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INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej

Grupa Kapitałowa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Grupa Kapitałowa", "Grupa") składa się z Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

"Plast-Box" S.A. ("Plast-Box S.A.", "Spółka", "Jednostka Dominująca") i jej spółek zależnych.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. 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.

Iuliia Vlasenko

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

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 i spożywczego.

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

Skład osobowy Zarządu na dzień 30.06.2019 r. i na dzień publikacji sprawozdania:

Grzegorz Pawlak -    Prezes Zarządu

Prezes Zarządu - Grzegorz Pawlak, powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu bieżącej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej z dn. 20.01.2016 r., 

wykonuje powierzone mu czynności w oparciu o umowę o zarządzanie.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2019 r. i na dzień publikacji sprawozdania:

Krzysztof Burszka -   Członek Rady Nadzorczej,
Adam Laskowski -   Członek Rady Nadzorczej,

Dariusz Głażewski

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 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 Zarządu -

Grzegorz Pawlak. Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania: Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak. Czas działania spółki nie jest

oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Apartments sp. z o.o.

Plast-Box East sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 11 grudnia 2017

roku. Siedziba spółki mieści się w Witebsku (Białoruś) przy ul. М. Gorkiego, 145/6/135. Spółka została zarejestrowana przez Witebski Obwodowy

Komitet Wykonawczy pod numerem rejestracyjnym 391005474. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest handel zagraniczny. Organem

wykonawczym spółki jest Dyrektor – Agnieszka Mieloch. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box East sp. z o.o.

Stark Partner sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność pod obecną nazwą, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
od 13.06.1995 roku. Siedziba spółki mieści się w Urszulinie, numer 6, gmina Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Spółka wpisana jest

do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125220, postanowieniem Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.08.2002 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja opakowań z tworzyw

sztucznych. Zarząd spółki na dzień 30.06.2019 r. stanowili Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak, Wiceprezes Zarządu – Maurycy Moes, Członek

Zarządu – Jacek Wojciechowski. Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania: Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak, Wiceprezes Zarządu

– Maurycy Moes, Członek Zarządu – Jacek Wojciechowski. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box"

S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Stark Partner sp. z o.o.

-   Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-   Członek Rady Nadzorczej,
Natalia Majer -   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" S.A. 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
30.06.2019 r. stanowili: Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak, Członek Zarządu - Krzysztof Kmita, Członek Zarządu - Piotr Czembor. Skład osobowy

Zarządu na dzień publikacji sprawozdania: Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak, Członek Zarządu - Krzysztof Kmita, Członek Zarządu - Piotr Czembor.

Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 77,78% udziałów w jednostce zależnej Plast-

Box Development sp. z o.o.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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 objętym niniejszym raportem spółki Grupy Kapitałowej nie uczestniczyły w procesach łączenia i podziału podmiotów gospodarczych.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe ("Sprawozdanie") 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.

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

2018 roku, za wyjątkiem zmian wynikających z nowo wprowadzonego standardu MSSF 16.

• MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces

zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia

2016  roku lub później;

Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność pod obecną nazwą, w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością od 27.07.2017 roku. Siedziba spółki mieści się w Urszulinie, numer 6, gmina Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000702772, postanowieniem Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.11.2017 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wynajem i

zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Zarząd spółki na dzień 30.06.2019 r. stanowił Prezes Zarządu – Grzegorz Pawlak,

Wiceprezes Zarządu – Maurycy Moes, Członek Zarządu – Jacek Wojciechowski. Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania: Prezes –

Grzegorz Pawlak, Wiceprezes Zarządu – Maurycy Moes, Członek Zarządu – Jacek Wojciechowski. Czas działania spółki nie jest oznaczony.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Stark Partner sp. z o.o.

 •Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (opublikowano dnia 29 

marca 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później;

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

pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

• Zmiana do MSSF 3 Połączenia jednostek (opublikowano dnia 22 października 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania

finansowego niezatwierdzona przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później;

Następujące standardy i interpretacje zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jednak nie weszły jeszcze w

życie:

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

Porównawcze dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat prezentowane są za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku oraz od 01.04. do

30.06.2018 roku.

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

Dominującej, ul. Lutosławskiego 17a, 76-200 Słupsk.

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

Czas działania Jednostki Dominującej i spółek Grupy Kapitałowej "Plast-Box" S.A. nie jest oznaczony.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.01 do 30.06.2019 roku, natomiast rachunek zysków i

strat obejmuje dodatkowo okres od 01.04. do 30.06.2019 roku.

Porównawcze dane finansowe dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia ze zmian w

kapitale własnym prezentowane są za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku.

Porównawcze dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.12.2018 roku.

Prezentowane skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym obejmującym Jednostkę
Dominującą Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A., jednostki zależne: Plast-Box Ukraina sp. z o.o., Plast-Box Development sp. z o.o.,

Plast-Box Apartments sp. z o.o., Plast-Box East sp. z o.o., Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. Konsolidacja dokonana

została metodą pełną.

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 2018 roku zatwierdzonym do publikacji w

dniu 18 kwietnia 2019 roku.

• Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym

przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone

bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony; 

• MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego

niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

Zobowiązania razem 126 926 128 603

SUMA PASYWÓW 202 029 203 706

Zobowiązania krótkoterminowe 83 122 83 379

Zobowiązania z tytułu leasingu 0 4 291 4 291

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz

pozostałe zobowiązania finansowe

47 214 -4 034 43 180

Zobowiązania długoterminowe 43 804 49 399

Zobowiązania z tytułu leasingu 0 12 354 12 354

Pozostałe zobowiązania finansowe

(długoterminowe)

10 934 -10 934 0

PASYWA

Kapitał własny 75 103 87 639

• Zmiany do MSR 1 i MSR 8: Definicja istotności (opublikowano dnia 31 października 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania

finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później.

Aktywa trwałe 117 693

na dzień 31 grudnia 2018 

roku*

Korekta MSSF 16 na dzień 1 stycznia 2019 

roku

30 059

Grupa zastosowała po raz pierwszy MSSF 16 Leasing („MSSF 16”). Zgodnie z wymogami MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Grupa

ujawniła opis rodzaju oraz skutki zmiany zasad (polityki) rachunkowości w dalszej części tej noty.

Pozostałe nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje, które mają zastosowanie po raz pierwszy w 2019 roku nie mają istotnego wpływu na

śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy.

MSSF 16 Leasing

MSSF 16 zastępuje MSR 17 Leasing („MSR 17”) oraz związane z nimi interpretacje. Standard określa zasady ujmowania, wyceny, prezentacji i

ujawniania leasingu i wymaga, aby leasingobiorcy rozliczali większość umów leasingowych w ramach jednego modelu bilansowego.

Grupa wdrożyła MSSF 16 z zastosowaniem zmodyfikowanej metody retrospektywnej. 

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty

stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie

zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską.

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie z sytuacji finansowej (zwiększenie /(zmniejszenie)) na dzień pierwszego zastosowania, tj. 1 stycznia 2019 roku:

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd nie zakończył jeszcze prac nad oceną wpływu wprowadzenia

pozostałych standardów oraz interpretacji na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu do działalności Grupy lub jej

wyników finansowych. 

Grupa jest leasingobiorcą w przypadku umów najmu powierzchni biurowych, dzierżawy nieruchomości i użytkowania wieczystego. Przed przyjęciem

MSSF 16, Grupa klasyfikowała każdy z leasingów (jako leasingobiorca) na dzień rozpoczęcia okresu leasingu jako leasing finansowy lub operacyjny.

Leasing był klasyfikowany jako finansowy, jeżeli zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu zostały przeniesione

na Grupę. W przeciwnym razie leasing był klasyfikowany jako operacyjny. Leasing finansowy był kapitalizowany w wartości godziwej przedmiotu

leasingu ustalonej na dzień rozpoczęcia okresu leasingu lub w kwotach równych wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, jeżeli była ona

niższa od wartości godziwej. Opłaty leasingowe były rozdzielane pomiędzy odsetki (ujęte jako koszty finansowe) i zmniejszenie zobowiązania z tytułu

leasingu. W leasingu operacyjnym przedmiot umowy nie był aktywowany, a opłaty leasingowe były ujmowane jako koszty najmu w rachunku zysków i

strat metodą liniową przez okres leasingu.

Rachunkowość leasingodawcy zgodnie z MSSF 16 pozostaje zasadniczo niezmieniona w stosunku do MSR 17. Leasingodawcy będą nadal

klasyfikować leasing jako operacyjny lub finansowy, stosując podobne zasady jak w MSR 17. Dlatego też MSSF 16 nie miał wpływu na leasing, w

którym Grupa jest leasingodawcą.

Grupa zastosowała stopę dyskontową roczną na poziomie 4,89%. Grupa skorzystała także z uproszczeń dotyczących nieujmowania umów z realizacją
do 1 roku oraz zastosowania jednolitej stopy dyskontowanej dla każdej z umów. Dodatkowo Grupa wyłączyła początkowe koszty bezpośrednie z

wyceny składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania w dniu pierwszego zastosowania.

Po przyjęciu MSSF 16 Grupa zastosowała jedno podejście do ujmowania i wyceny dla wszystkich umów leasingu, których jest leasingobiorcą, z

wyjątkiem leasingu krótkoterminowego i leasingu aktywów o niskiej wartości. Grupa ujęła zobowiązania z tytułu leasingu oraz aktywa z tytułu prawa do

użytkowania bazowego składnika aktywów.

MSSF 16 wymaga, zarówno od leasingobiorcy jak i od leasingodawcy, dokonywania szerszych ujawnień niż w przypadku MSR 17.

Rachunkowość leasingodawcy zgodnie z MSSF 16 pozostaje zasadniczo niezmieniona względem obecnej rachunkowości zgodnie z MSR 17.

Leasingodawca dalej będzie ujmował wszystkie umowy leasingowe z zastosowaniem tych samych zasad klasyfikacji co w przypadku MSR 17,

rozróżniając leasing operacyjny i leasing finansowy.

AKTYWA

119 370

Rzeczowe aktywa trwałe 95 703 -28 382 67 321

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 0 30 059

Nieruchomości inwestycyjne 13 308 13 308

SUMA AKTYWÓW 202 029 203 706
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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 z tytułu prawa do użytkowania

Grupa rozpoznaje aktywa z tytułu prawa do użytkowania w dacie rozpoczęcia leasingu (tj. w dniu, kiedy bazowy składnik aktywów jest dostępny do

użytkowania). Aktywa z tytułu prawa do użytkowania wyceniane są według kosztu, pomniejszone o łączne odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty

wartości, skorygowanego z tytułu jakiejkolwiek aktualizacji wyceny zobowiązań z tytułu leasingu. Koszt aktywów z tytułu prawa do użytkowania

obejmuje kwotę ujętych zobowiązań z tytułu leasingu, poniesionych początkowych kosztów bezpośrednich oraz wszelkich opłat leasingowych

zapłaconych w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe. O ile Grupa nie ma wystarczającej

pewności, że na koniec okresu leasingu uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu, ujęte aktywa z tytułu prawa do użytkowania są amortyzowane

metodą liniową przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania lub okres leasingu. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania podlegają
utracie wartości.

Zobowiązania z tytułu leasingu

W dacie rozpoczęcia leasingu Grupa wycenia zobowiązania z tytułu leasingu w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do

zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe obejmują opłaty stałe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty

leasingowe, zmienne opłaty, które zależą od indeksu lub stawki oraz kwoty, których zapłaty oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej.

Opłaty leasingowe obejmują również cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć jej wykonanie przez Grupę oraz

płatności kar pieniężnych za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano możliwość wypowiedzenia leasingu przez Grupę.

Zmienne opłaty leasingowe, które nie zależą od indeksu lub stopy, są ujmowane jako koszty w okresie, w którym następuje zdarzenie lub warunek

powodujący płatność. 

Przy obliczaniu wartości bieżącej opłat leasingowych Grupa stosuje krańcową stopę procentową leasingobiorcy w dniu rozpoczęcia leasingu, jeżeli

stopy procentowej leasingu nie można z łatwością ustalić. Po dacie rozpoczęcia kwota zobowiązań z tytułu leasingu zostaje zwiększona w celu

odzwierciedlenia odsetek i zmniejszona o dokonane płatności leasingowe. Ponadto wartość bilansowa zobowiązań z tytułu leasingu podlega ponownej

wycenie w przypadku zmiany okresu leasingu, zmiany zasadniczo stałych opłat leasingowych lub zmiany osądu odnośnie zakupu aktywów bazowych.

Leasing krótkoterminowy i leasing aktywów o niskiej wartości

Grupa stosuje zwolnienie z ujmowania leasingu krótkoterminowego do swoich krótkoterminowych umów leasingu (tj. umów, których okres leasingu

wynosi 12 miesięcy lub krócej od daty rozpoczęcia i nie zawiera opcji kupna). Grupa stosuje również zwolnienie w zakresie ujmowania leasingu

aktywów o niskiej wartości w odniesieniu do leasingu [np. sprzętu biurowego] o niskiej wartości. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu

krótkoterminowego i leasingu aktywów o niskiej wartości ujmowane są jako koszty metodą liniową przez okres trwania leasingu.

Dyskonto 1 801

Dodatkowe zobowiązanie z tytułu leasingu rozpoznane na
dzień 1 stycznia 2019

1 677

Zobowiązania z tytuły leasingu finansowego według MSR 17 na

dzień 31 grudnia 2018 roku
14 968

Zobowiązanie z tytułu leasingu na dzień 1 stycznia 2019
roku

16 645

Koszty finansowe 505

Uzgodnienie kwot przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu operacyjnego zgodnie z MSR 17 Leasing na dzień 31 grudnia 2018 roku z

zobowiązaniami z tytułu leasingu zgodnie z MSSF 16 Leasing na dzień 1 stycznia 2019 roku:

Przyszłe minimalne płatności leasingowe z tytułu umów
leasingu operacyjnego na dzień 31 grudnia 2018
(ujawnienie zgodnie z MSR 17) 

3 720

Zwolnienie z tytułu leasingu krótkoterminowego i składników

aktywów o niskiej wartości będących przedmiotem umów

leasingowych

-242 

Przyszłe płatności leasingowe z tytułu umów leasingu
operacyjnego na dzień 1 stycznia 2019 roku

3 478

*według zatwierdzonego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Wpływ na rachunek zysków i strat za okres zakończony 30 czerwca 2019 roku:

Korekty w tysiącach PLN

Amortyzacja ujęta w koszcie własnym sprzedaży 403

Amortyzacja ujęta w kosztach ogólnego zarządu 102

Poniżej przedstawiono nowe zasady rachunkowości Grupy po przyjęciu MSSF 16:

5



Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

Zmiany wyjaśniają, że gdy jednostka uzyskuje kontrolę nad jednostką, która jest wspólnym działaniem, stosuje wymogi dotyczące połączenia

jednostek realizowanego etapami, w tym dokonując ponownej wyceny uprzednio należących do niej udziałów we wspólnym działaniu według wartości

godziwej. W ten sposób jednostka przejmująca dokonuje ponownej wyceny wszystkich uprzednio należących do niej udziałów we wspólnym działaniu.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy.

