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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

O P I N I A
NIEZALEÝNEGO

Przeprowadzili�my badanie zaù¹czonego sprawozdania finansowego Przetwórstwo

Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w Sùupsku (zwanej dalej "Spóùk¹"), na które

skùada siê:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego

rachunek przepùywów pieniê¿nych za rok obrotowy od 1 stycznia
2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazuj¹cy zwiêkszenie stanu �rodków

pieniê¿nych o kwotê

"PLAST-BOX" S.A.
z siedzib¹ 

2 283 783,20 zù

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 r.
do 31 grudnia 2003 r. wykazuj¹cy stratê netto w wysoko�ci     

zestawienie zmian w kapitale wùasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 
2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazuj¹ce zmniejszenie kapitaùu 

wùasnego o  kwotê

2 289 833,20 zù

w Sùupsku, ul. Lutosùawskiego 17a
 

30 068 840,91 zù

rozdziaùu 7 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (Dz.U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z póêniejszymi zmianami),

norm wykonywania zawodu biegùego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê
Biegùych Rewidentów w Polsce.

BIEG£EGO REWIDENTA

Sporz¹dzona dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i 

Zarz¹du

Za sporz¹dzenie tego sprawozdania finansowego odpowiedzialno�ã ponosi Zarz¹d
firmy Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. 

Naszym zadaniem byùo zbadanie i wyra¿enie opinii o rzetelno�ci, prawidùowo�ci i
jasno�ci tego sprawozdania finansowego oraz prawidùowo�ci ksi¹g rachunkowych
stanowi¹cych podstawê jego sporz¹dzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili�my stosownie do postanowieñ:

467 391,84 zù

dodatkowe informacje i obja�nienia.

bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 grudnia 2003 roku, który po stronie
aktywów i pasywów zamyka siê sum¹



Opinia Biegùego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego firmy Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych                                  

PLAST-BOX S.A. za rok obrotowy 2003

a/

b/

c/

REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. 

80-382 Gdañsk, ul. Beniowskiego 5

Krzysztof Porêbski Lucyna Witek

Spóùka wpisana na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych 

pod numerem 101

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
maj¹tkowej i finansowej badanej Spóùki na dzieñ 31 grudnia 2003 roku, jak te¿ jej
wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003
roku,

sporz¹dzone zostaùo na podstawie prawidùowo prowadzonych ksi¹g rachunkowych,
zgodnie z okre�lonymi w powoùanej wy¿ej ustawie zasadami (polityk¹)
rachunkowo�ci oraz z uwzglêdnieniem przepisów zawartych w Rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie informacji bie¿¹cych i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz.U. z
2001 r. nr 139, poz. 1569, z póêniejszymi zmianami) oraz w Rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegóùowych warunków, jakim
powinien odpowiadaã prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 2001 r. nr
139, poz. 1568),

jest zgodne z wpùywaj¹cymi na tre�ã sprawozdania finansowego przepisami prawa i
postanowieniami statutu Spóùki.

Sprawozdanie z dziaùalno�ci Spóùki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o
rachunkowo�ci, a zawarte w nim informacje uwzglêdniaj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych i s¹ zgodne z informacjami
zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali�my i przeprowadzili�my w taki sposób,

aby uzyskaã racjonaln¹ pewno�ã, pozwalaj¹c¹ na wyra¿enie opinii o sprawozdaniu. W
szczególno�ci badanie obejmowaùo sprawdzenie poprawno�ci zastosowanych przez Spóùkê 

zasad (polityki) rachunkowo�ci i znacz¹cych szacunków, sprawdzenie - w przewa¿aj¹cej

mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów ksiêgowych, z których wynikaj¹
liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i caùo�ciow¹ ocenê
sprawozdania finansowego.

Uwa¿amy, ¿e badanie dostarczyùo wystarczaj¹cej podstawy do wyra¿enia miarodajnej
opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj¹ce dane liczbowe i
obja�nienia sùowne:

Gdañsk, dnia 26 maja 2004 r.

Biegùy Rewident    Biegùy Rewident

Numer ewidencyjny 10063/7492 Numer ewidencyjny 8038/202
Prezes Zarz¹du

REWIT Ksiêgowi i Biegli Rewidenci
Spóùka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹
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