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Grupa Kapitałowa LSI Software S,A,
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego
za rok obrotowy kończqcy się j 1 grudnia 201 2 r.

1. Część ogólna raportu

1.1. Dane idenĘfikujące-Grupę Kapitałową

1.1.1. Nazwa Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa LSI Software Spółka Akcyjna

I.1.2. Siedziba jednostki dominującej

93-120 Łódź, uI, Przybyszewsklego 17 6l 17 8

l.1.3. Rejestracja jednostki dominującej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Sąd rejestrowy:

Data:
Numer rejestru;
REGON:
NIP:

Sęd Rejonowy w Łodzi - SródmięŚciu, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rej estru Sądowego
06. 1 1.2001
KRS 0000059150
472048449
725169111 5

|.1'.4. Struktura własnościjednostki dominującej

Na dzień 31 grudnia 2012 r. struktura własnoŚci kapitału zakładowego jednostki dominującej
w wysokoŚci 3 260 ,/62'00 PLN przedstawia się następujqco:

Wartość Udział
||ość nominaIna w kapitale

głosów akcji zakładowym
Nazwa akcjonariusza Ilość akcji (w %) zł (w %)
Grzegorz Siewiera
Paweł Tarnowski
Pozostali < 5%

1 071 591 70,590/o

302 680 4,07%
1 886 491 25,340/o

1 071 591,0
302 680,0

1 886 491,0

32,86%
9,28%

57,850/o

3 260 762 100,00% 3 260 762,0 100,00%

Akcje jednostki dominujące1 ma1dujq się w obrocie publicznym, ostatnia notowana cena sprzedaiy
z dnja 25 .04 .20|3 r . wynosiła 2,7 1 złotego .

Do dnia 3I,122012 roku nie miały miejsca $rykupy i spłaty dłużnych lub kapitałowych papierów
wartościowych.

Zaruqd jednostki dominuj4cej LSI Software SA w wykonaniu uchwały Nr 34l20I2 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dtia 14 częrwca2012 r. rozpoczął z dtięm ll stycznia 2013 r, Program
Skupu Akcji Własnych. Łącznie LSI Softwarę SA do dnia 19.04.20|3 r. skupiło
10 926 akcji własnych, które stanowią 0,34% kapitafu zakładowego i uprawniają do 10 926 głosów na
Walnyn Zgromadzeniu Spółki. Srędnia cena zakupu jednej akcji wyniosła 3'12 PLN

1.1.5. Informacja o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej

1.1.5.1. Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Według Stanu na dziętt 31 grudnia 2012 r. następujqce jednostki wchodz4ce w skład Grupy Kapitałowej
zo stały obj ęte konso lidacj 4 :

Jędnostka dominujęca:

. LSi Software Spółka Akcyjna

Jędnostki zalężnę objęte konsolidacj4 metodą pełną:
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Grupa Kapitałowu LSI Software S,A,
Raport uzupełniajqcy opinię z badania skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego
za rok obrotow'yl kończqcy się 3 l grudnia 20 I 2 r-

o Softęch Spółka z ograniczon4 odpowiedzialnością,

. LMS online Spółka z ogranjczonq odpowiedzialności4,

Spółka dominująca na dzięn 31 grudnia 2012 r. nie posiadała jednostek współzaleznych'

1.1.5.2. Jednostki nieobjęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Wedfug Stanu na dzięn 31 grudnia 2012 r. wszystkie jednostki Za|ęirtę wchodz4ce w sktad Grupy
Kapitałowej zostały objęte konsolidacj4.

1.1.6. Kierownik jednostki dominującej

Funkcj e kierownika j ednostki sprawuj e Zarzqd'

W skład Zarządu Spółki na dziętl31 grudnia 2012 r. wchodzili:

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzetia z dt. 14 częrwca20|2 r' do Zarzqduta
stanowisko Wiceprezesa został powołany Pan Paweł Tarnowski.