Istotne osądy i szacunki przy określaniu okresu leasingu umów z opcjami przedłużenia

Grupa ustala okres leasingu jako nieodwołalny okres leasingu, łącznie z okresami objętymi opcją przedłużenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą
pewnością założyć, że opcja zostanie zrealizowana, oraz okresami objętymi opcją wypowiedzenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą pewnością
założyć, że opcja nie zostanie wykonana. 

Grupa ma możliwość, w ramach niektórych umów leasingu, wydłużyć okres trwania leasingu aktywów. Grupa stosuje osąd przy ocenie, czy istnieje

wystarczająca pewność skorzystania z opcji przedłużenia. Oznacza to, że uwzględnia wszystkie istotne fakty i okoliczności, które stanowią zachętę
ekonomiczną do jej przedłużenia lub karę ekonomiczną za jej nieprzedłużenie. Po dacie rozpoczęcia Grupa ponownie ocenia okres leasingu, jeśli
wystąpi znaczące zdarzenie lub zmiana okoliczności pozostających pod jej kontrolą i wpływa na jej zdolność do wykonywania (lub niewykonywania)

opcji przedłużenia (np. zmiana strategii biznesowej).

Pozostałe

 a) Interpretacja KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego

Interpretacja wyjaśnia sposoby ujmowania i wyceny podatku dochodowego zgodnie z MSR 12, jeżeli istnieje niepewność związana z jego ujęciem. Nie

dotyczy ona podatków ani opłat nieobjętych zakresem MSR 12, ani też nie obejmuje wymogów dotyczących odsetek i kar związanych z niepewnym

ujmowaniem podatku dochodowego. Interpretacja dotyczy w szczególności:

 • sposobu, w jaki jednostka uwzględnia zmiany faktów i okoliczności.

• sposobu, w jaki jednostka ustala dochód podlegający opodatkowaniu (stratę podatkową), podstawę opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe,

niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe;

Jednostka musi ustalić, czy rozpatruje każde niepewne ujęcie podatkowe osobno, czy też łącznie z jednym lub większą liczbą innych niepewnych ujęć.
Należy postępować zgodnie z podejściem, które lepiej przewiduje rozwiązanie niepewności.

Interpretacja nie ma istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy.

• odrębnego uwzględniania przez jednostkę przypadków niepewnego traktowania podatkowego;

• założeń czynionych przez jednostkę co do kontroli ujęcia podatku przez organy podatkowe;

 b) Zmiany do MSSF 9: Wcześniejsze spłaty z ujemną rekompensatą

Zgodnie z MSSF 9 instrument dłużny może być wyceniony według zamortyzowanego kosztu lub według wartości godziwej przez inne całkowite

dochody, pod warunkiem, że umowne przepływy pieniężne to wyłącznie spłaty kapitału i odsetki od niespłaconej kwoty głównej (kryterium SPPI), a

instrument jest utrzymywany w ramach odpowiedniego modelu biznesowego dla tej klasyfikacji. Zmiany do MSSF 9 precyzują, że składnik aktywów

finansowych spełnia kryterium SPPI bez względu na zdarzenie lub okoliczność, która powoduje przedterminowe rozwiązanie umowy i niezależnie od

tego, która strona płaci lub otrzymuje uzasadnioną rekompensatę za wcześniejsze rozwiązanie umowy. 

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy.

 c) Zmiany do MSR 19: Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu

Zmiany do MSR 19 precyzują, że w przypadku zmiany, ograniczenia lub rozliczenia programu w trakcie rocznego okresu sprawozdawczego, jednostka

jest zobowiązana do ustalenia bieżącego kosztu usługi za pozostałą część okresu po zmianie, ograniczeniu lub rozliczeniu programu, przy

zastosowaniu założeń aktuarialnych wykorzystanych do ponownej wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń,

odzwierciedlającego korzyści oferowane w ramach programu oraz aktywa programu po tym zdarzeniu. Jednostka jest również zobowiązana do

określenia odsetek netto za pozostałą część okresu po zmianie, ograniczeniu lub rozliczeniu programu przy użyciu zobowiązania (składnika aktywów)

netto z tytułu określonych świadczeń odzwierciedlającego korzyści oferowane w ramach programu i aktywa programu po tym zdarzeniu oraz stopę
dyskontową zastosowaną do ponownej wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy.

 d) Zmiany do MSR 28: Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

Zmiany precyzują, że jednostka stosuje MSSF 9 do długoterminowych udziałów w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu, do których

nie stosuje się metody praw własności, ale co do zasady stanowi część inwestycji netto jednostki w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym

przedsięwzięciu (udziały długoterminowe). Wyjaśnienie to jest istotne, ponieważ sugeruje, że oczekiwany model strat kredytowych w MSSF 9 ma

zastosowanie do takich udziałów długoterminowych. 

Zmiany precyzują również, że stosując MSSF 9 jednostka nie bierze pod uwagę strat jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ani

żadnych strat z tytułu utraty wartości inwestycji netto w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu, które wynikają ze stosowania MSR 28

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy.

 e) Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015-2017

   • MSSF 3 Połączenia jednostek

Grupa uwzględniła okres przedłużenia jako część okresu leasingu dla leasingu ze względu na znaczenie tych aktywów dla działalności. Te umowy

leasingu mają krótki, nieodwoływalny okres i może wystąpić znaczący negatywny wpływ na produkcję, jeżeli zastąpienie tych aktywów nie będzie łatwo

dostępne. Opcje przedłużenia umowy leasingu nie zostały uwzględnione w ramach okresu leasingu, ponieważ polityka Grupy w zakresie leasingu tych

aktywów przewiduje maksymalny okres użyteczności nie dłuższy niż pięć lat, a zatem Grupa nie korzysta z opcji przedłużenia. 

6



Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

 

   • MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne

Zmiany precyzują, że strona, która uczestniczy we wspólnym działaniu, lecz nie sprawuje nad nim współkontroli, może uzyskać wspólną kontrolę nad

wspólnym działaniem, w którym działalność wspólnego działania stanowi przedsięwzięcie zgodnie z definicją w MSSF 3. W takich przypadkach

uprzednio posiadane udziały we wspólnym działaniu nie podlegają ponownej wycenie.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy.

   • MSR 12 Podatek dochodowy

Zmiany precyzują, że skutki podatkowe wynikające z wypłaty dywidend są bardziej bezpośrednio związane z przeszłymi transakcjami lub zdarzeniami,

które doprowadziły do uzyskania zysków podlegających podziałowi, niż z wypłatami na rzecz właścicieli. W związku z tym jednostka ujmuje skutki

podatkowe wypłaty dywidend w wyniku finansowym, innych całkowitych dochodach lub kapitale własnym w zależności od tego, gdzie jednostka ujęła te 

przeszłe transakcje lub zdarzenia.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy.

   • MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego

Zmiany precyzują, że jednostka traktuje wszelkie pożyczki pierwotnie zaciągnięte w celu wytworzenia dostosowywanego składnika aktywów jako część
pożyczek ogólnych, gdy zasadniczo wszystkie działania niezbędne do przygotowania tego składnika aktywów do zamierzonego użytkowania lub

sprzedaży są zakończone.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy.

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

Dominującej pod datą 30 sierpnia 2019 r.

ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2019 ROKU

W okresie 01.01. do 30.06.2019 r. nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości, za wyjątkiem zmian wynikających z nowo wprowadzonego standardu

MSSF 16.

Zarząd Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej potwierdza, że prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe w

sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki oraz przepływy środków pieniężnych.

Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie

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

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

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.
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Iuliia Vlasenko -   Członek Rady Nadzorczej,
Natalia Majer -   Członek Rady Nadzorczej.

Dariusz Głażewski -   Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Krzysztof Burszka -   Członek Rady Nadzorczej,
Adam Laskowski -   Członek Rady Nadzorczej,

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 za rok obrotowy.

Czas działania Spółki nie jest oznaczony.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 770703308.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2019 r. i na dzień publikacji sprawozdania:

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o Spółce

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Plast-Box S.A.", "Spółka") 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 i spożywczego.

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

Skład osobowy Zarządu na dzień 30.06.2019 r. i na dzień publikacji sprawozdania:

Grzegorz Pawlak -    Prezes Zarządu

Prezes Zarządu - Grzegorz Pawlak, powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu bieżącej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej z dn. 20.01.2016 r., 

wykonuje powierzone mu czynności w oparciu o umowę o zarządzanie.

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 2018 roku za wyjątkiem wpływu MSSF 16.

Następujące standardy i interpretacje zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jednak nie weszły jeszcze w

życie:

• MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces

zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia

2016  roku lub później;

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.01. do 30.06.2019 r., natomiast rachunek zysków i strat obejmuje

dodatkowo okres od 01.04. do 30.06.2019 roku.

Porównawcze dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat prezentowane są za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku oraz od 01.04. do

30.06.2018 roku.

Porównawcze dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień  31.12.2018 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.

Zarząd spółki „Plast-Box” S.A. mając na uwadze ujemną wartość kapitału obrotowego netto, który na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wyniósł

minus (-) 8.905 tys. zł – przeprowadził szczegółową analizę czynników o charakterze zewnętrznym oraz wewnętrznym, w tym statystyczną prognozę
przepływów pieniężnych w oparciu o szczegółowy budżet oraz prognozę Spółki na okres lipiec 2019 - czerwiec 2020 r. W świetle uzyskanych wyników,

Zarząd potwierdza, iż Spółka w perspektywie najbliższych 12 miesięcy będzie wzmacniała płynność bieżącą przy jednoczesnym obniżaniu długu

finansowego netto, w tym relacji długu netto do EBITDA.  

Sprawozdania z całkowitych dochodów, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia ze zmian w kapitale własnym prezentowane są za okres

od 01.01. do 30.06.2018 roku.

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 2018 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 18 kwietnia 2019 roku.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

Spółka zastosowała stopę dyskontową roczną na poziomie 4,89%. Spółka skorzystała także z uproszczeń dotyczących nieujmowania umów z

realizacją do 1 roku oraz zastosowania jednolitej stopy dyskontowanej dla każdej z umów. Dodatkowo Spółka wyłączyła początkowe koszty

bezpośrednie z wyceny składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania w dniu pierwszego zastosowania.

Rachunkowość leasingodawcy zgodnie z MSSF 16 pozostaje zasadniczo niezmieniona względem obecnej rachunkowości zgodnie z MSR 17.

Leasingodawca dalej będzie ujmował wszystkie umowy leasingowe z zastosowaniem tych samych zasad klasyfikacji co w przypadku MSR 17,

rozróżniając leasing operacyjny i leasing finansowy.

MSSF 16 wymaga, zarówno od leasingobiorcy jak i od leasingodawcy, dokonywania szerszych ujawnień niż w przypadku MSR 17.

Spółka wdrożyła MSSF 16 z zastosowaniem zmodyfikowanej metody retrospektywnej. 

• Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym

przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone

bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony; 

• MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego

niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;

Spółka zastosowała po raz pierwszy MSSF 16 Leasing („MSSF 16”). Zgodnie z wymogami MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Spółka

ujawniła opis rodzaju oraz skutki zmiany zasad (polityki) rachunkowości w dalszej części tej noty.

Pozostałe nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje, które mają zastosowanie po raz pierwszy w 2019 roku nie mają istotnego wpływu na

śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd nie zakończył jeszcze prac nad oceną wpływu wprowadzenia

pozostałych standardów oraz interpretacji na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu do działalności Spółki lub jej

wyników finansowych. 

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty

stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie

zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską.

 •Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (opublikowano dnia 29 

marca 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później;

• Zmiana do MSSF 3 Połączenia jednostek (opublikowano dnia 22 października 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania

finansowego niezatwierdzona przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później;

• Zmiany do MSR 1 i MSR 8: Definicja istotności (opublikowano dnia 31 października 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania

finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później.

MSSF 16 Leasing

MSSF 16 zastępuje MSR 17 Leasing („MSR 17”) oraz związane z nimi interpretacje. Standard określa zasady ujmowania, wyceny, prezentacji i 

ujawniania leasingu i wymaga, aby leasingobiorcy rozliczali większość umów leasingowych w ramach jednego modelu bilansowego.

Spółka jest leasingobiorcą w przypadku umów najmu powierzchni biurowych, dzierżawy nieruchomości i użytkowania wieczystego. Przed przyjęciem

MSSF 16, Spółka klasyfikowała każdy z leasingów (jako leasingobiorca) na dzień rozpoczęcia okresu leasingu jako leasing finansowy lub operacyjny.

Leasing był klasyfikowany jako finansowy, jeżeli zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu zostały przeniesione

na Spółkę. W przeciwnym razie leasing był klasyfikowany jako operacyjny. Leasing finansowy był kapitalizowany w wartości godziwej przedmiotu

leasingu ustalonej na dzień rozpoczęcia okresu leasingu lub w kwotach równych wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, jeżeli była ona

niższa od wartości godziwej. Opłaty leasingowe były rozdzielane pomiędzy odsetki (ujęte jako koszty finansowe) i zmniejszenie zobowiązania z tytułu

leasingu. W leasingu operacyjnym przedmiot umowy nie był aktywowany, a opłaty leasingowe były ujmowane jako koszty najmu w rachunku zysków i

strat metodą liniową przez okres leasingu.

Rachunkowość leasingodawcy zgodnie z MSSF 16 pozostaje zasadniczo niezmieniona w stosunku do MSR 17. Leasingodawcy będą nadal

klasyfikować leasing jako operacyjny lub finansowy, stosując podobne zasady jak w MSR 17. Dlatego też MSSF 16 nie miał wpływu na leasing, w

którym Spółka jest leasingodawcą.

