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Sprawozdanie  

niezależnego  

biegłego rewidenta  

z badania rocznego 

sprawozdania finansowego 

 

 

Dla Wspólników AMG.lab Sp. z o.o.  

Opinia  

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego AMG.lab Sp. z o.o. (Spółka) z siedzibą 

w Łodzi, ul. Łąkowa 11, na które składa się wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego, bilans 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) 

własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe: 

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 

2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 

2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 351) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi 

zasadami (polityką) rachunkowości,  

 zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych prawidłowo zgodnie z 

przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości, 

 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami umowy 

Spółki. 

Podstawa opinii  

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z  

 ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1421) (Ustawa o biegłych rewidentach) oraz  
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 Krajowymi Standardami Badania (KSB) w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania 

przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 

2019 roku.  

 

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego.  

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji 

Księgowych (Kodeks IFAC) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 

marca 2018 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które 

mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne 

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla 
naszej opinii.  

Objaśnienie ze zwróceniem uwagi  

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, 

zwracamy uwagę na notę 42 dodatkowych informacji do rocznego sprawozdania finansowego, w której Zarząd 

Spółki poinformował, że w czerwcu 2018 roku miała miejsce kontrola realizacji warunków zezwolenia 

dotyczącego działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zgodnie z ustaleniami kontroli w okresie 

od listopada 2017 roku do marca 2018 roku Spółka nie utrzymywała odpowiedniego poziomu zatrudnienia 

warunkującego zwolnienie podatkowe i w związku z tym, w przypadku cofnięcia wspomnianego wyżej 

zezwolenia, może być zobowiązana do zapłaty zaległego podatku za lata 2015-2018. Maksymalna kwota 

ekspozycji na to ryzyko wraz z naliczonymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z wyliczeniami 

Zarządu Spółki, wynosi około 5,9 miliona złotych. W opinii Zarządu Spółki trudno na tym etapie oszacować 

prawdopodobieństwo wypływu środków pieniężnych w związku z czym nie została zawiązana żadna rezerwa 

na koszty związane z tą sprawą. 

Odpowiedzialność Zarządu Spółki za roczne sprawozdanie finansowe 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 

majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Spółki zgodnie z przepisami 

Ustawy o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, przyjętymi zasadami 

(polityką) rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także umową Spółki. Zarząd Spółki 

jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia rocznego 

sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub 

błędem. 

Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do 

kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją 

działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo 

zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej 

alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby roczne sprawozdanie 

finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.  

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego 

Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne sprawozdanie finansowe jako całość nie 

zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z 

badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie 

gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 

Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 
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racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników 

podjęte na podstawie tego rocznego sprawozdania finansowego. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności 

prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także: 

 identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego sprawozdania finansowego 

spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 

odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 

stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z 

oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może być związane ze 

zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem kontroli 

wewnętrznej; 

 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 

badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 

skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;  

 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność 

szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki; 

 oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Spółki założenia kontynuacji działalności oraz, na 

podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami 

lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji 

działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas 

zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w 

rocznym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie 

naszej opinii. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia 

naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą 

spowodować, że Spółka nie będzie kontynuować działalności; 

 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego sprawozdania finansowego, w tym 

ujawnienia, oraz czy roczne sprawozdanie finansowe przedstawia będące jego podstawą transakcje i 

zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 

 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności  

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 

roku. Za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz innymi 

obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Ponadto Zarząd Spółki jest zobowiązany 

do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane w Ustawie 

o rachunkowości. 

Nasza opinia o rocznym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności i nie wyrażamy o 

nim żadnej formy zapewnienia wynikającej z KSB. W związku z badaniem rocznego sprawozdania finansowego 

naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności, i podczas wykonywania tego, 

rozpatrzenie, czy jest istotnie niespójne z rocznym sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną 

podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy 

stwierdzimy istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym 

w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach 

jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz 

czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. 

