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SPnwozdrniezbed.nir rocztregoskonsolidowln€go
sprrwozdrnir fitreDlowego
PrreprowadziliSmy
badaniezalqczonego
mcanegoskoosolidowanego
sprawozdania
finansowego
Luxina S.A.z siedzibqw Warzawie,ul. No\*?
Srupykapitrlow€j,w kt6rcjjednostkqdominuj4cqjest
Swix 33/13,na kt6reskhdajesif: skonsolidowany
r.,
bilanssporz{dzony
na dziei 31.12.2017
3lonsolidowany
rachunekzfsk6w i strat,skonsolidowane
zestawieniezniad w kapitale(funduszu)
whsnym
i skonsolidowany
przep!,rv6w
pieniiznych
rachunek
za rok obrotowyod 0l.0ll0l7 r. do
t1,12.2017r. onz infonhacja dodatkowazawiemjqcawprowadzeniedo skonsolidowanego
sFawozdania
finansow€go
i dodatkoweinformacjei objaqni€'ia(,ryawozdanieftnansowe").
Odpoviedzialnoii
kierownikajednostlddominujqceji os6bsqawqqcych adzdrza s*onsolidowane
tptowozdaelnawowe
Z.t4 l,ttxirma5.A,, (,kierc,*nikjednottkidoniwjqcel) je$. odpowiedzialnyz! sporzQdzenie
skoNolidowanego
sprawozdania
finansowego; za jegDrzdelnq prezentacjfzgodniez prrepisami
ustawyz dnit 29 wrzesnia 1994 r. o mchunkowosci(Dz.U. z 2018 r. poz. 395) (,,u:tawa
o rulnnkowoict'\, wydanymi na jej podslawie przepis€ni wykonawczymi oraz innymi
obowiqzuj4cymi
przepisamiprawa a taki€ statut€mjednostki dominujqcej.Kierorvnikjednostki
jest rowniezodpowiedzialnyzakontrolgwewn9trznq,kt6r4 uznajeza niezbdnq dla
dominujqcej
sporz4dzenia
skonsolidowanego
finsnsowego
sprawozdaniE
niezawierajqcego
istotnego
znicksztalcenia
spowodowanegooszustwem
lub bldem.
Zgodniez przepisamilstawy o rachunkowoici,Zan4d Lr]xim S.A. omz CzlonkowieRady
jedrcst*i doninuj4crj s4zobowiqzani
Nadzorczej
do zapewnienia,
aby skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
przewidziane
w
spelnialo\rymagania
ustawieo mchunkowo6ci.
Odpon/
iedziotno't bi eglego rcA,i denta
Naszln zadaniembylo qraienie opinii o t),rn, czy skonsolidowane
sprawozdaliefinaNowe
przedstawia
rzelelnyi jasny obrazsltuacji maj4tkoweji finansowejorazwyniku linansowcgogupy
kapilalowejzgodniez majqcymizastosowanie
przepisamiustarvyo rachunkowoscii przyjetymi
zasadami
(politykq)rachunkowosci.
Badanie skonsolidowanegosphwozdanis finansowegoprzeprowadzilismystosownie do
F,ostanou,iei:
l) ustawyz dnia I I majs 2017roku o bieglychrewidentach,
firmachaudytoFkichomz nadzoEe

,

/

publicznyn
(Dz.U. z 2017rokupoz.1089),
Badnniaprzyj?tych
Standard6w
2) KrajowychStrndard6wBadania1, brzrnieniuMiQdz)'narodowvch
z dnia5 marca2018r',
uch*al4nr 2041n?a/2018
3) Suotu sp6lkijednostkidominujqcej.
i pr'€prowadzenia
*ymog6wetycznychotazzaplanowani4
te wym€ajq przestrzegania
Regulacje
badaniaw laki spos6b,aby uz)skad$]starczajqcqpewnosd,zc skonsolidowne sprawozdanie
finansoweniezawieraistotnegoznieksZalcenia.
pmcadurslu?acychuzyskaniudowod6wbadaniakwol
Badaniepolegalona przeprowadzeniu
finanso*ym.Dob6rprocedurbadaniazslery od osqdu
sprawozdaniu
i ujawni€iw skonsolidowanym
sprawozdania
skonsolidowanego
bieglegorewidenta,w tym od ocenyDzykaistotnegoznieksztalcenia
spowodowanego
oszus$emlub blgdem.Dokonujqcocenytegorrzyka bieglyrewiden!
finansow€go
bierzepod uwagqdzialaniekontroli wewngtrzn€j,w zskr€siedotyczqcymspozqdzaniai rzetelnej
sprawozdaniafinansowego,w celu
prez']nt^cJiprzlz jednostk{ dominujqcqskonsolidowanego
procedurbadania,nie zzi wyrazeniaopinii
zaprojektowania
odpowi€dnichw danychokolicmosciach
prryj9tych
Bsdanieobejnujetak2€oceneodpowiedniosci
kontroliwewnetrzn€j.
natematskuteczno{ci
jednos*i
dominuj4ce
zlsad (polityki) nchunkowoici, racjonalnodciuslalonychpeez kierownika
sprawozdania
prezentacji
skonsolidowaneSo
jak r6wniei ocengog6lnej
wartodciszacunkowych,
finansowego.
co do przyszlejrentownoscigrupy kapitalowejani
Zakresbadaniani€ obejmuiez2pewni€nia
€fektywnoscilub skutecmosciprowadzeniasprtw Smpy kapitElowejprzez kierownikajednostki
lubw p.zyszlosci'
dominujqcej
obecnie
Wfa2:arny przekonanig,2e uzyskaneprzez nas dowody badaniastanowi4r'ystarczalecq
podstawp
do wyrazeniaprzeznasopinii z badania.
i odpowiedniq

