
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
uzupełniaj�cy opini� niezale�nego biegłego rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2007, przeprowadzonego przez: Biuro Biegłych 
Rewidentów "EKO-BILANS" Sp. z o.o., 90-248 Łód�, ul. P.O.W. 29/3.  
 
Uprawnienia do bada� sprawozda� finansowych wnikaj� z Decyzji nr Uchwała 
94/50/95  KRBR w Warszawie z dnia 07-02-1995 r., jednostka posiada wpis pod nr 64. 
 
Badanie przeprowadzili biegły rewident Wojciech Pisarski nr ewidencyjny 10103/7465 
oraz Beata Kuci�ska nr ewidencyjny 10917.  
 
Dział I.  INFORMACJA OGÓLNA O BADANYM PODMIOCIE  
 
1.1. Nazwa badanej firmy: 

 

LSI SOFTWARE S.A.,  93-120  Łód�, Przybyszewskiego 176/178 
 

1.2. Spółk� reprezentuje Zarz�d w osobach:  
 

• Grzegorz Piotr Siewiera - Prezes Zarz�du 
• Paweł Witold Tarnowski - Wiceprezes Zarz�du 

  
1.3. Forma prawna:    

Jednostka w dniu 06.11.2001r., uzyskała wpis do rejestru przedsi�biorców w 
S�dzie Rejonowym w Łodzi XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
S�dowego z siedzib� w Łodzi-�ródmie�cie sygnatura akt LD.XX NS 
REJ.KRS/1109/08/805, (ostatni wypis z dnia 30.01.2008r.). Spółka LSI Software 
S.A. kontynuuje działalno�� spółki Laser Systemy Informatyczne S.A. pod 
zmienion� w dniu 11.09.2006 r. nazw� na LSI Software S.A. Spółka Laser  S.A. 
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Postanowieniem S�du Rejonowego w Łodzi z dnia 9.11.1998r. została wpisana do 
rejestru handlowego dział B nr 6987.  

 
1.4. Przedmiot działalno�ci: 

 

1) Działalno�� zwi�zana z oprogramowaniem, bazami danych, 
2) Transmisja danych, przetwarzanie danych, 
3) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksi�guj�cych i sprz�tu 

komputerowego, 
4) Badanie i analizy techniczne, 
5) Działalno�� zwi�zana z informatyk�, 
6) Produkcja komputerów i pozostałych urz�dze� do przetwarzania danych, 
7) Działalno�� edukacyjna w zakresie oprogramowania, 
8) Wynajem maszyn i urz�dze� biurowych i sprz�tu komputerowego, 
9) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, 

10) Działalno�� holdingów. 
 
1.5. Podstawa prawna działania: 

 

- Ustawa z dnia 15 wrze�nia 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 
1037 z pó�n. zm.). 

- Wpis do KRS w S�dzie Rejonowym w Łodzi  pod nr 0000059150 z dnia 
06.11.2001r. 

- Za�wiadczenie Wojewódzkiego Urz�du Statystycznego w Łodzi z dnia 
11.02.2008 r. o nadaniu numeru REGON Nr 472048449. 

- Zło�enie wniosku NIP 5 w dniu 22.02.2008 r. o potwierdzenie nadania przez 
Urz�d Skarbowy w Łodzi numeru identyfikacji podatkowej NIP 725-16-97-775. 

- Statut LSI Software Spółki Akcyjnej (tekst jednolity) 
 

Jednostka wypełniła wymogi wynikaj�ce z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z pó�n. zm.). 

 
1.6. Ł�czna warto�� kapitałów na 31-12-2007 r. wynosi    15 792 962,79 zł. 
 