1.2. Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta i podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych

1.2.l. Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta:

Imię i nazwisko: BoŹęnna Markowska
Numer w rejestrze: 9444

1'.2.2. Dane identyfikujące podmiot uprawniony do badania:

. GrzęgorzSięwięra

o Paweł Tarnowski

o JęrzyŁochowski

Firma:
Siedziba:
Adręs:
Numer rejestru;
S4d rejestrowy:

Kapitał zakadowy.,
Numęr NIP:

PKF Audyt Sp. z o.o. <>02-695Warsztłw-a, u/.

octdział Regionalny Łódź <> 90-502 Łódź, ul,

- Prezes Zarzqdu

- Wiceprezes Zarzqdu

- Członek Zarz4du

PKF Audyt Sp. z o.o.
Warszawa
uI. Orzycka6, lok. 18, 02-695Warczawa
KRS 0000019875
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial
Gospodarczy Kraj owego Rej estru Sądowego
80.000 zł
725-10-13-699

4

Orzycka 6 lok. IB, tel.(22) 560 76 50,fax. (22) 560 76 63
Zeromskiego ó8, tel. (42) 637 l0 Il,fcu. (42) ó37 3] 72

PKF Audyt Sp. z o.o. jest vpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 548.

Badanię skonsolidowanęgo sprawozdatia finansowego przeptowadzono zgodnie Z umow4 z dnia
21 częrwca 20|2 r.. zawart4 na podstawie uchwały Rady Nadzorczej dnia 31 maja 2012 r. odnośnie

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Badanię skonsolidowanęgo Sprawozdania ftnansowego zostało przeprowadzonę w siędzibie jednostki
dominujęcej w okresie od 15 kwiętnla2013 r' do 30 kwietnia 2013 r. zprzerwami.

Kluczowy biegły rewident oraz PKF Audyt Sp. z o'o. spełniają wymóg nięzalężności od badanej Grupy
Kapitałowejwrozumieniuar1.56ust'3i4ustawyzdnia7maja2009rokuobiegłychręwidęntachiich
samorz4dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o ttadzorze
publicznym (Dz.U. Nr 77 poz. 649).
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Grupa Kapitałowa LSI Software S,A.
Raport uzupetniajqcy opinię z badania ,skonsolidowanego spraluozdaniafinansowego
za rok obrotowy kończqcy się 3 l grudnia 20l2 r.

1.3. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok
obrotowy

Skonsolidowane sprawozdanię finansowe Sporządzonę na dzteń 31 grudnia 201 1 r. i za okręs kończęcy
się tego dnia zostało zbadanę przez KBR ,,Consultus'' Sp. z o.o. i uzyskało opinię biegłego rewidenta
bez zastrzęŻęn,

Skonsolidowane sprawozdanie finansowę Zostało zatwięrdzone w dniu 14 czerwca 2012 r ' przez W alne
Zgromadzenie.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało złoŻone w Sądzie Rejestrowym w dniu
2| częrwca2012 r. oraz ogłoszonę w Monitorze Polskim B rrr 2056 z dnia 75 października2012 r,

I.4. Zakres prac i odpowiedzialności

Niniejszy raport został przygotowany dla Walnego Zgromadzenia_Grupy Kapitałowej LSI Software
S.A. z siedzrbą w 93-120 Łodzi, przy uI. Przybyszewskiego 176l]'78 i dotyczy skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, na które składa się skonsolidowane sprawozdanie z sy'tuacji finansowej

Sporzqdzone na dztęń 3 l grudnia 2012 r ,, skonsolidowany rachunek zysków i straI oraz skonsolidowanę
sprawozdanie z catkowitych dochodów skonsolidowane sprawozdattę zę zmlan w kapitale własnym
oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływow pienięznych za rok obrotowy kończący się tego dnia
informacje dodatkowę o przyjętych zasadach rachunkowoŚci oraz inne informacje objaśniajęce.

Badana jednostka sporzqdza skonsolidowane sprawozdanię finansowe zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przezUnię Europejsk4.

Badanię skonsolidowanego sprawozdarria finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień
rc:zdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji |tnansowej vrydanych przez
Krajowq Radę Biegłych Ręwidęntów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji
Finansowej.

Zarzqdjednostki dominuj4cej jest odpowiedzialrly za prawidłowoŚć księg rachunkowych, sporządzenie
i rzetelnę prezentację skonsolidowanego Sprawozdanta finansowego zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostaty zatwięrdzoltę przez Unl'ę Europejskę, jak
równiez wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
na rynku oficjalnych notowań giełdowych ofaz zinnymi obowięzujęcymi przepisamt oraz za

sporz4dzenie sprawozdania z dział alnoś ci Grupy Kapitałowej .

Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzone badanie ' wyraŻenie opinii i Sporządzenie raportu
uz,upełniajęcego, odnoŚnie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zarzqd jednostki dominuj4cej złożył w dniu wydania niniejszego raportrr oświadczenie o rzetelności
i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz
nięzaistnięniu zdarzeń wpły.wajqcych w sposób zuaczqcy na dane wykazane w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za rok badaty.

W trakcie badania sprawozdania finansowego Zarząd jednostki dominującej złoiył wszystkie ządane

przęz rras oświadczenia, wyjaŚnienia i informacje oraz udostępnił nam wszelkie dokumenty i informacje
niezbędne do wydania opinii i przygotowania rapoftu.

Zakres planowanej i wykonanej pracy nie został w zaden sposób ograniczony. Za\<ręs i sposób
przeptowadzonego badania wynika ze sporzqdzotej przez nas dokumęntacji roboczej, znajdującej się
w siedzibie PKF Audyt Sp. z o.o.
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Grupa Kapitałowa LSI Sofnuare S.A.
Raport uzupetniajqcy opinię z badania skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego
za rok obrotowy kończący się j I grudnia 20I2 r.

1.5. Informacje o przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych jednostek
objętych konsolidacją

Na badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej składaj4 się sprawozdania
jednostkowe jednostki dominującej oraz Spółek podporządkowanych, sporządzorte na dzięil 3 l grudnia
2012 r., które zostaĘ zbadatę i uzyskały opinię:

Nazwa jednostki Podmiot uprawniony do
badania

Rodzaj opinii
biegłego

rewidenta
Metoda konsolidacji

LSI Software S.A.

Softech Sp. z o.o.

LMS Online Sp. z o.o,

1. Spółka Softech Sp' z o.o' zostata objęta przeglądem ksiąg rachunkowych, przeprowadzanym przęz
PKI Audyt Sp. z o.o. oddział Regionainy ł-ódź, w wyniku wykonania usługi wydano Raport
zprzeg|ądu dla Softech Sp. z o.o.

Sprawozdanie spółki LMS onlinę Sp. z o.o. nie podlegało badaniu, zgodtie z art. 64 ustawy o
rachunkowości.

Na potrzeby skonsolidowanego Sprawozóanta finansowego dane finansowe spółek zaleŻnych zostały
potwierdzone.

PKF AUDYT Sp. z o.o. Bez zastrzeżrcn

Raport z
PKF AUDYT Sp. z o.o. przeglądu

ksi4g
Nie podlegało badaniu na

mocy afi. ó4 ustawy
o rachunkowości

Pełna

Pełna

Pełna

z.

PKF Audyt Sp. z o.o. <>02-695Warszaw-a, ul.
ofułział Regionalny Łódź <> 90-502 Łódź, ul.
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Grupa Kapitałowa LSI Sofmare S,A,
Raport uzupetniajqcy opinię z badania skonsolido--anego sprawozdaniafinansowego
za rok obrotoltly kończqcy się 3I grudnia 20l2 r.

2. Część analityczna raportu

2.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA 31-12-2012
zł'000

% sumy 31-12-2011 % sumy
bi|ansowej zł,000 bi|ansowei

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa tn'.la,łe

WańoŚcie niemateriaIne
WańoŚÓ firmy
NieruchomoŚci inwestycyjne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa obrotowe
Zapasy
NaIeżnoŚci handIowe
Aktywa finansowe krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwa|enty
Pozostałe aktywa

6 241

4 580
4 430
2256

629

22,0% 5 654
16,1% 4 024
15.60/o 4 430

22,50/o

16,0%
17,6%o

7,90/0 2 256 9,0%
2.20/o 343 1.4%o

18 136

2 158
5 922

cJÓ
1 037

604

63,9% 16707 66,5%

7,6Yo 2 213
20,9o/o 5 674
1,9% 260
3,70h 125
2,1Yo 161

8,8%o

22,6%
1,0%o

0,50k
0,6%o

10 259 36,1% 1433 33,50/o

SUMAAKTYWOW 28 395 100o/o 25 140 100o/o

PASYWA 31-12-2012
zł'000

% sumy 31-12-2011 % sumy
bilansowei zł'000 bi|ansowei

Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Zysk strata |at ubiegłych
Wynik finansowy bieiącego okresu

zobowiązania długoterm inowe
Kredly i poizyczki
Inne zobowiązania długoterminowe
Rezerwy z tytu'łu odroczonego podatku
r{naharlnrłlana

