
 
Raport niezaleŜnego biegłego rewidenta z przeglądu 

skróconego sprawozdania finansowego 
obejmującego okres  

od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku 
    
  
    
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej dokonaliśmy przeglądu załączonego półrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-
BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Lutosławskiego 17a, na które składa się: 
 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
2. bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą  
67 520 tys. zł 

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. wykazujący 
zysk netto w wysokości 

598 tys. zł 
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca  

2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę  
598 tys. zł 

5. rachunek przepływów pienięŜnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. 
wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŜnych o kwotę  

7 423 tys. zł 
 
 
    

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami półrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.    
  

Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym półrocznym sprawozdaniu finansowym 
na podstawie dokonanego przeglądu. 

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz 
norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów. Normy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu 
w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, Ŝe półroczne sprawozdanie finansowe nie 
zawiera istotnych nieprawidłowości. 

Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych półrocznego sprawozdania 
finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od 
kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Spółki. 

Zakres i metoda przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego istotnie róŜni się od badań 
leŜących u podstaw opinii wyraŜanej o prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania 
finansowego, dlatego nie moŜemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. 
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Dokonany przez nas przegląd wskazał, Ŝe Spółka nie utworzyła rezerwy na koszty 
działalności operacyjnej dotyczące okresu objętego przeglądem w kwocie 117 tys. zł, co w 
sposób istotny miałoby wpływ na wartość prezentowanego wyniku finansowego. 
Z wyjątkiem powyŜszego wskazania, przeprowadzony przez nas przegląd nie ujawnił 
niczego, co wskazywałoby na istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej i finansowej 
Spółki na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 30 
czerwca 2007 r., przekazywanego przez załączone półroczne skrócone sprawozdanie 
finansowe, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej a 
takŜe z wymogami przepisów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 
2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744). 
Jednocześnie zaznaczenia wymaga fakt, Ŝe przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za 
okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku Spółka skorzystała z moŜliwości jaką daje 
przepis § 87 ust. 4 wyŜej wymienionego rozporządzenia, wykazując w skonsolidowanym 
raporcie półrocznym skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.   
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