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 49 Ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami 

zawartymi w załączonym rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o 
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Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy 

w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.  

 

 

Justyna Komer-Fabiś 

Biegły Rewident nr 10964 

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu 

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 

Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 3654 

 

 

 

Poznań, 9 sierpnia 2019 roku. 

 

 



sprawozdanie finansowe

dla:

za okres:

1/1/2019 - 12/31/2019

Data sporządzenia: 7/15/2020

"AMG.lab" Sp. z o.o.



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica

Nr domu 11 Nr lokalu

Miejscowość

Poczta Kod pocztowy 90-443 Kod kraju PL

Gmina

Powiat

Województwo

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica

Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Kod kraju

Podstawowy przedmiot działalności:

kod(y) PKD 6312Z

Identyfikator podmiotu:

numer NIP 1050001611numer NIP

numer KRS 0000409430 Pole wymagane przez system eKRS

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):2

Od dnia

Do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:2

(w pola tej sekcji jest kopiowany okres wpisany w nagłówku sprawozdania)

Od dnia Do dnia

1/1/2019 12/31/2019

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:2

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Tak

"AMG.lab" Sp. z o.o.

Łąkowa

Łódź

Łódź

M.Łódź

Łódzkie

M. Łódź

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej  przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą

wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Tak

Opis okoliczności zagrażających kontynuacji działalności:

Łączenie spółek:

Nie

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości:

metody wyceny aktywów i pasywów:

ustalenia wyniku finansowego:

ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

pozostałe:

Informacja uszczegóławiająca:

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Zgodnie z polityką rachunkowości przedsiębiorstwa - patrz Załącznik 1.

Czy brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią 

działalności?

odpowiedź "Nie" oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie 

spółek?

Kompletny opis wyceny aktywów i pasywów znajduje się w Załączniku 1 (plik "Wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego.pdf). W szczególności metody wyceny: 

* Wartości niematerialnych i prawnych: por. Załącznik 1, paragraf 5

Kompletny opis wyceny aktywów i pasywów znajduje się w Załączniku 1 (plik "Wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego.pdf). W szczególności metody wyceny: 

* Wartości niematerialnych i prawnych: por. Załącznik 1, paragraf 5

Zgodnie z polityką rachunkowości przedsiębiorstwa - patrz Załącznik 1.
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa pozycji

Opis
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Bilans
wszystkie kwoty w złotych

Stan na: 12/31/2019 12/31/2018
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

A 611 374,98 780 888,91

I 0,00 0,00

1

2

3

4

II 611 374,98 780 888,91

1 611 374,98 780 888,91

a)

b) 581 431,96 757 478,38

c) 21 318,09 0,00

d)

e) 8 624,93 23 410,53

2

3

III 0,00 0,00

1

2

3

IV 0,00 0,00

1

2

3 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

"AMG.lab" Sp. z o.o. 

Środki trwałe

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

urządzenia techniczne i maszyny

Aktywa trwałe

Koszty zakończonych prac rozwojowych

środki transportu

inne środki trwałe

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie

Wartości niematerialne i prawne

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Aktywa

1) udziały lub akcje

2) inne papiery wartościowe

3) udzielone pożyczki

4) inne długoterminowe aktywa finansowe

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale

Od pozostałych jednostek

w jednostkach powiązanych

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe
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Bilans
wszystkie kwoty w złotych"AMG.lab" Sp. z o.o. 