Rezerwa na Świadczenia emeryta|ne i podobne

Zob ow i ązania k rótkote rm i n owe
Kredyty i poŻyczki
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania hand|owe
Po zo stałe zobow iązania
Pozostałe rezery

I 437 5,1% 1 140 4,50/0
't9 341 68,10/o 18 302 72,80/o

3 261
11 212

1 956
1 475

2 286
450

298

11,50k
39,5%
6,9%
5,20k

8,10k
1,6%

1,0%

0,0%

3 261
13 167

alA

2 677
526

1

13,0%

52,40k
0,0%
2,90/o

10,6%
2,1%

03%
0,00/o

3 034

637
19

4 665
394

6 020

10,70/o

2,20/o

0,1%o

16,4%
1A%
1,1%

21,2%

3 269

574
20

z ÓYz
Ó+z

241

3 569

13,0%

2,3%
0,1%
9,5%
1 ,40/o

1,0%

14,2o/o

SUMA PASYWOW 28 395 100,0% 25 140 100,0%
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Grupa Kapitałowa LSI Software S.A.
Raport uzupełniajqcy opinię z badanitt skonsolidowanego sprawozdania finanstlwego
za rok obrotowy kończqcy się 3 l grudnia 20 I 2 r.

2.2. Skonsolidowanv rachunek Zvsków i strat
2012 o/oprzychodów

zł'000 ze qrzedażv
201,| o/oprzychodów

zł,000 ze sorzedażv

Przychody netto ze ęrzedaży
Paychody ze spzedaŻy produktów
Pzychody ze sprzedaŻy towarów i mateńałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Koszty Wytworzenia spzedanych produktóW i usług
Wańość spŻedanych towarów i mateńałów

zysk (śrata) brutto na sprzedaży

Pozostałe pzychody operacyjne
Koszty spzedaży
Koszty ogó|nego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne

zyd< (slrata) na działalności operacyjnej

Pzychody fnansowe
Koszty fnansowe

Zyd< (*ata) przed opodakowaniem

Podatek dochodowy

zyd< (śrata) netto z działalności konĘnuowanej

Zysk (śrata) z działaIności zaniechanej

25 419
15 224
10 195

(20 838)

(1 3 507)
(7 331 )

4 581

919
(1 188)
(2 60e)

1 338

3ZZ
(308)

1 552

(1 15)

1 437

100,0%
Ęo oo/^

40,10/o

-82,00/o

-53,10/o

-28,8%

18,0%

3,60k
-4,7%

-10.30/o

-1,404

5,3%

2,1%o

-1,20

6,1%

-0,504

5,7o/o

0,oo/o

22 794
13 B3B
B 956

(18 12e)

(11 873)
(6 256)

4 665

681

(e66)
(2 651)

(344)

1 385

220
(387)

't 218

(78)

1 140

100%
61%
3gok

-80o/o

-520h

-27%

20,5%

3,0%
-4,2%

-11,60/o

-1,5%o

6,1%

1,004
-1,7%o

5,3%

-0,3%

5,00/o

0,0%

Zysk (śrata) netto 1 437 5,7o/" 5,00/o
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Grupa Kapitałowa LSI Sofbuare S,A.
Raport uzupełniajqcy opinię z badania skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego
za rok obrotowy kończący się 3 l grudnia 20 I 2 r.

