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Bieżący rok obrotowy 2015-01-01 2015-06-30

Nazwa jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Ulica, nr budynku, [nr lokalu] ul. Lutosławskiego 17A

Kod pocztowy 76-200 Miejscowość Słupsk

Dane dotyczące jednostki dominującej Grupy Kapitałowej oraz okresu sprawozdawczego i formy 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego



PRZETWÓRSTWO TWORZYW 
SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA

Słupsk, 28 sierpnia 2015 roku

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 

FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU 
WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO 

BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU



Czas działania jednostki dominującej i Grupy Kapitałowej Plast-Box S.A. nie jest oznaczony.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku. 

Porównawcze dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, rachunku przepływów pieniężnych oraz

zestawienia ze zmian w kapitale własnym prezentowane są za okres od 01.01. do 30.06.2014 roku.

Porównawcze dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.12.2014 roku.

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30.06.2015 roku nie było zmian w składzie Grupy w stosunku do 31.12.2014 roku.

Adrian Moska -   Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Hoffmann -   Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Burszka -   Członek Rady Nadzorczej,
Barbara Trenda -   Członek Rady Nadzorczej.

Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 28 kwietnia

2004 roku. Siedziba Spółki mieści się na Ukrainie, w Czernichowie ul. Uszyńskiego 14. Spółka została zarejestrowana przez Komitet Wykonawczy

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

plastikowej. Dyrekcję Spółki stanowi Dyrektor – Grzegorz Pawlak. Czas działania Spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-

Box SA posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Ukraina Sp. z o.o.

Plast-Box Development Sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność pod obecną nazwą, w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością od 21 grudnia 2006 roku. Siedziba Spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 18. Spółka wpisana jest do Krajowego

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000197071, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego z dnia 25.02.2004 r. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zarząd Spółki na

dzień 30.06.2015 r. stanowili: Prezes – Krzysztof Pióro, Członek Zarządu - Krzysztof Kmita, Członek Zarządu - Piotr Czembor. Skład osobowy na

dzień publikacji sprawozdania: Prezes – Krzysztof Pióro, Członek Zarządu - Krzysztof Kmita, Członek Zarządu - Piotr Czembor. Czas działania Spółki

nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA posiada 77,78% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Development Sp. z

o.o.

Plast-Box Apartments Sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 05

grudnia 2007 roku. Siedziba Spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr

KRS 0000295299, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.12.2007 r.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Zarząd Spółki stanowi Prezes – Krzysztof

Pióro. Skład osobowy na dzień publikacji sprawozdania: Prezes – Krzysztof Pióro. Czas działania Spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw

Sztucznych Plast-Box SA posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Apartments Sp. z o.o.

Dariusz Głażewski -   Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2015 r.:

Dariusz Głażewski -   Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Adrian Moska -   Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Hoffmann -   Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Burszka -   Członek Rady Nadzorczej,
Barbara Trenda -   Członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień publikacji sprawozdania:

Krzysztof Pióro -    Prezes Zarządu

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej

Grupa Kapitałowa Plast-Box SA składa się z Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA ("Plast-Box SA", "spółka", "jednostka dominująca") i jej

spółek zależnych.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba Spółki mieści się w

Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 a. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139210, postanowieniem Sądu

Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r.

Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 770703308.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według PKD 2222 Z, jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Klasa ta obejmuje produkcję
wiader i skrzynek plastikowych. Oferta produkcyjna Spółki skierowana jest do odbiorców z przemysłu chemicznego (farb i lakierów) i spożywczego.

Według klasyfikacji działalności przyjętej przez GPW S.A., Spółka działa w sektorze przemysłu chemicznego.

Skład osobowy Zarządu na dzień 30.06.2015 r.:

Krzysztof Pióro -    Prezes Zarządu

Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania:

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

 

Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w

tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki

Dominującej pod datą 28 sierpnia 2015 r.

ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2015 ROKU

W okresie 01.01. do 30.06.2015 r. nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości. 

Zarząd Grupy Kapitałowej potwierdza, że prezentowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki oraz

przepływy środków pieniężnych.

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z

tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia

2014 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych

rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2015 roku.

• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2011-2013 obejmujące:

   • Zmiany do MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć 

Zmiany wyjaśniają, że nie tylko wspólne przedsięwzięcia, ale również wspólne ustalenia umowne pozostają poza zakresem MSSF 3. Wyjątek ten

stosuje się jedynie do sporządzania sprawozdania finansowego wspólnego ustalenia umownego. Zmiana ta stosowana jest prospektywnie.

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy.

   • Zmiany do MSSF 13 Wycena według wartości godziwej 

Zmiany wyjaśniają, że wyjątek dotyczący portfela inwestycyjnego ma zastosowanie nie tylko do aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, ale

także do innych umów objętych MSR 39. Zmiany stosuje się prospektywnie.

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy.

   • Zmiany do MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne 

Opis dodatkowych usług opisany w MSR 40 rozróżnia nieruchomości inwestycyjne od nieruchomości zajmowanych przez właściciela (to jest od

rzeczowych aktywów trwałych). Zmiana stosowana jest prospektywnie i  wyjaśnia, że to MSSF 3, a nie definicja dodatkowych usług zawarta w MSR 40, 

używany jest do określenia czy transakcja jest nabyciem aktywa czy też przedsięwzięcia. 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy.

   • KIMSF 21 Opłaty publiczne  

Interpretacja wyjaśnia, że jednostka ujmuje zobowiązanie z tytułu opłaty publicznej w momencie, gdy nastąpi zdarzenie obligujące, czyli działanie,

które wywołuje konieczność uiszczenia opłaty zgodnie z przepisami. W przypadku opłat należnych po przekroczeniu minimalnego progu, jednostka nie

rozpoznaje zobowiązania do momentu, gdy zostanie osiągnięty ten próg. KIMSF 21 stosowany jest retrospektywnie. 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy.

Grupa Kapitałowa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została

opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej.

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego na rok obrotowy.

Prezentowane skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym obejmującym jednostkę
dominującą Plast-Box SA, jednostki zależne: Plast-Box Ukraina Sp. z o.o., Plast-Box Development Sp. z o.o. oraz Plast-Box Apartments Sp. z o.o.

Konsolidacja dokonana została metodą pełną.

 W okresie objętym niniejszym raportem spółki Grupy Kapitałowej nie uczestniczyły w procesach łączenia i podziału podmiotów gospodarczych.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za prezentowany okres zostało sporządzone przy założeniu, że działalność
gospodarcza spółek Grupy Kapitałowej będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości i na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania

finansowego nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na zagrożenie tej działalności.

Skrócony śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym. Skrócony śródroczny rachunek przepływów

pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się i dokumentację konsolidacyjną przechowuje się w siedzibie jednostki

dominującej Plast-Box SA, ul. Lutosławskiego 17a, 76-200 w Słupsku.

Zgodność sprawozdania finansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom
zaokrągleń

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem

Rachunkowości nr 34 "Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa" zatwierdzonym przez UE ("MSR 34"). Skrócone śródroczne skonsolidowane

sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać
łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku zatwierdzonym do publikacji w

dniu 17 marca 2015 roku.
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Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które

zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, z wyjątkiem zastosowania

następujących nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1

stycznia 2015 roku.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Zgodność sprawozdania finansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom
zaokrągleń

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego na rok obrotowy.

Adrian Moska -   Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Hoffmann -   Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Burszka -   Członek Rady Nadzorczej,

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34

"Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa" zatwierdzonym przez UE ("MSR 34"). Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje

wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym

Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 17 marca 2015 roku.

Barbara Trenda -   Członek Rady Nadzorczej.

Czas działania Spółki nie jest oznaczony.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.01. do 30.06.2015 r.

Porównawcze dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, rachunku przepływów pieniężnych oraz

zestawienia ze zmian w kapitale własnym prezentowane są za okres od 01.01. do 30.06.2014 roku.

Porównawcze dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień  31.12.2014 roku.

 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie uczestniczyła w procesach łączenia i podziału podmiotów gospodarczych.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za prezentowany okres zostało sporządzone przy założeniu, że działalność gospodarcza Spółki będzie

kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości i na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne przesłanki

wskazujące na zagrożenie tej działalności.

Dariusz Głażewski -   Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Dariusz Głażewski -   Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Adrian Moska -   Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Hoffmann -   Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Burszka -   Członek Rady Nadzorczej,
Barbara Trenda -   Członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień publikacji sprawozdania:

Spółce nadano numer statystyczny REGON 770703308.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2015 r.:

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o Spółce

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba Spółki mieści się w

Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 a. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139210, postanowieniem Sądu

Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według PKD 2222 Z, jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Klasa ta obejmuje produkcję
wiader i skrzynek plastikowych. Oferta produkcyjna Spółki skierowana jest do odbiorców z przemysłu chemicznego (farb i lakierów) i spożywczego.

Według klasyfikacji działalności przyjętej przez GPW S.A., Spółka działa w sektorze przemysłu chemicznego.

Skład osobowy Zarządu na dzień 30.06.2015 r.:

Krzysztof Pióro -    Prezes Zarządu

Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania:

Krzysztof Pióro -    Prezes Zarządu
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

W okresie od 01.01 do 30.06.2015 r. nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości.

Zarząd Spółki potwierdza, że prezentowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki oraz przepływy

środków pieniężnych.

Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w

tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA zostało zatwierdzone do publikacji przez

Zarząd pod datą 28 sierpnia 2015 roku.

STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości

Opis dodatkowych usług opisany w MSR 40 rozróżnia nieruchomości inwestycyjne od nieruchomości zajmowanych przez właściciela (to jest od

rzeczowych aktywów trwałych). Zmiana stosowana jest prospektywnie i  wyjaśnia, że to MSSF 3, a nie definicja dodatkowych usług zawarta w MSR 40, 

używany jest do określenia czy transakcja jest nabyciem aktywa czy też przedsięwzięcia. 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.

   • KIMSF 21 Opłaty publiczne  

Interpretacja wyjaśnia, że jednostka ujmuje zobowiązanie z tytułu opłaty publicznej w momencie, gdy nastąpi zdarzenie obligujące, czyli działanie,

które wywołuje konieczność uiszczenia opłaty zgodnie z przepisami. W przypadku opłat należnych po przekroczeniu minimalnego progu, jednostka nie

rozpoznaje zobowiązania do momentu, gdy zostanie osiągnięty ten próg. KIMSF 21 stosowany jest retrospektywnie. 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.

• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2011-2013 obejmujące:

   • Zmiany do MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć 

Zmiany wyjaśniają, że nie tylko wspólne przedsięwzięcia, ale również wspólne ustalenia umowne pozostają poza zakresem MSSF 3. Wyjątek ten

stosuje się jedynie do sporządzania sprawozdania finansowego wspólnego ustalenia umownego. Zmiana ta stosowana jest prospektywnie.

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.

   • Zmiany do MSSF 13 Wycena według wartości godziwej 

Zmiany wyjaśniają, że wyjątek dotyczący portfela inwestycyjnego ma zastosowanie nie tylko do aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, ale

także do innych umów objętych MSR 39. Zmiany stosuje się prospektywnie.

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.

   • Zmiany do MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne 

Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie

weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej.
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100%

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

100 %

Plast-Box SA

Plast-Box Ukraina              
Sp. z o.o.

Plast-Box Development 
Sp. z o.o.

77,78 %

Plast-Box Apartments Sp. z o.o.
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* dane przekształcone zgodnie z informacją zawartą w nocie nr 22

Edyta Badowska - Główny Księgowy Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

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

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

z działalności kontynuowanej

- podstawowy 4 0,08 0,02

Słupsk, 28 sierpnia 2015 roku 

- podmiotom nieposiadającym kontroli - (1)

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą dotyczący akcjonariuszy jednostki dominującej: Nota PLN / akcję PLN / akcję

Zysk (strata) netto, z tego przypadający: Nota 3 538 760

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 538 761

Działalność zaniechana

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -

Zysk (strata) netto 3 538 760

część odroczona (23) 287

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 538 760

Podatek dochodowy 5 (852) (292)
część bieżąca 875 5

Koszty finansowe 3 3 417 6 754

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 390 1 052

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 799 7 791
Przychody finansowe 3 8 15

Pozostałe przychody operacyjne 579 704

Pozostałe koszty operacyjne 1 193 822

Koszty ogólnego zarządu 2 6 283 5 818

Zysk (strata) ze sprzedaży 8 413 7 909

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 892 18 217
Koszty sprzedaży 2 4 196 4 490

Koszt sprzedanych usług 31 7

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 1 683 2 594

Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 2 54 292 56 139
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 52 578 53 538

Przychody ze sprzedaży usług 150 261

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 275 4 649

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży 1 73 184 74 356
Przychody ze sprzedaży wyrobów 69 759 69 446

Wariant kalkulacyjny Nota

za okres
od 01.01.2015          
do 30.06.2015

od 01.01.2014          
do 30.06.2014

niebadane
niebadane dane 
przekształcone*

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU
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* dane przekształcone zgodnie z informacją zawartą w nocie nr 22

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

Zarząd 

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

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Całkowite dochody jednostki dominującej ogółem za okres na jedną akcję zwykłą 
(w zł) -0,02 -0,25

Słupsk, 28 sierpnia 2015 roku 

Edyta Badowska - Główny Księgowy                          Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

Całkowite dochody jednostki dominującej ogółem za okres (966) (11 127)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 41 941 44 061

 - przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego (966) (11 127)

 - przypadające podmiotom nieposiadającym kontroli - (1)

Inne całkowite dochody netto

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES (966) (11 128)

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów

Inne całkowite dochody netto niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) 
w kolejnych okresach sprawozdawczych

Zysk/(strata) netto dotycząca zabezpieczeń przepływów pieniężnych

Przeszacowanie gruntów i budynków

Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach 

sprawozdawczych:

Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - -

Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w 
kolejnych okresach sprawozdawczych

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (4 504) (11 888)

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - -

Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach 

sprawozdawczych: - -

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - -

Zysk (strata) netto za okres 3 538 760

Inne całkowite dochody (4 504) (11 888)