Stan na: 12/31/2019 12/31/2018
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

b) 0,00 0,00

c) 0,00 0,00

4

V 0,00 0,00

1

2

B 12 368 509,67 10 146 567,63

I 0,00 0,00

1

2

3

4

5

II 1 450 348,76 3 903 281,40

1 1 431 627,48 3 888 337,85

a) 1 431 627,48 3 888 337,85

1 431 627,48 3 888 337,85

b)

Aktywa obrotowe

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1) udziały lub akcje

Inne rozliczenia międzyokresowe

Zapasy

Materiały

Półprodukty i produkty w toku

Aktywa (c.d. "Długoterminowe aktywa finansowe")

w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale

2) inne papiery wartościowe

3) udzielone pożyczki

4) inne długoterminowe aktywa finansowe

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy i usługi

Należności krótkoterminowe

Należności od jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

2) inne papiery wartościowe

3) udzielone pożyczki

4) inne długoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach

1) udziały lub akcje

1) do 12 miesięcy

2) powyżej 12 miesięcy

inne

w tym: obiekty w zabudowie
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Bilans
wszystkie kwoty w złotych"AMG.lab" Sp. z o.o. 

Stan na: 12/31/2019 12/31/2018
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

2 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

b)

3 18 721,28 14 943,55

a) 1 015,20 0,00

1 015,20 0,00

b)

c) 17 706,08 14 943,55

d)

III 10 206 383,32 1 534 499,37

1 10 206 383,32 1 534 499,37

a) 0,00 0,00

b) 0,00 0,00

c) 10 206 383,32 1 534 499,37

10 206 383,32 1 534 499,37

2

IV 711 777,59 4 708 786,86

C

D

12 979 884,65 10 927 456,54Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych tytułów publicznoprawnych

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale

inne

Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe")

dochodzone na drodze sądowej

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

2) powyżej 12 miesięcy

inne

Należności od pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

1) do 12 miesięcy

2) powyżej 12 miesięcy

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

1) do 12 miesięcy

1) udziały lub akcje

2) inne papiery wartościowe

3) udzielone pożyczki

4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach

w jednostkach powiązanych

1) udziały lub akcje

2) inne papiery wartościowe

3) udzielone pożyczki

4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach

2) inne środki pieniężne

3) inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Udziały (akcje) własne

w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
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Bilans
wszystkie kwoty w złotych"AMG.lab" Sp. z o.o. 

Stan na: 12/31/2019 12/31/2018
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

A 4 655 383,26 8 830 970,83

I 1 000 000,00 1 000 000,00

II

III

IV

V 7 830 970,83 4 184 485,94

VI -4 175 587,57 3 646 484,89

VII

B 8 324 501,39 2 096 485,71

I 6 043 091,03 703 721,16

1

2 374 449,63 703 721,16

41 216,62 22 605,79

333 233,01 681 115,37

3 5 668 641,40 0,00

5 668 641,40 0,00

II 0,00 0,00

1

2

3 0,00 0,00

a)

b)

c)

d)

e)

Kapitał (fundusz) własny

Kapitał (fundusz) podstawowy

 – z tytułu aktualizacji wartości godziwej

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

 – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

 – na udziały (akcje) własne

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zysk (strata) netto

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

 – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną 

udziałów (akcji)

Pasywa

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

 – długoterminowe

 – krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale

Wobec pozostałych jednostek

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

 – długoterminowa

 – krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe

zobowiązania wekslowe

inne
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Bilans
wszystkie kwoty w złotych"AMG.lab" Sp. z o.o. 

Stan na: 12/31/2019 12/31/2018
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

III 1 488 703,80 1 170 516,21

1 208 319,18 20 701,63

a) 197 965,18 20 701,63

197 965,18 20 701,63

b) 10 354,00 0,00

2 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

b)

3 1 163 239,52 1 107 513,66

a)

b)

c)

d) 348 707,76 172 941,00

348 707,76 172 941,00

e)

f)

g) 804 527,08 928 379,00

h)

i) 10 004,68 6 193,66

4 117 145,10 42 300,92

IV 792 706,56 222 248,34

1

2 792 706,56 222 248,34

792 706,56 222 248,34

12 979 884,65 10 927 456,54

 – rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych

Pasywa razem (suma pozycji A i B)