2.3. Wybrane wskaźniki finansowe

2012 201',t 2010

1. Rentowność sprzedaży

Wnik na sprzedaŻv brutto X 100%
pzychody netto

2' Rentowność kapitału własnego

wvnik netto x 100%

Średni stan kapitałów własnych

3. Szybkość obrotu należności

Średni stan na|einoŚci z tvtułu dostaw i usłuQ x 365 dni

pzychody netto

4' Stopa zadłużenia

zobowiązania i rezervw na zobowiązania x 100o/o

aktywa ogÓłem

5. WskaŹnik płynności

aktvwa obrotowe
zobowiązania krÓtkoterm inowe

18,0o/o 20,5%o 27,2o/o

7,6% 6,4% 8,5%

83 dni 92 dni 103 dni

31,9% 27,2% 29,7%

1,7 2,4 2,3

2.4. Interpretacjawskaźników
Wskaźnik rentowności sprzedaiy spadł w bieŻqcym okresie o 2,5 p.p. i wynosi obecnie 18%'
Tendencja spadkowa wskaŹnika utrz;zmuje się kolejny rok z rzędu, ale pomimo to, jednostki wchodzące
w skład Grupy Kapitałowej, dalej wykazuj4 zyskownoŚc ta działalnoŚci do której zostały powołane.

WskaŹnik rentowności kapitału własnego wzrósł o 1 p.p., co Świadczy o poprawie efektywnoŚci
wykorzystania własnych Źródeł finansowania przez Grupę Kapitałowq.

W badanym okresie wskaźnik szybkoŚci ołrrotu należnoŚciami uległ skróceniu o 9 dni, co jest
za|eznościąpoiądanq. Oznacza to, ze okres kred1.towania kontrahentów uległ skróceniu.

Główne Źródło finansowania w badanym roku stanowi kapitał własny, którego udział w strukturzę
pas1.wów w1nosi 68'|%. Finansowanie kapitałami obcyni stanowi 3I,9oń ogó|nej sumy pasywów'
WskaŹnik poziomu zadłużenia wzrósł o 4,7 p,p, w stosunku do roku ubiegłego.

Wskaźnik płynności wskazuje na zdolność pokrycia przez jednostki wchodz4ce w skład Grupy
Kapitałowej krótkoterminowej częŚci zobowiqzait akt}.wami obrotowymi. W bieżącyrn okresie,

wskaźnik wykazał spadek o 0,7 punkfu, co w1mika ze z;większetia się poziomu zadŁuieńa jednostki.

W litęraturze przyjmuje się, ze wskaźnik ten powinien mieścić się w przedziale od I,2 do 2,0 punktu.

Grupa osiągnęła wskaŹnik w granicach poŻądanych.

W oparciu o przępfowadzoną analtzę, brak jest podstaw do stwierdzettia zagroietia kontynuacji
działalności Grupy Kapitałowej w najbliżej dającej się przewidziec przysztości'

o/
|ł
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Grupa Kapitułowa LSI Softwure S'A,
Raport uzupełniaiqcy opinię z badania skonsoliclowąnego sprawozdanict finansoweeo
za rok obrotowy kończqcy się 3 I grudnia 20 l 2 r.

3. Część szczegółowa raportu
3.1. Zasady rachunkowości, metoda konsolidacji, prawidłowość dokumentacji

konsolidacyjnej

Zastosowana mętoda konsolidacji oraz sposób ustalenia wartoŚci firmy z konsolidacji zostałyprzedstawione w informacjach dodatkowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jędnostka dominuj4ca posiada aktualną. dokumentację opisujęcą zasady rachunkowoś ci, przyjętę przezZarząd jednostki dominujęcej, w zakresie wymaganyn pizepisami art. i0 ustawy o rachunkowości.

Podstawę sporz4dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiła dokumentacjakonsolidacyjna sporzqdzona w sposób ko1.detnv i poprawny na podstawie wymogÓw rozporządzeniaMinistra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szcżególnych zisad'sporzqd,zartia przezjednostki innę-nii banki i za|<łady ubezpieczeń skónsolidowa.'yóh .p,u-ozdari 
.finansowych 

grup
kapitałowych (Dz.U. z2009 r., nr 169, poz.1327).

Skonsolidowanę sprawozdanie |tnansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzytarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zóstały zatwierdzone przez IJnię Europejskąi innymi obowiązujqcymi przepisami. Przyjęte zasady rachunkowości zostĄ przedstawionew informacjach dodatkowych do skonsolidowanego sprawo zdania finansowego, w zakresięwymaganym przez Międzynarodowe Standardy SprawozdawczoŚci Finansowej, którę zostały
zatwięrdzonę przez U nię Europej sk4.

