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ISI'RAWIOZDANIE INIEZALEZNEGO BIEGLEGO IIE\/VIDEN]IA ;Z BADANIA

Dla Wsp6lniik6w i llady Nadzorczej Diners Clr.rb Polska S;r. iz o.o.

Spra worz:da n ire z barda n ia roczneg o spraurozda n ia f i na nso,lnrGlgo

Przepro'wadzili6my badanie za{.lczonego rc,cznegto sprawozdernia finiansowego sp6lki Dinerrs,; CluI
Sp. z o.o. z:;it:dzibq w Warszalvie pr:ly ulicy'Senertorskiej 12 tirJalej,,Sp6lka"), na kt6re skl;:rclie,jzl siqr :

wprowadzenie do sp,rawozdaniar finarrsowego, bililns sporzqd;z,ony na dz:ieri 311 grudnia 201.i' roku,
rachunerk zys;k6w i strat, zestawienie zmian w kapitale wlasn'ym, rachunek przeplyw6w pir,:n q;znych

sporzqdz,cne za rok obrotowy od 1 styczniie 2077 roku do ill grudnia 2OI7 roku oraz irrfornra<ja
dodatkc,tlra ;zerwiera.jqca wprowadzenie do sprzrwozdania finansowego i dodatkowe infornra{e
i obja6nienia (,,sprawozdanie finansowe").

Odpowiezdzial'no66 kie=rownika jednostki i os6tJ sprawujqcych natlz6r za :;prawozdanie finansont'et

Zarzqd Sp6tki jest odpowiedzialny zet sporzqdzerie, na podstanrie priawidlowo prowacJzonyclr ksiqg
rachunkowych, sprawozdania finansovJego i;:a jego rzetelnq prezentacjq;:godnie z przepisarn ustawy
z dnia 29 wr;zer6nia 1.994 r,, o rachunkowoSci (Dz. l-). z 2076 t'. poz. 104,t z pt/n. zm.), zw;ani1 clalej

,,Ustawq, o rac;hunkowo:ici", w'ldanymi na jej podstawie prz:e;lisami wykorrawczymi oraz innyrni
obowiqzujqcyrni przepisami prarrua, a takze umowzt Sp6lki. Zarzqcl Sp6lki ,jest r6wnie2 odpowiedzialny
za kontrcllq 'wr::wnqtrznq, l<t6rq. uznaje za niezbt2dnq dla sp,crz4dzenia spra'wozdania fini:rn:;rrvregp
n iezawielrajqce go istotnego znie ksztalcenia spowoclowa nego oszustwem I u b blqdem.

Zgodnie;z prze,:pisami Ustawy cl rachunkow<>6ci Zarzqd Spolki oraz cz:lonkowie Rady Nadz,crcze,j sil
zobowiqziani clo,zapewnierria, aby :;prawo;zdanir: finansowe spelnialo wyrnagania przelvirJ;liane
w Ustawie o rar:hunkowoSci.

Od pow i ezclzia I n oii b i e=gleg o rew i,C e nta

Naszym :zaderniern bylo wyra2enie opinii o tym, czy sprawoz:danie finansowe przedstawia rzetelny
i jasny obraz s'ytuacji majEl.kowrsj i finansowej ora:: wyniku finansowego jednosllki zgodnie z rna'iqr:ymi
zastosovrranier przepi:;ami Ustaw'y o rachunkowo6ci i przyiqtymi ;zasadanri (:polityka) rachunkclwcr6ci .

Badanie spra'wr)zdania finarrsowego przepro\ radziliSmy stosownie do postanowieri:

1) ustarruy ;: llnia 11 maja 2OI7 roku o bieglycir rewidentach, 'firmach auclytorskich oraz nadzorze
putrliczn'1rn (Dz, U. 22077 r. poz, 1089) (,,Uslawa o biegly,ch rewidentach"'),

2) Krajowyr:h Stanrlard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu Miqdlzynarodowych Standard6r,rl Eliildaniil
przy.iqtyr:h uchwalq nr 2783/52/2015 Kr;rjowe.l Rady Bieglych Rewident6w z dnia 10 lutego 20tl5i r.
z oo;?.n. z:nt.
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Regulacje te wymagajq przestrzegania wyrnogorv
badania w taki spos6ll, aby uzyskad wystarczajqc,l
istotnego zni el<sztalc;e nia.

