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Raport z przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego 
za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku 



 
 

Raport niezależnego biegłego rewidenta 
z przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego 

obejmującego okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku 
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki KOFOLA-HOOP S.A. 

 
Dokonaliśmy przeglądu załączonego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
Spółki KOFOLA-HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, na które 
składa się: 
 
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 roku, który po stronie aktywów 

i pasywów wykazuje sumę 1.186.066 tysięcy złotych; 
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 

roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.438 tysięcy złotych; 
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia  

30 czerwca 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 
539.859 tysięcy złotych; 

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych 
netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku o kwotę 
5.919 tysięcy złotych; 

- dodatkowe noty objaśniające. 
 
Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Spółki. 
 
Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania. 
Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości 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, że półroczne sprawozdanie finansowe nie 
zawiera istotnych nieprawidłowości. 
 
Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych półrocznego jednostkowego 
sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji 
uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość jednostki. 
 
Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących  
u podstaw opinii wyrażanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania 
finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. 
 
Prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i nie może 
stanowić jedynej podstawy oceny sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, która jest 
podmiotem dominującym w grupie kapitałowej. Oprócz sprawozdania jednostkowego Spółka 
sporządza również skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, dla której jest 
jednostką dominującą. 
 



Przeprowadzony przez nas przegląd, z uwzględnieniem kwestii opisanej powyżej, nie 
wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w załączonym półrocznym jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację 
majątkową i finansową jednostki na dzień 30 czerwca 2008 roku oraz jej wynik finansowy za 
okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku zgodnie z zasadami wynikającymi z 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w 
formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 
 
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności przeglądanego sprawozdania 
jednostkowego, zwracamy uwagę na kwestię związaną z rozpoznaniem wartości firmy  
w wysokości 151.307 tys. złotych powstałej w wyniku połączenia w dniu 30 maja 2008 roku 
Hoop S.A. z Kofola SPV Sp. z o.o. Początkowe rozliczenie skutków finansowych połączenia 
nastąpiło częściowo w oparciu o wartości księgowe aktywów, zobowiązań i zobowiązań 
warunkowych. Ostateczne ustalenie wartości godziwych wszystkich możliwych do 
zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nastąpi, zgodnie ze 
stanowiskiem Zarządu Spółki, do końca maja 2009 roku, w związku z tym przedstawiona w 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym wartość firmy oraz wartość niektórych innych 
aktywów i zobowiązań może ulec zmianie. Szczegółowe informacje związanie z połączeniem 
spółek przedstawione zostały w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w dodatkowej 
nocie objaśniającej nr 18. 
 
Sprawozdanie z działalności Emitenta jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze 
zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.  
 
Warszawa, dnia 30 września 2008 roku 
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