
 

 

 

 

 

 

 

OPINIA NIEZALE�NEGO  

BIEGŁEGO REWIDENTA  

 

Dla:  

• Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

• Rady Nadzorczej  

 
 

Przeprowadzili�my badanie zał�czonego sprawozdania finansowego za rok 2007 

Spółki Akcyjnej LSI SOFTWARE  z siedzib� w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178, 

na które składa si�: 

 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2. Bilans sporz�dzony na dzie� 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka si� sum�                                         26 028 806,36 zł.                                 

3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. 

wykazuj�cy zysk netto w wysoko�ci               839 711,84 zł. 

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 

31.12.2007r., wykazuj�ce wzrost kapitału własnego o kwot�      11 390 723,40 zł.  

5.  Rachunek przepływów pieni��nych za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2007r., 

wykazuj�cy wzrost stanu �rodków pieni��nych o kwot�                  2 632 144,62 zł. 

6 Dodatkowe informacje i obja�nienia 

Za sporz�dzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarz�d Spółki.  
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Naszym zadaniem było zbadanie i wyra�enie opinii o rzetelno�ci, prawidłowo�ci  

i jasno�ci tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowo�ci ksi�g rachunkowych         

stanowi�cych podstaw� jego sporz�dzenia.  

 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili�my stosownie do postanowie�: 

1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29.09. 1994r. o rachunkowo�ci (Dz. U. z 2002r. Nr 76, 

poz. 694). 

2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajow� Rad� 

Biegłych Rewidentów w Polsce. 

3. Kodeksu Spółek Handlowych.  

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539) 

 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali�my i przeprowadzili�my w taki 

sposób, aby uzyska� racjonaln� pewno��, pozwalaj�c� na wyra�enie opinii o 

sprawozdaniu.  

 

W szczególno�ci badanie obejmowało sprawdzenie poprawno�ci zastosowanych 

przez Spółk� zasad (polityki) rachunkowo�ci i znacz�cych szacunków, sprawdzenie - 

w przewa�aj�cej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów ksi�gowych, z 

których wynikaj� liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i 

cało�ciow� ocen� sprawozdania finansowego.  

Uwa�amy, �e badanie dostarczyło wystarczaj�cej podstawy do wyra�enia 

miarodajnej opinii.  
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Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj�ce dane liczbowe  

i  obja�nienia słowne:  

 

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 

maj�tkowej i finansowej LSI SOFTWARE S.A.  na dzie� 31.12.2007r., jak te� jej 

wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.,  

 

b) sporz�dzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okre�lonymi 

w powołanej wy�ej ustawie zasadami (polityk�) rachunkowo�ci oraz na 

podstawie prawidłowo prowadzonych ksi�g rachunkowych, 

 

c) jest zgodne z wpływaj�cymi na tre�� sprawozdania finansowego przepisami 

prawa i postanowieniami statutu Spółki.  

 

Sprawozdanie z działalno�ci Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust 2 

ustawy o rachunkowo�ci, a zawarte w nim informacje, pochodz�ce ze zbadanego 

sprawozdania finansowego, s� z nim zgodne.  
     
   
Biegły Rewident  
 
   
Wojciech Pisarski 
nr ewid. 10103/7465 
  

 Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS“ 
Sp. z o.o. 
90-248 Łód�, ul. P.O.W. 29/3 
Wpis na list� podmiotów uprawnionych pod nr 
64, Uchwał� KIBR nr 94/50/95 z dnia 
07.02.1995r. 
 
 
Prezes Zarz�du  
 
Wojciech Pisarski  
 
 
 

 

Łód�, dnia 04.06.2008 roku 