etycznych oraz zaplanoralilnia i przeprowilrjzenia
pewno56, ;u-' :;prawozdanie finansowe nie ;lrnwieril

Badanie poler3akr na przeprowaclzeniu procedur sluZqcych uzysl.raniu dowod6vl' tradania kwot i urjawnieri
w sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zale2y od ,csEdu biegl,3elo rewidenta, nr tynr od
oceny ryzykzt istotner3o znieksztalcenia sprawozdania finansowego spowodrlvvanego oszustlvelrn lub
blqdem. Dokorrujqcoc:eny tego ryzyka biergly rewident bierze po<j uwagq dzialanie kontroli we'r,vrrqltrznr:j
w zakresie dclt'yc;z;1cyrn sporzqdzania i rzeltelnej pre:zentacji przez jednos;tkq spriewozdania finilnsrrv'vr:go
w celu zaprojekto'wania odpowiednich w danych okolicznoSciaclr procedur badienia, nie za6 w,yrazenia
opinii na termat skrlteczno$ci kontroli wewnqt'znej jedno:;tk. Badanie obejmuje tak,iie or::enq

odpowiednio6ci przyj,ltych zasad (polityki) rachunkowoSci, rac.;onalno6ci ustalonych prze.,z ',i,rlarzqd

Sp6lki warto:lci :;zacurrkowych, .jak r6wniez crcenQ o96lnej prezerntacji sprawozclania finansower3o.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przysztrej rentownoSci badanej jedrrrts;t.ki arri

efektywnoSci lub sl<uteczno6ci prowadzenia sp'aw jednostl,:i przez. Zar;zqd Sp6lki obr::crr e lub
w przyszlo5ci.

Wyra2amy przek:onan e, ze uzyska ne przez nas dourody badania stanowiq wys;tarczajqcq i odpo'rn,riedniq
podstawq 6e \ ryrazenia przez nies opinii ;l badania

Opinia

Naszym zdarrienr;zalqczone roc;:ne spranrozdanie finansowe Diners Club Sp. il o.o.:

- przedsterwia rzelr:lny ijasnv obraz sytuacji majEtkowej ifinansowejjedncstki na dzieri 3.[ ,grudnia

2017 rol<r-r oraz jej wyniku finansowegcl za rok obrotowy od 1, stycznia',2017 roku do 3lL grudnia
2017 roku, zEodnie z majqcymi zas;tosrlwanie przepisami Ustawy o rac:hunkowo5ci i pr;zyjgtynri
zasadami (politykil rachu r,kowo5ci,

- zosta{o spor:zqd;:one na podstawie prawid"owo, zgodnrie z przepisa mi rozdzialu ,'l t,,tstavry

o rachunkorrvoSci, prowadzonych ksiqg rachunkowych,

- jest zgorlne co do formy itreSciz ob,cwiEzuj4cymijednostl<,q glfzepisarni prawa/ i postanr;:rviri:nianti

umowy lSp6lki.

Sprawozdanire na temat innych wymog6'w prarwa i regulatrcji

Opinia na ternat sprawozdania z. dzialaln<>ici

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawo;zdania z dzialalno5ci.

Tarzqd Sp6lki oraz czlonkowie Rady Nadz,crczej sq odpowierclziAlni z:a spor;:4dzenie sprarurrl;zdania

z dzialalnoSci zgoclnie z przepisami prawa.

Naszym oborviEzkiem zgodnie z wymogami ustavry o bieglych rewidentach b'ylo wydanie cl,plinii, c:zy

sprawozdanie;z dzialalno6ci zostalo sporz:qdzone z3odnie z przr:pir;fimi prawa oraz,2e jest ono zlgodne
z informacjarni za'wartymi w zalqczonym sprawoz<laniu finansow)'m. Ni:szym obowiqzkiem Ll,y'lclr tilk;ze

zlozenie oSwiadczenia, czy w 6wietle nasze.j wieclzy o jednostcer ijej otocleniu uzyskanei pr:rdcz:i:rs

badania sprawozdania finan:;oweg<l stwierdzi i5my w sprarlvozdaniu z. dzialalnoScl istotne
znieksztalcenier oraz ulskazanie na czym polega kazde takie ist,otnq znietkszta,fcr::nie.
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