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

1) do 12 miesięcy

2) powyżej 12 miesięcy

inne

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

1) do 12 miesięcy

2) powyżej 12 miesięcy

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

1) do 12 miesięcy

2) powyżej 12 miesięcy

inne

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

 – długoterminowe

 – krótkoterminowe

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 

tytułów publicznoprawnych

z tytułu wynagrodzeń

inne

Fundusze specjalne
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Rachunek zysków i strat
wszystkie kwoty w złotych

za rok: 2019 2018
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

A 18 877 721,41 15 774 552,31

18 877 721,41 15 774 552,31

I 18 877 721,41 15 774 552,31

II

III

IV

B 17 236 162,97 12 394 679,56

I 192 466,63 227 775,10

II 564 370,14 433 504,15

III 3 913 720,47 1 873 892,64

IV 297 121,42 281 775,67

V 9 895 504,38 8 009 652,14

VI 2 073 082,77 1 469 530,14

VII 299 897,16 98 549,72

VIII

C 1 641 558,44 3 379 872,75

D 14 938,96 293 468,95

I

II

III

IV 14 938,96 293 468,95

E 5 668 641,40 13 323,16

I

II

III 5 668 641,40 13 323,16

F -4 012 144,00 3 660 018,54

G 55 086,73 12 363,31

 – w tym: obiekty w zabudowie

"AMG.lab" Sp. z o.o. 

Przychody finansowe

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Wynagrodzenia

wariant porównawczy

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 

wartość ujemna)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 – podatek akcyzowy

Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty, w tym:

 – od jednostek powiązanych

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

 – emerytalne

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
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Rachunek zysków i strat
wszystkie kwoty w złotych"AMG.lab" Sp. z o.o. 

za rok: 2019 2018
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

I

a)

b)

II

III

IV

V 55 086,73 12 363,31

H 218 530,30 25 896,96

I 172 021,32 4 501,59

0,00 5,29

II

III

IV 46 508,98 21 395,37

I -4 175 587,57 3 646 484,89

J

K

L -4 175 587,57 3 646 484,89

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Koszty finansowe

 – w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Odsetki, w tym:

 – dla jednostek powiązanych

Inne

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto (I–J–K)

Zysk (strata) brutto (F+G–H)

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

 – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

od jednostek pozostałych, w tym:

 – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

 – od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

 – w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

wariant porównawczy,  c.d. poprzedniej strony
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
wszystkie kwoty w złotych

za rok: 2019 2018

I 8 830 970,83 13 512 327,76

Ia 8 830 970,83 13 512 327,76

1 1 000 000,00 1 000 000,00

1.1 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

b) 0,00 0,00

1.2 1 000 000,00 1 000 000,00

2 0,00 1 278 870,33

2.1 0,00 -1 278 870,33

a) 0,00 0,00

b) 0,00 1 278 870,33

0,00 1 278 870,33

2.2 0,00 0,00

"AMG.lab" Sp. z o.o. 

 – wydania udziałów (emisji akcji)

zmniejszenie (z tytułu)

 – umorzenia udziałów (akcji)

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

 – 

 – 

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

 – 

 – 

 – 

 – 

zwiększenie (z tytułu)

 – korekty błędów

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

wyszczególnienie

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

zwiększenie (z tytułu)

 – emisji akcji powyżej wartości nominalnej

 – podziału zysku (ustawowo)

 – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenie (z tytułu)

 – pokrycia straty

 – 

 – 

 – 

 –  wypłata dywidendy

 – 

 – 

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
wszystkie kwoty w złotych"AMG.lab" Sp. z o.o. 

za rok: 2019 2018

3 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

b) 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00

4 0,00 0,00

4.1 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

b) 0,00 0,00

4.2 0,00 0,00

5 7 830 970,83 8 030 266,18

5.1 7 830 970,83 8 030 266,18

0,00 2 205 274,16

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

 – korekty błędów

zmniejszenie (z tytułu)

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

 – 

 – 

 – 

 – zbycia środków trwałych

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

wyszczególnienie,  c.d. poprzedniej strony

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

zwiększenie (z tytułu)

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych 

zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

zwiększenie (z tytułu)

zmniejszenie (z tytułu)