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 

roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW                                                               
ZA OKRES OD  01.01. DO 30.06.2015 ROKU

Wyszczególnienie

za okres                      
od 01.01.2015              
do 30.06.2015

za okres                    
od 01.01.2014                
do 30.06.2014

niebadane
niebadane dane 
przekształcone*
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* dane przekształcone zgodnie z informacją zawartą w nocie nr 22

Edyta Badowska - Główny Księgowy Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

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

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

PASYWA RAZEM 142 274 150 644

Słupsk, 28 sierpnia 2015 roku 

Rozliczenia międzyokresowe bierne 17,21 971 811

Rezerwy krótkoterminowe 16 773 321

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 17 161 -

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 17 5 444 2 230

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 18 3 058 3 014

Zobowiązania z tytuły dostaw i usług 17 27 414 31 426

Zobowiązania krótkoterminowe 50 962 50 848
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 19 13 141 13 046

Rozliczenia międzyokresowe bierne 21 3 056 3 230

Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 15 118 118

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 091 4 214

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 18 7 761 9 296

Zobowiązania długoterminowe 19 519 23 241
Długoterminowe kredyty i pożyczki 19 4 493 6 383

Udziały niedające kontroli 2 531 2 531
ZOBOWIĄZANIA 70 481 74 089

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (23 863) (19 359)

Niepodzielony wynik finansowy 8 601 9 700

Wynik finansowy roku obrotowego 3 538 2 683

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 64 85

Kapitał podstawowy 14 41 941 41 941

Pozostały kapitał zapasowy 38 981 38 974

dane 
przekształcone*

KAPITAŁ WŁASNY 71 793 76 555
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 69 262 74 024

AKTYWA RAZEM 142 274 150 644

Pasywa Nota

na dzień
 30.06.2015  31.12.2014

niebadane

Rozliczenia międzyokresowe 500 350

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 5 503 4 043

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 23 30

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 11 - 261

Pozostałe należności krótkoterminowe 11 764 1 424

Zapasy 10 23 836 28 707

Należności z tytułu dostaw i usług 11 23 613 22 048

AKTYWA OBROTOWE 54 239 56 863

Należności długoterminowe 14 18

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 164 1 324

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 82 119

Nieruchomości inwestycyjne 8 12 112 12 414

Wartość firmy jednostek podporządkowanych - -

Rzeczowe aktywa trwałe 7 73 144 78 296

Wartości niematerialne 6 1 519 1 610

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Aktywa Nota

na dzień
 30.06.2015  31.12.2014

niebadane
dane 

przekształcone*

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

AKTYWA TRWAŁE 88 035 93 781
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* dane przekształcone zgodnie z informacją zawartą w nocie nr 22

Edyta Badowska - Główny Księgowy Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

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

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 13 5 503 2 738

Słupsk, 28 sierpnia 2015 roku 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 4 043 3 480
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych 818 (390)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 809) (3 097)

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 642 (352)

Odsetki zaplacone (590) (791)

Dywidendy wypłacone - -

Spłaty kredytów i pożyczek (2 197) (2 972)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 491) (1 476)

Inne wpływy finansowe - 326

Inne wydatki finansowe - -

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 469 1 816

Nabycie akcji własnych - -

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (2 026) (1 208)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Otrzymane odsetki 8 10

Inne wydatki inwestycyjne - (361)

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 34 50

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (2 068) (836)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (71)

Zapłacony podatek dochodowy (473) (829)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 477 3 953

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 6 950 4 782

Zmiana stanu rezerw 23 479 (892)

Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych (301) (910)

Zmiana stanu należności 23 (2 821) (6 450)

Zmiana stanu zobowiązań 23 (2 290) 10 425

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 9 316 7 044
Zmiana stanu zapasów 23 2 567 (4 435)

Koszty odsetek i dywidendy naliczone 592 791

(Zysk) strata  z tytułu różnic kursowych 489 1 736

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 452 (60)

Amortyzacja środków trwałych 3 286 3 417

Korekty: 4 926 5 992

Amortyzacja wartości niematerialnych 107 108

Zysk przed opodatkowaniem 4 390 1 052

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU

Metoda pośrednia Nota

za okres
od 01.01.2015          
do 30.06.2015

od 01.01.2014          
do 30.06.2014

niebadane
niebadane dane 
przekształcone*

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
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Akcje 
własne          

(-)

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Pozostały 
kapitał 

zapasowy

Niepodzielony 
wynik 

finansowy

- 85 38 974 13 329
- -

(946)

- 85 38 974 12 383

(3 775)

7 (7)

(21)

- (21) 7 (3 782)

- -

-
- 64 38 981 8 601

(5 109) 185 41 930 14 034
- -

(946)

(5 109) 185 41 930 13 088

(3 355)

33 (33)

(52)

- (52) 33 (3 388)

- - -

-
(5 109) 133 41 963 9 700

* dane przekształcone zgodnie z informacją zawartą w nocie nr 22

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Zarząd 

Słupsk, 28 sierpnia 2015

Edyta Badowska - Główny Księgowy Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

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

(1) (11 128)

Saldo na dzień 30.06.2014 roku niebadane 44 061 (17 067) 761 74 442 2 531 76 973
Razem całkowite dochody (11 888) 761 (11 127)

- (11 888)Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.06.2014 roku (11 888) (11 888)

Inne całkowite dochody: - (11 888) - (11 888) - (11 888)

(3 407)
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2014 roku 761 761 (1) 760

Razem transakcje z właścicielami - - - (3 407)

-

Korekty konsolidacyjne (52) (52)

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -

- (3 355)Dywidendy (3 355)

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.06.2014 roku

203

Saldo po zmianach dane przekształcone* 44 061 (5 179) - 88 976 2 532 91 508
Korekta błędu 1 149 203

2 532 91 305
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - -

Saldo na dzień 01.01.2014 roku 44 061 (6 328) 88 773

- (966)

Saldo na dzień 30.06.2015 roku niebadane 41 941 (23 863) 3 538 69 262 2 531 71 793
Razem całkowite dochody (4 504) 3 538 (966)

- (4 504)Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku (4 504) (4 504)

Inne całkowite dochody: - (4 504) - (4 504) (4 504)

(3 796)
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku 3 538 3 538 - 3 538

Razem transakcje z właścicielami - - - (3 796)

-

Korekty konsolidacyjne (21) (21)

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -

- (3 775)Dywidendy (3 775)

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.06.2015 roku

203

Saldo po zmianach dane przekształcone* 41 941 (19 359) - 74 024 2 531 76 555
Korekta błędu 1 149 203

2 531 76 352
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - -

Saldo na dzień 01.01.2015 roku 41 941 (20 508) - 73 821

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU

Wyszczególnienie Noty

Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej

Udziały 
niedające 
kontroli

Kapitał własny 
razemKapitał 

podstawowy

Różnice kursowe 
z przeliczenia 

jednostki 
zagranicznej

Wynik 
finansowy roku 

obrotowego
Razem
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Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

Edyta Badowska - Główny Księgowy Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

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

* dane przekształcone zgodnie z informacją zawartą w nocie nr 23

Słupsk, 28 sierpnia 2015

Działalność zaniechana

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -

Zysk (strata) netto 2 294 1 852

część odroczona (157) 536

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 294 1 852

Podatek dochodowy 4 (636) (541)
część bieżąca 793 5

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 930 2 393

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 551 3 075
Przychody finansowe - 15

Koszty finansowe 621 697

Pozostałe przychody operacyjne 320 525

Pozostałe koszty operacyjne 455 536

Koszty ogólnego zarządu 2 5 132 4 564

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 686 3 086

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 166 10 860
Koszty sprzedaży 2 3 348 3 210

Koszt sprzedanych usług 82 470

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 3 940 7 911

Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 2 48 405 50 757
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 44 383 42 376

Przychody ze sprzedaży usług 201 1 142

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 4 372 8 615

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży 1 60 571 61 617
Przychody ze sprzedaży wyrobów 55 998 51 860

Wariant kalkulacyjny
Nota

za okres
od 01.01.2015        
do 30.06.2015

od 01.01.2014         
do 30.06.2014

niebadane
niebadane dane 
przekształcone*

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01. DO 30.06.2015 ROKU
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.... .... .... .... .... ....

Zarząd 

-

-

Inne całkowite dochody netto

Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach 

sprawozdawczych: - -

Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń

Zysk/(strata) netto dotycząca zabezpieczeń przepływów pieniężnych

-

-

-

Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w 
kolejnych okresach sprawozdawczych

Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach 

sprawozdawczych: -

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

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych

* dane przekształcone zgodnie z informacją zawartą w nocie nr 23

Słupsk, 28 sierpnia 2015

Edyta Badowska - Główny Księgowy                          Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

Inne całkowite dochody netto niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) 
w kolejnych okresach sprawozdawczych - -

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 2 294 1 852

Przeszacowanie gruntów i budynków - -

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - -

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - -

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - -

Inne całkowite dochody 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - -

- -

niebadane
niebadane dane 
przekształcone*

Zysk (strata) netto za okres 2 294 1 852

Wyszczególnienie
za okres                  

od 01.01.2015            
do 30.06.2015

za okres                  
od 01.01.2014        
do 30.06.2014

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z 

raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW                                                                                                      
ZA OKRES OD  01.01. DO 30.06.2015 ROKU
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PASYWA RAZEM 150 935 148 998

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

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

* dane przekształcone zgodnie z informacją zawartą w nocie nr 23

Słupsk, 28 sierpnia 2015

Edyta Badowska - Główny Księgowy Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

Rezerwy krótkoterminowe 17 615 183

Rozliczenia międzyokresowe bierne 18,22 828 716

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 18 133 -

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 18 4 928 1 134

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 20 11 154 10 835

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 19 3 058 3 014

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 18 24 656 23 391

Rozliczenia międzyokresowe bierne 22 2 578 2 722

Zobowiązania krótkoterminowe 45 372 39 273

Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 16 118 118

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 964 4 030

Zobowiązania długoterminowe 18 559 21 240
Długoterminowe kredyty i pożyczki 20 4 138 5 074

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 19 7 761 9 296

Niepodzielony wynik finansowy 569 630

ZOBOWIĄZANIA 63 931 60 513

Wynik finansowy roku obrotowego 2 294 3 721

Pozostały kapitał zapasowy 42 216 42 209

Kapitał z aktualizacji wyceny (16) (16)

Akcje własne - -

KAPITAŁ WŁASNY 87 004 88 485
Kapitał własny 87 004 88 485

Kapitał podstawowy 14 41 941 41 941

Rozliczenia międzyokresowe 319 348

30.06.2015 31.12.2014

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 4 200 1 847

AKTYWA RAZEM 150 935 148 998

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 11 - 178

Pozostałe należności krótkoterminowe 11 514 848

AKTYWA OBROTOWE 43 717 40 678
Zapasy 10 18 457 18 130

Należności z tytułu dostaw i usług 11 20 227 19 327

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 434 343

na dzień
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

na dzień

30.06.2015

niebadane

Aktywa Nota 31.12.2014

dane 
przekształcone*

AKTYWA TRWAŁE 107 218 108 320
Wartości niematerialne 5 1 480 1 551

Rzeczowe aktywa trwałe 6 53 913 55 035

Nieruchomości inwestycyjne 7

niebadane
dane 

przekształcone*

Pasywa Nota

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

42 42

Udziały w jednostkach zależnych 8 51 349 51 349
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Edyta Badowska - Główny Księgowy Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 13 4 200 2 094
* dane przekształcone zgodnie z informacją zawartą w nocie nr 23

Słupsk, 28 sierpnia 2015

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 13 1 847 1 837
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych 168 -

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 606) (1 662)

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 185 257

Inne wpływy finansowe - 326

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 491) (1 475)

Odsetki zaplacone (498) (641)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 469 1 816

Spłaty kredytów i pożyczek (1 086) (1 688)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (1 814) (847)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 23 50

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 837) (826)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych - (71)

Zapłacony podatek dochodowy (482) (155)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 605 2 766

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 7 087 2 921

Zmiana stanu rezerw 432 (377)

Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych (3) (79)

Zmiana stanu należności (566) (9 282)

Zmiana stanu zobowiązań 24 1 284 9 060

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 6 267 5 514
Zmiana stanu zapasów (327) (1 915)

Koszty odsetek i dywidendy naliczone 498 640

(Zysk) strata  z tytułu różnic kursowych (168) (39)

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 158 (50)

Amortyzacja środków trwałych 2 752 2 475

Korekty: 3 337 3 121

Amortyzacja wartości niematerialnych 97 95

Zysk przed opodatkowaniem 2 930 2 393

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01. DO 30.06.2015 ROKU

Metoda pośrednia Nota

za okres
od 01.01.2015  
do 30.06.2015

od 01.01.2014 
do 30.06.2014

niebadane
niebadane dane 
przekształcone*

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
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Akcje 
własne          

(-)

Pozostały 
kapitał 

zapasowy

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Niepodzielony 
wynik finansowy

- 42 209 (16) 3 782

- -

569

- 42 209 (16) 4 351

(3 775)

7 (7)

- 7 (3 782)

- -

-

- 42 216 (16) 569

(5 109) 45 165 18 3 388

- -

630

(5 109) 45 165 18 4 018

(3 355)

33 (33)

- 33 (3 388)

- -

-

(5 109) 45 198 18 630

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

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Zarząd 

* dane przekształcone zgodnie z informacją zawartą w nocie nr 23

Słupsk, 28 sierpnia 2015

86 650Saldo na dzień 30.06.2014 roku niebadane 44 061 1 852 86 650

Edyta Badowska - Główny Księgowy Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

-

Razem całkowite dochody 1 852 1 852 1 852

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych -

Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.06.2014 roku - -

Inne całkowite dochody: - - -

Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2014 roku 1 852 1 852 1 852

-

-

Razem transakcje z właścicielami - - (3 355)

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -

(3 355)

Dywidendy (3 355) (3 355)

Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.01. do 30.06.2014 roku

630

Saldo po zmianach dane przekształcone* 44 061 - 88 153 88 153

Korekta błędu 630

87 523

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - -

Saldo na dzień 01.01.2014 roku 44 061 - 87 523

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU 

Wyszczególnienie Noty
Kapitał własny 

razemKapitał 
podstawowy

Wynik 
finansowy 

roku 
obrotowego

Razem

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Saldo na dzień 01.01.2015 roku 41 941 - 87 916 87 916

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - -

Korekta błędu 569 569

Saldo po zmianach dane przekształcone* 41 941 - 88 485 88 485

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.06.2015 roku

Dywidendy - (3 775) (3 775)

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał - - -

Razem transakcje z właścicielami - - (3 775) (3 775)

Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku 2 294 2 294 2 294

Inne całkowite dochody: - - - -

Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku - -

Saldo na dzień 30.06.2015 roku niebadane 41 941 2 294 87 004 87 004

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych - -

Razem całkowite dochody 2 294 2 294 2 294
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W okresie od 01.01. do 30.06.2015 nastąpił znaczny spadek kosztów finansowych w pozycji ujemne różnice kursowe.