Opinia
Naszym zdani€m, zr *yjqtkiem skutk6w sprawy oPisanej w sekcji Podshwa opinii
z zafi zeleniefi, zzl4..zon€roczneskonsolidowanesprawozdaniefi nansowe:
- przedstawiarzetelny i jasnyobraz s,'tuacji majqtkowej i finansowejgrupy kapitalowej na dziei
za rok ob.otowyod 01 01 2017r' do31 l22o)7 t"
3l.l2,2Ol7 r orazjej wyniku finansowego
zgotlnie z majqcymi zastosowanieprzepisamiustawy o rachunkowogcii przyjltldi zas'dami
(polityk{) rachunkowoSci,
- jest zgodne co do formy i treici z obowiqzujqcyni grup9 kapitalowq przepisami prawa
i postanowien
iami stalutujednoslkidominujq.€j

Podst&eaopinii z zastze2enien
Wartosi firmy powstalana nabyciuudzial6w wjednostce podPorz4dkowanejCentrumS8-A Sp z
w bilansie w kwocieI.439250'00zl na dziefi3 | |2 2017r'Ni€ byliSmyw stanie
o.o.jest\aykazyrvana
uryskai wystarczaj4cych i odpo\viednich dowod6w badrnia wanoSci bilansowej wartosci firmy
C€ntrqmS8-A Sp. z o.o, na dziefi3l grudnia2017 r. poniewa,nic pnrkazano nam sprawozdania

(t/

i

bylvby
finansowegoCenhum S8-A Sp. z o o Dlatego nie byli3my w stanie ustalid' czy niezbdna
kor€ha tej kwoty.
Sprsvozd{nic oa temrt inrych *ymog6w pr.w& i ftgul.cii
Opinia na tematsprawo2datia z dziolalnoSci
Naszs opinia o skonsolidowanym sprawozdsniu ffnanso\rym nie obejmuje sprawozdania
z dzialalno6ci.
pr'episami ustawy
Za sporz{dzenie spmwozdania z dzialalnosci grupy kapital'owcj zgodnie z
ni przepisomiprawaj€st odpowiedzialnyzsrzqd jednosrki
o Bchunkowoscioraz innyni obo$'i4zuiqc)T
jednostki
rtominuj4cej. Ponadto zan4d jednost&i dominuj4c€j oraz czlonkowie tady nadzorczej
kapitalo*ej
dominujqcej sq zobowiqzani do zapewnieni4 aby sprawozdaniez dzialalnogci Etupy
spelnislourymaSaniaprzefidzan€ w ustawieo ruchudkowodci'
opinii'
Nas4m obowiqzkiemzgodnie z *ymogsmi ustrwy o bieglych rewidentachbylo *ydanie
prawa
czy sprawozalaniez dzialalnosci grupy kapitrlowej zostalo sporz4dzon€zgodni€ z Przepisami
sprawordaniu
otuz, iE jest ono zgodne z infom.cjarni zawarDmi w rocznlm skonsolido\ ?nym
wiedzy
finansowym.Naszym obowiqzkiem bylo tslze to2enie olwiadczenia, czy w iwietle naszej
spnwozdania
o grupie kapitalowej i jej otoczeniu uzlskanej podczas badania skonsolidowsnego
finansowegostwierdziliSmy w sprawozdaniuz dzialalnodcigropy kapitalo*ej istotne znieksztalcenid
orazwskazanie,na czym polegakside takie islotneanieksaalcenie'
zSodnie
Naszym zdaniem sprawozdaniez dzialslnoici gupy kapitalowej zostalo sporz4dznfle
* rocarym
z maj4cymi zastosowanie przepisomii jest zgodne z informacjami zawarqmi
wigdzy o grupie
skodsolidov/anymsprawozdaniufinanso$4m Ponadto,oiwiadczamy, i2 w swietle
finansoweSo'
kapitalowej i jej otoczeniu uryskanej podczasbadaniaskonsolidowanegospmwozdania

i$otnychznieksztaheh'
i grupykapitalowej
z dzialatnoic
w sprewozdaniu
niestwierdzilKqff

bieglychrud'ident6w I 056I

w imieniu
dzialaj4cy
Piotr llrbib' Krncelsri. BleglegoRewlderts
0l-460 wersziws, ul. G6rcrewskrt26cl19,
3406
nr naliSciefrm attdytorskich
8 r14.09.201
Wa.szawa,

)

PIOTR
HASIB
KANCELARiA
BiEGTEGO
REWIDEiITA
01-4S0I;rszawa
Lrl c6rcz:ws(a 226 c/i9
u[) r? 1,138-26,52