Jednostki wchodz4ce w skład Grupy'Kapitałowej stosuj4 jednakowe zasady rachunkowości, zgodnez zasadami stosowanymi przez jednostkę dominującą

3'2' Informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego
Dalę zawarte w informacjach dodatkowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,zawierajqcych opis istotnych zasad rachunkowości oraz irlnę informacje objaŚniajęce' zostałyprzedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidło-o' bu.'" tę stanowią
integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3.3. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Sprawozdanie z .działalnoŚci Grupy K.apitałowej uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach,informacje, o których mowa w art, 49 ustawy o racńunkowo ści oraz w Rozporządzeniu MinistraFinansów z dnia 19 lutego 2009 r' w sprawie inńrmacji bieiqcychi okresowych przekazywanychprzez
ęmitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za róinowaŻnę informacjiwymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. lJ. z 2009 r., nr 33,poz.259) i są one zgodne z informacjami zawartymiw skonsolidowanym sprawozdaniu f,tnansowym.

3.4. Konsolidacja kapitałów własnych i ustalenie udziałów niekontrolujących
Kapitałem zakładowym Grupy Kapitałowej jest kapitał zakJadowy jednostki dominuj4ce'.

Wyliczenia pozostałych składników kapitału własnego Grupy Kapitałowej dokonano poprzez dodanie
do poszczególnych składników kapitału własnego jednostń dominuj4cej odpowiednich składników
kapitału własnego jednostek za\eŻnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
odpowiadających procentowemu udziałowi jednostki dominuj4cej w kapitale własnym jednostek
za|eznych wedfug stanu na koniec okresu sprawozdawczego' Do kapitatu własnego Grupy Kapitałowejwł4czono tylko te częŚci odpowiednich śktudoiko* tailtatu własnego jednostek za|eŻnych, ktorepowstały od dnia objęcia kontroli nad nimi przez jednostkę aominui4cą. -
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3.5.

Grupa Kapitałowa LSI Software S,A,
Raport uzupełniajqcy opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania.finansowego
za rok obrotowy kończqcy się j I grudnia 20I 2 r.

3.6.

3.7.

Wyłączenia konsolidacyjne

Podczas konsolidacji dokonano wyłączeń konsolidacyjnych dotycz4cych wewnątrzgnrpowych
rozrachunków, wył'ączeń dotycz4cych sptzedaźzy pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej,
pozostałych wewnątrzgrupowych przychodów i kosztów operacyjnych oraz kosztów i przychodów
finansowych' wyników ttięzręalizowanychprzezjednostki objęte konsolidacją, zawar|ych w wartoŚci
aktywów orazztytlilu dywidend w jednostkach objętych konsolidacją.

Dane, stanowiące podstawę do wyłqczeń, uzyskano z ksiqg rachrrnko'"lych LSI Software S.A.
i uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostek zależmych.

Informacja o opinii nieza|eźnego biegłego rewidenta

W oparciu o przeprowadzone badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej sporządzonego na dzięfl 3l grudnia 20|2 r. i za okres kończący się tego dnia wydaliŚmy
opinię bez zastzęŻeit.

Informacje o istotnych naruszeniach prawa

W wyniku zastosowanych procedur, nie stwierdziliŚmy istotnych naruszeń przepisów ptawa otaz
statufu spólki dominujęcej.

Bożenna Markowska
Biegły rew|dent nr 9444

,/
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kluczowy bi{gły rewident przęprowa dzajqcy badanie
w imieniu PI{F Audy't Sp. z o.o.
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 548

oddziat Regionalny Łódź
ul. Zeromskiego 68
90-502Łódź

Łódź, dnia 30 kwiętnia 2013 r.

-- PKF Audyt sp. z o.o.
02s95 Warszawa, ó|. orzvcka 6 lok.1B
oDDz|AŁ REG|oNALNY ŁoDŹ
99.5q2 ŁoDŻ, ul. Zeromskiego 68
tel. 42 637 10 '11, fax 42 637 31 72
Ntp 725-lo-1 3_699, REGON 47 1072925

11

PKFAttdyt Sp'zo.o.<>02-695Warszaw-a' ul.orzycka6lok.]B'tel.(22)5607650,Ji:tx'(22)5ó07663
odtlziałRegionalnyŁódź<>90-502Łódź'ul.Zeromskiego68'tel'(42)ó3710ll,fax.(42)6373]72