Ujemne różnice kursowe w jednostce zależnej Plast-Box Ukraina w okresie od 01.01. do 30.06.2015 roku wyniosły 15 630 tys. UAH (po przeliczeniu wg kursu stanowiącego

średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku dla UAH, który wyniósł 0,1729 jest to wartość 2 702

tys. zł), natomiast w okresie od 01.01. do 30.06.2014 roku wyniosły 20 800 tys. UAH (po przeliczeniu wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów

ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku dla UAH, który wyniósł 0,2840 jest to wartość 5 907 tys. zł)

Pozostałe koszty finansowe 83 32

Przychody (koszty) finansowe netto (3 409) (6 739)

Odpis aktualizujący - -

Ujemne różnice kursowe 2 776 5 961

Koszty z tytułu odsetek od zaległości na rzecz budżetu państwa - -

Koszty z tytułu odsetek kredytów i pożyczek 319 440

Koszty z tytułu odsetek leasingu 239 321

Inne - 4

Koszty finansowe 3 417 6 754

Dodatnie różnice kursowe - -

niebadane

Przychody finansowe 8 15
Odsetki 8 11

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 52 609 53 545

NOTA NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU

Wyszczególnienie

za okres
od 01.01.2015          
do 30.06.2015

od 01.01.2014          
do 30.06.2014

niebadane

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (4 196) (4 490)

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (6 283) (5 818)

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (2 504) (1 289)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -   (1)

g) pozostałe koszty rodzajowe 665 862 

Koszty według rodzaju, razem 65 592 65 143

e) wynagrodzenia 5 894 5 576 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 258 1 251 

c) usługi obce 6 776 7 381 

d) podatki i opłaty 344 391 

niebadane

a) amortyzacja 3 393 3 525 

b)  zużycie materiałów i energii 47 262 46 157 

w tym od jednostek powiązanych - -

NOTA NR 2
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2015 ROKU

Wyszczególnienie

za okres
od 01.01.2015 do 

30.06.2015
od 01.01.2014 do 

30.06.2014

niebadane

w tym od jednostek powiązanych - -

sprzedaż wewnątrzwspólnotowa 25 576 21 465

w tym od jednostek powiązanych - -

sprzedaż eksportowa 13 589 24 338

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 73 184 74 356
sprzedaż krajowa 34 019 28 553

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem: 3 275 4 649
w tym od jednostek powiązanych

Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym: 379 23

- - -

- skrzynki 7 240 7 256

- inne wyroby z tworzyw sztucznych 6 943 6 893

Przychody ze sprzedaży towarów, w tym: 2 896 4 626

- - -

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem: 69 909 69 707
w tym od jednostek powiązanych

- transport - -

- inne 62 160

Przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym: 69 759 69 446
- wiadra 55 576 55 297

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU

Wyszczególnienie

za okres

od 01.01.2015          
do 30.06.2015

od 01.01.2014          
do 30.06.2014

niebadane niebadane

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

NOTA NR 1

- dzierżawa 24 22

- odpady 64 79

Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 150 261
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Kupno i sprzedaż

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku,Grupa Kapitałowa nabyła składniki aktywów niematerialnych o wartości 27 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2014 roku: 67 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku, Grupa Kapitałowa nie sprzedawała składników aktywów niematerialnych (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30

czerwca 2014 roku: 0,00 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku, Grupa Kapitałowa nie dokonywała likwidacji składników aktywów niematerialnych (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2014 roku: 0,00 tys. PLN).

Odpisy z tytułu utraty wartości

W okresie zakończonym 30 czerwca 2015 roku Grupa Kapitałowa nie rozpoznała dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości składników aktywów niematerialnych (w

analogicznym okresie roku poprzedniego dodatkowy odpis aktualizujący wyniósł 0,00).

Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej

NOTA NR 6
WARTOŚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2015 ROKU

Wartości niematerialne

Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej 19% (2014: 28%) 852 292

Podatek dochodowy (obciążenie) ujęty w zysku lub stracie 852 292

Pozostałe 

Efekt wyższych/niższych stawek podatkowych spółek zagranicznych 343 5

 - dotacja 144 126

 - pozostałe 17

 - amortyzacja samochodu 37

Przychody trwale niebędące podstawą do opodatkowania 

 - pozostałe 50 133

 - amortyzacja środków trwałych z dotacji 329 320

 - różnice kursowe 73 61

 - reprezentacja 28 43

Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 

 - PFRON 65 76

Podatkowe ulgi inwestycyjne

Wykorzystanie wcześniej nierozpoznanych strat podatkowych

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych

Nieujęte straty podatkowe

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem 4 390 1 052

Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% (okres porównawczy: 19%)
834 200

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 4 390 1 052

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej

za okres

od 01.01.2015  
do 30.06.2015

od 01.01.2014 do 
30.06.2014

niebadane niebadane

Zysk netto z działalności kontynuowanej, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej 0,08 0,02

NOTA NR 5
PODATEK DOCHODOWY ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU

Uzgodnienie podatku dochodowego od zysku(straty) brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według

efektywnej stawki podatkowej Grupy Kapitałowej przedstawia się następująco:

Działalność kontynuowana

Zysk netto danego roku podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej 0,08 0,02

Wyłączenie straty na działalności zaniechanej

Zysk netto okresu danego roku dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki 3 538 761

Liczba wyemitowanych akcji

Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku podstawowego na jedną akcję 41 941 035 44 061 400

NOTA NR 4
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU

Zyski

za okres

od 01.01.2015          
do 30.06.2015

od 01.01.2014          
do 30.06.2014

niebadane niebadane
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Rada Nadzorcza 2014 - - 27 -

Rada Nadzorcza 2015 - - 50 30

Zarząd 2014 149 199 267 30

Zarząd 2015 189 123 122 39

podmiot powiązany

Premie 
naliczone w 

okresie

Premie 
wypłacone w 

okresie 

Wynagrodzenia z 
tytułu świadczeń 
pracowniczych 

wypłacone  

Zobowiązania z 
tytuł świadczeń 

pracowniczych na 
dzień bilansowy

niebadane

PTS Plast-Box SA 2014 17 009 1 168 5 989 198

PTS Plast-Box SA 2015 4 589 848 3 263 385

niebadane

Jednostka Dominująca Spółki: -

Zgodnie z polityką rachunkowości Grupy Kapitałowej w sprawozdaniu finansowym nieruchomości inwestycyjne są wykazywane w wartości godziwej.

W marcu 2015 r. wykonano wycenę posiadanych przez Spółkę gruntów, która wykazała spadek wartości godziwej o 302 tys. zł. Wycena wykonana została przez

niezależnego rzeczoznawcę.

NOTA NR 9
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 i 2014 roku:

podmiot powiązany

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych

Sprzedaż 
podmiotom 
powiązanym

Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych

Należności od 
podmiotów 

powiązanych

nieruchomości inwestycyjne w budowie -

Wartość na koniec okresu 12 112 12 414

Zmniejszenie z tytułu sprzedaży - -

Inne zwiększenia, przeklasyfikowanie ze środków trwałych - -

Wartość na początek okresu 12 414 12 414
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej w ciągu okresu (302) -

Zmiany wartości bilansowej w okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie

za okres
od 01.01.2015          
do 30.06.2015

od 01.01.2014   
do 31.12.2014

niebadane dane przekształcone

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w skład nieruchomości inwestycyjnych wchodziły:

 - grunt zlokalizowany w miejscowości Machowinko, powiat słupski, gmina Ustka. o powierzchni 18,8  ha będący własnością spółki zależnej,

 - grunt zlokalizowany w miejscowości Wytowno, powiat słupski, gmina Ustka, o powierzchni 16,2 ha będący własnością spółki zależnej, 

 - grunt zlokalizowany w miejscowości Karżcino, powiat słupski, gmina Słupsk, o powierzchni 0,7 ha będący własnością Jednostki Dominującej.

Zgodnie z uchwałą nr 18/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jednostki Dominującej z dnia 29 marca 2010 roku grunty należące do spółki zależnej

zostały przeznaczone do sprzedaży (samodzielnie lub w ramach sprzedaży udziałów w spółce zależnej należących do Jednostki Dominującej). Na dzień sporządzenia

niniejszego sprawozdania były prowadzone aktywne działania mające na celu sprzedaż tych nieruchomości. Grupa nie ma sprecyzowanych planów dotyczących gruntu

należącego do Jednostki Dominującej. W I półroczu roku 2015, jak i w roku 2014 Grupa nie uzyskiwała przychodów z tytułu dzierżawy tych nieruchomości.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Spółka nie posiada jeszcze wiążącej oferty sprzedażowej i w związku z tym grunty nie są wykazane jako przeznaczone do sprzedaży.

Leasingi

Na dzień 30.06.2015 roku Grupa Kapitałowa posiada maszyny i urządzenia oraz środki transportu użytkowane na mocy umów leasingu finansowego o wartości bilansowej

10.819 tys. PLN (na dzień 31.12.2014 roku 12.310 tys. PLN). Szczegółowy opis w nocie nr 18.

Odpisy z tytułu utraty wartości

W okresie zakończonym 30 czerwca 2015 roku Grupa Kapitałowa rozpoznała dodatkowy odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych w pozycji pozostałe środki trwałe w

wysokości 170 tys. PLN w związku z zawieszeniem wykonania inwestycji (w analogicznym okresie roku poprzedniego dodatkowy odpis aktualizujący nie był wykonywany).

W rachunku zysków i strat wykazany został w pozycji pozostałe koszty operacyjne.

NOTA NR 8
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU

NOTA NR 7
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2015 ROKU

Kupno i sprzedaż

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku, Grupa Kapitałowa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 1 888 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym

30 czerwca 2014 roku: 1 280 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku, Grpa Kapitałowa sprzedała składniki rzeczowych aktywów trwałych o wartości netto 11 tys. PLN (w okresie 6

miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku: 27 tys. PLN) osiągając zysk netto na sprzedaży 35 tys. PLN (2014 rok: 71 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku, Grupa Kapitałowa nie dokonywała likwidacji składników rzeczowych aktywów trwałych (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2014 roku: 0,00 tys. PLN).
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

a)

b)

c)

d)

e)

Spadek wartości zapasów materiałów, produktów gotowych oraz towarów, w I półroczu 2015 roku, wynikał z podjętych zmian w zakresie zarządzania zapasami. Duża
niestabilność cen surowców oraz dopasowanie działalności operacyjnej spółek z Grupy Plast-Box, do warunków popytu na rynku opakowań zamykanych, wpłynęły na

politykę zarządzania zapasami. Działania skupiły się na racjonalizacji wykorzystania zapasów surowców podstawowych oraz maksymalizacji sprzedaży wyrobów gotowych z

magazynów w Polsce oraz na Ukrainie. 

Wartość zapasów w jednostce zależnej na dzień 30.06.2015 roku wynosiła 30 345 tys. UAH (po przeliczeniu wg kursu średniego kursu NBP obowiązujących na dzień
30.06.2015 r. dla UAH, który wyniósł 0,1780 jest to wartość 5 401 tys. zł), natomiast wartość zapasów w jednostce zależnej na dzień 31.12.2014 roku wynosiła 48 348 tys.

UAH (po przeliczeniu wg kursu średniego kursu NBP obowiązujących na dzień 31.12.2014 r. dla UAH, który wyniósł 0,2246 jest to wartość 10 859 tys. zł)

Wartość zapasów w jednostce dominującej na dzień 30.06.2015 roku wynosiła 18 457 tys. zł (na 31.12.2014 roku 18 130 tys. zł). 

- wartość bilansowa zapasów wykazywanych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży - -

- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 13 964 13 964

- odpis aktualizujący towary - -

Zapasy ogółem netto 23 836 28 707

- odpis aktualizujący materiały 97 102

- odpis aktualizujący wyroby gotowe 114 110

Zapasy ogółem brutto 24 047 28 919

Wyroby gotowe 11 452 14 219

Towary 483 989

Materiały 8 985 10 743

Produkcja w toku 3 127 2 968

Wyszczególnienie

na dzień
 30.06.2015 31.12.2014

niebadane

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio

osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną
w stosunku do tej jednostki – wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące

poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla

zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, 

2) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek

handlowych,

3) wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

NOTA NR 10
ZAPASY NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Krzysztof Burszka - Członek Rady Nadzorczej

Barbara Trenda - Członek Rady Nadzorczej

Za okres od 01.01. do 30.06.2015 r. Grupa Kapitałowa nie posiada informacji o:

1) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki

powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub

przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub

administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

Krzysztof Burszka - Członek Rady Nadzorczej

Barbara Trenda - Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji sprawozdania jest następujący:

Dariusz Głażewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adrian Moska - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Hoffmann - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

Prezes Zarządu - Krzysztof Pióro, powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu bieżącej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej z dn.18.05.2015 r., wykonuje powierzone mu 

czynności w oparciu o umowę o pracę.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2015 r. był następujący:

Dariusz Głażewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adrian Moska - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Hoffmann - Członek Rady Nadzorczej

członków kluczowego personelu kierowniczego

bliskich członków rodziny członków Rady Nadzorczej i personelu kierowniczego 

podmioty kontrolowane przez osoby określone w punktach c) i d).

