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Dla Walnego Zgromadzenia LSI Software S,A.

Przeprowadziliśmy badanię załaczorrcgo
z siedzib4 w Łodzi, przy uI. Przybyszewskiego

- wprowadzenie do sprawozdatia finansowego,

oPINIA NIEZN-EŁNEGo BIEGŁEGo REWIDENTA

sprawozdania finansowego LSI Software S.A.
I761178,na które składa się:

- bilans sporz4dzony na dzien 3|.12.20I2r., który po stronie aktyrvów i pasyrvów zamyka się sumq:
25 580 TPLN

- rachunęk zysków i strat za rok obrotowy od 0l.01.2012r. do 31 .12.2012r, wykazujący zysk netto
w kwocie: 857 TPLN

- rachunek przepływów pienięznych za rok obrotowy kończ4cy się dnia 31 ,I2.20I2r. wykazuj4cy wzrost
stanu Środków pienięŹnych o kwotę: 824 TPLN

. zęstawięnię zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 3I.I2.2012r. wykazujący
wzrost kapitału własnego o kwotę: 858 TPLN

- oraz dodatkowe informacje i objaŚnienia.

o dpowiedzialnoś ć Zarz qdu oraz Rady Nadzorczej

Zaruąd Spótki jest odpowiedzialny za prawidłowoŚć ksi4g rachunkowych, SporzQdzenie irzetelnq
prezentację tego sprawozdanja finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z działaltości zgodnie
z ustawę z dnia 29 wrzeŚnia 1994 t' o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr I52, poz' 7223 z póżniejszymi
zmia;eami) i innymi obowiązujęcymi przepisami. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny również za kontrolę
wewrętrznQ, ktorą uztaje za riezbędn4, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od
nieprawidłowości powstałych wskutęk celowych dzl'ałań lub błędów'

Zgodrue Z ustawą o rachunkowości, Zarz4d Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej s4 zobowi4zant' do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania
przewidziane w tej ustawie.

odpowiedzialnoś ć Biegłego Rewidentą

Naszym zadanięm jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii o tym sprawozdaniu
finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowi4cych podstawę jego sporzędzenia. Badanie
sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownię do postanowień rczdziału 7 ustawy
o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez KrĄow4 Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce. Regulacje te nakładaj4 na nas obowięzek postępowania zgodnego z zasadamt
etyki oraz zaplanowania i przeprowadzęliabadatia w taki sposób, aby uzyskac racjonalną pewność, że
sprawozdanie finansowę i księgi rachunkowe stanowi4ce podstawę jego sporządzenia są wolne od
istotnych nieprawidłowości.

Badanie polega na przęprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania
doĘczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania
za|eiy od naszego os4du, w tym ocęny ryzyka wyst4pienia istotnej nieprawidłowoŚci sprawozdania
finansowego na skutek celowych działail lub błędów' Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod
uwagę kontrolę \Mewnętrznę zwi4zatq ze sporz4dzęniem oraz rzetelrtą prezerftacjq sprawozdania
finansowego w celu zaplanowatta Stosownych do okoliczności procedur badania, nię zaś w cę1u
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wraŻenia opinii na temat skutęczności dztałania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanię obejmuje
równięż ocenę odpowiednioŚci Stosowanej polityki rachunkowości. zasadności szacunków dokonanych
pr zez Zar zqd oraz ocenę o gólnej pr ezentacjt sprawozdania fi nansowe go.

WyaŻamy przekonanię, ze uzyskane przęz nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiedni4
podstawę do w1razenia przęz nas opinli z badania.

opinia Biegłego Rewidentą

Naszym zdaniem, załqczote sprawozdanie finansowe LSI Software S.A. przedstawia rzetelnie i jasno
sytuację maj4tkow4 i finansową Spółki na dzięn 31 grudnia 2072 r,, wynik finansow oraz przepływy
pteńęine za rok obrotowy kończqcy się tego dnia. zostało sporządzone, we wszystkich istotnych
aspektach. zgodnie z zasadamł rachunkowoŚci obowi4zującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest

zgodne z wpłylvającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statufu

Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych
aspektach, ksiąg rachunkowych.

Inne kwestie

Ponadto' zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowoŚci, stwierdzamy, ie sprawozdanie zdziała7nośct
Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art, 49 ustawy

o rachunkowości sq one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Bożenna Nflarkowska
Biegły re:fdentnr 9444
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