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Grupa Kapitałowa LSI Software S.A.
Opinia z badania s konso lidowanego sprawozdania.fi nansowe go
za rok obrotowy kończqcy się jl grudnia 20I2r'

oPINIA NIEZN'EZNEGo BIEGŁEGo REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Grupy Kapitałowej LSI Software S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączouęgo skonsolidowanego Sprawozdania finansowego
LSI Software S.A.'z siedzibę w 93-120 Łodzi,przy uI,Przybyszewskiego 17611,18' na które składa się:

- skonsolidowane Sprawozdatie z sytuacji finansowej sporzQdzone ta dzięn 31.12.20If r., które po
stronie akty.r,vów i pasy.wów zamyka się sumę: 28 395TPLN

- skonsolidowany rachunek zysków i sttat, za rok obrotowy od 01.01.2012r, do 31 .72.2012r'.wykazujący
zysk netto w kwocię: 1 437 TPLN

- skonsolidowanę sprawozdanię ze zmtat w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do
31.|2.2012r' wykazuj4cy wzrost kapitału własnego o kwotę: 1 039 TPLN

- skonsolidowanę sprawozdanię z przepĘwow pienięznych za rok obrotowy konczący 31 .12.2012 r.

wykazu1ący wzrost starru środków pienięznych o kwotę: 914 TPLN

- informacje dodatkowę o przyjętych zasadach rachunkowoŚcj' oraz inne informacje objaśniające.

odpowiedzialnoś ć Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej

Zarz4d jednostki dominuj4cej jest odpowiedzialrry za prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz
SporzQdzenię trzetellą prezettację tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie
z Mtędzytarodowyni Standardami SprawozdawczoŚci Finansowej, które zostały zatwierdzote przez
Unię Europejskąjak rownięi wymogami odnosz4cymi się do ęmitentów papierów wartościowych
dopuszczonych do obrotu na rynku oficjainych notowań giełdowych i innymi obowi4zujqcymi
przepisami oraz sporządzenie Sprawozdatia z dzłałatności Grupy Kapitatowej' Zarzqd jednostki
dominującej jest odpowiedzialny równięz za kontrolę wewnętrznQ, któr4 uznaje za tiezbędnq, aby
sporzqdzanę sprawozdania finansowę były wolne od nieprawidłowości powstałych rvskutek celowych
działai 1ub błędów.

Zgodnie Z ustaw4 z dria 29 wrzęśnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r, nr 152, poz. 1223
z późnejszymi zmiatami), Zarząd jednostki dominującej oraz czł'ortkowie Rady Nadzorczej są
zobowi4zari do zapewntenia, aby skonsolidowanę sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania ptzewidziane w tej ustawie.

odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym zadanięmjest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyraŻenie opinii o tym skonsolidowanym
Sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksi4g rachuŃowych stanowi4cych podstawę jego

sporzqdzęnia. Badanię skonsolidowanego sprawozdania finansowęgo przeprowadziliśmy stosownie do
postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej wydanych
przez KrĄową Radę Biegłych Ręwidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji
Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowi4zek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz
zaplanowania i przeprowadzęnia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalnq pewnoŚć' ze
sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowi4ce podstawę jego sporządzenia sę wolne od
istotnych nieprawidłowości.
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Grupa Kapitałowa LSI Software S.A.
opinia z bada nia skortsolidowanego spraluozdania.fi rułnsowego

za rok obrotowy kończqcy się 3 l grudnia 20 l 2r'

Badanie polega na przęprowadzeniu procedur majQcych na celu uzyskanie dowodów badania

dotyczęcych kwot i informacji ujawnionych w Sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania

za|eŻy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wyst4pienia istotnej nieprawidłowoŚci sprawozdania
finansowego na skutęk celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod

uwagę korrtrolę wewnętrzn4 zwiqzanq ze sporz4dzeniem oraz rzetęlną prezentacjq skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w celu zap|anowania stosownych do okoliczności procedur badania' tie zaś

w cęlu wyrażzenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanię
obejmuje rowntęi ocenę odpowiędniości stosowanej polityki rachunkowoŚci, zasadności szacunków
dokonanych przezZarząd oraz ocęnę ogólnej prezentacji skonsolidowanego Sprawozdania finansowego.

WyaŻamy przekonanie, ze uzyskane przęz nas dowody badania stanowią wystarczaj4cą i odpowiednią
podstawę do w1razenia przez rlas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

LSI Software S.A. przedstauliarzetę|nie i jasno synrację majętkową i finansow4 Grupy Kapitałowej na

dzten 31 grudnia 2O|2 r., wynik finansory araz przepływy pleilęine za rok obrotowy kończ4cy Się tego

dnia' zostało Sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami SprawozdawczoŚci Finansowej, które zostały zatwięrdzone przez Urrię Europejską, jak
równięz wymogami odnoszqcymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu

na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz jest zgodne z wpływajqcyrni na tręść skonsolidowanego
sprawozdania f,rnansowego przepisami prawa obowi ązującymi Grupę Kapitałow4.

Inne knestie

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachuŃowoŚci, stwierdzamy, Że sprawozdanie zdzjała|ności
Grupy Kapitałowej uwzględnia, wę wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49
ustawy o rachunkowości oraz kozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1'9 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieŻqcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków vznawania za równowaŻne informacji wymaganych przepisami pfawa pańStwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259) i s4 one zgodne z informacjami zawartymi
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Bożenna Markowska
Biegły rewipent w 9444
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