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. W skład Zarządu na dzień 30.06.2015 r. wchodził:                                                                                                                                                                                                                                        

Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

W skład Zarządu na dzień publikacji sprawozdania wchodzi:                                                                                                                                                                                                                               

Zgodnie z MSR 24 Grupa Kapitałowa dokonała identyfikacji podmiotów powiązanych. Za podmioty powiązane uznano:

jednostki zależne

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

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

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

członków Rady Nadzorczej
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Kapitał podstawowy w zł 41 941 035,00 44 061 400,00

Liczba akcji w sztukach 41 941 035,00 44 061 400,00

Wartość nominalna akcji (PLN / akcję) 1,00 1,00

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 503 2 738 

NOTA NR 14
KAPITAŁ PODSTAWOWY NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2015 31.12.2014

niebadane

 - lokaty - -

 - inne, w tym środki pieniężne w drodze 824 844 

środki pieniężne w kasie 45 108 

b) inne środki pieniężne, w tym: 824 844 

a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 4 679 1 894 

rachunki bankowe 4 634 1 786 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem 5 503 2 738 

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych
od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

niebadane niebadane 

po przeliczeniu na zł 4 851 2 001 

pozostałe waluty w zł 382 574 

w walucie polskiej 270 163 

w walucie EUR 1 157 482 

NOTA NR 13
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
na dzień 30.06.2015 r. na dzień 30.06.2014 r.

niebadane niebadane 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 304 299
w tym odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług 304 299

b) zmniejszenie (z tytułu) (4) (44)

  - rozwiązanie (4) (44)

a) zwiększenie (z tytułu) 4 1

  -utworzenie 4 1

Stan na początek okresu 305 341
Różnice kursowe z przeliczenia (1) 1

    NOTA NR 12

    ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

Wyszczególnienie

od 01.01.2015 do 
30.06.2015

od 01.01.2014    
do 30.06.2014

niebadane niebadane 

- część krótkoterminowa 24 377 23 733

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności w przedziale od 7 do 90 dni. 

Zarząd Spółki uważa, że wartość księgowa netto należności jest zbliżona do ich wartości godziwej.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa dokonała odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych podmiotów w wysokości 4 tys.

zł.  Kwota odpisów obciążyła rachunek i strat.

Należności ogółem 24 377 23 733
- inne 180 459

- z tytułu innych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 584 965

- zaliczki na dostawy - -

Pozostałe należności 764 1 685
- z tytułu podatku dochodowego - 261

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (304) (305)

Należności z tytułu dostaw i usług 23 613 22 048
- do 12 miesięcy 23 917 22 353

Wyszczególnienie

na dzień
 30.06.2015 31.12.2014

niebadane dane przekształcone

NOTA NR 11
NALEZNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

- część krótkoterminowa 33 990 34 467

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności w przedziale od 7 do 90 dni. 

Zarząd Spółki uważa, że wartość księgowa zobowiązań jest zbliżona do ich wartości godziwej.

Zobowiązania ogółem 33 990 34 467

- dotacje 355 355

- niewykorzystane urlopy 616 456

- inne 106 124

Rozliczenia międzyokresowe bierne 971 811

- zobowiązania z tytułu dywidendy 3 775 -

- zobowiązania z tyt. podatków (poza CIT) ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 723 470

- zaliczki na dostawy 242 1 066

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 598 570

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 444 2 230
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 161 -

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 27 414 31 426
- do 12 miesięcy 27 414 31 426

NOTA NR 17
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Wyszczególnienie

na dzień
 30.06.2015 31.12.2014

niebadane dane przekształcone

Korekta z tytułu różnic kursowych netto z przeliczenia (495) (495)

Stan rezerw na dzień 31.12.2014 roku dane przekształcone 149 23 149 321

Pozostałe zmiany stanu rezerw - - - - -

Rezerwy rozwiązane -

Rezerwy wykorzystane (120) (589) (55) (458) (1 222)

Rezerwy utworzone - 149 23 137 309

Stan rezerw na dzień 01.01.2014 roku dane przekształcone 120 589 55 965 1 729
- rezerwy długoterminowe - - - - -

- rezerwy krótkoterminowe - 533 71 169 773

Korekta z tytułu różnic kursowych netto z przeliczenia (29) (29)

Stan rezerw na dzień 30.06.2015 roku (niebadane), w tym 533 71 169 773

Pozostałe zmiany stanu rezerw - - - - -

Rezerwy rozwiązane - - - -

Rezerwy wykorzystane - (148) (23) (171)

Rezerwy utworzone - 532 71 49 652

Stan rezerw na 01.01.2015 roku dane przekształcone 149 23 149 321

Wyszczególnienie
Rezerwa na 
reklamacje

Rezerwa na 
premię

Rezerwa na 
bonus

Pozostałe Razem

Stan rezerw na dzień 31.12.2014 roku dane przekształcone 118 - 118

NOTA NR 16
POZOSTAŁE REZERWY W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2015 ROKU

Korekta z tytułu różnic kursowych netto z przeliczenia - - -

Rezerwy wykorzystane - - -

Rezerwy rozwiązane - - -

Stan rezerw na dzień 01.01.2014 roku dane przekształcone 69 69
Rezerwy utworzone 49 - 49

- rezerwy krótkoterminowe - - -

- rezerwy długoterminowe 118 - 118

Korekta z tytułu różnic kursowych netto z przeliczenia - -

Stan rezerw na dzień 30.06.2015 roku (niebadane), w tym 118 - 118

Rezerwy rozwiązane - - -

Pozostałe zmiany stanu rezerw - - -

Rezerwy utworzone - -

Rezerwy wykorzystane - - -

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU

Wyszczególnienie
Odprawy 

emerytalne
Nagrody 

jubileuszowe
Razem

Stan rezerw na 01.01.2015 roku dane przekształcone 118 - 118

Akcje serii C w liczbie 6 050 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania                                                                                                                                               

Akcje serii D w liczbie 3 250 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania                                                                                                                                      

Akcje serii E w liczbie 3 300 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii F w liczbie 11 280 700 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii G w liczbie 19 910 335 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

NOTA NR 15

Akcje serii A w liczbie 853 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania                                                                                                                                          

Akcje serii B w liczbie 50 szt., imienne, uprzywilejowane co do głosu 1:2                                                                                                                                                             

Akcje serii B w liczbie 3 339 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

a)

 - 

Zabezpieczeniem kredytu jest:

hipoteka umowna, na będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ul. W. Lutosławskiego,

stanowiącej działkę nr 253/6, z obrębu Słupsk, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, wynikająca z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/021/13 z dnia 27 września 2013 r.

Kredyty i pożyczki razem
17 634 X 19 429

Poniżej przedstawiono pozostałe istotne informacje na temat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Spółkę:

kredyt inwestycyjny w kwocie 585 tys. zł zaciągnięty w dniu 27.09.2013 r. - mBank Polska SA z siedzibą w Warszawie. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem 

zakończy się w dniu 30.09.2015 r. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku. 

Pożyczki
- X -

h) SOVEREIGN STAR TRADE FINANSE LIMITED um. UKK-TOVBOX-02 158
EURIBOR 3M + 

marża Banku
643

i) CZF PAT KREDOBANK um. 06/11 1 768 marża Banku 2 552

f) Bank Handlowy w Warszawie SA um. BDK/KR-RB/000091971/0147/14 2 686

WIBOR 

1M+marża 

Banku, EURIBOR 

1M+marża Banku

2 487

g) SOVEREIGN STAR TRADE FINANSE LIMITED um. UKK-TOVBOX-01 416
EURIBOR 3M + 

marża Banku
325

d) mBank SA um. 47/050/14/Z/OF 3 000
WIBOR 

1M+marża Banku
3 000

e) mBank SA um. 47/046/14/Z/VV 3 536
WIBOR dzienny 

+marża Banku
3 266

b) mBank SA um. 47/037/14/Z/FU 4 150
WIBOR 

1M+marża Banku
4 660

c) mBank SA um. 47/049/14/Z/OE 1 860
WIBOR 

1M+marża Banku
2 286

Kredyty
17 634 X 19 429

a) mBank SA um. 47/042/13/Z/IN 60
WIBOR 

1M+marża Banku
210

NOTA NR 19
KREDYTY I POŻYCZKI NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Wyszczególnienie

Kwota
zobowiązania na 
dzień 30.06.2015

Oprocentowanie
Kwota

zobowiązania na 
dzień 31.12.2014

niebadane

 - krótkoterminowe 3 058 3 014

Na pozostałe zobowiązania finansowe składają się zobowiązania z tytułu leasingu. 

Na dzień 30.06.2015 roku i na 31.12.2014 roku Spółka posiadała 16 umów leasingowych, które dotyczą głównie maszyn i urządzeń oraz środków transportu.

Spółka traktuje wszystkie umowy leasingowe jako leasing finansowy.

Pozostałe zobowiązania finansowe 10 819 12 310
 - długoterminowe 7 761 9 296

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2015 31.12.2014

niebadane

NOTA NR 18
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

b)

-

c)

-

d)

- 1/ hipoteka umowna łączna na będącej: 

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 z obrębu Słupsk oraz jest właścicielem

nieruchomości budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowych Sąd

Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 252/3 z obrębu Słupsk dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8,

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego

17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2, 

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/019/14 z dnia 15 września 2014 r.

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 z obrębu Słupsk oraz jest właścicielem

nieruchomości budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowych Sąd

Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 252/3 z obrębu Słupsk dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8,

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego

17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2, 

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/019/14 z dnia 15 września 2014 r.

kredyt w kwocie 3 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 15.09.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej WIBOR dla

depozytów 1-miesięcznych w PLN z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym + marża Banku.

Zabezpieczeniem kredytu są:

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 252/3 z obrębu Słupsk dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8,

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego

17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2, 

e/ własnością "Plast-Box Development" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 18, 76-200 Słupsk, nieruchomość
gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Machowinko gmina Ustka, stanowiącej działki nr 6/1 i 6/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w

Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00083684/2, działki nr 6/2 i 6/4 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy

w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę, wieczystą nr SL1S/00060910/9, i działki nr 6/5 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w

Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00060141/7

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/017/17 z dnia 11 sierpnia 2014 r.

kredyt w kwocie 2 570 tys. zł zaciągnięty w dniu 15.09.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem - 36 rat - zakończy w dniu

31.08.2017 r. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej wskazanej przez Bank dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN z notowania na dwa

dni robocze przed datą ciągnienia i przed dniem aktualizacji stopy, przy czym jeżeli stopa bazowa jest ujemna strony przyjmują, że wynosi 0 (zero)+ marża Banku.

Zabezpieczeniem kredytu są:

1/ hipoteka umowna łączna na będącej: 

kredyt inwestycyjny w kwocie 5 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 11.08.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem - 59 rat -

zakończy się w niu 31.07.2019 roku. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu są:

1/ hipoteka umowna łączna na będącej: 

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 z obrębu Słupsk oraz jest właścicielem

nieruchomości budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowych Sąd

Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

e)

f)

g)

h)

i)

ZMIANA SZACUNKÓW I KOREKTY BŁĘDÓW

Lista korekt na dzień 31.12.2014 i 30.06.2014 roku:

(1) Zmiana dotycząca prezentacji otrzymanego rocznego bonusa od zakupu surowca w jednostce dominującej. Wartość bonusa wykazaną pierwotnie w pozycji pozostałych

należności przesunięto do zobowiązań handlowych pomniejszając ich saldo.

(2) Zmiana dotycząca niewłaściwego rozpoznania wartości firmy. Grupa na moment przejęcia jednostki zależnej Plast-Box Development Sp. z o.o. rozpoznała wartość firmy

w kwocie 580 tys. zł równej sumie strat z lat ubiegłych w spółce przejmowanej. Z uwagi na fakt, iż jednostka zależna nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej a jedynymi

składnikami sprawozdania finansowego Spółki są wniesione aportem grunty oraz środki pieniężne rozpoznana wartość firmy nie powinna była zostać rozpoznana w

momencie przejęcia.

Jednostki powiązane nie udzielały poręczeń i gwarancji.

NOTA NR 21
OTRZYMANE DOTACJE

Przedmiotem dotacji otrzymanej w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 są środki trwałe o kategorii wydatków: środki trwałe, roboty i materiały budowlane. Wartość wpływu:

5.100.724,60 zł. Wartość dotacji pozostającej do rozliczenia na dzień 30.06.2015 roku 2.872.151,91 zł.

Przedmiotem dotacji otrzymanej w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 - wsparcie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B są środki trwałe i wartości

niematerialne o kategorii wydatków: środki trwałe i wartości niematerialne. Wartość dotacji pozostającej do rozliczenia na dzień 30.06.2015 roku 262.386,58 zł.

