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Przeprowadzili6my badanie zalqczonego sprawozdania finansowego sp6lki Luxima 5p6lka Akcyjna (Sp6tka)
z siedzibq

w Elku, na kt6re skladajq siq:
a)

Bilans sporzEdzony na dzieri 31 qrudnia 2015 roku, kt6ry po stronie

?3OI099,37 zl.
aktyw6w i pasyw6w wykazuje sumq:
D)

Rachunek zysk6w

i stratza rok obrotowy od dnia

1 stycznia 2015 roku

27O577I,952lt.
do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujqcy stratq netto w kwocie:

rl

Zestawienie zmian
od

w

kapitale (funduszu) wlasnym za rok obrotowy

l stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujqce

270577L.9521.

zmniejszenie kapitatu wlasnego o kwotq:
d)

Rachunek przeplyw6w pieniq2nych wykazujqcy wzrost stanu Srodk6w
19 299,90 zt.
pieniqznych w ciqgu roku obrotowego w kwocie:

p)

lnformacjq dodatkowq sktadajqcq siqz Wprowadzenia do sprawozdania
f inansowego

Za

oraz Dodatkowych informacji i objaSnieri

sporzEdzenie zgodnego

zdzialalno6ci odpowiedzialny
do zapewnienia.

przewidziane

z

obowiqzujqcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania

jest Zarzqd Sp6lki. Zarzqd oraz Czlonkowie Rady Nadzorczej sq

aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie

w ustawie z dnia 29wrzeSnia 1994roku o

z

zobowiqzani

dzialalnoSci spelnialy wymagania

rachunkowoSci (tekst jednolity: Dz.U. z 2013roku,

po2,330, zpolniqszymi zmianami), 0bowiqzki zlym zwi4zane obejmujq zaprojektowanie, wdrozenie
izapewnienie dziatania kontroli wewnqtrznej zwiqzanej ze sporzEdzaniem i rzeteln4 prezentacjq sprawozdafi
finansowych, dob6r izastosowanie odpowiedniej polityki rachunkowo(ci oraz dokonywanie, uzasadnionych
w danych okoliczno6ciach, szacunk6w ksiqgowych,

Naszym zadaniem byto zbadanie zalqczonego sprawozdania finansowego iwyrazenie opinii, na podstawie

badania, czy sprawozdanie

to jest

prawidlowe,

to

znaczy zgodne

z

zastosowanymi zasadami (politykq)

rachunkowo5ci, czy przedstawia rzetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej

ifinansowej oraz wyniku finansowego Spdtki oraz czy zostalo sporzqdzone na podstawie prawidlowo
prowadzonych ksiqg rachunkowych.

Badanie zalgczonego sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy stosownie do postanowiefi:

1.

Rozdzialu 7 Ustawy z dnia 29 wrze(nia 1994 roku o rachunkowo6ci (tekst jednolity: Dz.U.z 2013roku,
poz. 330, z poiniejszymi zmianami),

Ustawy zdniaT maja 2009 roku o bieglych rewidentach iich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdari finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity, Dz.lJ,
zZOI5 r,, poz,

rvrl

3.

L

pvztt, L|t,),

Krajowych standard6w rewizji finansowej podjqtych uchwalq nr 1608/38/2010 Krajowej
Rady Bieglych
Rewident6w z dnia 16 lutego ZO10 r., zmienionei uchwata nr I47 4/23/ZO\2 Krajowej
Rady Bieglych
Rewident6w

z

dnia 18 qrudnia Z01Z roku,

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali(my i przeprowadziliSmy wtaki spos6b,
aby uzyskai racjonalnq
pewnoS(, pozwalajqcq na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczeg6lno6ci
badanie obejmowato sprawdzenie
w du2ej mierze metodQ wyrywkowq

-

-

dowod6w i zapis6w ksiqgowych, z kt6rych wynikajq kwoty i informacje

zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawnosci zastosowanych przez jednostkq zasad (polityki)
rachunkowoSci, jak i og6lnq ocenq przedstawionego sprawozdania,