Wydrukowano: 8/4/2020 12:22 PM Strona 13 z 18 e-sprawozdanie finansowe dla KRS (podgląd)



Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
wszystkie kwoty w złotych"AMG.lab" Sp. z o.o. 

za rok: 2019 2018

5.2 7 830 970,83 10 235 540,34

a) 0,00 5 182 403,03

0,00 3 203 191,25

0,00 1 979 211,78

b) 0,00 11 233 457,43

0,00 11 233 457,43

5.3 7 830 970,83 4 184 485,94

5.4

5.5 0,00 0,00

a) 0,00 0,00

b) 0,00 0,00

5.6 0,00 0,00

5.7 7 830 970,83 4 184 485,94

6 -4 175 587,57 3 646 484,90

a) -4 175 587,57 3 646 484,90

b)

c)

II 4 655 383,26 8 830 970,84

III 4 655 383,26 8 830 970,84

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

 – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenie (z tytułu)

 – 

 – 

 – podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenie (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

 –  wypłata dywidendy

 – 

 – 

 –  korekta błędów

 – 

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

 – 

 – 

 – 

 – 

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty)

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto

zysk netto

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

 – 

wyszczególnienie,  c.d. poprzedniej strony

 – korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

zwiększenie (z tytułu)

 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

zwiększenie (z tytułu)
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Rachunek przepływów
wszystkie kwoty w złotych

za rok: 2019 2018
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

A

I -4 175 587,57 3 646 484,89

II 12 870 424,22 9 350 022,33

1 192 466,63 203 914,15

2

3

4

5 5 339 369,87 140 517,98

6

7 2 452 932,64 9 950 980,40

8 318 187,59 -521 123,96

9 4 567 467,49 -424 266,24

10

III 8 694 836,65 12 996 507,22

B

I 0,00 0,00

1

2

3 0,00 0,00

a)

b) 0,00 0,00

4

II 22 952,70 0,00

1 22 952,70 0,00

"AMG.lab" Sp. z o.o. 

metoda pośrednia

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Amortyzacja

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

w pozostałych jednostkach

1) zbycie aktywów finansowych

2) dywidendy i udziały w zyskach

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

3) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

4) odsetki

5) inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
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Rachunek przepływów
wszystkie kwoty w złotych"AMG.lab" Sp. z o.o. 

za rok: 2019 2018
Przekszt. dane porów. za 

poprzedni okres

2

3 0,00 0,00

a)

b) 0,00 0,00

4

III -22 952,70 0,00

C

I 0,00 0,00

1

2

3

4

II 0,00 12 512 327,76

1

2 0,00 12 512 327,76

3

4

5

6

7

8

9

III 0,00 -12 512 327,76

D 8 671 883,95 484 179,46

E 8 671 883,95 484 179,46

F 1 534 499,37 1 050 319,91

G 10 206 383,32 1 534 499,37

0,00 0,00

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

metoda pośrednia,  c.d. poprzedniej strony

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki

Nabycie udziałów (akcji) własnych

1) nabycie aktywów finansowych

2) udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:

Środki pieniężne na początek okresu

 – o ograniczonej możliwości dysponowania

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)

Inne wydatki finansowe

 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
wszystkie kwoty w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Ogółem:
w tym z zysków 

kapitałowych:
Ogółem:

w tym z zysków 

kapitałowych:

A. -4 175 587,57
___

3 636 484,89
___

B. -4 175 587,57 3 636 484,89

C. 0,00 0,00

D. 0,00 0,00

E. 0,00 0,00

F. 0,00 0,00

G. 0,00 0,00

0,00
___

0,00
___

H. 0,00 0,00

I. 0,00 0,00

J. 0,00
___

0,00
___

K. 0,00
___

0,00
___

*

Załączniki i objaśnienia:

Załącznik: AMG.lab_Wstep_do_spr_finansowego_2019_15_07_2020.pdf

Załącznik: AMG.lab_Noty_do_spr_finansowego_2019_16_07_2020.pdf

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

"AMG.lab" Sp. z o.o. 