NOTA NR 22

kredyt w kwocie 1.500 tys. EUR zaciągnięty w dniu 28.09.2011 r. na okres 5 lat - CZF PAT KREDOBANK. Termin spłaty - 27.09.2016 r. Kredyt oprocentowany jest

według stopy procentowej bazującej na marży Banku . Zabezpieczeniem kredytu jest:

 - hipoteka na wartość 22.146,79 tys. UAH

 - towary w obrocie na wartość 3.091,34 tys. UAH

NOTA NR 20
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

W dniu 18.10.2010 r. Jednostka Dominująca udzieliła gwarancji spółce zależnej "Plast-Box Ukraina", która podpisała z Sovereign Star Trade Finance Limited z siedzibą w

Londynie (Wielka Brytania) umowę na finansowanie zakupu maszyn i urządzeń w kwocie 872.943,2 EUR. W umowie jako gwarant spłaty pożyczki występuje "Plast-Box SA"

w Słupsku. Gwarancja korporacyjna będzie obowiązywała przez okres 5 lat, tj. do momentu spłaty całości zobowiązań wynikających z umowy.

kredyt w kwocie 376 tys. EUR zaciągnięty w dniu 15.10.2010 r. na okres 5 lat - SOVEREIGN STAR TRADE FINANCE LIMITED z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Data

otrzymania kredytu - 23.12.2010 r. Termin spłaty - 27.11.2015 r. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej EURIBOR 3M + marża Banku. Zabezpieczeniem

kredytu jest:

 - gwarancja "Plast-Box" SA w kwocie 872.943,2 EUR

 - zastaw na wtryskarce Hylectric H800 RS115/100 o wartości 464,04 tys. EUR

kredyt w kwocie 497 tys. EUR zaciągnięty w dniu 18.10.2010 r. na okres 5 lat - SOVEREIGN STAR TRADE FINANCE LIMITED z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Kredyt

oprocentowany jest według stopy procentowej EURIBOR 3M + marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest:

 - gwarancja "Plast-Box" SA w kwocie 872.943,2 EUR

 - zastaw na wtryskarce Hylectric H1000 RS135/125W o wartości 584,15 tys. EUR

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A,

76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546, z obrębu 0012, dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2,)

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/019/14 z dnia 15 września 2014 r.

kredyt w kwocie 12 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 08.09.2014 r. - Bank Handlowy SA z siedzibą w Warszawie. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy się w

dniu 08.09.2016 r. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku, EURIBOR 1M + marża Banku.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

• zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z Umową o Ustanowienie Zastawu rejestrowego nr BDK/ZR-ŚT/000091971/0005/14 z dnia 08.09.2014 wraz z cesją praw z

umowy ubezpieczenia

• zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z Umową o Ustanowienie Zastawu rejestrowego nr BDK/ZR-ŚT/000091971/0060/14 z dnia 08.09.2014 wraz z cesją praw z

umowy ubezpieczenia

kredyt w kwocie 5 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 15.09.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej wskazanej

przez Bank dla kredytów międzybankowych 1-dniowych w walucie wykorzystania, z notowania z dnia wykorzystania (aktualizacji stopy) („stopa bazowa”), przy czym jeżeli

stopa bazowa jest ujemna strony przyjmują, że wynosi 0 (zero)+ marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu są:

1.     Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Klienta, wynikających z niniejszej Umowy oraz Umów wykonawczych będą stanowić:

1.   hipoteka umowna łączna na będącej:

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012, dla której to nieruchomości

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym „Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 oraz jest właścicielem nieruchomości

budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowych Sąd Rejonowy w Słupsku VII

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego 17B, stanowiącej działkę numer 252/3, dla której to nieruchomości gruntowej

Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8, 

W dniu 11.02.2015 r. Spółka udzieliła gwarancji spółce zależnej "Plast-Box Ukraina", która podpisała z KM-System Mariusz Chmielewski, Krzysztof Słowik S.C. z siedzibą w

Jeleniej Górze umowę na wykonanie robota w kwocie 95.000,- EUR. W umowie jako gwarant zapłaty za I etap kwoty w wysokości 30% tj. 28.500,- EUR występuje "Plast-

Box SA" w Słupsku. Gwarancja korporacyjna będzie obowiązywała do momentu spłaty całości zobowiązań wynikających z umowy przez "Plast-Box Ukraina". Zwrot

gwarancji nastąpił w dniu 19.08.2015 roku.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

17 067

Niepodzielony wynik finansowy 14 034 -580 -3 388 783 -1 149 9 700

Kapitał z wyceny transakcji
zabezpieczających oraz różnice
kursowe z konsolidacji

-18 216 1 149

(6)
po 

przekształceniu

Kapitał zapasowy 41 930 33 41 963

Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 30.06.2014 roku

przekształcenie

dane 

zatwierdzone
(2) (5) (5)

Podatek dochodowy zapłacony -688 -141 -829

Podatek odroczony -287 287 0

Podatek dochodowy bieżącego okresu
-213 213 0

Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń
międzyokresowych

-1 023 205 -92 -910

Zmiana stanu rezerw -323 -205 -364 -892

Zmiana stanu zobowiązań 9 098 659 668 10 425

Zmiana stanu należności -5 220 -659 -571 -6 450

(7)
po 

przekształceniu

Rachunek przepływów pieniężnych okres od 01.01. do 30.06.2014 roku

przekształcenie

dane 

zatwierdzone
(1) (4)

150 644SUMA PASYWÓW 152 033 -1 776 -580 967

0

Rozliczenia międzyokresowe bierne 355 456 811

Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania 

z tytułu świadczeń pracowniczych
456 -456

50 848
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 33 202 -1 776 31 426

Zobowiązania krótkoterminowe 52 624 -1 776

23 241
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku

dochodowego
4 030 184 4 214

Zobowiązania długoterminowe 23 057 184

-1 149 9 700

ZOBOWIĄZANIA 75 681 -1 776 184 74 089
Niepodzielony wynik finansowy 10 646 -580 783

76 555
Kapitał z wyceny transakcji

zabezpieczających oraz różnice kursowe z

konsolidacji

-20 508 1 149 -19 359

Kapitał własny 76 352 -580 783

150 644
PASYWA
SYMA AKTYWÓW 152 033 -1 776 -580 967

56 863
Pozostałe należności krótkoterminowe 3 200 -1 776 1 424

Aktywa obrotowe 58 639 -1 776

0

Nieruchomości inwestycyjne 11 447 967 12 414

Wartość firmy jednostek

podporządkowanych
580 -580

Aktywa trwałe 93 394 -580 967 93 781

(5) (6)
po 

przekształceniu

AKTYWA

(5) Zmiana dotycząca wyceny nieruchomości inwestycyjnej. Zgodnie z polityką Grupy Spółka wycenia nieruchomości inwestycyjne do wartości godziwej. Na dzień
31.12.2014 Spółka nie wyceniła nieruchomości inwestycyjnych.

(6) Zmiana dotycząca kalkulacji różnic kursowych z przeliczenia jednostki zależnej. Grupa w latach poprzednich błędnie zaprezentowała korektę z tytułu różnic kursowych z

przeliczenia jednostki zależnej.

(7) Prezentacja zmiany stanu rezerwy/aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zmiany stanu zobowiązań/należności z tytułu podatku dochodowego w

rachunku przepływów pieniężnych. Wcześniej Spółka prezentowała osobną pozycję podatku dochodowego bieżącego okresu oraz uwzględniała zmiany stanu

rezerwy/aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz należności/zobowiązań z tytułu podatku dochodowego w rachunku przepływów pieniężnych.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 roku

przekształcenie

dane 

zatwierdzone
(1) (2) (4)

(3) Zmiana dotycząca prezentacji podziału zysku 2013 w jednostce dominującej. Zarząd jednostki dominującej w dniu 24.06.2014 r. podjął uchwałę o podziale zysku za rok

2013 częściowo na wypłatę dywidendy w kwocie 3 355 tys. zł oraz częściowo na zasilenie kapitału zapasowego spółki w kwocie 33 tys. zł. Jednostka dominująca na dzień
30.06.2014 r. prezentowała wynik 2013 roku w dalszym ciągu jako niepodzielony wynik roku ubiegłego.

(4) Zmiana dotycząca prezentacji rezerwy na niewykorzystane urlopy. Wartość rezerw na niewykorzystane urlopy wykazaną pierwotnie w pozycji rezerw przesunięto do

rozliczeń międzyokresowych biernych.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Dywidendą objętych jest 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki. Wysokość dywidendy wynosi 

3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).

Dywidenda za rok 2013 wypłacona dnia 23 lipca 2014 roku, wyniosła 3.355.282,80 zł.

NOTA NR 25
DYWIDENDY ZAPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY

Uchwałą nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2015 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według 

następujących zasad:

1) Dywidenda wynosi 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję.

2) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, ustalony został na 3 

lipca 2015 r. (dzień dywidendy).

3) Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 23 lipca 2015 r.

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań -137

NOTA NR 24
SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Dzięki ciągłemu umacnianiu się pozycji Grupy Kapitałowej na rynkach, zwiększaniu liczby klientów m.in. o firmy z branży handlowej i oferowaniu coraz nowszych i lepszych

produktów, Grupa Kapitałowa zminimalizowała wpływ czynników związanych z sezonowością na wyniki działalności. Obecnie przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej

oraz wyniki działalności operacyjnej w niewielkim stopniu są uzależnione od trendów sezonowych w dwóch kluczowych branżach, branży chemicznej (farby, lakiery) oraz

branży spożywczej (np. przetwory rybne, surówki warzywne i in.). Sezon w branży chemicznej zaczyna się w drugim kwartale i wygasa z końcem trzeciego kwartału, z czego

szczyt przypada na kwiecień, maj i czerwiec. Z kolei branża spożywcza najwyższe obroty odnotowuje w pierwszym oraz czwartym kwartale roku.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej -164

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych -301

Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów pieniężnych 479

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań 27

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań -2 283

Zmiana stanu rezerw wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej 452

Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych -2 290

różnica - wyłączenie zobowiązań z tytułu niewypłaconej dywidendy 3 775

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań -1 916

Zmiana stanu zobowiązań wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej -798

Zmiana stanu należności wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej -905

Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych -2 821

Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych 2 567

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań 2 304

Poniższa tabela przedstawia przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami wynikającymi ze sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami wynikającymi z 

rachunku przepływów pieniężnych.

od 01.01.2015              do 

30.06.2015 

Zmiana stanu zapasów wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej 4 871

Rozwodniony zysk na akcję po korekcie błędu

NOTA NR 23
PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZMIANAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Zysk na akcję po korekcie błędu 0,06 0,02

Rozwodniony zysk na akcję przed korektą błędu

Wpływ korekty błędu na zysk na akcję:

31.12.2014 30.06.2014
Zysk na akcję przed korektą błędu 0,06 0,02
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

 - pozostałe

według kryterium terytorialnego 

 - Polska

 - kraje  Unii Europejskiej 

 - kraje Europy Wschodniej  

 - pozostałe

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd Spółki dominującej. Zarząd Spółki

dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w

kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Grupa Kapitałowa odstąpiła od alokowania aktywów do działalności wydzielonych segmentów.

Zgodnie ze zmianą regulacji podział aktywów i pasywów na segmenty ujawniany jest jedynie wtedy, gdy taki podział jest regularnie raportowany Zarządowi Spółki. 

3. W dniu 23 lipca 2015 roku Spółka wypłaciła dywidendę o wartości 3.774.693,15 zł.

NOTA NR 27
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI - BRANŻOWE I GEOGRAFICZNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU

Standard MSSF 8 "Segmenty operacyjne", wymaga ujawnienia danych dotyczących segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej, opartych na raportach wewnętrznych

służących podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów i ocenie wyników segmentów operacyjnych.

Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne:

według kryterium branżowego 

 - wiadra

 - skrzynki

 - inne wyroby z tworzyw sztucznych

2) Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 4 550 000 akcji Spółki, stanowiących 10,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,85% ogólnej liczby głosów na

Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 550 000 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania oraz zawarciu transakcji nabycia akcji Spółki przez Pana Krzysztofa Moskę, strony ww. porozumienia posiadają łącznie 13 600 000 akcji

Spółki, stanowiących 32,43% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 32,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania

13 600 000 głosów z akcji Spółki, z czego:

1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 8 600 000 akcji Spółki, stanowiących 20,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 20,50% ogólnej liczby głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 600 000 głosów z akcji Spółki;

2) Krzysztof Moska posiada samodzielnie 5 000 000 akcji Spółki, stanowiących 11,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 11,92% ogólnej liczby głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 5 000 000 głosów z akcji Spółki.

Krzysztof Moska ani Gamrat S.A. nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o

ofercie.

2. Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) poinformował, iż w dniu 27.07.2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienia przekazane przez

trzech członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie

instrumentami finansowymi ("Ustawa"). W otrzymanych zawiadomieniach członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o transakcji kupna 234.846 (dwieście

trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji Spółki po cenie 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) za akcję dokonanej w dniu 23 lipca 2015 r. przez

"GAMRAT" S.A., podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4a Ustawy.

Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o ofercie”), spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), informuje, że doszło do

przekroczenia przez Gamrat S.A. progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku

(„Spółka”), w wyniku zawarcia w dniu 23 lipca 2015 roku transakcji nabycia 234 846 akcji Spółki w ramach transakcji sesyjnej zwykłej w obrocie giełdowym na Giełdzie

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stanowiących 0,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

tj. uprawniających do wykonywania 234 846 głosów z akcji Spółki, która to transakcja spowodowała przekroczenie powyższego progu 20% ogólnej liczby głosów [„Zmiana

Stanu Posiadania”].

Przed Zmianą Stanu Posiadania Gamrat S.A. posiadał łącznie 8 365 154 akcji Spółki, stanowiących 19,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,94% ogólnej

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 365 154 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania Gamrat S.A. posiada łącznie 8 600 000 akcji Spółki, stanowiących 20,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 20,50% ogólnej liczby

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 600 000 głosów z akcji Spółki.