1.6.1. Kapitał zakładowy wynosi 3 067 036,00 zł. 
 
1.6.2. Kapitał zapasowy 11 886 214,95 zł. 
 
1.7. Stan zatrudnienia na dzie� 31-12-2007 r. (w osobach) 89 osób 
 
1.8. Przeci�tny stan zatrudnienia na dzie� 31-12-2007 r.  89 etatów 
 
1.9. Bilans sporz�dzono na dzie�  31-12-2007 r. 
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1.10. Okres obj�ty sprawozdaniem finansowym od 01-01-2007 r. do 31-12-2007 r. 
 
1.11. Bilans zamyka si� sum� aktywów i pasywów w kwocie 26 028 806,36 zł. 
 
1.12. Wynik brutto na działalno�ci gospodarczej zamyka si�           

zyskiem w wysoko�ci 1 065 290,84 zł. 
 
1.13. Wynik netto z całokształtu działalno�ci - zysk w wysoko�ci 839 711,84 zł. 
 
1.14. Badana jednostka udost�pniła ��dane przez biegłego rewidenta dane, a tak�e 

wgl�d do wszelkiej dokumentacji i urz�dze� ksi�gowych. Jednostka udzieliła 
��danych informacji, wyja�nie� i o�wiadcze�. 

 
1.15. Jednostka w roku badanym była obj�ta nast�puj�cymi kontrolami podatkowymi: 

• Kontrola przez U.S. Łód�-Widzew w zakresie podatku dochodowego od 
osób fizycznych PIT za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. 
Nieprawidłowo�ci nie stwierdzono. 

• Kontrola przez U.S. Łód�-Widzew w zakresie podatku VAT za miesi�c 
wrzesie� 2007r. dotycz�ca nabycia działki gruntu. Nieprawidłowo�ci nie 
stwierdzono. 

• Kontrola przez U.S. Łód�-Widzew w zakresie podatku VAT 
(uzupełniaj�ca do w/w) za miesi�c wrzesie� 2007r.           
Nieprawidłowo�ci nie stwierdzono. 

 
1.16. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzaj�cy badanie, to jest za 2006r. zostało 

zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w dniu 03.07.2007r. Zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego nast�piło zgodnie z art. 395 KSH., oraz art. 27 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, a tak�e art. 69 ust.1,2 oraz art. 70 ust. 
1 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowo�ci. 

 
Za 2006 r. bilans zamyka si�  
po stronie aktywów i pasywów sum�:     7 392 499,09 zł. 
oraz wynikiem finansowym-zyskiem brutto w kwocie: 
oraz wynikiem finansowym-zyskiem netto w kwocie: 

825 927,10 zł. 
629 591,10 zł. 

 
Zgodnie z uchwał� Zgromadzenia Wspólników z 03.07.2007r., postanowiono 
wypracowany w 2006 r. Zysk netto przeznaczy� na:  
pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie: 46 721,04 zł. 
kapitał zapasowy w kwocie: 582 870,06 zł. 
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1.17. Ostatnie badanie sprawozdania finansowego za 2006 r. przeprowadzone zostało 
przez Kancelari� Biegłych Rewidentów Consilia Audit Polonia Sp. z o.o., 90-502 
Łód�, ul. 	eromskiego 68 i otrzymało opini� z obja�nieniem dotycz�cym 
rozlicze� podatkowych. Jednostka podlegała obowi�zkowemu badaniu za 2006r., 
poniewa� spełniała wymagania okre�lone w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o 
rachunkowo�ci. 

 
1.18. Zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2006 wraz z opini� biegłego rewidenta 

zostało zło�one do: 
 

- Urz�du Skarbowego w Łodzi w dniu 12.07.2007r. 
- KRS w Łodzi w dniu 10.07.2007r. 
- Ogłoszenie sprawozdania za 2006 r. opublikowano w Dzienniku Urz�dowym RP 

Monitor Polski „B” Nr 140 poz. 828 z dnia 25.01.2008r. 
 
Wska�niki charakteryzuj�ce działalno�� gospodarcz� za lata 2005-2007 
Jednostka uj�ła w ksi�gach rachunkowych zalecane korekty sprawozda� finansowych, w 
zwi�zku z tym przedstawiono analiz� finansow� uwzgl�dniaj�c� korekty. 
 