Po przyjęciu MSSF 16 Spółka zastosowała jedno podejście do ujmowania i wyceny dla wszystkich umów leasingu, których jest leasingobiorcą, z

wyjątkiem leasingu krótkoterminowego i leasingu aktywów o niskiej wartości. Spółka ujęła zobowiązania z tytułu leasingu oraz aktywa z tytułu prawa

do użytkowania bazowego składnika aktywów.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

na dzień 31 grudnia 2018 

roku*

Korekta MSSF 16 na dzień 1 stycznia 2019 

roku

105 921

193 560

117 634

205 273

19 965

-8 750

3 650

-3 152

150 244

37 394

36 290

42

205 273

38 184

0

87 639

49 399

-24 577

36 290

193 560

0

36 440

Zobowiązania razem

SUMA PASYWÓW

87 639

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Nieruchomości inwestycyjne

SUMA AKTYWÓW

PASYWA

Kapitał własny

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu leasingu

Pozostałe zobowiązania finansowe

(długoterminowe)

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu leasingu

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz

pozostałe zobowiązania finansowe

138 531

61 971

0

68 235

3 650

36 288

42

8 750

67 737

19 965

3 648

19 688

19 688

7 991

11 713

11 902
Zobowiązania z tytuły leasingu finansowego według MSR 17 na

dzień 31 grudnia 2018 roku

Zobowiązanie z tytułu leasingu na dzień 1 stycznia 2019
roku

*według zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Uzgodnienie kwot przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu operacyjnego zgodnie z MSR 17 Leasing na dzień 31 grudnia 2018 roku z

zobowiązaniami z tytułu leasingu zgodnie z MSSF 16 Leasing na dzień 1 stycznia 2019 roku:

Przyszłe minimalne płatności leasingowe z tytułu umów
leasingu operacyjnego na dzień 31 grudnia 2018
(ujawnienie zgodnie z MSR 17) 

Zwolnienie z tytułu leasingu krótkoterminowego i składników

aktywów o niskiej wartości będących przedmiotem umów

leasingowych

Przyszłe płatności leasingowe z tytułu umów leasingu
operacyjnego na dzień 1 stycznia 2019 roku

Dyskonto

Dodatkowe zobowiązanie z tytułu leasingu rozpoznane na
dzień 1 stycznia 2019

23 615

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie z sytuacji finansowej (zwiększenie /(zmniejszenie)) na dzień pierwszego zastosowania, tj. 1 stycznia 2019 roku:

Wpływ na rachunek zysków i strat za okres zakończony 30 czerwca 2019 roku:

Korekty w tysiącach PLN

Amortyzacja ujęta w koszcie własnym sprzedaży 186

Amortyzacja ujęta w kosztach ogólnego zarządu 175

Koszty finansowe 286
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

• sposobu, w jaki jednostka ustala dochód podlegający opodatkowaniu (stratę podatkową), podstawę opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe,

niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe;

 • sposobu, w jaki jednostka uwzględnia zmiany faktów i okoliczności.

Jednostka musi ustalić, czy rozpatruje każde niepewne ujęcie podatkowe osobno, czy też łącznie z jednym lub większą liczbą innych niepewnych ujęć.
Należy postępować zgodnie z podejściem, które lepiej przewiduje rozwiązanie niepewności.

Interpretacja nie ma istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki.

Poniżej przedstawiono nowe zasady rachunkowości Spółki po przyjęciu MSSF 16:

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Spółka rozpoznaje aktywa z tytułu prawa do użytkowania w dacie rozpoczęcia leasingu (tj. w dniu, kiedy bazowy składnik aktywów jest dostępny do

użytkowania). Aktywa z tytułu prawa do użytkowania wyceniane są według kosztu, pomniejszone o łączne odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty

wartości, skorygowanego z tytułu jakiejkolwiek aktualizacji wyceny zobowiązań z tytułu leasingu. Koszt aktywów z tytułu prawa do użytkowania

obejmuje kwotę ujętych zobowiązań z tytułu leasingu, poniesionych początkowych kosztów bezpośrednich oraz wszelkich opłat leasingowych

zapłaconych w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe. O ile Spółka nie ma wystarczającej

pewności, że na koniec okresu leasingu uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu, ujęte aktywa z tytułu prawa do użytkowania są amortyzowane

metodą liniową przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania lub okres leasingu. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania podlegają
utracie wartości.

Zobowiązania z tytułu leasingu

W dacie rozpoczęcia leasingu Spółka wycenia zobowiązania z tytułu leasingu w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do

zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe obejmują opłaty stałe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty

leasingowe, zmienne opłaty, które zależą od indeksu lub stawki oraz kwoty, których zapłaty oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej.

Opłaty leasingowe obejmują również cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć jej wykonanie przez Spółkę oraz

płatności kar pieniężnych za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano możliwość wypowiedzenia leasingu przez Spółkę.

Zmienne opłaty leasingowe, które nie zależą od indeksu lub stopy, są ujmowane jako koszty w okresie, w którym następuje zdarzenie lub warunek

powodujący płatność. 

Przy obliczaniu wartości bieżącej opłat leasingowych Spółka stosuje krańcową stopę procentową leasingobiorcy w dniu rozpoczęcia leasingu, jeżeli

stopy procentowej leasingu nie można z łatwością ustalić. Po dacie rozpoczęcia kwota zobowiązań z tytułu leasingu zostaje zwiększona w celu

odzwierciedlenia odsetek i zmniejszona o dokonane płatności leasingowe. Ponadto wartość bilansowa zobowiązań z tytułu leasingu podlega ponownej

wycenie w przypadku zmiany okresu leasingu, zmiany zasadniczo stałych opłat leasingowych lub zmiany osądu odnośnie zakupu aktywów bazowych.

Leasing krótkoterminowy i leasing aktywów o niskiej wartości

Spółka stosuje zwolnienie z ujmowania leasingu krótkoterminowego do swoich krótkoterminowych umów leasingu (tj. umów, których okres leasingu

wynosi 12 miesięcy lub krócej od daty rozpoczęcia i nie zawiera opcji kupna). Spółka stosuje również zwolnienie w zakresie ujmowania leasingu

aktywów o niskiej wartości w odniesieniu do leasingu [np. sprzętu biurowego] o niskiej wartości. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu

krótkoterminowego i leasingu aktywów o niskiej wartości ujmowane są jako koszty metodą liniową przez okres trwania leasingu.

Istotne osądy i szacunki przy określaniu okresu leasingu umów z opcjami przedłużenia

Spółka ustala okres leasingu jako nieodwołalny okres leasingu, łącznie z okresami objętymi opcją przedłużenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą
pewnością założyć, że opcja zostanie zrealizowana, oraz okresami objętymi opcją wypowiedzenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą pewnością
założyć, że opcja nie zostanie wykonana. 

Spółka ma możliwość, w ramach niektórych umów leasingu, wydłużyć okres trwania leasingu aktywów. Spółka stosuje osąd przy ocenie, czy istnieje

wystarczająca pewność skorzystania z opcji przedłużenia. Oznacza to, że uwzględnia wszystkie istotne fakty i okoliczności, które stanowią zachętę
ekonomiczną do jej przedłużenia lub karę ekonomiczną za jej nieprzedłużenie. Po dacie rozpoczęcia Spółka ponownie ocenia okres leasingu, jeśli
wystąpi znaczące zdarzenie lub zmiana okoliczności pozostających pod jej kontrolą i wpływa na jej zdolność do wykonywania (lub niewykonywania)

opcji przedłużenia (np. zmiana strategii biznesowej).

Spółka uwzględniła okres przedłużenia jako część okresu leasingu dla leasingu ze względu na znaczenie tych aktywów dla działalności. Te umowy

leasingu mają krótki, nieodwoływalny okres i może wystąpić znaczący negatywny wpływ na produkcję, jeżeli zastąpienie tych aktywów nie będzie

łatwo dostępne. Opcje przedłużenia umowy leasingu nie zostały uwzględnione w ramach okresu leasingu, ponieważ polityka Spółki w zakresie

leasingu tych aktywów przewiduje maksymalny okres użyteczności nie dłuższy niż pięć lat, a zatem Spółka nie korzysta z opcji przedłużenia. 

Pozostałe

 a) Interpretacja KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego

Interpretacja wyjaśnia sposoby ujmowania i wyceny podatku dochodowego zgodnie z MSR 12, jeżeli istnieje niepewność związana z jego ujęciem. Nie

dotyczy ona podatków ani opłat nieobjętych zakresem MSR 12, ani też nie obejmuje wymogów dotyczących odsetek i kar związanych z niepewnym

ujmowaniem podatku dochodowego. Interpretacja dotyczy w szczególności:

• odrębnego uwzględniania przez jednostkę przypadków niepewnego traktowania podatkowego;

• założeń czynionych przez jednostkę co do kontroli ujęcia podatku przez organy podatkowe;
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biegłego rewidenta z przeglądu

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

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Zmiany precyzują, że jednostka traktuje wszelkie pożyczki pierwotnie zaciągnięte w celu wytworzenia dostosowywanego składnika aktywów jako część
pożyczek ogólnych, gdy zasadniczo wszystkie działania niezbędne do przygotowania tego składnika aktywów do zamierzonego użytkowania lub

sprzedaży są zakończone.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki.

 c) Zmiany do MSR 19: Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu

Zmiany do MSR 19 precyzują, że w przypadku zmiany, ograniczenia lub rozliczenia programu w trakcie rocznego okresu sprawozdawczego, jednostka

jest zobowiązana do ustalenia bieżącego kosztu usługi za pozostałą część okresu po zmianie, ograniczeniu lub rozliczeniu programu, przy

zastosowaniu założeń aktuarialnych wykorzystanych do ponownej wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń,

odzwierciedlającego korzyści oferowane w ramach programu oraz aktywa programu po tym zdarzeniu. Jednostka jest również zobowiązana do

określenia odsetek netto za pozostałą część okresu po zmianie, ograniczeniu lub rozliczeniu programu przy użyciu zobowiązania (składnika aktywów)

netto z tytułu określonych świadczeń odzwierciedlającego korzyści oferowane w ramach programu i aktywa programu po tym zdarzeniu oraz stopę
dyskontową zastosowaną do ponownej wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki.

 d) Zmiany do MSR 28: Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

Zmiany precyzują, że jednostka stosuje MSSF 9 do długoterminowych udziałów w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu, do których

nie stosuje się metody praw własności, ale co do zasady stanowi część inwestycji netto jednostki w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym

przedsięwzięciu (udziały długoterminowe). Wyjaśnienie to jest istotne, ponieważ sugeruje, że oczekiwany model strat kredytowych w MSSF 9 ma

zastosowanie do takich udziałów długoterminowych. 

Zmiany precyzują również, że stosując MSSF 9 jednostka nie bierze pod uwagę strat jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ani

żadnych strat z tytułu utraty wartości inwestycji netto w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu, które wynikają ze stosowania MSR 28

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki.

 e) Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015-2017

   • MSR 12 Podatek dochodowy

 b) Zmiany do MSSF 9: Wcześniejsze spłaty z ujemną rekompensatą

Zgodnie z MSSF 9 instrument dłużny może być wyceniony według zamortyzowanego kosztu lub według wartości godziwej przez inne całkowite

dochody, pod warunkiem, że umowne przepływy pieniężne to wyłącznie spłaty kapitału i odsetki od niespłaconej kwoty głównej (kryterium SPPI), a

instrument jest utrzymywany w ramach odpowiedniego modelu biznesowego dla tej klasyfikacji. Zmiany do MSSF 9 precyzują, że składnik aktywów

finansowych spełnia kryterium SPPI bez względu na zdarzenie lub okoliczność, która powoduje przedterminowe rozwiązanie umowy i niezależnie od

tego, która strona płaci lub otrzymuje uzasadnioną rekompensatę za wcześniejsze rozwiązanie umowy. 

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki.

Zmiany precyzują, że strona, która uczestniczy we wspólnym działaniu, lecz nie sprawuje nad nim współkontroli, może uzyskać wspólną kontrolę nad

wspólnym działaniem, w którym działalność wspólnego działania stanowi przedsięwzięcie zgodnie z definicją w MSSF 3. W takich przypadkach

uprzednio posiadane udziały we wspólnym działaniu nie podlegają ponownej wycenie.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki.

   • MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego

Zmiany precyzują, że skutki podatkowe wynikające z wypłaty dywidend są bardziej bezpośrednio związane z przeszłymi transakcjami lub zdarzeniami,

które doprowadziły do uzyskania zysków podlegających podziałowi, niż z wypłatami na rzecz właścicieli. W związku z tym jednostka ujmuje skutki

podatkowe wypłaty dywidend w wyniku finansowym, innych całkowitych dochodach lub kapitale własnym w zależności od tego, gdzie jednostka ujęła te 

przeszłe transakcje lub zdarzenia.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki.

   • MSSF 3 Połączenia jednostek

Zmiany wyjaśniają, że gdy jednostka uzyskuje kontrolę nad jednostką, która jest wspólnym działaniem, stosuje wymogi dotyczące połączenia

jednostek realizowanego etapami, w tym dokonując ponownej wyceny uprzednio należących do niej udziałów we wspólnym działaniu według wartości

godziwej. W ten sposób jednostka przejmująca dokonuje ponownej wyceny wszystkich uprzednio należących do niej udziałów we wspólnym działaniu.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki.

   • MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne

W okresie od 01.01 do 30.06.2019 r. nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości, za wyjątkiem zmian wynikających z nowo wprowadzonego standardu

MSSF 16.

Zarząd Spółki potwierdza, że prezentowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki

oraz przepływy środków pieniężnych.

Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego śródrocznego skróconego 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" S.A. zostało zatwierdzone do publikacji przez

Zarząd pod datą 30 sierpnia 2019 roku.

STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości
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77,78% 100%

100% 100%

100% 100%

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

Przetwórstwo Tworzyw 
Sztucznych "Plast-Box" 

S.A.

Plast-Box Ukraina                
sp. z o.o.

Plast-Box Development    
sp. z o.o.

Plast-Box Apartments 
sp. z o.o.

Plast-Box East 
sp. z o.o.

Stark Partner sp. z o.o.

