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RAPoRT NIEZALEZNEGo BIEGŁEGo REWIDENTA

dla Walnego Zgromadzenla i Rady Nadzorczej
L$l $ofhilare S.A.

z przegląd u skróconego ś ród rocznego jed nostkowego i s konsol idowanego
sprawozdanla finansowego obejmującego okres od { stycznia 20,|2 r.
do 30 czerwca 2012 r.

PrzeprowadziIiŚmy przeg|ąd załączonego skroconego Środrocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego LS| Software S.A. z siedzibą w Łodzi' u|. Przybyszewskiego 1761178, na ktore składa
s|ę:

. jednostkowy bi|ans sporządzony na dzień 30 czenruca 2012 roku, ktÓry po stronie aktywÓw
i pasywow zamyka się sumą: 23 596 TPLN

- jednostkowy rachunekzyskow istratza okres od 1 stycznia 2012roku do 30 czeruvca2012roku
wykazujący zysk netto: 635 TPLN

- jednostkowe zestawienie zmian w kapita|e (funduszu)własnym za okres od 1 stycznia2012 roku
do 30 czerwca2012 roku, wykazujące wzrost kapitału o kwotę 634TPLN

. jednostkowy rachunek pzepływów pienięznych za okres od'l stycznia2012 roku do 30 czerwca
2012 roku, wykazujące wzrost środkow pienięznych o kwotę 536 TPLN

oraz

załączonego skrÓconego środrocznego skonso|idowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej LS| Software S'A' z siedzibą w Łodzi, u|. Przybyszewskiego 176|178, na które składa
się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji majątkowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2012
roku, zamykające się po stronie aktywow i pasywÓw sumą: 26 300 TPLN

- skonsolidowany rachunek zyskow i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do

30 czenruca 2012, wykazujący zysk netto w kwocie: 958 TPLN

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodÓw za okres od 1 stycznia 2012 roku do
30 czeruvca2A12,

- skonso|idowane sprawozdanie ze zmian w kapita|e własnym za okres od 1 stycznia2012 roku do
30 czerwca 2012, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 958 TPLN

- skonso|idowane sprawozdanie z przepływow pienięznych za okres od 1 stycznia 2012 roku do
30 czenivca 2012 roku wykazujące wzrost stanu środkow pienięznych o kwotę: 978 TPLN

. oraz dane objaśniające.
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Zarząd LS| Software S.A. jest odpowiedzia|ny za sporządzenie i rzete|ną prezentację powyzszego
skroconego środrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, Sporządzonego zgodnie z
zasadami rachunkowoŚci okreŚ|onymi W ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz. U' z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z póŹniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie
przepisach Wykonawczych, oraz skonso|idowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego
zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Srodroczna
sprawozdawczość finansowa, ktÓry został zatwierdzony przez Unię Europejską (''MSR 34,,)' jak
rÓwniei wymogami odnoszącymi się do emitentÓW papierÓw wańościowych dopuszczonych |ub

będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficja|nych notowań
giełdowych i innymi obowiązującymi przepisami. W oparciu o.przeprowadzony pzeg|ąd, naszym
zadaniem było przedstawienie wniosku na temat tego skroconego ŚrÓdrocznego jednostkowego i

skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Przeg|ąd przeprowadzi|iŚmy stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r'

o rachunkowości (Dz. U" z 2009 r. Nr 152, poz' 1223, z poŹniejszymi zmianami), krajowych
standardÓw rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentow oraz
Międzynarodowego Standardu Usług Przeg|ądu 2400 ',Przeg|ąd sprawozdań finansowych''.

Zgodnie ze standardami stanowiącymi podstawę przeg|ądu, nasze procedury obejmują
wykorzystanie informacji uzyskanych przede wszystkim od kierownictwa jak rÓwniez osÓb
odpowiedzia|nych za finanse iksięgowość LSI Software S.A., wg|ąd w księgi rachunkowe oraz
zastosowanie procedur ana|itycznych i innych procedur przeg|ądu. Zakres
i metoda przeg|ądu istotnie rózni się od zakresu badania i nie pozwa|a na uzyskanie pewnoŚci, ze
wszystkie istotne zagadnienia mogłyby zostać zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku
pełnego zakresu badania. D|atego na podstawie przeprowadzonych procedur nie mozemy wyrazic
opinii z badania o załączonym skrÓconym środrocznym jednostkowym i skonso|idowanym
sprawozdan iu finansowym.

Przeprowadzony przez nas przeg|ąd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzic, iŻ załączone
skrÓcone ŚrÓdroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie jest zgodne
z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz nie przedstawia rzetelnie i jasno,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej LS| Software S.A. na dzień
30 czerwca 2012 roku, jej wyniku finansowego, zmian w kapita|e własnym oraz przepływÓw
pienięznych za okres od ,1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku zgodnie z zasadami
rachunkowości obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Po|skiej okreŚ|onymi w ustawie o
rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz z wymogami
MsR 34, jak rowniei wymogami odnoszącymi się do emitentÓw papierow wartościowych
dopuszczonych Iub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku
oficjalnych notowań g ie,ldowych.

Boienna Mąrkowska
Biegły rewi{ent nr 9444
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