Wska�niki rentowno�ci 
 

Wska�niki Odchylenia L.p. Nazwa wska�nika Metoda obliczenia 
wska�nika (1)– 2005 (2) - 2006 (3) - 2007 (2)-(1) (3)-(2) 

Wynik finansowy netto 
1 

Wsk. rentowno�ci 
maj�tku ogółem Maj�tek ogółem 

6,57 8,52 3,23 1,95 -5,29 

Wynik finansowy netto 
2 

Wsk. rentowno�ci 
kapitału własnego Kapitały własne 

10,45 14,30 5,32 3,85 -8,98 

Wynik finansowy netto 
3 

Wsk. rentowno�ci 
sprzeda�y netto Przychody ze sprzeda�y 

produktów i towarów 
5,29 9,59 8,53 4,30 -1,06 

Wynik ze sprzeda�y 
produktów i towarów 

4 
Wsk. rentowno�ci 
sprzeda�y brutto Przychody ze sprzeda�y 

produktów i towarów 

6,47 14,93 11,37 8,46 -3,56 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, �e pomimo znacznego przyrostu przychodów ze 
sprzeda�y i zwi�kszenia zysku netto, wska�niki rentowno�ci za 2007 r. do 2006 r. uległy 
obni�eniu. Wska�nik rentowno�ci maj�tku uległ obni�eniu z 8,5% do 3,2%. Tak�e 
wska�niki rentowno�ci kapitału własnego uległy obni�eniu z 14,3% do 5,3% (tj. o 9 pkt 
procentowego). Wska�nik rentowno�ci sprzeda�y brutto obni�ył si� z 14,9 % do 11,4 %, a 
wska�nik rentowno�ci sprzeda�y netto zmalał z 9,6% do 8,5% (tj. o 1,1 pkt 
procentowego. W 2007 roku przychody netto ze sprzeda�y wzrosły blisko o  50%, a 
koszty operacyjne wzrosły o 47%. Przychody w analizowanym okresie rosły szybciej ni� 
koszty.  
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Wska�niki płynno�ci finansowej 

Wska�niki Odchylenia L.p. Nazwa wska�nika Metoda obliczenia wska�nika 
2005 2006 2007 (2)-(1) (3)-(2) 

Maj�tek obrotowy ogółem 
1 

Wsk. bie��cej 
płynno�ci I Zobowi�zania bie��ce 

(krótkoterminowe) 
0,69 0,73 1,89 0,04 1,17 

Maj. obrotowy - (zapasy + 
rozliczenia m/o czynne) 

2 
Wsk. szybkiej 
płynno�ci II Zobowi�zania bie��ce 

(krótkoterminowe-pow. 12 m-cy) 

0,56 0,49 0,91 -0,07 0,41 

Papiery wart. przeznaczone do 
obrotu + �rodki pien. 

3 
Wsk. wypłacalno�ci 
�rodkami 
pieni��nymi III Zobowi�zania bie��ce 

(krótkoterminowe-pow. 12 m-cy) 

0,03 0,02 0,48 -0,01 0,45 

 

Wska�nik płynno�ci finansowej bie��cy uległ polepszeniu z 0,7 do 1,9%. Wska�nik 
płynno�ci szybkiej poprawił si� z 0,5 do 0,9%, natomiast wska�nik wypłacalno�ci wzrósł 
z 0,02 do 0,5%.  
 