Jednocześnie Gamrat S.A. oraz Pan Krzysztof Moska, działając jako strony łączącego ich porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informują, że w wyniku

wskazanej powyżej Zmiany Stanu Posiadania, a także w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki zawartych przez Pana Krzysztofa Moskę, zmianie uległ łączny udział ww.

stron porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed wskazaną powyżej Zmianą Stanu Posiadania oraz zawarciem transakcji nabycia akcji Spółki przez Pana Krzysztofa Moskę, zgodnie z poprzednio przekazanym

zawiadomieniem (objętym raportem Spółki nr 32/2015 z dnia 25.05.2015 r.) strony ww. porozumienia posiadały łącznie 12 915 154 akcji Spółki, stanowiących 30,79%

udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 12 915 154 głosów z akcji

Spółki, z czego:

1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 8 365 154 akcji Spółki, stanowiących 19,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,94% ogólnej liczby głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 365 154 głosów z akcji Spółki;

NOTA NR 26
ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

1. Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) poinformował, iż w dniu 24.07.2015 roku Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski oraz spółki

Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Wynik operacyjny segmentu 170 1 310 6 428 1 7 909 

Koszty ogólnego zarządu 2 554 2 122 1 071 71 5 818 

Koszty sprzedaży 1 738 1 290 1 431 31 4 490 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 52 144 2 398 -   2 594 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 039 16 599 12 506 401 53 545 

Przychody ogółem 28 553 21 465 23 834 504 74 356 

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   

za okres od 01.01. do 30.06.2014 roku

Przychody od klientów zewnętrznych 28 553 21 465 23 834 504 74 356 

Wynik operacyjny segmentu 1 889 2 133 4 164 227 8 413 

Koszty ogólnego zarządu 2 958 2 541 719 65 6 283 

Koszty sprzedaży 1 956 1 507 689 44 4 196 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 585 389 709 -   1 683 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 631 19 006 6 573 399 52 609 

Przychody ogółem 34 019 25 576 12 854 735 73 184 

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   

za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku

Przychody od klientów zewnętrznych 34 019 25 576 12 854 735 73 184 

Kryterium geograficznej lokalizacji klientów Polska UE (oprócz Polski)
Europa 

Wschodnia
Pozostałe Suma

Wynik operacyjny segmentu 3 929 562 1 821 1 597 7 909 

Koszty ogólnego zarządu 4 562 835 297 124 5 818 

Koszty sprzedaży 3 500 43 359 588 4 490 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -   -   -   2 594 2 594 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 43 306 5 816 4 416 7 53 545 

Przychody ogółem 55 297 7 256 6 893 4 910 74 356 

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   

za okres od 01.01. do 30.06.2014 roku

Przychody od klientów zewnętrznych 55 297 7 256 6 893 4 910 74 356 

Wynik operacyjny segmentu 4 472 1 117 1 616 1 208 8 413 

Koszty ogólnego zarządu 5 161 700 291 131 6 283 

Koszty sprzedaży 3 495 40 295 366 4 196 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -   -   -   1 683 1 683 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 42 448 5 383 4 741 37 52 609 

Przychody ogółem 55 576 7 240 6 943 3 425 73 184 

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   

Suma

za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku

Przychody od klientów zewnętrznych 55 576 7 240 6 943 3 425 73 184 

Kryterium branżowe Wiadra Skrzynie
Inne wyroby z 

tworzyw 
sztucznych

Pozostałe
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2015 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

-

-

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,71 1,83 0,41 0,43

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0,08 0,02 0,02 0,00

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014

Liczba akcji (w tys. szt.) 41 941 41 941 41 941 41 941 

30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014

Kapitał własny 71 793 76 555 17 116 17 961 

Kapitał zakładowy 41 941 41 941 9 999 9 840 

Zobowiązania długoterminowe 19 519 23 241 4 654 5 453 

Zobowiązania krótkoterminowe 50 962 50 848 12 150 11 930 

niebadane dane przekształcone niebadane dane przekształcone

Aktywa razem 142 274 150 644 33 920 35 343 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 642 (352) 155 (84)

Wyszczególnienie
 30.06.2015 31.12.2014  30.06.2015 31.12.2014

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (2 026) (1 208) (490) (289)

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (3 809) (3 097) (921) (741)

Zysk (strata) netto 3 538 760 856 182 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 6 477 3 953 1 567 946 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 799 7 791 1 960 1 865 

Zysk (strata) brutto 4 390 1 052 1 062 252 

niebadane

Przychody ze sprzedaży 73 184 74 356 17 702 17 795 

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:

Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za bieżący okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy)

przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku. Kurs

ten wyniósł 1 EURO = 4,1341  zł (1 EURO = 4,1784 zł).

Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy bieżącego okresu sprawozdawczego (w nawiasie

za poprzedni okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosił 1 EURO =  4,1944  zł (1 EURO = 4,2623 zł).

Wyszczególnienie

 PLN EUR

 30.06.2015 30.06.2014  30.06.2015 30.06.2014

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 692 1 052 

NOTA NR 28
WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO

Przychody finansowe 8 15 

Koszty finansowe (-) (3 417) (6 754)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 101 7 791 

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 579 704 

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (891) (822)

Korekty razem -   -   

Wynik operacyjny segmentów 8 413 7 909 

Korekty: -   -   

Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej, zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat,

ujawnione zostało w poniższej tabeli.

od 01.01. do 30.06.2015 od 01.01. do 30.06.2014

niebadane niebadane
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42 846

Koszty zużycia materiałów w porównywanych okresach tylko częściowo mają odniesienie w pozycji rachunku wyników - koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów.

Znacząca ich część pozostaje rozłożona pomiędzy pozycje zapasów (materiały, półfabrykaty, wyroby gotowe) oraz produkcję w toku.

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (3 348) (3 210)

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (5 132) (4 564)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 44 465

w tym od jednostek powiązanych 4 589 10 058

 - Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. 4 589

c) usługi obce 5 023 4 340 

d) podatki i opłaty 151 163 

a) amortyzacja 2 849 2 570 

b)  zużycie materiałów i energii 43 471 37 898 

niebadane niebadane

Wyszczególnienie
od 01.01.2014 
do 30.06.2014

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

NOTA NR 1
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2015 ROKU

 - Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. 3 866 8 380

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem: 4 372 8 615

Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym: 4 099 8 403

od jednostek powiązanych 3 866 8 380

5 -

od 01.01.2015 
do 30.06.2015

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (5 329) (744)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -   (1)

Wyszczególnienie

za okres
od 01.01.2015 
do 30.06.2015

od 01.01.2014 
do 30.06.2014

niebadane niebadane

Przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym: 55 998 51 860
- wiadra 48 813 44 360

- skrzynki 6 402 6 478

- inne wyroby z tworzyw sztucznych 783 1 022

w tym od jednostek powiązanych: 718 1 678

 - Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. 718 1 678

Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:

1 142
- usługi nadruku, grawerowania reklamy - -

- dzierżawa 71 506

- odpady 65 79

- transport - -

- inne 65 557

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem: 56 199 53 002

Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 201

273 212

od jednostek powiązanych 5 -

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

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 60 571 61 617
sprzedaż krajowa 29 710 28 553

w tym od jednostek powiązanych 3 871 8 380

 - Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. 3 871 8 380

w tym od jednostek powiązanych - -

sprzedaż eksportowa 5 955 11 599

10 058

sprzedaż wewnątrzwspólnotowa 24 906 21 465

w tym od jednostek powiązanych - -

NOTA NR 2
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2015 ROKU

za okres:

e) wynagrodzenia 5 188 4 668 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 043 965 

g) pozostałe koszty rodzajowe 549 761 

Koszty według rodzaju, razem 58 274 51 365

W I półroczu 2015 roku suma kosztów ogółem była wyższa o 6.909 tys.zł (13,5%) od kosztów poniesionych w porównywanym okresie w 2014 roku.

Największe odchylenie kosztowe o 5.573 tys.zł dotyczy grupy kosztów zużycia materiałów i energii. 

W I półroczu 2015 zużyto więcej podstawowych surowców do produkcji niż w roku ubiegłym, koszty polipropylenu i polietylenu były wyższe o 3.943 tys. zł a koszty 

pozostałych materiałów bezpośrednich o 1.405 tys.zł. Koszty energii były wyższe o 215 tys.zł, koszty wody o 8 tys. zł.

32



Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku, Spółka nie dokonywała likwidacji składników aktywów niematerialnych (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30

czerwca 2014 roku: 0,00 tys. PLN).

- -

NOTA NR 4
PODATEK DOCHODOWY ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU

Uzgodnienie podatku dochodowego od zysku(straty) brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według

efektywnej stawki podatkowej Spółki przedstawia się następująco:

61

43

78

320

126

541

541

73

28

za okres

od 01.01.2015  
do 30.06.2015

od 01.01.2014 
do 30.06.2014

Zysk netto okresu danego roku dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy 2 294

niebadane niebadane

Zyski

1 852

Zysk netto zannualizowany dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy 

0,05 0,04

41 941 035 44 061 400

Liczba wyemitowanych akcji

Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku zwykłego na jedną akcję

Działalność kontynuowana

- -

Zysk netto danego roku podlegający podziałowi między akcjonariuszy 

NOTA NR 5
WARTOŚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2015 ROKU

Wartości niematerialne

Kupno i sprzedaż

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku, Spółka nabyła składniki aktywów niematerialnych o wartości 25 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym

30 czerwca 2014 roku: 60 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku, Spółka nie sprzedawała składników aktywów niematerialnych (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca

2014 roku: 0,00 tys. PLN).

Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej

Wyłączenie straty na działalności zaniechanej

Zysk netto z działalności kontynuowanej, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej 0,05 0,04

Działalność zaniechana

Zwykły

Rozwodniony

za okres

od 01.01.2015  
do 30.06.2015

od 01.01.2014 
do 30.06.2014

niebadane niebadane

2 393

2 393

455

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem

Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% (okres porównawczy: 19%)

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych

ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ZA OKRES OD 01.01. DO 30.06.2015 ROKU
NOTA NR 3

2 930

2 930

557

65

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej

27

329

37

144

636

636

Pozostałe

Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej 22% (2014: 23%)

Podatek dochodowy (obciążenie) ujęty w zysku lub stracie

Nieujęte straty podatkowe

Podatkowe ulgi inwestycyjne

Wykorzystanie wcześniej nierozpoznanych strat podatkowych

Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 

 - PFRON

 - różnice kursowe

 - reprezentacja

 - pozostałe

 - amortyzacja środków trwałych z dotacji

 - amortyzacja samochodu

Przychody trwale niebędące podstawą do opodatkowania 

 - dotacja

76
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku, Spółka nie dokonywała likwidacji składników rzeczowych aktywów trwałych (w okresie 6 miesięcy zakończonym

30 czerwca 2014 roku: 0,00 tys. PLN).

niebadane

Wyszczególnienie

niebadane

42 42

W odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w Karżcinie Zarząd Spółki podjął decyzję o zleceniu wyceny niezależnego rzeczoznawcy. Wycena rzeczoznawcy

wykazała, iż wartość nieruchomości ujętych w sprawozdaniu finansowym jest niższa od tej sporządzonej przez rzeczoznawcę. Jednakże w ocenie Zarządu Spółki

rzeczywiste ceny transakcyjne takich nieruchomości są zbliżone do wartości nieruchomości ujętej w sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym Zarząd nie

swierdził potrzeby dokonywania przeszacowania wartości tej nieruchomości.

NOTA NR 8
INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

na dzień

30.06.2015 31.12.2014

Udziały w jednostkach zależnych 51 349 51 349 
- udziały w "Plast-Box Development" 9 457 9 457 

Odpisy z tytułu utraty wartości

W okresie zakończonym 30 czerwca 2015 roku Spółka nie rozpoznała dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości składników aktywów niematerialnych (w analogicznym

okresie roku poprzedniego dodatkowy odpis aktualizujący wyniósł 0,00).

NOTA NR 6
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W OKRESIE 01.01. DO 30.06.2015 ROKU

Kupno i sprzedaż

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku, Spółka nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 1 811 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30

czerwca 2014 roku: 956 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku, Spółka sprzedała składniki rzeczowych aktywów trwałych o wartości netto 11 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2014 roku: 27 tys. PLN) osiągając zysk netto na sprzedaży 35 tys. PLN (2014 rok: 71 tys. PLN).

Odpisy z tytułu utraty wartości

W okresie zakończonym 30 czerwca 2015 roku Spółka rozpoznała dodatkowy odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych w pozycji pozostałe środki trwałe w

wysokości 170 tys. PLN w związku z zawieszeniem wykonania inwestycji (w analogicznym okresie roku poprzedniego dodatkowy odpis aktualizujący nie był wykonywany).

W rachunku zysków i strat wykazany został w pozycji pozostałe koszty operacyjne.

NOTA NR 7
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2015

za okres
od 01.01.2015  
do 30.06.2015

od 01.01.2014 
do 31.12.2014

Wartość na początek okresu

32 842 32 842 

Wyszczególnienie

- udziały w "Plast-Box Apartments" 9 050 9 050 

Aktywa finansowe dostępne do obrotu -   -   
- weksle -   -   

Wartość na koniec okresu 42 42

Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki w sprawozdaniu finansowym nieruchomości inwestycyjne są wykazywane w wartości godziwej.

Na dzień bilansowy Zadząd Spółki przeprowadził porównanie dotychczasowych wartości nieruchomości z aktualnymi ofertami sprzedaży podobnych nieruchomości.

Leasingi

Na dzień 30.06.2015 roku Spółka posiada maszyny i urządzenia oraz środki transportu użytkowane na mocy umów leasingu finansowego o wartości bilansowej 10.819 tys.

PLN (na dzień 31.12.2014 roku 12.310 tys. PLN). Szczegółowy opis w nocie nr 19.

- udziały w "Plast-Box Ukraina"

W marcu 2015 r. wykonano wycenę posiadanych przez "Plast-Box Development" Sp. z o.o. nieruchomości, w wyniku której nie stwierdzono utraty wartości udziałów. W

2015 roku nie zaszły żadne zmiany rynkowe, które byłyby przesłanką do zmiany podejścia Zarządu w tej kwestii.

Na dzień 31.12.2014 r. Spółka "Plast-Box" SA sporządziła test trwałej utraty wartości udziałów w spółce "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. zgodnie z wymogami MSR 36.

Wynik przeprowadzonego testu wskazał, iż w istotnych aspektach nie zachodzą przesłanki wskazujące na trwałą utratę wartości posiadanego przez "Plast-Box" SA aktywa

w postaci udziałów w spółce "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Na dzień 30.06.2015 roku nie stwierdzono takich przesłanek. 

W celu zweryfikowania wartości aktywów w spółce zależnej "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o., w marcu 2015 r. zlecono wycenę posiadanych przez nią nieruchomości.