Stark Partner 
Nieruchomości sp. z o.o.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

od 01.04.2019     
do 30.06.2019

Przychody ze sprzedaży 111 869 84 613

niebadane

Przychody ze sprzedaży wyrobów 103 592 78 360

Wariant kalkulacyjny Nota
od 01.01.2019     
do 30.06.2019

od 01.01.2018     
do 30.06.2018

niebadane niebadane

Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 2 88 058 67 301
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 82 462 63 486

Przychody ze sprzedaży usług 264 396

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 8 013 5 857

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 23 811 17 312
Koszty sprzedaży 2 8 440 6 001

Koszt sprzedanych usług 162 23

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 5 434 3 792

Pozostałe przychody operacyjne 498 463

Pozostałe koszty operacyjne 687 650

Koszty ogólnego zarządu 2 8 745 8 529

Zysk (strata) ze sprzedaży 6 626 2 782

Koszty finansowe 3 1 963 751

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 484 2 919

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 437 2 595
Przychody finansowe 3 1 010 1 075417

1 170

2 601

część odroczona (184) (103)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 285 2 342

Podatek dochodowy 5 (1 199) (577)
część bieżąca 1 383 680

(772)
758

14

1 829

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -

Zysk (strata) netto 4 285 2 3421 829

- podmiotom nieposiadającym kontroli - -

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

Nota PLN / akcję PLN / akcję

Zysk (strata) netto, z tego przypadający: Nota 4 285 2 342

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 4 285 2 342

1 829

1 829

-

PLN / akcję

Edyta Badowska - Główny Księgowy Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

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

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

- podstawowy 4 0,10 0,06

Słupsk, 30 sierpnia 2019 roku 

0,04

od 01.04.2018     
do 30.06.2018

niebadane

44 467
41 228

338

2 901

35 954
34 234

22

1 698

8 513
3 038

4 374

1 101
302

330

1 073
762

385

1 450
(418)
303

115

1 032

-

1 032

1 032

1 032

-

PLN / akcję

0,02

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

za okres

Działalność kontynuowana

z działalności kontynuowanej

58 682
54 203

(111)

4 590

46 565
43 240

96

3 229

12 117
4 395

4 256

3 466
186

298

3 354
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.... .... .... .... .... ....

Zarząd 

Wyszczególnienie

za okres                      
od 01.01.2019              
do 30.06.2019

za okres                    
od 01.01.2018                
do 30.06.2018

niebadane niebadane 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 

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                                                            

Zysk (strata) netto za okres 4 285 2 342

Inne całkowite dochody 870 2 650

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

sprawozdawczych: - -

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - -

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 870 2 650

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - -

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - -

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

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 5 155 4 992

 - przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego 5 155 4 992

 - przypadające podmiotom nieposiadającym kontroli - -

Całkowite dochody jednostki dominującej ogółem za okres 5 155 4 992

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

0,12

Słupsk, 30 sierpnia 2019 roku 

Edyta Badowska - Główny Księgowy                          Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

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

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Całkowite dochody jednostki dominującej ogółem za okres na jedną akcję zwykłą 
(w zł) 0,12
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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 118 593 117 693
Wartości niematerialne 6 4 945 5 144

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

Aktywa Nota

na dzień
30.06.2019 31.12.2018

niebadane

Nieruchomości inwestycyjne 8 13 308 13 308

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1 136 1 136

Rzeczowe aktywa trwałe 7 66 686 95 703

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 30 139 -

Należności długoterminowe 10 10

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 369 2 392

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - -

Zapasy 10 37 854 38 206

Należności z tytułu dostaw i usług 11 48 065 35 254

AKTYWA OBROTOWE 98 906 84 294

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 11 - -

Pozostałe należności krótkoterminowe 11 3 056 3 382

Rozliczenia międzyokresowe 1 364 840

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 8 558 6 594

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 9 18

AKTYWA RAZEM 217 544 202 029

Pasywa Nota

na dzień
30.06.2019 31.12.2018

niebadane

KAPITAŁ WŁASNY 80 236 75 103
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 77 705 72 572

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (71) (49)

Kapitał podstawowy 14 41 941 41 941

Pozostały kapitał zapasowy 41 909 40 283

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (27 521) (28 391)

Niepodzielony wynik finansowy 17 162 16 861

Wynik finansowy roku obrotowego 4 285 1 927

Zobowiązania długoterminowe 44 608 43 804
Długoterminowe kredyty i pożyczki 20 20 646 20 553

Udziały niedające kontroli 2 531 2 531
ZOBOWIĄZANIA 137 308 126 926

Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 16 291 291

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 952 8 139

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 19 - 10 934

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 084 2 090

Zobowiązania z tytułu leasingu 11 793 -

Pochodne instrumenty finansowe 15 223 -

Zobowiązania krótkoterminowe 92 700 83 122
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 20 30 523 28 676

Rozliczenia międzyokresowe bierne 22 1 619 1 797

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 18 392 329

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 18 7 113 5 196

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 19 - 4 034

Zobowiązania z tytuły dostaw i usług 18 48 557 43 180

Zobowiązania z tytułu leasingu 3 844 -

Rezerwy krótkoterminowe 17 891 842

NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY 45 42

Edyta Badowska - Główny Księgowy Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

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

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

PASYWA RAZEM 217 544 202 029

Słupsk, 30 sierpnia 2019 roku 

Rozliczenia międzyokresowe bierne 18,22 1 380 865
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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

Zysk przed opodatkowaniem 5 484 2 919

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Nota

za okres
od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

niebadane niebadane 

Amortyzacja środków trwałych 6 447 4 368

Korekty: 8 314 4 886

Amortyzacja wartości niematerialnych 177 112

(Zysk) strata  z tytułu różnic kursowych (159) (271)

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 107 (7)

Koszty odsetek i dywidendy naliczone 1 742 684

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 13 798 7 805
Zmiana stanu zapasów 24 1 105 2 327

Zmiana stanu rezerw 24 106 (375)

Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych 24 (103) (24)

Zmiana stanu należności 24 (12 803) (5 706)

Zmiana stanu zobowiązań 24 7 868 3 029

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 9 971 7 056

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (12) (9)

Zapłacony podatek dochodowy (1 284) (436)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 687 6 620

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 295 2 866

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (4 248) (4 305)

Inne wydatki inwestycyjne - -

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (3 965) (1 446)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Otrzymane odsetki - 2

Nabycie akcji własnych - -

Inne wpływy finansowe - -

Inne wydatki finansowe - -

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 34 823 10 782

Odsetki zaplacone (1 741) (679)

Dywidendy wypłacone - (3 775)

Spłaty kredytów i pożyczek (32 948) (4 743)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (2 321) (2 314)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 6 594 1 391
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych (571) 183

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 187) (729)

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 535 4 445

Edyta Badowska - Główny Księgowy Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

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

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 13 8 558 6 019

Słupsk, 30 sierpnia 2019 roku 
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Akcje 
własne          

(-)

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Pozostały 
kapitał 

zapasowy

Niepodzielony 
wynik 

finansowy

- (49) 40 283 18 788
- - - -

- - - -

- (49) 40 283 18 788

(22)

1 626 (1 626)

- (22) 1 626 (1 626)

- -
-

-
- (71) 41 909 17 162

- 11 40 651 20 268
- - - -

- - - -

- 11 40 651 20 268

(368) (3 407)

(68)

-

- (68) (368) (3 407)

- - -
-

-
- (57) 40 283 16 861

Inne (68) (68)

Inne (22) (22)

-

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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

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

2 531 75 103
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - - -

Saldo na dzień 01.01.2019 roku 41 941 (28 391) 72 572

-

Saldo po zmianach 41 941 (28 391) - 72 572 2 531 75 103
Korekta błędu - - - -

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.06.2019 roku

- -

Utworzenie kapitału rezerwowego -

Dywidendy -

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -

(22)
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku 4 285 4 285 - 4 285

Razem transakcje z właścicielami - - - (22)

Inne całkowite dochody: - 870 - 870 870
- 870Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku 870 870

- 5 155

Saldo na dzień 30.06.2019 roku (niebadane) 41 941 (27 521) 4 285 77 705 2 531 80 236
Razem całkowite dochody 870 4 285 5 155

2 531 75 252
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - - -

Saldo na dzień 01.01.2018 roku 41 941 (30 150) - 72 721

-

Saldo po zmianach 41 941 (30 150) - 72 721 2 531 75 252
Korekta błędu - - - -

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.06.2018 roku

- (3 775)

Utworzenie kapitału rezerwowego

Dywidendy (3 775)

-Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -

(3 843)
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku 2 342 2 342 2 342

Razem transakcje z właścicielami - - - (3 843)

Inne całkowite dochody: - 2 650 - 2 650 - 2 650
- 2 650Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku 2 650 2 650

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Zarząd 

Słupsk, 30 sierpnia 2019 roku

Edyta Badowska - Główny Księgowy Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

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

- 4 992

Saldo na dzień 30.06.2018 roku (niebadane) 41 941 (27 500) 2 342 73 870 2 531 76 401
Razem całkowite dochody 2 650 2 342 4 992
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Wariant kalkulacyjny
Nota

od 01.01.2019        
do 30.06.2019

od 01.01.2018         
do 30.06.2018

niebadane niebadane 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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

niebadane

od 01.04.2019        
do 30.06.2019

od 01.04.2018         
do 30.06.2018

niebadane 

13 889 9 486

Przychody ze sprzedaży 78 753 72 376
Przychody ze sprzedaży wyrobów 64 058 62 552

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 12 670 8 576

Koszt własny sprzedaży 2 64 756 60 343
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 51 524 51 611

7 195

Koszty ogólnego zarządu 2 6 380 7 341

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 098 423

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 997 12 033
Koszty sprzedaży 2 4 519 4 269

6 883
2 276

3 263

1 344
Pozostałe przychody operacyjne 587 411

Pozostałe koszty operacyjne 461 502

235

164

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 097 153

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 224 332
Przychody finansowe 2 765 495

Koszty finansowe 1 892 674

1 415
2 685

1 118

2 982

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 826 147

Podatek dochodowy 4 (271) (6)
część bieżąca 349 107

(204)
147

57

2 778

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

Edyta Badowska - Główny Księgowy Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

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

Słupsk, 30 sierpnia 2019 roku

36 911
31 046

185

5 680

31 343
26 106

89

Działalność kontynuowana

31 963

368

7 892

40 223

33 340
25 895

250Koszt sprzedanych usług 562 156

Przychody ze sprzedaży usług 806 338

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

5 148

5 568
2 139

3 758

(329)
226

209

(312)
444

345

(213)
(39)
(80)

119

(252)

-

(252)

Działalność zaniechana

-Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -

Zysk (strata) netto 3 826 1472 778

część odroczona (78) (101)
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.... .... .... .... .... ....

Zarząd 

Wyszczególnienie
za okres                  

od 01.01.2019            
do 30.06.2019

za okres                  
od 01.01.2018        
do 30.06.2018

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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                                                                    

niebadane niebadane

Zysk (strata) netto za okres 3 826 147

Inne całkowite dochody 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - -

- -

-

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - -

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - -

-

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

sprawozdawczych: -

Przeszacowanie gruntów i budynków - -

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów -

-

-

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 3 826 147

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Słupsk, 30 sierpnia 2019 roku

                        Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

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

Edyta Badowska - Główny Księgowy

-

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 -

Inne całkowite dochody netto niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) 
w kolejnych okresach sprawozdawczych -
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8 74 246 74 246

Zobowiązania z tytułu leasingu

Zobowiązania z tytułu leasingu

18 673 -

3 155 -

niebadane

Pasywa Nota

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe I półrocze 2019 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)

42 427

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 35 306 -

na dzień
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień

30.06.2019

niebadane

Aktywa Nota 31.12.2018

AKTYWA TRWAŁE 148 564 138 531
Wartości niematerialne 5 1 105 1 246

Rzeczowe aktywa trwałe 6 36 843 61 971

Nieruchomości inwestycyjne

Udziały w jednostkach zależnych

1 022 1 026

AKTYWA OBROTOWE 65 591 55 029
Zapasy 10 18 941 19 291

Należności z tytułu dostaw i usług 11 32 958 26 209

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 11 - -

Pozostałe należności krótkoterminowe 11 5 253 3 507

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 558 502

Rozliczenia międzyokresowe 696 726

30.06.2019 31.12.2018

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 7 185 4 794

AKTYWA RAZEM 214 155 193 560

KAPITAŁ WŁASNY 91 465 87 639
Kapitał własny 91 465 87 639

Kapitał podstawowy 14 41 941 41 941

Pozostały kapitał zapasowy 45 144 43 518

Kapitał z aktualizacji wyceny (15) (15)

Akcje własne - -

Wynik finansowy roku obrotowego 3 826 1 626

Niepodzielony wynik finansowy 569 569

ZOBOWIĄZANIA 122 690 105 921
Zobowiązania długoterminowe 48 194 38 184

Długoterminowe kredyty i pożyczki 21 20 647 20 553

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 20 - 8 750

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 090 2 090

Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 17 227 227

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 953 5 034

Pochodne instrumenty finansowe 16 223 -

Rozliczenia międzyokresowe bierne 23 1 381 1 530

Zobowiązania krótkoterminowe 74 496 67 737
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 21 27 033 25 705

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 20 - 3 152

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 19 38 267 33 288

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 19 184 -

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 19 4 479 4 345

Rezerwy krótkoterminowe 18 647 759

Rozliczenia międzyokresowe bierne 19,23 731 488

PASYWA RAZEM 214 155 193 560

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

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

Słupsk, 30 sierpnia 2019 roku

Grzegorz Pawlak - Prezes ZarząduEdyta Badowska - Główny Księgowy
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe I półrocze 2019 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

Zysk przed opodatkowaniem 4 097 153

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Metoda pośrednia Nota

za okres
od 01.01.2019  
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

niebadane niebadane

Amortyzacja środków trwałych 4 454 3 908

Korekty: 3 221 4 369

Amortyzacja wartości niematerialnych 141 108

(Zysk) strata  z tytułu różnic kursowych (175) (249)

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 107 (4)

Koszty odsetek i dywidendy naliczone 1 458 606

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 7 318 4 522
Zmiana stanu zapasów 350 1 489

Naliczone dywidendy (2 764) -

Zmiana stanu rezerw (112) (371)

Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych 125 234

Zmiana stanu należności (6 749) (3 500)

Zmiana stanu zobowiązań 5 112 3 760

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 6 044 6 134

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Zapłacony podatek dochodowy (165) (189)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 879 5 945