Wska�niki efektywno�ci gospodarowania  
 

Wska�niki Odchylenia L.p. Nazwa wska�nika Metoda obliczenia 
wska�nika 2005 2006 2007 (2)-(1) (3)-(2) 

Przec. nale�no�ci 
fakturowane x il. dni 
badanego okresu 

1 
Wsk. przeci�tnego 
czasu rozliczenia 
nale�no�ci 

Przychody ze sprzeda�y 

26,43 58,18 62,95 31,75 4,77 

Przychody ze sprzeda�y 
2 

Wsk. obrotowo�ci 
nale�no�ciami Przeci�tny stan nale�no�ci 

13,81 6,27 5,80 -7,54 -0,48 

Przec. zobowi�zania z tyt. 
dostaw, robót i usług  
x il. dni badanego okresu 

3 
Wsk. obrotowo�ci 
zobowi�zaniami w 
dniach Wart. sprzedanych towarów 

i materiałów + koszt 
wytworzenia sprzed. prod. 

21,60 60,03 45,69 38,43 -14,34 

Przec. zapasy x ilo�� dni 
badanego okresu 

4 
Szybko�� obrotu 
zapasami w dniach Wart. sprzedanych towarów 

i materiałów + koszt 
wytworzenia sprzed. prod. 

6,26 9,00 27,32 2,74 18,32 

5 
Wsk. cyklu obrotu 
zapasami 

365/ szybko�� obrotu 
zapasami w dniach 

58,33 40,57 13,36 -17,76 -27,21 

6 
Cykl finansowania 
w dniach 

Cykl zapasów + cykl 
nale�no�ci - cykl 
zobowi�za� handlowych 

11,09 7,15 44,58 -3,94 37,43 

Obrót finansowy*liczba dni 
7 Wsk. rotacji 

Przychód ze sprzeda�y 
12,08 14,77 46,67 2,69 31,90 
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Wska�nik przeci�tnego czasu rozliczania nale�no�ci wynosi 63 dni, gdy w roku 
ubiegłym wyniósł 58 dni natomiast w 2005 r. wynosił 26 dni. 
 
Jednostka w roku 2007 zakupiła nieruchomo��, zaci�gaj�c na jej zakup kredyt, jednostka 
w 2006 i 2007r. zakupiła równie� maj�tek trwały (samochody) korzystaj�c z leasingu 
oraz spółk� pod nazw� SOFTECH Sp. z o.o. Sytuacja ta (kredyt, leasing, zobowi�zanie 
do poprzednich udziałowców) znalazła odzwierciedlenie w krótszym okresie 
regulowania zobowi�za�. W 2007r. przeci�tny cykl rozliczenia zobowi�za� wyniósł 62 
dni, gdy tymczasem rok wcze�niej zobowi�zania regulowano przeci�tnie co 77 dni. 
Zapasy odnawiane były przeci�tnie co 37 dni w 2007 r., natomiast w roku 2006 zapasy 
odnawiane były co 11 dni. Wska�nik ten w stosunku do roku 2006 uległ wydłu�eniu  -  o 
26 dni.  
 
Wska�niki struktury finansowania  

Wska�niki Odchylenia L.p. Nazwa wska�nika Metoda obliczenia 
wska�nika 2005 2006 2007 (2)-(1) (3)-(2) 

Zobowi�zania ogółem 
1 

Wsk. ogólnego 
zadłu�enia Aktywa ogółem 

33,68 38,83 38,94 5,16 0,11 

Zobow.długoterminowe 
2 

Wsk. długotermi-
nowego 
zadłu�enia Kapitały własne 

4,56 7,28 28,78 2,72 21,5027,02 

Zysk brutto+odsetki (EBIT) 
3 Pokrycie odsetek 

odsetki 
5,11 6,48 33,50 1,37 22,45 

Kapitał własny + rezerwy 
4 

Pokrycie maj�tku 
trwałego kapitałem 
własnym Maj�tek trwały (netto) 

