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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

 

Dla Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 
 
 

Sprawozdanie biegłego rewidenta o skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym 
 
 

Wstęp 
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A., w której jednostką dominującą jest LUG S.A. 
z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11, zwanej dalej Jednostką Dominującą, za 
rok obrotowy od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r., na które składa się skonsolidowane 
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, skonsolidowany 
rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, 
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z 
przepływów pieniężnych za  rok obrotowy kończący się tego dnia oraz informacje dodatkowe 
zawierające znaczące zasady (polityki) rachunkowości i inne informacje objaśniające.  
 
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 
rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej MSSF UE. 
  
 

Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
 
Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które prezentuje jasny i rzetelny obraz zgodnie 
z MSSF UE oraz jego zgodność z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem 
Jednostki Dominującej. Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny również za kontrolę 
wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego wolnego od istotnych zniekształceń powstałych wskutek celowych działań 
lub błędów. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 398), 
zwaną dalej ustawą o rachunkowości, Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki 
Dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby roczne skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe spełniało wymagania MSSF UE. 
 

 
Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta 
 
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym 
sprawozdaniu finansowym. 
 
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Krajowych 
Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania 
przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późniejszymi zmianami, w związku z uchwałą 
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nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania 
zawodu) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089), zwaną dalej ustawą o biegłych 
rewidentach. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami 
etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą 
pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia. 
 
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania 
dotyczących kwot i ujawnień zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór 
procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnego 
zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego na skutek celowych działań 
lub błędów. Dokonując oceny tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną w zakresie 
dotyczącym sporządzania oraz rzetelnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy w celu zaprojektowania stosownych w danych okolicznościach procedur 
badania, nie zaś wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej. Badanie obejmuje 
również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, racjonalności ustalonych 
przez Zarząd Jednostki Dominującej wartości szacunkowych oraz ocenę ogólnej prezentacji 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
 
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności 
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd obecnie lub w przyszłości. 
 
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą 
i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.  

Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach jesteśmy także zobowiązani zawrzeć w sprawozdaniu 
z badania opinię o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy 
i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem Jednostki Dominującej. Opinię w 
tym zakresie sformułowaliśmy w oparciu o prace wykonane w trakcie badania. 

 
Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
 
Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej LUG S.A.: 
 

 przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień 31.12.2017 
roku, wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia 
zgodnie z MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,  
 

 jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z MSSF UE 
oraz z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Jednostki Dominującej. 

 
 
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  
 

Inne informacje dołączone do rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 
 
Inne informacje obejmują informacje finansowe i niefinansowe inne niż skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z badania dołączone do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie 
obejmuje tych innych informacji oraz, o ile nie zostało to jednoznacznie wskazane w 
Sprawozdaniu na temat innych wymogów prawa i regulacji, nie wyrażamy żadnej formy 
zapewnienia o tych innych informacjach. Ponadto zakres naszych prac oraz charakter naszego 
zapewnienia są wyłącznie takie jak opisujemy.  
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Sprawozdanie z działalności 
 
Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności 
zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki 
Dominującej są odpowiedzialni za zapewnienie, aby sprawozdanie z działalności było zgodne 
z wymogami tej ustawy. 
 
Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jesteśmy zobowiązani sformułować opinię, 
czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne 
z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
Dodatkowo jesteśmy zobowiązani sformułować oświadczenie, czy w świetle wiedzy o Grupie 
i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne 
zniekształcenia, a w przypadku ich stwierdzenia wskazać na czym one polegają. 
 
Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem z działalności. Przeanalizowaliśmy, czy zawiera ono 
informacje wymagane powyższymi przepisami prawa oraz sprawdziliśmy, czy informacje w nim 
zawarte są zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
Czytając sprawozdanie z działalności rozważyliśmy, w oparciu o naszą wiedzę o Grupie i jej 

otoczeniu, czy nie zawiera ono istotnych zniekształceń.     

 
 
 

Opinia na temat sprawozdania z działalności  
 
Naszym zdaniem, w oparciu o prace wykonane w związku z badaniem skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, załączone sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. 
za 2017 rok jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z ustawą o rachunkowości i 
załącznikiem nr 3 „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu 
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect” do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. oraz informacje prezentowane w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami 
zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
 
W świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania nie stwierdziliśmy 
w sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych zniekształceń. 
 

 
 
 
 
Marek Wojciechowski 
 
 
……………………………. 
Biegły rewident nr 10 984 
 
kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie 
w imieniu PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
firmy audytorskiej nr 477 

ul. Orzycka 6 lok. 1B 
02-695 Warszawa 

 
 Poznań, 07 maja 2018 roku 