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 294 2 837

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (2 598) (3 384)

Pożyczki udzielone (56) -

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (1 305) (547)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Otrzymane dywidendy 1 055 -

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (2 321) (2 314)

Odsetki zaplacone (1 458) (606)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 27 993 8 307

Spłaty kredytów i pożyczek (26 571) (2 118)

Dywidendy wypłacone - (3 775)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 12 4 794 814
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych 174 249

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 357) (506)

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 217 4 892

Edyta Badowska - Główny Księgowy Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 12 7 185 5 955

Słupsk, 30 sierpnia 2019 roku

…………………………………………. …………………………………………………….
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Akcje 
własne          

(-)

Pozostały 
kapitał 

zapasowy

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Niepodzielony 
wynik finansowy

- 43 518 (15) 2 195

- - - -

- - - -

- 43 518 (15) 2 195

-

-

1 626 (1 626)

- 1 626 - (1 626)

- - - -

- - - -

- 45 144 (15) 569

- 43 886 (15) 3 976

- - - -

- - - -

- 43 886 (15) 3 976

(368) (3 407)

- (368) - (3 407)

- - - -

- - - -

- 43 518 (15) 569

Pozostałe zmiany - -

Saldo na dzień 30.06.2019 roku niebadane 41 941 3 826 91 465 91 465

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych - -

Razem całkowite dochody - 3 826 3 826 3 826

Inne całkowite dochody: - - - -

Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku - -

Razem transakcje z właścicielami - - - -

Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku 3 826 3 826 3 826

Utworzenie kapitału rezerwowego

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał - - -

Nabycie akcji własnych - -

Dywidendy - - -

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) - -

Wycena opcji (program płatności akcjami) - -

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 30.06.2019 roku

Emisja akcji  - -

Korekta błędu - - - -

Saldo po zmianach 41 941 - 87 639 87 639

Saldo na dzień 01.01.2019 roku 41 941 - 87 639 87 639

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - -

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

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 

Wyszczególnienie Noty
Kapitał własny 

razemKapitał 
podstawowy

Wynik 
finansowy 

roku 
obrotowego

Razem

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

89 788

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - -

Saldo na dzień 01.01.2018 roku 41 941 - 89 788

-

Saldo po zmianach 41 941 - 89 788 89 788

Korekta błędu - - -

Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.01. do 30.06.2018 roku

(3 775)Dywidendy (3 775)

-

Korekta niepodzielonego wyniku finansowego

Razem transakcje z właścicielami - - (3 775)

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -

(3 775)

Pozostałe zmiany - -

Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku 147 147

147 147

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych -

Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku - -

147

-Inne całkowite dochody: - - -

-

Razem całkowite dochody - 147

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

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Zarząd 

Słupsk, 30 sierpnia 2019 roku

86 160Saldo na dzień 30.06.2018 roku niebadane 41 941 147 86 160

Edyta Badowska - Główny Księgowy Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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 Z UMÓW Z KLIENTAMI ORAZ SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2019 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:

1) według kryterium branżowego:

 - wiadra,

 - skrzynki,

 - inne wyroby z tworzyw sztucznych,

 - pozostałe,

2) 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 Jednostki Dominującej. Zarząd

Jednostki 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 rocznego 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

Jednostki Dominującej. 

Kryterium branżowe Wiadra Skrzynie
Inne wyroby z 

tworzyw 
sztucznych

Pozostałe Suma

za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku

Przychody od klientów zewnętrznych 75 637 4 432 23 523 8 277 111 869 

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   

Przychody ogółem 75 637 4 432 23 523 8 277 111 869 

Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów i usług 61 204 3 840 17 418 162 82 624 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -   -   -   5 434 5 434 

Koszty sprzedaży 4 436 367 1 932 1 705 8 440 

Koszty ogólnego zarządu 6 398 163 926 1 258 8 745 

Wynik operacyjny segmentu 3 599 62 3 247 (282) 6 626 

za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku

Przychody od klientów zewnętrznych 66 318 7 518 4 524 6 253 84 613 

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   

Przychody ogółem 66 318 7 518 4 524 6 253 84 613 

Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów i usług 54 425 5 513 3 521 50 63 509 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -   -   -   3 792 3 792 

Koszty sprzedaży 4 588 245 219 949 6 001 

Koszty ogólnego zarządu 7 274 929 103 223 8 529 

Wynik operacyjny segmentu 31 831 681 1 239 2 782 

Kryterium geograficznej lokalizacji klientów Polska
UE (oprócz 

Polski)
Europa 

Wschodnia
Pozostałe Suma

za okres od 01.01. do 30.06.2019 roku

Przychody od klientów zewnętrznych 49 883 34 589 26 946 451 111 869 

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   

Przychody ogółem 49 883 34 589 26 946 451 111 869 

Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów i usług 39 024 26 654 16 612 334 82 624 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 888 217 2 329 -   5 434 

Koszty sprzedaży 3 271 2 430 2 707 32 8 440 

Koszty ogólnego zarządu 4 260 3 338 1 102 45 8 745 

Wynik operacyjny segmentu 440 1 950 4 196 40 6 626 
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

Wyszczególnienie, rodzaj umowy

za okres

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 111 869 84 613
- cena stała 111 869 84 613

- cena oparta na cenie zmiennej - -

sprzedaż krajowa 49 883 33 031

w tym od jednostek powiązanych - -

sprzedaż eksportowa 27 397 21 284

w tym od jednostek powiązanych - -

sprzedaż wewnątrzwspólnotowa 34 589 30 298

w tym od jednostek powiązanych - -

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem: 8 013 5 857

- inne wyroby z tworzyw sztucznych 23 523 4 524

Wyszczególnienie, podział geograficzny

za okres

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 111 869 84 613

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem: 103 856 78 756
Przychody ze sprzedaży towarów 7 574 5 815

Tabela poniżej przedstawia przychody z tytułu umów z klientami w podziale na kategorie, które odzwierciedlają sposób, w jaki czynniki ekonomiczne wpływają na

charakter, kwotę, termin płatności oraz niepewność przychodów i przepływów pieniężnych:

Wyszczególnienie

za okres

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

Przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym: 103 592 78 360
- wiadra 75 637 66 318

- skrzynki 4 432 7 518

Przychody ze sprzedaży materiałów 439 42

Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 264 396
- odpady 14 10

- transport 28 5

- inne 222 381

za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku

Przychody od klientów zewnętrznych 33 031 30 298 20 948 336 84 613 

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   -   -   

Przychody ogółem 33 031 30 298 20 948 336 84 613 

Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów i usług 26 552 24 364 12 363 230 63 509 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 385 144 3 263 -   3 792 

Koszty sprzedaży 2 237 2 068 1 598 98 6 001 

Koszty ogólnego zarządu 4 090 3 478 916 45 8 529 

Wynik operacyjny segmentu (233) 244 2 808 (37) 2 782 

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 30.06.2019 od 01.01. do 30.06.2018

niebadane niebadane

Wynik operacyjny segmentów 6 626 2 782 

Korekty: -   -   

Korekty razem -   -   

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 498 463 

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (687) (650)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 437 2 595 

Przychody finansowe 1 010 1 075 

Koszty finansowe (-) (1 740) (751)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 707 2 919 
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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 2
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 

Wyszczególnienie

za okres
od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

niebadane

(6 001)

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (8 745)

17

g) pozostałe koszty rodzajowe

- sprzedaż dla dystrybutorów 40 337 34 765

Wyszczególnienie, termin przekazania

za okres

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 111 869 84 613
- w określonym terminie 111 869 84 613

- w miarę upływu czasu - -

Rozpoznawanie przychodów przez Spółkę nie jest oparte o istotne szacunki.

2 627 2 360 

Koszty według rodzaju, razem 99 792 77 853

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 111 869 84 613
- krótkoterminowa 111 869 84 613

- długoterminowa - -

Wyszczególnienie, kanały sprzedaży

za okres

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 111 869 84 613
- sprzedaż bezpośrednia 71 532 49 848

Wyszczególnienie, okres obowiązywania umowy

za okres

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

Dodatnie różnice kursowe 998 1 073

niebadane

Przychody finansowe 1 010 1 075
Odsetki 3 2

(63 509)

NOTA NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 

Wyszczególnienie

za okres
od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

niebadane

Szczegółowe omówienie kosztów zamieszczone zostało w punkcie 1.2 Sprawozdania Zarządu z działalności.

Koszty z tytułu odsetek kredytów i pożyczek 961 479

(8 529)

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 855 169

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (838)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (8 440)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (82 624)

e) wynagrodzenia 11 004 7 675 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 367 1 676 

c) usługi obce 9 062 8 562 

d) podatki i opłaty 508 389 

niebadane

a) amortyzacja 6 624 4 480 

b) zużycie materiałów i energii 67 600 52 711 

Koszty z tytułu odsetek leasingu 535 201

Inne 9 -

Koszty finansowe 1 963 751

Pozostałe koszty finansowe 197 71

Koszty dotyczące pochodnego instrumentu finansowego 223 -

Przychody (koszty) finansowe netto (953) 324

Odpis aktualizujący - -

Ujemne różnice kursowe 47 -
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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 zakończonym 30 czerwca 2019 roku Grupa Kapitałowa nie rozpoznała dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości aktywów niematerialnych (w

analogicznym okresie roku poprzedniego odpis aktualizujący nie był wykonywany).

Działalność kontynuowana

Zysk netto danego roku podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej 0,10 0,06

Wyłączenie straty na działalności zaniechanej

Zysk netto okresu danego roku dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy 4 285 2 342

Liczba wyemitowanych akcji

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

NOTA NR 4
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ 

Zyski

za okres

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

niebadane niebadane

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 roku Grupa Kapitałowa nie sprzedawała składników aktywów niematerialnych (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2018 roku: 0,00 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 roku Grupa Kapitałowa nie dokonywała likwidacji składników aktywów niematerialnych (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2018 roku: 0,00 tys. PLN).

Odpisy z tytułu utraty wartości

NOTA NR 6
WARTOŚCI NIEMATERIALNE 

Wartości niematerialne

Kupno i sprzedaż

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 roku Grupa Kapitałowa nabyła składniki aktywów niematerialnych o wartości 12 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2018 roku: 396 tys. PLN).

Zysk netto z działalności kontynuowanej, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej 0,10 0,06

NOTA NR 5
PODATEK DOCHODOWY 

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:

za okres

od 01.01.2019  
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

niebadane niebadane 

Podatek bieżący 1 383 680

Podatek odroczony -184 -103

Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku netto 577

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

od 01.01.2019  
do 30.06.2019

1 199

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 5 484 2 919

Podatek dochodowy według stawki 19% 1 042 555
Efekt podatkowy otrzymanych dywidend

Przychody/koszty trwale niestanowiące przychodów/kosztów podatkowych 239 117

 - PFRON 7 7

 - różnice kursowe 17 17

Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto, w tym z tytułu: - -

 - zabezpieczeń przepływów pieniężnych - -

 - zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia - -

za okres

Pozostałe -81 -95

Podatek dochodowy 1 199 577
Efektywna stawka podatkowa 22% 20%

 - reprezentacja 51 50

 - amortyzacja środków trwałych z dotacji 6 11

 - amortyzacja samochodu 5 5

 - pozostałe 153 27
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w skład nieruchomości inwestycyjnych wchodziły:

 - grunt zlokalizowany w miejscowości Machowinko, 

 - grunt zlokalizowany w miejscowości Wytowno, 

 - grunt zlokalizowany w miejscowości Karżcino.

Zgodnie z uchwałą nr 18/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej z dnia 29 marca 2010 roku Jednostka Dominująca ma plany zbyć
powyższe grunty. W roku 2019 Grupa uzyskała przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości w Machowinku i Wytownie.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Grupa Kapitałowa nie posiada jeszcze wiążącej oferty sprzedażowej i z związku z tym grunty nie są wykazane jako przeznaczone do

sprzedaży.

Odpisy z tytułu utraty wartości

W okresie zakończonym 30 czerwca 2019 roku Grupa Kapitałowa nie rozpoznała dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych (w analogicznym

okresie roku poprzedniego odpis aktualizujący nie był wykonywany).

NOTA NR 8
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 

NOTA NR 7
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

Kupno i sprzedaż

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 roku Grupa Kapitałowa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 4 248 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2018 roku: 4 305 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 roku Grupa Kapitałowa sprzedała składniki rzeczowych aktywów trwałych o wartości netto 99 tys. PLN (w

okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku: 3.150 tys. PLN) osiągając zysk netto na sprzedaży 116 tys. PLN (2018 rok: 4 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 roku Grupa Kapitałowa nie dokonywała likwidacji składników rzeczowych aktywów trwałych (w okresie 6

miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku: 0,00 tys. PLN).

Zmniejszenie z tytułu sprzedaży - -

Ze względu na polityczną i gospodarczą sytuację na Ukrainie, Grupa Kapitałowa przeprowadziła test na utratę wartości aktywów trwałych zlokalizowanych w Plast-Box

Ukraina sp. z o.o. Test nie wykazał konieczności dokonania odpisów.  

Do przeprowadzenia testu przyjęto następujące założenia:

- zastosowano metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych,

- na bazie 5-letnich prognoz finansowych,

- ujęto zdyskontowaną wartość rezydualną,

- zastosowano 15,53% stopę dyskonta.

Test na utratę wartości aktywów w spółce Plast-Box Ukraina sp. z o.o., będącej ośrodkiem wypracowującym środki pieniężne, wykazuje wrażliwość na zmiany dwóch

istotnych założeń przeprowadzonego testu, takich jak: (1) stopa dyskonta WACC o +0,5 p.p. do poziomu 16,03%; (2) zysk operacyjny (EBIT) minus (-) 5%.

W wariancie podwyższenia stopy dyskonta o 0,5 p.p. wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pieniężne, przy niezmienionych innych założeniach,

przewyższa jego wartość bilansową, co oznacza brak konieczności rozpoznania odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych spółki Plast-Box Ukraina sp. z o.o.. 

W wariancie obniżenia zysku operacyjnego EBIT o 5%, testując wrażliwość wartości użytkowej w całym okresie szczegółowej prognozy finansowej, oszacowano, że
ośrodek wypracowujący środki pieniężne, przy niezmienionych innych założeniach, przewyższa jego wartość bilansową, co oznacza brak konieczności rozpoznania

odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych spółki Plast-Box Ukraina sp. z o.o.