Załącznik Nr 1 - Polityka Rachunkowości - Wstęp do Sprawozdania

'Załącznik Nr 2 Noty do Sprawozdania Finansowego

Strata z lat ubiegłych

Dochód (A - B - C + D + E + F - G)

Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku

Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym 

ujęte w księgach lat ubiegłych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 

dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Okres bieżący Okres poprzedni

Inne zmiany podstawy opodatkowania

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Podatek dochodowy

trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a 

dochodem/stratą dla celów podatkowych

Zysk (strata) brutto za dany rok

Przychody zwolnione z opodatkowania *

Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym

Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w 

księgach rachunkowych lat ubiegłych

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *

AMG.lab Noty do 
spr finansowego 

2019 16 07 
2020.pdf

AMG.lab Wstep do 
spr finansowego 

2019 15 07 
2020.pdf
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Sprawozdanie  

niezależnego  

biegłego rewidenta  

z badania rocznego 

sprawozdania finansowego 

Dla Wspólników AMG.Lab Sp. z o.o. 

Opinia  

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego AMG.Lab Sp. z o.o (Spółka) z siedzibą 

w Łodzi, ul. Łąkowa 11, na które składa się wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego, bilans 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) 

własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu oraz dodatkowe 

informacje i objaśnienia. 

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe: 

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 

2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym 

dniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2019 roku poz. 351, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi 

zasadami (polityką) rachunkowości,  

 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami umowy 

Spółki. 

Podstawa opinii  

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z  

 ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1421, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o 

biegłych rewidentach) oraz  

 Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB) 

uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z 

późniejszymi zmianami.  

 

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego.  
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Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych 

Międzynarodowej Federacji Księgowych (Kodeks IFAC) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów 

oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. 

Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla 
naszej opinii.  

Odpowiedzialność Zarządu Spółki za roczne sprawozdanie finansowe 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 

majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Spółki zgodnie z przepisami 

Ustawy o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, przyjętymi zasadami 

(polityką) rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także umową Spółki. Zarząd Spółki 

jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia rocznego 

sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub 

błędem. 

Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do 

kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją 

działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo 

zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej 

alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby roczne sprawozdanie 

finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.  

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego 

Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne sprawozdanie finansowe jako całość nie 

zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z 

badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie 

gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 

Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 

racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników 

podjęte na podstawie tego rocznego sprawozdania finansowego. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności 

prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także: 

 identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego sprawozdania finansowego 

spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 

odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 

stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z 

oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może być związane ze 

zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem kontroli 

wewnętrznej; 

 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 

badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 

skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;  

 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność 

szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki; 
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 oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Spółki założenia kontynuacji działalności oraz, na 

podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami 

lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji 

działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas 

zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w 

rocznym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie 

naszej opinii. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia 

naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą 

spowodować, że Spółka nie będzie kontynuować działalności; 

 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego sprawozdania finansowego, w tym 

ujawnienia, oraz czy roczne sprawozdanie finansowe przedstawia będące jego podstawą transakcje i 

zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 

 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności  

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 

roku. Za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz innymi 

obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Ponadto Zarząd Spółki jest zobowiązany 

do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane w Ustawie 

o rachunkowości. 

Nasza opinia o rocznym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności i nie wyrażamy o 

nim żadnej formy zapewnienia wynikającej z KSB. W związku z badaniem rocznego sprawozdania finansowego 

naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności, i podczas wykonywania tego, 

rozpatrzenie, czy jest istotnie niespójne z rocznym sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną 

podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy 

stwierdzimy istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym 

w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach 

jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz 

czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. 

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 49 Ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami 

zawartymi w załączonym rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o 

Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy 

w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.  

 

Marcin Diakonowicz 

Biegły Rewident nr 10524 

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu 

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 

Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 3654 

 

 

 

Warszawa, 3 sierpnia 2020 roku. 

 




