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RAPoRT N|EZALEżNEGo BIEGŁEGo REWIDENTA

dla Walnego Zgromadzenaa i Rady Nadzorczej
LSI Software S.A.
z przeg|ądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

PrzeprowadziIiśmy przeg|ąd załączonego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego LSl Software S.A. z siedzibą w Łodzi, u|. Przybyszewskiego 1761178, na które składa
s|ę:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji majątkowej sporządzone na dzień 30 czenłca 20,t3 roku,
zamykĄące się po stronie aktywów i pasywów sumą: 25 939 TPLN

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodÓw za okres od 1 stycznia 2013 roku do
30 czerwca 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokoŚci. 737 TPLN
- jednostkowe zestawienie zmian w kapita|e własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do
30 czerwca 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału o kwotę: 678 TPLN
- jednostkowy rachunek przepływów pienięŻnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do
30 czenivca 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pienięznych o kwotę: (40) TPLN
oraz

załączonego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LS| Software S'A. z siedzibąw Łodzi, u|' Przybyszewskiego 1761178, na które
składa się'

- skonso|idowane sprawozdanie z sytuacji majątkowej sporządzone na dzień 30 czeruvca 2013
roku, zamykające się po stronie aktywÓw i pasywów sumą: 29 997 TPLN

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do
30 czerulca 2013 wykazujące zysk netto w wysokości: 1 272 TPLN

- skonso|idowane sprawozdanie ze zmian w kapita|e własnym za okres od 'l stycznia 2013 roku do
30 czerwca 2}13,wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 1 213 TPLN

- skonso|idowane sprawozdanie z przepĘwow pienięznych za okres od 1 stycznia 2013 roku do
30 czerwca 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pienięŻnych o kwotę: 603 TPLN

- oraz dane objaśniające.
Zarząd LSl Software S.A' jest odpowiedzia|ny za sporządzenie i rzete|ną prezentację powyższego
skróconego śródrocznego jednostkowego i skonsoIidowanego sprawozdania finansowego,
sporządzonego zgodnie z Wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34
Sródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską (',MSR
34,) jak równiez 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
przeg|ąd, naszym zadaniem było przedstawienie wniosku na temat tego skróconego śródrocznego
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Przeg|ąd przeprowadzi|iśmy stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz. U' z 2013 r., poz. 330, z pożn. zm.), krajowych standardóW rewiĄi
finansowej Wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz W sprawach
nieuregu|owanych W krajowych standardach rewizji finansowej, przy ustaIaniu szczegółowej
metodyki p|anowania i przeprowadzania przeglądu sprawozdania finansowego i w razie
wątp|iwości - Międzynarodowego Standardu Usług Przeg|ądu 2410 ,,Przeg|ąd śródrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez nieza|einego biegłego rewidenta jednostki''.

Zgodnie ze standardami stanowiącymi podstawę przeg|ądu, nasze procedury obejmują
wykorzystanie informacji uzyskanych przede wszystkim od kierownictwa jak rÓwniei osÓb

odpowiedzia|nych za finanse i księgowość LS| Software S.A., Wg|ąd W księgi rachunkowe oraz
zastosowanie procedur ana|itycznych i innych procedur przeg|ądu' Zakres i metoda przeg|ądu

istotnie róini się od zakresu badania i nie pozwa|a na uzyskanie pewności, że wszystkie istotne
zagadnienia mogłyby zostać zidentyfikowane, jak ma to miejsce W przypadku pełnego zakresu
badania' D|atego na podstawie przeprowadzonych procedur nie mozemy wyrazić opinii z badania
o załączonym skróconym śródrocznym jednostkowym i skonso|idowanym sprawozdaniu
finansowym.

Przeprowadzony przez nas przeg|ąd nie wykazał niczego, co pozwa|ałoby sądzić, iŻ załączone
skrócone śródroczne jednostkowe i skonso|idowane sprawozdanie finansowe nie jest zgodne
z Wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz nie przedstawia rzete|nie ijasno, we
Wszystkich istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej LSl Software S.A. oraz Grupy
Kapitałowej LSl Software S.A. na dzień 30 czerwca 2013 roku' jej wyniku finansowego, zmian
wkapita|eW,lasnym orazprzepływówpienięznychzaokresod 1stycznia2013rokudo30czeruyca
2013 roku zgodnie z Wymogami MSR 34 jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów
papierów wańościowych dopuszczonych Iub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie
do obrotu na rynku oficja|nych notowań giełdowych.

oddział Centrum Biuro w Łodzi
ul. Zeromskiego 68
90 - 502 ŁódŹ

Łódź. 30.08.2013 r'

PKF Audyt sp. z o.o.
02-695 Warszawa, ul. Ozycka 6 lok. 1B
oDDzlAŁ cENTRuM B|URo W ŁoDz|
90-502 ŁÓDŻ, ul, Zeromskiego 68
tel,42 637 10 11, fax 42637 31 72
NIP 725-10-13-699 REGON 471072925

Bożenna ka

Audyt Sp. z o.o. podmiotu uprawnionegd
do badania sorawozdań finansowvch nr 548

Podmiot wpisany na |istę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548
Sąd Rejonowy d|a m'st. Warszawy X||| Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000019875