Test potwierdził brak konieczności utworzenia odpisu na utratę wartości środków trwałych w ukraińskiej spółce córce. Niemniej jednak działalność na Ukrainie

obarczona jest wyższym ryzykiem działalności, na co wskazuje zwiększona wrażliwość modelu na stopę dyskonta oraz spadek zysku na poziomie operacyjnym. 

Wartość środków trwałych zlokalizowanych w Plast-Box Ukraina sp. z o.o. na dzień 30.06.2019 roku wynosiła 137.554 tys. UAH tj. 19.629 tys. zł.

Inne zwiększenia, przeklasyfikowanie ze środków trwałych - -

Wartość na początek okresu 13 308 13 308
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej w ciągu okresu -

Zmiany wartości bilansowej w okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie

za okres
od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

niebadane niebadane

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

nieruchomości inwestycyjne w budowie -

Wartość na koniec okresu 13 308 13 308

Na datę 30 czerwca 2019 roku Grupa Kapitałowa dokonała analizy czynników wpływających na wartość nieruchomości inwestycyjnych wykazanych w bilansie.

Przeprowadzona analiza nie wykazała potrzeby dokonywania korekty wartości tych nieruchomości w stosunku do wartości wykazanej na datę 31 grudnia 2018 roku.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

Wyszczególnienie

na dzień

niebadane

Udziałowcy Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z 

o.o. na dzień 20.12.2018 roku, bedący Członkami Zarządu tych spółek na 

dzień 30.06.2019 roku*

2019    
niebadane

2 090 2 754

Udziałowcy Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z 

o.o. na dzień 20.12.2018 roku, bedący Członkami Zarządu tych spółek na 

dzień 30.06.2019 roku*
2018 2 090 2 754

Należności z tytułu dostaw i usług 48 065 35 254
- do 12 miesięcy 48 522 35 770

488 484

(457) (516)

- z tytułu podatku dochodowego - -

Odpisy aktualizujące wartość innych należności - -

- z tytułu innych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 2 568 2 898

- zaliczki na dostawy - -

Pozostałe należności 3 056 3 382

podmiot powiązany

Premie 
naliczone w 

okresie

Premie 
wypłacone w 

okresie 

Wynagrodzenia z 
tytułu świadczeń 
pracowniczych 

wypłacone  

Zobowiązania z 
tytuł świadczeń 

pracowniczych na 
dzień bilansowy

NOTA NR 9
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH 

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r. Dane

porównawcze prezentowane są w przypadku zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku, natomiast w przypadku wynagrodzeń za okres 6 miesięcy zakończony 30

czerwca 2018 roku.

niebadane

Rada Nadzorcza 2019 - - 55 -

Zarząd 2018 220 183 25

Zarząd 2019 154 47 121 25

Rada Nadzorcza 2018 - - 56 -

Zapasy ogółem brutto 38 135 38 549

Wyroby gotowe 21 312 22 299

Towary 2 644

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2019 31.12.2018

niebadane

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 

zobowiązania z tyt. nabycia 
jednostek zależnych

podmiot powiązany

długoterminowe krótkoterminowe

38 206

- odpis aktualizujący materiały 186 195

Za okres od 01.01. do 30.06.2019 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,

- odpis aktualizujący wyroby gotowe 95 148

1 872

Materiały 10 950 11 625

Produkcja w toku 3 229 2 753

- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań - 20 000

Zapasy ogółem netto

NOTA NR 11
NALEZNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 

37 854

30.06.2019 31.12.2018

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług

- inne

- część krótkoterminowa 51 121 38 636

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

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

6 tys. zł.  Kwota odpisów obciążyła rachunek zysków i strat.

Należności ogółem 51 121 38 636

*Wskazane wartości z tytułu nabycia jednostek zależnych są wartościami szacunkowymi i prezentowane są zgodnie z najlepszą, bieżącą wiedzą 

Zarządu Spółki.
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NOTA NR 15
INSTRUMENTY FINANSOWE

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianą stóp procentowych Grupa korzysta z transakcji typu swap na stopę procentową (IRS). 

Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane w wartości godziwej, zgodnie z hierarchią wartości. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy

ich wartość jest dodatnia, i jako zobowiązania – gdy ich wartość jest ujemna. Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie

spełniają zasad rachunkowości zabezpieczeń są bezpośrednio odnoszone na wynik finansowy netto roku obrotowego. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej

instrumenty finansowe prezentowane są jako pozycje krótkoterminowe lub długoterminowe z uwzględnieniem przewidywanego okresu realizacji aktywów i zobowiązań
zaklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu.

Wyszczególnienie

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

    NOTA NR 12

    ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

b) zmniejszenie (z tytułu) (66) (29)

  - rozwiązanie (66) (29)

a) zwiększenie (z tytułu) 6 67

  -utworzenie 6 67

Stan na początek okresu 516 381
Różnice kursowe z przeliczenia 1 2

od 01.01.2018    
do 30.06.2018

niebadane niebadane 

w walucie polskiej 1 547 98 

w walucie EUR 1 596 1 348 

NOTA NR 13
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
na dzień 30.06.2019 r. na dzień 30.06.2018 r.

niebadane niebadane 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 457 421
w tym odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług 457 421

a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 8 558 6 019 

rachunki bankowe 8 529 5 958 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem 8 558 6 019 

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych
od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

niebadane niebadane 

po przeliczeniu na zł 6 788 5 880 

pozostałe waluty w zł 223 41 

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 558 6 019 

NOTA NR 14
KAPITAŁ PODSTAWOWY

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2019 31.12.2018

niebadane

 - lokaty - -

środki pieniężne w kasie 29 61 

b) inne środki pieniężne, w tym: - -

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

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

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

Wartość nominalna akcji (PLN / akcję) 1,00 1,00
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 - Swap na stopę procentową (IRS) 30.06.2019 -            223 -            

W przypadku aktywów i zobowiązań posiadanych na koniec okresu sprawozdawczego i powtarzalnie wycenianych według wartości godziwej Grupa określa czy

nastąpiło przeniesienie między poziomami hierarchii wartości godziwej.

W okresie zakończonym dnia 30 czerwca 2019 roku, ani też w okresie zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku, nie miały miejsca przesunięcia między poziomem 1

a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, ani też żaden z instrumentów nie został przesunięty z/ do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.

• poziom 2 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, inne niż notowane ceny ujęte w ramach poziomu 1, obserwowalne na podstawie zmiennych

pochodzących z aktywnych rynków,

 •  poziom 3 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, nie ustalone w oparciu o zmienne pochodzące z aktywnych rynków

Poniższa tabela przedstawia poszczególne klasy aktywów i zobowiązań w podziale na poziomy hierarchii wartości godziwej, na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Data wyceny

Notowania z 

aktywnych 

rynków

(Poziom 1)

Istotne dane 

obserwowalne

(Poziom 2)

Istotne dane 

nieobserwowalne

(Poziom 3)

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej: -            223 -            

Pochodne instrumenty finansowe niewyznaczone w ramach powiązań
zabezpieczających, w tym:

-            223 -            

 - Swap na stopę procentową (IRS) 223 -            
Razem 223 -            

długoterminowe 223 -            
krótkoterminowe -            -            

Według oceny Grupy wartość godziwa instrumentu IRS nie odbiega istotnie od wartości bilansowych.

Wartość godziwa definiowana jest jako kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie wykonane,

pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi i niepowiązanymi stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których istnieje aktywny rynek, ich

wartość godziwą ustala się na podstawie parametrów pochodzących z aktywnego rynku (ceny sprzedaży i zakupu). W przypadku instrumentów finansowych, dla

których nie istnieje aktywny rynek, wartość godziwa ustalana jest na podstawie technik wyceny, przy czym jako dane wejściowe modelu w maksymalnym stopniu

wykorzystywane są zmienne pochodzące z aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.).

Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane przez Grupę w wartości godziwej, zakwalifikowane do określonego poziomu w hierarchii 

wartości godziwej:

•  poziom 1 – notowane ceny (bez dokonywania korekt) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów oraz zobowiązań, 

Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych wszystkich instrumentów finansowych Grupy, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i 

zobowiązań. 

(Wartość bilansowa) 30.06.2019 31.12.2018
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Pochodne instrumenty finansowe niewyznaczone w ramach powiązań 
zabezpieczających, w tym: 223 -            

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE 
NOTA NR 16

Rezerwy utworzone - -

Rezerwy wykorzystane - - -

Wyszczególnienie
Odprawy 

emerytalne
Nagrody 

jubileuszowe
Razem

Stan rezerw na 01.01.2019 roku 291 - 291

- rezerwy krótkoterminowe - - -

- rezerwy długoterminowe - -

Korekta z tytułu różnic kursowych netto z przeliczenia - - -

Stan rezerw na dzień 30.06.2019 roku (niebadane), w tym 291 - 291

Rezerwy rozwiązane - - -

Pozostałe zmiany stanu rezerw - - -

Pozostałe zmiany stanu rezerw - - -

Korekta z tytułu różnic kursowych netto z przeliczenia - - -

Rezerwy wykorzystane - - -

Rezerwy rozwiązane - - -

Stan rezerw na dzień 01.01.2018 roku 211 211
Rezerwy utworzone 16 - 16

Rezerwy Stark Partner sp. z o.o. na dzień połączenia 64 64

Stan rezerw na dzień 31.12.2018 roku 291 - 291

Efekt wyceny ujmowany jest w rachunku zysków i strat w pozycji koszty finansowe.
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351 183 83 842

Rezerwa na 
premię

Rezerwa na 
bonus

Pozostałe Razem

NOTA NR 17
POZOSTAŁE REZERWY 

- - - -

(351) (183) (432) (1 191)

485 102 653 1 240

Wyszczególnienie
Rezerwa na 

koszty 
finansowe 

Stan rezerw na 01.01.2019 roku 225
Rezerwy utworzone -

1 128

- 12

Stan rezerw na 01.01.2018 roku -

485 102 304 891

- - -

485 102 304 891
-

- - -

644 64 121 829

43 180
- do 12 miesięcy 48 557 43 180

NOTA NR 18
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2019 31.12.2018

niebadane

183 83 842

12

- - - -

- - - -

(644) (64) (439) (1 147)

- zaliczki na dostawy 42 9

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 1 325 678

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 7 113 5 196
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 392 329

115 159

Rozliczenia międzyokresowe bierne 1 380 865

- zobowiązania z tyt. nabycia jednostek zależnych 2 7542 754

- dotacje 355

1 541- zobowiązania z tyt. podatków (poza CIT) ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 770

NOTA NR 19

Zobowiązania ogółem 57 442 49 570

355

- niewykorzystane urlopy 1 025 510

- inne zobowiązania

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

Korekta z tytułu różnic kursowych netto z przeliczenia

Rezerwy wykorzystane (225)

Rezerwy rozwiązane

Korekta z tytułu różnic kursowych netto z przeliczenia - -

Rezerwy Stark Partner Sp. z o.o. na dzień połączenia -

Stan rezerw na dzień 30.06.2019 roku (niebadane) -
- rezerwy krótkoterminowe -

- rezerwy długoterminowe -

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2019 31.12.2018

niebadane

- część krótkoterminowa 57 442 49 570

351

20

- fundusze specjalne 107 55

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 48 557

- 20

183 369Rezerwy utworzone 225

Rezerwy wykorzystane -

Rezerwy rozwiązane -

Informacje prezentowane w części sprawozdania dotyczącego informacji ogólnych.

- -

Stan rezerw na dzień 31.12.2018 roku 225 351
Rezerwy Stark Partner Sp. z o.o. na dzień połączenia - -
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NOTA NR 21
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

Kredyty i pożyczki razem
51 169 49 229

Na dzień 31.12.2018 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Grupę kredytów wyniosły 49.229 tys. PLN. Na dzień 30.06.2019 roku była to kwota

51.169 tys. PLN. Wydatki z tytułu spłaty kredytów wyniosły 32.947 tys. PLN, wpływy 34.823 tys. PLN.

Pożyczki
- -

Oprocentowanie kredytów ustalone jest na warunkach rynkowych.

f) mBank SA 

h) mBank SA 1 909 -

17 339 18 672

g) Raiffeisen Bank Polska SA - 9 979

j) ING BANK ŚLĄSKI S.A.

k) ING BANK ŚLĄSKI S.A.

1 604

Jednostki powiązane nie udzielały poręczeń i gwarancji.

2 349

NOTA NR 20

a) mBank SA - 580

Kredyty
51 169

b) mBank SA - 3 000

c) mBank SA 21 830

Wyszczególnienie

Kwota
zobowiązania na 
dzień 30.06.2019

KREDYTY I POŻYCZKI

h) Raiffeisen Bank Polska SA 

i) CZF PAT KREDOBANK 

4 000

1 195

e) mBank SA - 1 286

49 229

172

-

1 581

-

-

g) mBank SA 6 738 -

h) mBank SA 1 772 -

d) mBank SA - 6 392

Kwota
zobowiązania na 
dzień 31.12.2018

niebadane
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ZMIANA SZACUNKÓW I KOREKTY BŁĘDÓW

W okresach porównywalnych nie dokonywano zmiany szacunków i korekt błędów.

NOTA NR 22
OTRZYMANE DOTACJE

NOTA NR 23

NOTA NR 24
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

Zmiana stanu należności wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej -12 502 -8 149

Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych -12 803 -5 706

Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych 1 105 2 327

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań 134 2 020

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

rachunku przepływów pieniężnych.

od 01.01.2019              do 

30.06.2019

od 01.01.2018              do 

30.06.2018

Zmiana stanu zapasów wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej 352 134

korekta - zapas w drodze Plast-Box Ukraina sp. z o.o., Plast-Box East sp. z o.o. -887

1. Spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. uzyskała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacje w ramach działania 4.4 Nowe

inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2007/2013 na sfinansowanie zakupu środków trwałych. Korzyść z tytułu dotacji ujmowana jest przez okres amortyzacji środków trwałych tj. 15,5 roku.

173

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: 5.101 tys. PLN. Wartość dotacji pozostającej do rozliczenia na dzień 30.06.2019 roku 1.852 tys. PLN. Wartość prezentowana w krótkoterminowych

rozliczeniach międzyokresowych wynosi 319 tys. PLN, wartość prezenowana w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych wynosi 1.533 tys. PLN.