Wycena biegłego rzeczoznawcy wskazuje, iż nie ma żadnych podstaw utraty wartości udziałów w tym podmiocie. W ocenie Zarządu w porównaniu do roku 2014 nie

wystąpiły zdarzenia, które mogłyby sugerować utratę wartości tej nieruchomości.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

a)

b)

c)

d)

e)

Nazwa Spółki, miejsce siedziby spółki, rodzaj powiązania
Procent posiadanych 

udziałów

Procent 
posiadanych 

głosów
Metoda konsolidacji

"Plast-Box Ukraina" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 14014 m. Czernichów 

Nowozawodska dzielnica, ul. Uszyńskiego 14, Ukraina, spółka zależna

100,00% 100,00% pełna

"Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. 2015 448 4 589 318 3 263

"Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. 2014 518 17 009 133 6 055

"Plast-Box Development" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lutosławskiego 18, 

76-200 Słupsk, spółka zależna

77,78% 77,78% pełna

"Plast-Box Apartments" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lutosławskiego 17A, 

76-200 Słupsk, spółka zależna

100,00% 100,00% pełna

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku nie było zmian w posiadanych przez Spółkę inwestycjach w jednostki zależne.

NOTA NR 9
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 i 2014 roku:

podmiot powiązany

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych

Sprzedaż 
podmiotom 
powiązanym

Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych

Należności od 
podmiotów 

powiązanych

niebadane

niebadane

Zarząd 2015 189 123 122 39

Zarząd 2014 149

"Plast-Box Development" Sp. z o.o. 2014

Podmiot kontrolowany przez członka Rady Nadzorczej

ANTAR Antoni Taraszkiewicz 2015 8 -

199 267 30

Rada Nadzorcza 2014 - - 27 -

W skład Zarządu na dzień publikacji sprawozdania wchodzi:                                                                                                                                                                                                                               

Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

Prezes Zarządu - Krzysztof Pióro, powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu bieżącej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej z dn.18.05.2015 r., wykonuje powierzone mu 

czynności w oparciu o umowę o pracę.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2015 r. był następujący:

Zobowiązania z 
tytuł świadczeń 

pracowniczych na 
dzień bilansowy 

brutto

Dariusz Głażewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adrian Moska - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Hoffmann - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Burszka - Członek Rady Nadzorczej

Barbara Trenda - Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z MSR 24 Spółka dokonała identyfikacji podmiotów powiązanych. Za podmioty powiązane uznano:

jednostki zależne

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

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

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

członków Rady Nadzorczej

członków kluczowego personelu kierowniczego

bliskich członków rodziny członków Rady Nadzorczej i personelu kierowniczego 

podmioty kontrolowane przez osoby określone w punktach c) i d).

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. W skład Zarządu na dzień 30.06.2015 r. wchodził:                                                                                                                                                                                                                                        

Krzysztof Pióro - Prezes Zarządu

2015

Rada Nadzorcza 2015 - - 50

podmiot powiązany

Premie 
naliczone w 

okresie

Premie 
wypłacone w 
okresie netto

Wynagrodzenia z 
tytułu świadczeń 
pracowniczych 

wypłacone netto

-ANTAR Antoni Taraszkiewicz 2014 16

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

30

2015 400 67

"Plast-Box Apartments" Sp. z o.o. 2014 650 67

"Plast-Box Development" Sp. z o.o.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji sprawozdania jest następujący:

Dariusz Głażewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adrian Moska - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Hoffmann - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Burszka - Członek Rady Nadzorczej

Barbara Trenda - Członek Rady Nadzorczej

Produkcja w toku 3 067 2 968

8 104

Wyroby gotowe 8 554 7 203

Towary 105 67

Zapasy ogółem brutto 18 668 18 342
- odpis aktualizujący materiały 97

Za okres od 01.01. do 30.06.2015 r. Spółka nie posiada informacji o:

1) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki

powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub

przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub

administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo

pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną
w stosunku do tej jednostki – wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące

poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla

zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, 

2) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek

handlowych,

3) wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

NOTA NR 10
ZAPASY NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2015 31.12.2014

niebadane

Materiały 6 942

102

- odpis aktualizujący wyroby gotowe 114 110

Zapasy ogółem netto 18 457 18 130
- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 13 270 13 270

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2015 31.12.2014

niebadane dane przekształcone

Zapasy o wartości  13 270 tys. zł stanowią zabezpieczenie zaciągniętych przez Spółkę kredytów i zobowiązań finansowych.

NOTA NR 11
NALEZNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Należności z tytułu dostaw i usług 20 227 19 327
- do 12 miesięcy 20 524 19 628

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (297) (301)

Pozostałe należności 514 1 026
- z tytułu podatku dochodowego - 178

- inne 514 848

Należności ogółem 20 741 20 353
- część długoterminowa

- część krótkoterminowa 20 741 20 353

    NOTA NR 12

    ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

Wyszczególnienie

od 01.01.2015 
do 30.06.2015

od 01.01.2014 
do 30.06.2014

niebadane niebadane 

Stan na początek okresu 301 335
a) zwiększenie (z tytułu) - -

  -utworzenie - -

b) zmniejszenie (z tytułu) (4) (41)

  - rozwiązanie (4) (41)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 297 294
w tym odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług 297 294
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności w przedziale od 7 do 90 dni. 

Zarząd Spółki uważa, że wartość księgowa netto należności jest zbliżona do ich wartości godziwej.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych podmiotów. 

Pozostałe należności sporne stanowią kwotę 297 tys. zł, na te należności zostały utworzone w latach ubiegłych odpisy aktualizujące w wysokości 297 tys. zł. 

NOTA NR 13
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

na dzień 30.06.2015 na dzień 30.06.2014 

w walucie polskiej 105 98

w walucie EUR 976 480

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
niebadane niebadane 

po przeliczeniu na zł 4 095 1 995

w walucie USD - -

po przeliczeniu na zł - 1

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, 

razem
4 200 2 094

od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 4 200 1 250 

rachunki bankowe 4 155 1 145 

środki pieniężne w kasie 45 105 

b) inne środki pieniężne, w tym: - 844 

niebadane niebadane 

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

 - lokaty - -

 - inne, w tym środki pieniężne w drodze - 844 

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 200 2 094 

NOTA NR 14
KAPITAŁ PODSTAWOWY NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

na dzień
30.06.2015 31.12.2014

Liczba akcji w sztukach 41 941 035,00 41 941 035,00

Wyszczególnienie
niebadane

Wartość nominalna akcji (PLN / akcję) 1,00 1,00

Kapitał podstawowy w zł 41 941 035,00 41 941 035,00

Akcje serii A w liczbie 853 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania                                                                                                                                          

Akcje serii B w liczbie 50 szt., imienne, uprzywilejowane co do głosu 1:2                                                                                                                                                             

Akcje serii B w liczbie 3 339 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii C w liczbie 6 050 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania                                                                                                                                               

Akcje serii D w liczbie 3 250 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania                                                                                                                                      

Akcje serii E w liczbie 3 300 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii F w liczbie 11 280 700 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

Akcje serii G w liczbie 19 910 335 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania

NOTA NR 15
ZMIANY KAPITAŁU PODSTAWOWEGO W OKRESIE 01.01. DO 30.06.2015 ROKU

za okres
od 01.01.2015 
do 30.06.2015

od 01.01.2014 
do 30.06.2014Wyszczególnienie

niebadane niebadane

Kapitał podstawowy na początek okresu 41 941 44 061
Zwiększenia kapitału podstawowego w okresie - -

- -

Zmniejszenia kapitału podstawowego w okresie - -
  - umorzenie akcji własnych - -

Kapitał podstawowy na koniec okresu 41 941 44 061
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

3 058

9 296

3 014

niebadane

- niewykorzystane urlopy 534 422

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2015 31.12.2014

NOTA NR 16
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE W OKRESIE 01.01. DO 30.06.2015 ROKU

Wyszczególnienie
Odprawy 

emerytalne
Nagrody 

jubileuszowe
Razem

Stan rezerw na dzień 01.01.2015 roku dane przekształcone 118 118
Rezerwy utworzone - -

Stan rezerw na dzień 30.06.2015 roku (niebadane), w tym 118 - 118

- 118

- rezerwy krótkoterminowe - - -

- rezerwy długoterminowe 118 - 118

Stan rezerw na dzień 01.01.2014 roku dane przekształcone 69 69
Rezerwy utworzone 49 - 49

-

NOTA NR 17

Wyszczególnienie
Rezerwa na 
reklamacje

Rezerwa na 
premię

Rezerwa na 
bonus

Pozostałe Razem

Stan rezerw na dzień 01.01.2015 roku dane przekształcone 149 23 11 183

Rezerwy rozwiązane - - -

Stan rezerw na dzień 31.12.2014 roku dane przekształcone 118

Pozostałe zmiany stanu rezerw - - - -

Stan rezerw na dzień 30.06.2015 roku (niebadane), w tym 533 71 11 615
- rezerwy krótkoterminowe - 533 71 11 615

Rezerwy utworzone - 532 71 603

Rezerwy wykorzystane - (148) (23) - (171)

Rezerwy rozwiązane - - -

- rezerwy długoterminowe - - - - -

Stan rezerw na dzień 01.01.2014 roku dane przekształcone 120 589 55 11 775
Rezerwy utworzone - 149 23 172

NOTA NR 18

30.06.2015 31.12.2014

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 24 656 23 391
- do 12 miesięcy 24 656 23 391

Rezerwy wykorzystane (120) (589) (55) - (764)

Rezerwy rozwiązane -

Pozostałe zmiany stanu rezerw - - - -

niebadane dane przekształcone

Wyszczególnienie

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 133 -
- 133 -

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 928 1 134
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 531 569

- dotacje 294 294

- zobowiązania z tyt. ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 533 467

- dywidenda 3 775 -

- inne zobowiązania  89 98

Rozliczenia międzyokresowe bierne 828 716

Zobowiązania ogółem 30 545 25 241

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności w przedziale od 7 do 90 dni. 

POZOSTAŁE REZERWY W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2015 ROKU

-

-

Stan rezerw na dzień 31.12.2014 roku dane przekształcone 149 23 11 183

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU
na dzień

- część krótkoterminowa 30 545 25 241

Zarząd Spółki uważa, że wartość księgowa zobowiązań jest zbliżona do ich wartości godziwej.

NOTA NR 19
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Na pozostałe zobowiązania finansowe składają się zobowiązania z tytułu leasingu. 

Na dzień 30.06.2015 roku i na 31.12.2014 roku Spółka posiadała 16 (ilość) umów leasingowych, które dotyczą głównie maszyn i urządzeń oraz środków transportu.

Spółka traktuje wszystkie umowy leasingowe jako leasing finansowy.

Pozostałe zobowiązania finansowe
 - długoterminowe

 - krótkoterminowe

10 819 12 310
7 761
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Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

a)

 - 

b)

-

NOTA NR 20
KREDYTY I POŻYCZKI NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Kwota
zobowiązania na 
dzień 30.06.2015

Oprocentowanie

Kwota
zobowiązania na 
dzień 31.12.2014

Kredyty
15 292 X 15 909

a) mBank SA um. 47/042/13/Z/IN 60

WIBOR 

1M+marża 

Banku

210

b) mBank SA um. 47/037/14/Z/FU 4 150

WIBOR 

1M+marża 

Banku

4 660

Wyszczególnienie

niebadane

2 286

d) mBank SA um. 47/050/14/Z/OF 3 000

WIBOR 

1M+marża 

Banku

3 000

e) mBank SA um. 47/046/14/Z/VV 3 536
WIBOR dzienny 

+marża Banku
3 266

f) Bank Handlowy w Warszawie SA um. BDK/KR-RB/000091971/0147/14 2 686

WIBOR 

1M+marża 

Banku, 

EURIBOR 

1M+marża 

2 487

Pożyczki
- X -

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego

17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2, 

e/ własnością "Plast-Box Development" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 18, 76-200 Słupsk, nieruchomość
gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Machowinko gmina Ustka, stanowiącej działki nr 6/1 i 6/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy

w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00083684/2, działki nr 6/2 i 6/4 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd

Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę, wieczystą nr SL1S/00060910/9, i działki nr 6/5 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd

Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00060141/7

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/017/17 z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Kredyty i pożyczki razem
15 292 X

Poniżej przedstawiono pozostałe istotne informacje na temat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Spółkę:

15 909

kredyt inwestycyjny w kwocie 585 tys. zł zaciągnięty w dniu 27.09.2013 r. - mBank Polska SA z siedzibą w Warszawie. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem 

zakończy się w dniu 30.09.2015 r. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku. 

Zabezpieczeniem kredytu jest:

hipoteka umowna, na będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ul. W. Lutosławskiego,

stanowiącej działkę nr 253/6, z obrębu Słupsk, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, wynikająca z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/021/13 z dnia 27 września 2013 r.

kredyt inwestycyjny w kwocie 5 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 11.08.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem - 59 rat -

zakończy się w niu 31.07.2019 roku. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu są:

1/ hipoteka umowna łączna na będącej: 

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 z obrębu Słupsk oraz jest właścicielem

nieruchomości budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowych Sąd

Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 252/3 z obrębu Słupsk dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8,

c) mBank SA um. 47/049/14/Z/OE 1 860

WIBOR 

1M+marża 

Banku
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

c)

-

d)

-

e)

f)

kredyt w kwocie 5 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 15.09.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej wskazanej

przez Bank dla kredytów międzybankowych 1-dniowych w walucie wykorzystania, z notowania z dnia wykorzystania (aktualizacji stopy) („stopa bazowa”), przy czym

jeżeli stopa bazowa jest ujemna strony przyjmują, że wynosi 0 (zero)+ marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu są:

1.     Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Klienta, wynikających z niniejszej Umowy oraz Umów wykonawczych będą stanowić:

1.   hipoteka umowna łączna na będącej:

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012, dla której to nieruchomości

gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym „Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 oraz jest właścicielem nieruchomości

budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowych Sąd Rejonowy w Słupsku

VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego 17B, stanowiącej działkę numer 252/3, dla której to nieruchomości gruntowej

Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8, 

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A,

76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546, z obrębu 0012, dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2,)

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/019/14 z dnia 15 września 2014 r.

kredyt w kwocie 12 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 08.09.2014 r. - Bank Handlowy SA z siedzibą w Warszawie. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem zakończy się w

dniu 08.09.2016 r. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku, EURIBOR 1M + marża Banku.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

kredyt w kwocie 2 570 tys. zł zaciągnięty w dniu 15.09.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem - 36 rat - zakończy w

dniu 31.08.2017 r. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej wskazanej przez Bank dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN z notowania na

dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed dniem aktualizacji stopy, przy czym jeżeli stopa bazowa jest ujemna strony przyjmują, że wynosi 0 (zero)+ marża Banku.

