bezpo�rednio, b�d� przez podmioty zale�ne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Plast-Box S.A. byli: 

 
Akcjonariat Plast-Box  S.A. w dniu 31 grudnia 2004 roku 

Akcjonariusze Liczba posiadanych 
akcji 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów  
na WZA 

Udział w ogólnej liczbie głosów  
na WZA 

Waldemar Pawlak 266 020 17,85% 488 700 22,65% 
Grzegorz  Pawlak 265 990 17,85% 488 650 22,64% 
Franciszek Preis 265 990 17,85% 488 650 22,64% 
Generali OFE 110 728 7,43% 110 728 5,13% 

 
 
W wyniku nabycia w  dniu 18 stycznia 2005 roku, przez głównych akcjonariuszy – członków Zarz�du Spółki ni�ej wymienionych 
akcji :  
 
1). Waldemar Pawlak   –   nabył 1.050 akcji zwykłych na okaziciela,  
2). Grzegorz Pawlak    –    nabył 1.050 akcji zwykłych na okaziciela,  
3). Franciszek Preis      –   nabył 1.050 akcji zwykłych na okaziciela. 
 
skład akcjonariuszy posiadaj�cych co najmniej 5% głosów na WZA  na dzie� przekazania sprawozdania zarz�du,  był 
nast�puj�cy: 

Akcjonariusze Liczba posiadanych 
akcji 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów  
na WZA 

Udział w ogólnej liczbie głosów  
na WZA 

Waldemar Pawlak 267 070 17,92% 489 750 22,69% 
Grzegorz  Pawlak 267 040 17,92% 489 700 22,69% 
Franciszek Preis 267 040 17,92% 489 700 22,69% 
Generali OFE 110 728 7,43% 110 728 5,13% 
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UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOG� W PRZYSZŁO�CI WYST�PI� ZMIANY W PROPORCJACH 
POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY 

 
Na dzie� przekazania sprawozdania zarz�du Zarz�dowi Spółki nie s� znane �adne umowy, w wyniku których mog� w przyszło�ci  
wyst�pi� zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. 
 

NAJWA�NIEJSZE OSI�GNI
CIA W DZIEDZINIE BADA� I ROZWOJU 

 
Spółka stale współpracuje z firm� „Plastech” Zakład Technik Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Warszawie, głównie w 
zakresie nowoczesnych technologii i wyposa�enia wtryskarek, technik barwienia, lakierowania  i zdobienia wyrobów.  
Ponadto prowadzi współprac� z firmami z pa�stw zachodnich, które zajmuj� normalizacj� nowoczesnych konstrukcji form, 
a tak�e w zakresie: norm, znaków towarowych, atestów oraz jako�ci i bezpiecze�stwa �ywno�ci, z Centralnym O�rodkiem 
Badawczo-Rozwojowym Opakowa�. 
W okresie ostatnich 3 lat wdro�ono m.in.: 

- technologi� zgrzewania puszki z obr�cz�, 
- zastosowanie mieszadeł statycznych i uzyskanie poprawy własno�ci mechanicznych oraz jednolitej barwy wyrobów i 

ich powtarzalno�ci, 
- wdro�enie trzech nowych wtryskarek szybkobie�nych, z now� generacj� form wtryskowych, 
- bie��ce testowanie tworzyw i barwników nowej generacji w celu uzyskania lepszej jako�ci i wytrzymało�ci wyrobów 

gotowych, 
        -       zastosowanie do produkcji dwóch nowych maszyn do nadruku - kolorowych, typu MOSS-6, całkowicie zautomatyzo-  
                wanych. 
 

O�WIADCZENIE DOTYCZ�CE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

 

Zarz�d Plast-Box S.A. podtrzymuje stanowisko wyra�one w o�wiadczeniu z dnia  2 lutego 2004 r. o przyj�ciu przez Spółk� zasad 
ładu korporacyjnego, wynikaj�cych z Dobrych praktyk w spółkach publicznych. 

 

Podpisy wszystkich Członków Zarz�du Plast-Box S.A.: 

08 czerwca 2005 r. 
                      data 

Waldemar Pawlak 
imi� i nazwisko 

Prezes Zarz�du 
funkcja 

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

 
 
 

         08 czerwca 2005 r. 
                     data 

Grzegorz Pawlak 
imi� i nazwisko 

Członek Zarz�du 
funkcja 

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

 
 
 

08 czerwca 2005 r. 
                      data 

Franciszek Preis 
imi� i nazwisko 

Członek Zarz�du 
funkcja 

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