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań, dywidenda -574 -2 528

Zmiana stanu rezerw wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej 49 -376

Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych 7 868 3 029

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań 301 2 443

Zmiana stanu zobowiązań wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej 7 294 5 557

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań -84 2

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej -187 -26

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych -103 -24

Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów pieniężnych 106 -375

różnica - różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań -57 1

2. Spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. uzyskała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacje w ramach działania 8.2 Wspieranie

wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka 2007/2013 na sfinansowanie zakupu środków trwałych. Korzyść z tytułu dotacji ujmowana jest przez okres amortyzacji środków trwałych tj.

10 lat.

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 30.06.2019 roku 122 tys.

PLN. Wartość prezentowana w krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych wynosi 36 tys. PLN, wartość prezenowana w długoterminowych rozliczeniach

międzyokresowych wynosi 86 tys. PLN.
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-

-

NOTA NR 26
DYWIDENDY ZAPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonywała wypłat dywidendy.

NOTA NR 28
WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO

NOTA NR 27
ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, tj. do dnia 30 sierpnia 2019 roku nie wystapiły zdarzenia, które nie zostały a

powinny być ujęte w sprawozdaniu.

NOTA NR 25
SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

W działalności Grupy Kapitałowej w niewielkim stopniu występuje zjawisko sezonowości. Grupa zazwyczaj osiąga wyższe przychody ze sprzedaży w drugim i trzecim

kwartale każdego roku obrotowego. Przychody w tych kwartałach w 2018 roku stanowiły około 53% przychodów rocznych Grupy. 

W I półroczu 2019 roku obserwowany jest podobny trend, przychody w drugim kwartale były wyższe o 10,3% w porównaniu do osiągniętych w I kwartale bieżącego

roku.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 437 2 595 1 501 612 

Zysk (strata) brutto 5 484 2 919 1 279 689 

niebadane

Przychody ze sprzedaży 111 869 84 613 26 089 19 958 

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 i poprzedni okres sprawozdawczy przeliczono

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł w

I półroczu 2019 roku 1 EURO = 4,2880  zł (w I półroczu 2018 roku 1 EURO = 4,2395 zł).

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

poprzedniego okresu. Kurs ten wynosił na dzień 30.06.2019 roku 1 EURO = 4,2520  zł (na dzień 31.12.2018 roku 1 EURO = 4,3000 zł).

Wyszczególnienie

 PLN EUR

30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (3 965) (1 446) (925) (341)

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (2 187) (729) (510) (172)

Zysk (strata) netto 4 285 2 342 999 552 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 8 687 6 620 2 026 1 562 

niebadane niebadane

Aktywa razem 217 544 202 029 51 163 46 983 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 535 4 445 591 1 048 

Wyszczególnienie
30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Kapitał własny 80 236 75 103 18 870 17 466 

Kapitał zakładowy 41 941 41 941 9 864 9 754 

Zobowiązania długoterminowe 44 608 43 804 10 491 10 187 

Zobowiązania krótkoterminowe 92 700 83 122 21 802 19 331 

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0,10 0,06 0,02 0,01

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

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

30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,91 1,79 0,45 0,42
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72 376

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 78 753 72 376
- krótkoterminowa 78 753 72 376

- długoterminowa - -

- w miarę upływu czasu - -

Rozpoznawanie przychodów przez Spółkę nie jest oparte o istotne szacunki.

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 78 753 72 376
- sprzedaż bezpośrednia 38 416 37 611

- sprzedaż dla dystrybutorów 40 337 34 765

Wyszczególnienie, termin przekazania

za okres

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 78 753 72 376
- w określonym terminie 78 753

Wyszczególnienie, kanały sprzedaży

za okres

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

sprzedaż eksportowa 12 928 10 298

w tym od jednostek powiązanych 12 478 9 849

sprzedaż wewnątrzwspólnotowa 33 141 29 632

w tym od jednostek powiązanych - -

Wyszczególnienie, rodzaj umowy

za okres

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 78 753 72 376
- cena stała 78 753 72 376

- cena oparta na cenie zmiennej - -

Wyszczególnienie, okres obowiązywania umowy

za okres

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem: 13 889 9 486

Wyszczególnienie, podział geograficzny

za okres

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 78 753 72 376
sprzedaż krajowa 32 684 32 446

w tym od jednostek powiązanych 2 540 -

w tym od jednostek powiązanych 13 408 8 823

1 026

Tabela poniżej przedstawia przychody z tytułu umów z klientami w podziale na kategorie, które odzwierciedlają sposób, w jaki czynniki ekonomiczne wpływają na charakter,

kwotę, termin płatności oraz niepewność przychodów i przepływów pieniężnych:

Wyszczególnienie

za okres

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

Przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym: 64 058 62 552
- wiadra 64 043 56 199

- skrzynki - 4 516

- inne wyroby z tworzyw sztucznych 15 1 837

Przychody ze sprzedaży towarów 156 334

Przychody ze sprzedaży materiałów 13 733 9 152

Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 806 338
- dzierżawa 369 218

- odpady 14 10

- transport 28 5

- inne 395 105

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem: 64 864 62 890
w tym od jednostek powiązanych 1 610

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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 Z UMÓW Z KLIENTAMI ORAZ SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2019 ROKU
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Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

niebadane niebadane

147

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

0,09 0,00

41 941 035 41 941 035

Liczba wyemitowanych akcji

niebadane niebadane 

6
4%

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
za okres:

e) wynagrodzenia

Podatek dochodowy
Efektywna stawka podatkowa

1 375 1 462 

za okres

od 01.01.2019  
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ

(4 519) (4 269)

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (6 380)

3 826

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

Zysk netto danego roku podlegający podziałowi między akcjonariuszy 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (1 325) (160)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (838) 17

6 282 6 636 

6 752 7 580 

d) podatki i opłaty 115 

NOTA NR 2

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

164 

a) amortyzacja 4 595 4 016 

b) zużycie materiałów i energii 45 309 

niebadane niebadane 

Wyszczególnienie
od 01.01.2018 
do 30.06.2018

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

za okres

(51 767)

(7 341)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (52 086)

c) usługi obce

g) pozostałe koszty rodzajowe 720 860 

Koszty według rodzaju, razem 65 148 63 520

W I półroczu 2019 roku suma kosztów ogółem była wyższa o 1.628 tys. PLN (2,5%) od kosztów poniesionych w porównywanym okresie w 2018 roku.

Szczegółowe omówienie kosztów zamieszczone zostało w Sprawozdaniu Zarządu z działalności.

NOTA NR 3

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)

Zyski
od 01.01.2019  
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

42 802 

NOTA NR 4
PODATEK DOCHODOWY

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:

271
7%

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

Działalność kontynuowana

Podatek dochodowy według stawki 19% 778 29
Efekt podatkowy otrzymanych dywidend

za okres

od 01.01.2019  
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

90 94

 - PFRON 7 7

Podatek bieżący 349 107

Podatek odroczony -78 -101

Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku netto 271 6
Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto, w tym z tytułu: - -

 - zabezpieczeń przepływów pieniężnych - -

 - zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia - -

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 4 097 153

Przychody/koszty trwale niestanowiące przychodów/kosztów podatkowych

 - różnice kursowe 17 17

 - reprezentacja 51 50

 - amortyzacja środków trwałych z dotacji 6 11

 - amortyzacja samochodu 5 5

 - pozostałe 4 4

 - dywidendy otrzymane 0 0

 - dywidendy - rezerwa -516 -77

 - koszty transakcyjne stanowiące wartość udziałów 0 0

Pozostałe -81 -40
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

31.12.2018

Udziały w jednostkach zależnych 74 246 74 246 
- udziały w "Plast-Box Development" 9 457 9 457 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE

42 42

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 roku Spółka nie dokonywała likwidacji składników aktywów niematerialnych (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30

czerwca 2018 roku: 0,00 tys. PLN).

NOTA NR 5

od 01.01.2018 
do 31.12.2018

Wartość na początek okresu

9 050 9 050 

Aktywa finansowe dostępne do obrotu -   -   

Wartości niematerialne

Kupno i sprzedaż

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 roku Spółka nie nabywała składników aktywów niematerialnych (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018

roku wartość nabycia wynosiła 386 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 roku Spółka nie sprzedawała składników aktywów niematerialnych (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca

2018 roku: 0,00 tys. PLN).

Odpisy z tytułu utraty wartości

Wyszczególnienie

- udziały w "Plast-Box Ukraina"

niebadane

Według oceny Zarządu aktualne wartości godziwe nie odbiegają istotnie od wartości bilansowej.

- weksle -   -   

NOTA NR 8
INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH 

na dzień

30.06.2019

niebadane

Wyszczególnienie

- udziały w "Plast-Box Apartments"

- udziały w "Plast-Box East" 2 2 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 roku Spółka nie dokonywała likwidacji składników rzeczowych aktywów trwałych (w okresie 6 miesięcy zakończonym

30 czerwca 2018 roku: 0,00 tys. PLN).

W okresie zakończonym 30 czerwca 2019 roku Spółka nie rozpoznała dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości składników aktywów niematerialnych (w analogicznym

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

NOTA NR 6
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Kupno i sprzedaż

32 843 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 roku Spółka nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 2 598 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 

2018 roku: 3 384 tys. PLN).

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 roku Spółka sprzedała składniki rzeczowych aktywów trwałych o wartości netto 99 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy

zakończonym 30 czerwca 2018 roku: 3.150 tys. PLN) osiągając zysk netto na sprzedaży 116 tys. PLN (2018 rok: 4 tys. PLN).

Odpisy z tytułu utraty wartości

W okresie zakończonym 30 czerwca 2019 roku Spółka nie rozpoznała dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych (w analogicznym okresie roku

poprzedniego dodatkowy odpis aktualizujący wynosił 0,00 tys. PLN). 

32 843 

Wartość na koniec okresu

NOTA NR 7
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

za okres
od 01.01.2019  
do 30.06.2019

Ze względu na wciąż, nie do końca unormowaną sytuację polityczną i ekonomiczną (uzasadnione przesłanki) na Ukrainie spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-

Box" S.A. sporządziła test na utratę wartości udziałów w spółce "Plast-Box Ukraina" sp. z o.o. na datę bilansową 30.06.2019 r. Do przeprowadzenia testu przyjęto

następujące założenia:

- zastosowano metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych,

- na bazie 5-letnich prognoz finansowych,

- ujęto zdyskontowaną wartość rezydualną,

- zastosowano 15,53% stopę dyskonta.

Test na trwałą utratę wartości udziałów w spółce Plast-Box Ukraina sp. z o.o., będącej ośrodkiem wypracowującym środki pieniężne, wykazuje wrażliwość na zmiany dwóch

istotnych założeń przeprowadzonego testu, takich jak: (1) stopa dyskonta WACC o +0,5 p.p.% do poziomu 16,03%; (2) zysk operacyjny (EBIT) minus (-) 5%.

W wariancie podwyższenia stopy dyskonta o 0,5 p.p.% wartość odzyskiwalna udziałów, przy niezmienionych innych założeniach, przewyższa ich wartość bilansową, co

oznacza brak konieczności rozpoznania odpisu z tytułu utraty wartości udziałów spółki Plast-Box Ukraina sp. z o.o.

42 42

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

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

- udziały w "Stark Partner" i "Stark Partner Nieruchomości" 22 894 22 894 
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"Plast-Box Apartments" sp. z o.o. 2018 355 -

2019 372 28"Plast-Box Apartments" sp. z o.o.

2019 - - 55

podmiot powiązany

niebadane

Premie 
naliczone w 

okresie

Premie 
wypłacone w 
okresie netto

Wynagrodzenia z 
tytułu świadczeń 
pracowniczych 

wypłacone netto

podmiot powiązany

zobowiązania z tyt. nabycia 
jednostek zależnych

długoterminowe krótkoterminowe

Udziałowcy Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. 

na dzień 20.12.2018 roku, bedący Członkami Zarządu tych spółek na dzień 

30.06.2019 roku*

2019    
niebadane

2 090 2 754

Udziałowcy Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. 

na dzień 20.12.2018 roku, bedący Członkami Zarządu tych spółek na dzień 

30.06.2019 roku*
2018 2 090 2 754

"Plast-Box Ukraina" sp. z o.o. 2019 275 12 390 277 8 291

25

Rada Nadzorcza 2018

Zobowiązania z 
tytuł świadczeń 

pracowniczych na 
dzień bilansowy 

brutto

- - 56 -

183220

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

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r. Dane

porównawcze prezentowane są w przypadku należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku, natomiast w przypadku zakupów, sprzedaży i wynagrodzeń za okres 6

miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku.

Należności od 
podmiotów 

powiązanych

Zarząd 2019 154 47 121 25

Zarząd 2018 -

"Plast-Box Development" sp. z o.o. 2018

podmiot powiązany

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych

"Stark Partner" sp. z o.o. 2018

2018 307 9 849 156

Sprzedaż 
podmiotom 
powiązanym

Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych

niebadane

"Stark Partner Nieruchomości" sp. z o.o. 2019 3

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

2019 2 537

NOTA NR 9
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

3

"Stark Partner Nieruchomości" sp. z o.o. 2018

49

"Stark Partner" sp. z o.o.

2019

Rada Nadzorcza -

W wariancie obniżenia zysku operacyjnego EBIT o 5%, testując wrażliwość wartości użytkowej w całym okresie szczegółowej prognozy finansowej, oszacowano, że
wartość udziałów, przy niezmienionych innych założeniach, przewyższa ich wartość bilansową, co oznacza brak konieczności rozpoznania odpisu z tytułu utraty wartości

udziałów spółki Plast-Box Ukraina sp. z o.o.

Test potwierdził brak konieczności utworzenia odpisu na utratę wartości udziałów w ukraińskiej spółce córce. Niemniej jednak działalność na Ukrainie obarczona jest

wyższym ryzykiem działalności, na co wskazuje zwiększona wrażliwość modelu na stopę dyskonta oraz spadek zysku na poziomie operacyjnym. 

Na dzień bilansowy 30.06.2019 roku Zarząd dokonał analizy operatów szacunkowych nieruchomości posiadanych przez "Plast-Box Development" sp. z o.o. sporządzonych

według stanu na dzień 31.12.2018 roku. W ocenie Zarządu w okresie od 31 grudnia 2018 do 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które mogłyby

sugerować utratę wartości tych nieruchomości, ani wartości udziałów w spółce "Plast-Box Development" sp. z o.o. z tego tytułu. 