Zabezpieczeniem kredytu są:

1/ hipoteka umowna łączna na będącej: 

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 z obrębu Słupsk oraz jest właścicielem

nieruchomości budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowych Sąd

Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 252/3 z obrębu Słupsk dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8,

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego

17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2, 

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/019/14 z dnia 15 września 2014 r.

kredyt w kwocie 3 000 tys. zł zaciągnięty w dniu 15.09.2014 r. - mBank SA z siedzibą w Warszawie. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej WIBOR dla

depozytów 1-miesięcznych w PLN z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym + marża Banku.

Zabezpieczeniem kredytu są:

1/ hipoteka umowna łączna na będącej: 

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3, 

b/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 z obrębu Słupsk oraz jest właścicielem

nieruchomości budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowych Sąd

Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7, 

c/ w użytkowaniu wieczystym "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,

nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 252/3 z obrębu Słupsk dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8,

• zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z Umową o Ustanowienie Zastawu rejestrowego nr BDK/ZR-ŚT/000091971/0005/14 z dnia 08.09.2014 wraz z cesją praw z

umowy ubezpieczenia

• zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z Umową o Ustanowienie Zastawu rejestrowego nr BDK/ZR-ŚT/000091971/0060/14 z dnia 08.09.2014 wraz z cesją praw z

umowy ubezpieczenia

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "Plast - Box Apartments" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego

17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546 dla której to

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2, 

wynikające z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 47/019/14 z dnia 15 września 2014 r.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

(5) Zmiana dotycząca prezentacji zmiany stanu rezerwy/aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zmiany stanu należności z tytułu podatku dochodowego.

716

148 998

Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania 

z tytułu świadczeń pracowniczych
422 -422 0

Rozliczenia międzyokresowe bierne 355

Kapitał własny 87 916 569
Wynik finansowy roku obrotowego 3 782 -61

SYMA AKTYWÓW 150 774

40 678
848

148 998

88 485
3 721

-1 776
PASYWA

Pozostałe należności krótkoterminowe 2 624 -1 776

2 722

39 273Zobowiązania krótkoterminowe 41 110 -1 776

630

60 513
21 240

23 391

-61 422

SUMA PASYWÓW 150 774 -1 776

Zobowiązania długoterminowe 21 748 -508
Rozliczenia międzyokresowe bierne 3 230 -508

Niepodzielony wynik finansowy 630

ZOBOWIĄZANIA 62 858 -1 776 -569

-61
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 167 -1 776

NOTA NR 21
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie była stroną zobowiązań warunkowych.

(3) Zmiana dotycząca prezentacji podziału zysku 2013. Zarząd Spółki w dniu 24.06.2014 r. podjął uchwałę o podziale zysku za rok 2013 częściowo na wypłatę dywidendy w

kwocie 3 355 tys. zł oraz częściowo na zasilenie kapitału zapasowego spółki w kwocie 33 tys. zł. Spółka na dzień 30.06.2014 r. prezentowała wynik 2013 roku w dalszym

ciągu jako niepodzielony wynik roku ubiegłego.

dane 

zatwierdzone
(1) (2) (4)

AKTYWA

ZMIANA SZACUNKÓW I KOREKTY BŁĘDÓW

Lista korekt na dzień 31.12.2014 i 30.06.2014 roku:

(1) Zmiana dotycząca prezentacji otrzymanego rocznego bonusa od zakupu surowca. Wartość bonusa wykazaną pierwotnie w pozycji pozostałych należności przesunięto

do zobowiązań handlowych pomniejszając ich saldo.

(2) Korekta dotyczy rozliczenia dotacji do zakupu środków trwałych otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W roku 2013

część dotowanych środków trwałych została wniesiona aportem do spółki zależnej "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. Na moment wniesienia Spółka nie rozliczyła pozostałego

przychodu z tytułu dotacji w wysokości połowy niezamortyzowanej części środka trwałego tj. 666 tys. zł. Spółka powinna była rozliczyć pozostałą część dotacji jako zysk na

sprzedaży środka trwałego. Na moment wnoszenia aportu wartość godziwa środków trwałych była równa wartości księgowej tych środków.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 roku

przekształcenie

W dniu 18.10.2010 r. Spółka udzieliła gwarancji spółce zależnej "Plast-Box Ukraina", która podpisała z Sovereign Star Trade Finance Limited z siedzibą w Londynie

(Wielka Brytania) umowę na finansowanie zakupu maszyn i urządzeń w kwocie 872.943,2 EUR. W umowie jako gwarant spłaty pożyczki występuje "Plast-Box SA" w

Słupsku. Gwarancja korporacyjna będzie obowiązywała przez okres 5 lat, tj. do momentu spłaty całości zobowiązań wynikających z umowy.

NOTA NR 22
OTRZYMANE DOTACJE

Przedmiotem dotacji otrzymanej w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne

przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 są środki trwałe o kategorii wydatków: środki trwałe, roboty i materiały budowlane. Wartość
wpływu: 5.100.724,60 zł. Wartość dotacji pozostającej do rozliczenia na dzień 30.06.2015 roku 2.872.151,91 zł.

Przedmiotem dotacji otrzymanej w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 - wsparcie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B są środki trwałe i wartości

niematerialne o kategorii wydatków: środki trwałe i wartości niematerialne. Wartość dotacji pozostającej do rozliczenia na dzień 30.06.2015 roku 262.386,58 zł.

NOTA NR 23

(4) Zmiana dotycząca prezentacji rezerwy na niewykorzystane urlopy. Wartość rezerw na niewykorzystane urlopy wykazaną pierwotnie w pozycji rezerw przesunięto do

rozliczeń międzyokresowych biernych.

po 

przekształceniu

Aktywa obrotowe 42 454 -1 776

W dniu 11.02.2015 r. Spółka udzieliła gwarancji spółce zależnej "Plast-Box Ukraina", która podpisała z KM-System Mariusz Chmielewski, Krzysztof Słowik S.C. z siedzibą
w Jeleniej Górze umowę na wykonanie robota w kwocie 95.000,- EUR. W umowie jako gwarant zapłaty za I etap kwoty w wysokości 30% tj. 28.500,- EUR występuje "Plast-

Box SA" w Słupsku. Gwarancja korporacyjna będzie obowiązywała do momentu spłaty całości zobowiązań wynikających z umowy przez "Plast-Box Ukraina". Zwrot

gwarancji nastąpił w dniu 19.08.2015 roku.
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-109

NOTA NR 24
PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZMIANAMI 
WYNIKAJĄCYMI ZE SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH

od 01.01.2014              do 

30.06.2014 

od 01.01.2015              do 

30.06.2015 

Zmiana stanu zobowiązań wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej

Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych

5 059

1 284

12 415

9 060

po 

przekształceniu

Zysk (strata) netto za okres 1 882 -30 1 852

Sprawozdanie z całkowitych dochodów od 01.01. do 30.06.2014 roku

przekształcenie

dane 

zatwierdzone
(1) (2)

1 882

przekształcenie

dane 

zatwierdzone
(1) (2)

po 

przekształceniu

-30 1 852

Zysk (strata) brutto 2 423 -30 2 393
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej

Wpływ korekty błędu na zysk na akcję:

Niepodzielony wynik finansowy 3 388 630 -3 388

Rozwodniony zysk na akcję po korekcie błędu

Zysk na akcję po korekcie błędu

po 

przekształceniu
2 393

5 515

-9 282

9 060

-377

-79

(5)

155

-84

-348

659

Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń
międzyokresowych

-220 30 220

Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 30.06.2014 roku

przekształcenie

Kapitał zapasowy 45 165 33

Podatek dochodowy bieżącego okresu -5 5 0

Podatek dochodowy zapłacony 0 -155 -155

Wynik finansowy roku obrotowego 1 882

0,09 0,04

Rozwodniony zysk na akcję przed korektą błędu

3 355

przekształcenie

dane 

zatwierdzone
(1) (2) (4)

Całkowite dochody ogółem za okres 1 882 -30 1 852

Rachunek przepływów pieniężnych okres od 01.01. do 30.06.2014 roku

Zmiana stanu rezerw 191 -220

Zysk przed opodatkowaniem 2 423 -30
Środki pieniężne z działalności
operacyjnej przed uwzględnieniem
zmian w kapitale obrotowym

5 545 -30

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań
-8 778

8 485

-659

1 882 -30 1 852

Pozostałe przychody operacyjne 555 -30 525
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej

3 105 -30 3 075

Zysk (strata) netto   

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01. do 30.06.2014 roku

po 

przekształceniu

630

45 198

dane 

zatwierdzone
(1) (2) (3)

31.12.2014 30.06.2014
Zysk na akcję przed korektą błędu 0,09 0,04

różnica - wyłączenie zobowiązań z tytułu niewypłaconej dywidendy 3 775 3 355

różnica 3 775

-30 1 852

Podatek dochodowy odroczony -536 536 0
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku wraz z raportem niezależnego 

biegłego rewidenta z przeglądu

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Pozostałe noty zamieszczone zostały w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Dywidendą objętych jest 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki. Wysokość dywidendy wynosi 

3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).

Dzięki ciągłemu umacnianiu się pozycji Spółki na rynkach, zwiększaniu liczby klientów m.in. o firmy z branży handlowej i oferowaniu coraz nowszych i lepszych produktów,

Spółka zminimalizowała wpływ czynników związanych z sezonowością na wyniki działalności. Obecnie przychody ze sprzedaży Spółki oraz wyniki działalności operacyjnej

w niewielkim stopniu są uzależnione od trendów sezonowych w dwóch kluczowych branżach, branży chemicznej (farby, lakiery) oraz branży spożywczej (np. przetwory

rybne, surówki warzywne i in.). Sezon w branży chemicznej zaczyna się w drugim kwartale i wygasa z końcem trzeciego kwartału, z czego szczyt przypada na kwiecień,
maj i czerwiec. Z kolei branża spożywcza najwyższe obroty odnotowuje w pierwszym oraz czwartym kwartale roku.

NOTA NR 26
DYWIDENDY ZAPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY

Przed Zmianą Stanu Posiadania Gamrat S.A. posiadał łącznie 8 365 154 akcji Spółki, stanowiących 19,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,94% ogólnej

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 365 154 głosów z akcji Spółki.

2. Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) poinformował, iż w dniu 27.07.2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienia przekazane przez

trzech członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie

instrumentami finansowymi ("Ustawa"). W otrzymanych zawiadomieniach członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o transakcji kupna 234.846 (dwieście

trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji Spółki po cenie 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) za akcję dokonanej w dniu 23 lipca 2015 r. przez

"GAMRAT" S.A., podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4a Ustawy.

Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po Zmianie Stanu Posiadania Gamrat S.A. posiada łącznie 8 600 000 akcji Spółki, stanowiących 20,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 20,50% ogólnej liczby

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 600 000 głosów z akcji Spółki.

Jednocześnie Gamrat S.A. oraz Pan Krzysztof Moska, działając jako strony łączącego ich porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informują, że w wyniku

wskazanej powyżej Zmiany Stanu Posiadania, a także w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki zawartych przez Pana Krzysztofa Moskę, zmianie uległ łączny udział ww.

stron porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed wskazaną powyżej Zmianą Stanu Posiadania oraz zawarciem transakcji nabycia akcji Spółki przez Pana Krzysztofa Moskę, zgodnie z poprzednio przekazanym

zawiadomieniem (objętym raportem Spółki nr 32/2015 z dnia 25.05.2015 r.) strony ww. porozumienia posiadały łącznie 12 915 154 akcji Spółki, stanowiących 30,79%

udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 12 915 154 głosów z akcji

Spółki, z czego:

1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 8 365 154 akcji Spółki, stanowiących 19,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,94% ogólnej liczby głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 365 154 głosów z akcji Spółki;

2) Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 4 550 000 akcji Spółki, stanowiących 10,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,85% ogólnej liczby głosów na

Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 550 000 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania oraz zawarciu transakcji nabycia akcji Spółki przez Pana Krzysztofa Moskę, strony ww. porozumienia posiadają łącznie 13 600 000 akcji

Spółki, stanowiących 32,43% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 32,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do

wykonywania 13 600 000 głosów z akcji Spółki, z czego:

1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 8 600 000 akcji Spółki, stanowiących 20,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 20,50% ogólnej liczby głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 600 000 głosów z akcji Spółki;

2) Krzysztof Moska posiada samodzielnie 5 000 000 akcji Spółki, stanowiących 11,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 11,92% ogólnej liczby głosów na

Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 5 000 000 głosów z akcji Spółki.

Krzysztof Moska ani Gamrat S.A. nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o

ofercie.

NOTA NR 25

Uchwałą nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2015 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według 

następujących zasad:

1) Dywidenda wynosi 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję.

2) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, ustalony został na 3 

lipca 2015 r. (dzień dywidendy).

3) Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 23 lipca 2015 r.

SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o ofercie”), spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), informuje, że doszło do

przekroczenia przez Gamrat S.A. progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w

Słupsku („Spółka”), w wyniku zawarcia w dniu 23 lipca 2015 roku transakcji nabycia 234 846 akcji Spółki w ramach transakcji sesyjnej zwykłej w obrocie giełdowym na

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stanowiących 0,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,56% ogólnej liczby głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 234 846 głosów z akcji Spółki, która to transakcja spowodowała przekroczenie powyższego progu 20% ogólnej

liczby głosów [„Zmiana Stanu Posiadania”].

NOTA NR 27

1. Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) poinformował, iż w dniu 24.07.2015 roku Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski oraz

spółki Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w

Słupsku.

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

3. W dniu 23 lipca 2015 roku Spółka wypłaciła dywidendę o wartości 3.774.693,15 zł.
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