Uwazamy, 2e przy uwzglqdnieniu niepewnoSci,

o kt6rych mowa

ni2ej, badanie dostarczylo wystarczajqcej

podstawy do wyrazenia miarodajnej opinii,

Nie obserwowali5my spisu z natury material6w i produkt6w gotowych, ktdrych lqczna
wartoSi na dzieri bilansowy

wyniosla 306,6 tys, zl., tj, okolo 130/o sum! bilansowej, poniewaz umowa o badanie sprawozdania
finansowego
jednostki zostala zawarta po tym terminie. Stosowany przez jednostkq
sposdb ewidencji zapasow nie umozliwia
nam potwierdzenia stanu iloSciowego material6w i produkt6w gotowych na dzieri
bilansowy za pomocQ innych
procedur anizeli spis z naturv,

w bilansie sporzqdzonym na dzieri 31 grudnia 2015 roku Sp6lka wykazala aktywa z tytulu podatku
odroczonego
wwysoko(ci ok. 581 tys, zl', tj. okolo 25o/o sumy bilansowej, przekraczajqcej warto<( utworzone1
rezerwy na
podatek odroczony. Aktywa te zostaiy skalkulowane w oparciu o przej5ciowe
ujemne r6znrce w podstawie
opodatkowania jak r6wniez o straty podatkowe do rozliczenia w latach nastqpnych. Bieglemu
rewidentowi nie
przedstawiono plan6w finansowych pozwalajqcych na stwierdzenie,
czy rozliczenie tych aktyw6w w przyszlo5ci
jest prawdopodobne.

fi'a

Naszym zdaniem,

z

wyjEtkiem wyzej wymienionych zastrze2efr, zatQczone sprawozdanie finansowe

wszystkich istotnych aspektach:

a)

przedstawia rzetelnie ijasno informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej
ifinansowej Sp6lki
na dzieri

3l grudnia 2015 roku, jak te2 jej wyniku finansowego za rok obrotowy od l stycznia 2015 roku

do 31 grudnia 2015 roku,
b)

zostaio sporzqdzone zgodnie

z

wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowo(ci

oraz na podstawie prawidiowo prowadzonych ksiqg rachunkowych.

jest ono zgodne z wplywajqcymi na treSi sprawozdania finansowego obowiqzujqcymi przepisamr
prawa
i

postanowieniami statutu Sp6tki.

Nie zgtaszajqc dalszych zastrzezefi do prawidlowo(ci

i

rzetelnoSci zbadanego sprawozdania finansoweqo

zwracamy uwagq na nastqpujqce kwestie:
a)

w

punkcie

6 we

Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Zarzqd Sp6tki ujawnil zagrozenia

mozliwoSci kontynuowania dziatalno(ci Sp6lki; stan ten wskazuje na istnienie istotnej niepewno(ci, kt6ra

moze budzii znaczQCe wqtpliwo5ci co do mozliwo5ci kontynuowania dziaialno6ci przez Sp6lkq;ZarzEd
Sp6tki ujawnil w punkcie 2 czqSciV Dodatkowych informacji

i objainiefizdarzenia, jakie nastqpity

po dniu

bilansowym, kt6re uzasadniajq przygotowanie sprawozdania f inansowego ptzy zalozeniu
kontynuowania dziatalno6ci,
b)

w bilansie na dzieri 31 grudnia 2015 roku wykazano stratq przewy2szajqcq sumq kapitat6w zapasowego
i

rezerwowych oraz jednE trzeciq kapitalu zakladowego, w zwiqzku ztymZarzqd Sp6lkijest zobowrqzany

na podstawie art. 397 Kodeksu sp6tek handlowych niezwlocznie zwolai walne zqromadzenie celem
powziqcia uchwaly dotyczqcej dalszego istnienia Sp6lki.

Sprawozdanie z dzialalnoSci jednostki jest kompletne
a

w rozumieniu art. 49 ust. Z ustawy

zawarte w nim informacje, pochodzqce ze zbadanego sprawozdania finansowego,
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sQ

o rachunkowo6ci,

z nim zgodne.
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Kluczowy biegly rewident przeprowadzajqcy badanie
sprawozdania finansowego i reprezentujqcy podmiot uprawniony
do badania sprawozdari finansowych o nr 3811