W celu zweryfikowania wartości aktywów w spółce zależnej "Plast-Box Apartments" sp. z o.o., na dzień 31.12.2018 r. zlecono wycenę posiadanych przez nią nieruchomości.

Wycena biegłego rzeczoznawcy wskazuje, iż nie ma żadnych podstaw utraty wartości udziałów w tym podmiocie. Nie wykonywano więc testu na utratę wartości udziałów. W

ocenie Zarządu w okresie od 31 grudnia 2018 do 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które mogłyby sugerować utratę wartości tych nieruchomości

ani wartości udziałów z tego tytułu.

"Plast-Box East" sp. z o.o. 2018

"Plast-Box East" sp. z o.o. 2019 88 132

7 466

*Wskazane wartości z tytułu nabycia jednostek zależnych są wartościami szacunkowymi i prezentowane są zgodnie z najlepszą, bieżącą wiedzą 

Zarządu Spółki.

1 478
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

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

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

Pozostałe należności sporne stanowią kwotę 425 tys. PLN. Na te należności zostały utworzone w latach ubiegłych odpisy aktualizujące w wysokości 485 tys. PLN. 

a) zwiększenie (z tytułu) - 54

  -utworzenie - 54

b) zmniejszenie (z tytułu) (60) (12)

  - rozwiązanie (60) (12)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 425 410
w tym odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług 425 410

Należności ogółem 38 211 29 716
- część długoterminowa

- część krótkoterminowa 38 211 29 716

    NOTA NR 12

    ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

Wyszczególnienie

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018

niebadane niebadane 

Stan na początek okresu 485 368

- z tytułu innych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 2 392 2 324

- dywidendy 2 766 1 003

- inne 95 180

Należności z tytułu dostaw i usług 32 958 26 209
- do 12 miesięcy 33 383 26 694

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (425) (485)

Pozostałe należności 5 253 3 507
- z tytułu podatku dochodowego - -

Zapasy ogółem brutto 19 217 19 634
- odpis aktualizujący materiały 181

NOTA NR 10
ZAPASY

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2019 31.12.2018

niebadane

Materiały 5 146

2 026

6 933

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

jednostki zależne:

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

Towary 119

- "Plast-Box East" sp. z o.o.

95

- "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).

Produkcja w toku 2 417

95 148

Zapasy ogółem netto 18 941 19 291
- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań - 19 291

Za okres od 01.01. do 30.06.2019 r. Spółka nie posiada informacji o:

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

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

handlowych.

195

Wyroby gotowe 11 535 10 580

- "Stark Partner" sp. z o.o.

- "Stark Partner Nieruchomości" sp. z o.o.

Wyszczególnienie

na dzień
30.06.2019 31.12.2018

niebadane

NOTA NR 11
NALEZNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

- odpis aktualizujący wyroby gotowe
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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 16
INSTRUMENTY FINANSOWE

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianą stóp procentowych Spółka korzysta z transakcji typu swap na stopę procentową (IRS). 

Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane w wartości godziwej, zgodnie z hierarchią wartości. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich

wartość jest dodatnia, i jako zobowiązania – gdy ich wartość jest ujemna. Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają zasad

rachunkowości zabezpieczeń są bezpośrednio odnoszone na wynik finansowy netto roku obrotowego. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej instrumenty finansowe

prezentowane są jako pozycje krótkoterminowe lub długoterminowe z uwzględnieniem przewidywanego okresu realizacji aktywów i zobowiązań zaklasyfikowanych jako

przeznaczone do obrotu.

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 roku oraz 30 czerwca 2018 roku nie miały miejsca emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych.

  - umorzenie akcji własnych - -

Kapitał podstawowy na koniec okresu 41 941 41 941

od 01.01.2019 
do 30.06.2019

od 01.01.2018 
do 30.06.2018Wyszczególnienie

niebadane niebadane

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

- -

Zmniejszenia kapitału podstawowego w okresie - -

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 

za okres

 - lokaty - -

 - inne, w tym środki pieniężne w drodze - -

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 185 5 955 

NOTA NR 14
KAPITAŁ PODSTAWOWY 

na dzień
30.06.2019 31.12.2018

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

Wyszczególnienie
niebadane

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, 

razem
7 185 5 955

od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 7 185 5 955 

rachunki bankowe 7 162 5 894 

środki pieniężne w kasie 23 61 

b) inne środki pieniężne, w tym: - -

niebadane niebadane 

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

po przeliczeniu na zł 6 717 5 873

w walucie USD - -

po przeliczeniu na zł - -

NOTA NR 13
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 

na dzień 30.06.2019 na dzień 30.06.2018

w walucie polskiej 468 82

w walucie EUR 1 580 1 346

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

niebadane niebadane 
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Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku wraz z raportem niezależnego 
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Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Data wyceny

Notowania z 

aktywnych 

rynków

(Poziom 1)

Istotne dane 

obserwowalne

(Poziom 2)

Istotne dane 

nieobserwowalne

(Poziom 3)

-            

-            

-            

223

223

223

W przypadku aktywów i zobowiązań posiadanych na koniec okresu sprawozdawczego i powtarzalnie wycenianych według wartości godziwej Spółka określa czy nastąpiło

przeniesienie między poziomami hierarchii wartości godziwej.

W okresie zakończonym dnia 30 czerwca 2019 roku, ani też w okresie zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku, nie miały miejsca przesunięcia między poziomem 1 a

poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, ani też żaden z instrumentów nie został przesunięty z/ do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej: -            

Pochodne instrumenty finansowe niewyznaczone w ramach powiązań zabezpieczających, w

tym:
-            

 - Swap na stopę procentową (IRS) 30.06.2019 -            

-            

Według oceny Spółki wartość godziwa instrumentu IRS nie odbiega istotnie od wartości bilansowych.

Wartość godziwa definiowana jest jako kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie wykonane, pomiędzy

dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi i niepowiązanymi stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których istnieje aktywny rynek, ich wartość godziwą
ustala się na podstawie parametrów pochodzących z aktywnego rynku (ceny sprzedaży i zakupu). W przypadku instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny

rynek, wartość godziwa ustalana jest na podstawie technik wyceny, przy czym jako dane wejściowe modelu w maksymalnym stopniu wykorzystywane są zmienne

pochodzące z aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.).

Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane przez Spółkę w wartości godziwej, zakwalifikowane do określonego poziomu w hierarchii 

wartości godziwej:

•  poziom 1 – notowane ceny (bez dokonywania korekt) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów oraz zobowiązań, 

• poziom 2 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, inne niż notowane ceny ujęte w ramach poziomu 1, obserwowalne na podstawie zmiennych pochodzących

z aktywnych rynków,

 •  poziom 3 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, nie ustalone w oparciu o zmienne pochodzące z aktywnych rynków

Poniższa tabela przedstawia poszczególne klasy aktywów i zobowiązań w podziale na poziomy hierarchii wartości godziwej, na dzień 30 czerwca 2019 roku.

30.06.2019 31.12.2018

223
223
223

-            
-            
-            

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Pochodne instrumenty finansowe niewyznaczone w ramach powiązań 

zabezpieczających, w tym:

 - Swap na stopę procentową (IRS)

Razem

Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych wszystkich instrumentów finansowych Spółki, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i 

zobowiązań. 

(Wartość bilansowa)

długoterminowe

krótkoterminowe -            

- 16

Rezerwy rozwiązane - - -

Stan rezerw na dzień 31.12.2018 roku dane przekształcone 227

Stan rezerw na dzień 30.06.2019 roku (niebadane), w tym 227 - 227

- 227

- rezerwy krótkoterminowe - - -

- rezerwy długoterminowe 227 - 227

Stan rezerw na dzień 01.01.2018 roku dane przekształcone 211 211
Rezerwy utworzone 16

Wyszczególnienie
Odprawy 

emerytalne
Nagrody 

jubileuszowe
Razem

Stan rezerw na dzień 01.01.2019 roku dane przekształcone 227 227
Rezerwy utworzone - -

NOTA NR 17
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE

223 -            

Efekt finansowy ujmowany jest w rachunku zysków i strat w pozycji koszty finansowe.
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Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 184 -
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 479 4 345

NOTA NR 20
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

Zobowiązania ogółem 43 661 38 121

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

Rozliczenia międzyokresowe bierne 731
- dotacje 294

43 661 38 121

Informacje prezentowane w części sprawozdania dotyczącego informacji ogólnych.

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 742 668

(64) - (708)

- -

- inne zobowiązania  53 98

351 183 - 759

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
na dzień

- część krótkoterminowa

294

- zobowiązania z tyt. ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 930 825

- dywidenda

488

- zobowiązania z tyt. nabycia jednostek zależnych 2 754 2 754

38 267 33 288

- - - -

- - - -

niebadane

Wyszczególnienie

38 267 33 288
- do 12 miesięcy

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:

31.12.2018

- - - -

482 102 63 647

- - - -

Pozostałe zmiany stanu rezerw -

Stan rezerw na dzień 30.06.2019 roku (niebadane) - 482

482 102 63 647

(351) (183) - (759)

- - - -

NOTA NR 18

Rezerwa na 
premię

Rezerwa na 
bonus

Pozostałe Razem

351 183 - 759

POZOSTAŁE REZERWY 

Wyszczególnienie
Rezerwa na 

koszty 
finansowe

Stan rezerw na 01.01.2019 roku 225

194- niewykorzystane urlopy 437

102 63 647

644 64 - 708
351 183 - 759

(644)

Rezerwy rozwiązane

NOTA NR 19

30.06.2019

Rezerwy utworzone

Rezerwy wykorzystane (225)

- rezerwy krótkoterminowe -

- rezerwy długoterminowe -

Stan rezerw na 01.01.2018 roku -
Rezerwy utworzone 225

Rezerwy wykorzystane -

Rezerwy rozwiązane -

Pozostałe zmiany stanu rezerw -

Stan rezerw na dzień 31.12.2018 roku dane przekształcone 225
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Oprocentowanie kredytów ustalone jest na warunkach rynkowych.

b) mBank SA -

Na dzień 31.12.2018 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Spółkę kredytów wyniosły 46.258 tys. PLN. Na dzień 30.06.2019 roku była to kwota 47.680

tys. PLN. Wydatki z tytułu spłaty kredytów wyniosły 26.571 tys. PLN, wpływy 27.993 tys. PLN.

c) mBank SA 21 830 2 349

Pożyczki
-

niebadane

Kwota
zobowiązania na 
dzień 30.06.2019

Kwota
zobowiązania na 
dzień 31.12.2018

Kredyty
47 680 46 258

Kredyty i pożyczki razem
47 680 46 258

-

Wyszczególnienie

3 000

NOTA NR 21
KREDYTY I POŻYCZKI 

a) mBank SA - 580

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie była stroną zobowiązań warunkowych.

NOTA NR 23
OTRZYMANE DOTACJE

d) mBank SA - 6 392

NOTA NR 22
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 

i) Raiffeisen Bank Polska SA - 9 979

j) Raiffeisen Bank Polska SA - 4 000

e) mBank SA - 1 286

f) mBank SA 

1. Spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. uzyskała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacje w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o

wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007/2013 na

sfinansowanie zakupu środków trwałych. Korzyść z tytułu dotacji ujmowana jest przez okres amortyzacji środków trwałych tj. 15,5 roku.

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: 5.101 tys. PLN. Wartość dotacji pozostającej do rozliczenia na dzień 30.06.2019 roku 1.554 tys. PLN. Wartość prezentowana w krótkoterminowych

rozliczeniach międzyokresowych wynosi 258 tys. PLN, wartość prezenowana w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych wynosi 1.296 tys. PLN.

2. Spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. uzyskała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacje w ramach działania 8.2 Wspieranie

wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka 2007/2013 na sfinansowanie zakupu środków trwałych. Korzyść z tytułu dotacji ujmowana jest przez okres amortyzacji środków trwałych tj. 10 lat.

17 339 18 672

g) mBank SA 

h) mBank SA 

6 738

1 773

-

-
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Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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)

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI - BRANŻOWE I GEOGRAFICZNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2019 ROKU

Nota zamieszczona w sprawozdaniu skonsolidowanym za I półrocze 2019 roku.

Pozostałe noty zamieszczone zostały w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, tj. do dnia 30 sierpnia 2019 roku nie wystapiły zdarzenia, które nie zostały a powinny być
ujęte w sprawozdaniu.

NOTA NR 28

NOTA NR 27
ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

ZMIANA SZACUNKÓW I KOREKTY BŁĘDÓW

W okresach porównywalnych nie dokonywano zmiany szacunków i korekt błędów.

NOTA NR 24

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonywała wypłat dywidendy.

Działalność Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. nie wykazuje istotnych lub cyklicznych trendów sezonowości sprzedaży.

NOTA NR 26
DYWIDENDY ZAPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY

SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI
NOTA NR 25

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 30.06.2019 roku 122 tys. PLN. Wartość
prezentowana w krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych wynosi 36 tys. PLN, wartość prezenowana w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych

wynosi 86 tys. PLN.
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-

-

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,18 2,09 0,52 0,49

Kapitał zakładowy 41 941 41 941 9 864 9 754 

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

30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0,09 0,00 0,02

Wyszczególnienie
30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

niebadane niebadane

0,00

Aktywa razem 214 155 193 560 50 366 45 014 

Zobowiązania długoterminowe 48 194 38 184 11 334 8 880 

Zobowiązania krótkoterminowe 74 496 67 737 17 520 15 753 

Kapitał własny 91 465 87 639 21 511 20 381 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 5 879 5 945 1 371 1 402 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (1 305) (547) (304) (129)

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (2 357) (506) (550) (119)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 217 4 892 517 1 154 

Przychody ze sprzedaży 78 753 72 376 18 366 17 072 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 224 332 752 78 

Zysk (strata) brutto 4 097 153 955 36 

Zysk (strata) netto 3 826 147 892 35 

NOTA NR 29
WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO

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 i poprzedni okres sprawozdawczy przeliczono

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł w I

półroczu 2019 roku 1 EURO =  4,2880 zł (w I półroczu 2018 roku 1 EURO = 4,2395 zł).

Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy bieżącego okresu sprawozdawczego i poprzedniego 

okresu. Kurs ten wynosił na dzień 30.06.2019 roku 1 EURO = 4,2520  zł (na dzień 31.12.2018 roku 1 EURO = 4,3000 zł).

Wyszczególnienie

 PLN EUR

30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018

niebadane
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