83,32 81,50 103,95 -1,82 0,44 

Kapitał własny + rezerwy 
5 

Wska�nik udziału 
kapitałów 
własnych Cało�� maj�tku 

63,24 60,29 60,73 -2,96 13,58 

Kapitał własny + rezerwy + 
zobow. długoterm. 6 

Wska�nik 
struktury 
finansowania Suma pasywów 

66,11 64,61 78,19 -1,50 -40,46 

Zysk netto + amortyzacja 

7 

Wska�nik pokrycia 
zobowi�za� 
nadwy�k� 
finansow� 

Zobowi�zania ogółem 
73,86 66,47 26,01 -7,38 0,33 

Kapitały własne finansuj� 60,1% maj�tku jednostki. Finansowanie to ulega wzrostowi od 
2005 r., co jest zjawiskiem pozytywnym.  
Spółka charakteryzuje si� dobrym (modelowym) poziomem finansowania maj�tku 
trwałego własnym kapitałem, co potwierdza tzw. „złota reguła finansowania”, 
oznaczaj�ca i� kapitał własny finansuje co najmniej 70% maj�tku trwałego. W badanej 
jednostce wska�nik ten wynosi ponad 100%. Wska�nik ten oznacza, �e jednostka 
maj�tek trwały finansuje w cało�ci własnymi �rodkami. Ponadto własnymi �rodkami 
finansowano tak�e cz��� maj�tku obrotowego. 



Raport Niezale�nego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 01-01-2007 r. do 31-12-2007 r. 

LSI SOFTWARE S.A., 93-120  Łód�, Przybyszewskiego 176/178 

 

 
 

Audytor: Biuro Biegłych Rewidentów “EKO-BILANS” Sp. z o.o. 
90-248 Łód�, ul. P.O.W. 29/3 

7 

 
Wska�niki rynku kapitałowego 

Wska�niki Odchylenia L.p. Nazwa wska�nika Metoda obliczenia 
wska�nika 2005 2006 2007 (2)-(1) (3)-(2) 

Kapitały własne 
1 

Wsk. kapitałów 
własnych na 1 
udział/akcj� ilo�� udziałów/akcji 

1,07 1,44 5,15 0,36 3,71 

Kapitał pracuj�cy (maj�tek 
ob. netto) 2 

Aktywa netto na 1 
udział/akcj� 

ilo�� udziałów/akcji 
-0,13 -0,22 1,67 -0,09 1,89 

Zysk netto 
3 

Kwota zysku na 1 
udział/akcj� ilo�� udziałów/akcji 

0,11 0,21 0,27 0,09 0,07 

 
Wszystkie wska�niki rynku kapitałowego poprawiły si� i od 2005 ulegaj� wzrostowi, co 
jest zjawiskiem pozytywnym. Wska�nik kapitału własnego na 1 akcj� w badanym 
okresie zwi�kszył si� i wynosił 5,15, podczas, gdy w roku 2006 wynosił 1,44, a w roku 
2005 wynosił 1,07. Podobnie poprawił si� wska�nik zysk netto na 1 akcj�, który za 2007 
rok osi�gn�ł wielko�� 0,27, w roku 2006 była to wielko�� 0,21, a w roku 2005 wielko�� 
0,11. Poprawił si� równie� wska�nik aktywa netto na 1 akcj�, który za rok 2007 osi�gn�ł  
wynik dodatni na poziomie 1,67, podczas, gdy w roku 2006 był na poziomie –0,22, a w 
roku 2005 na poziomie –0,13. 
 
2. Ocen� kontynuacji działalno�ci gospodarczej i ewentualnych zagro�e� 

przedstawiono w dziale VII niniejszego raportu 
 
3. Informacja szczegółowa o przebiegu i wynikach badania sprawozdania 

finansowego 
 
3.1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostało z uwzgl�dnieniem 

wymogów zawartych w aktach normatywnych, takich jak: 
 

- ustawa z dnia 19.10.1992 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozda� finansowych oraz 
biegłych rewidentach i ich samorz�dzie (Dz. U. Nr 111, poz. 480 z 1992 r. oraz           
Dz. U. Nr 4, poz. 85 z 1993 r.), 

- ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowo�ci (Dz. U Nr 121, poz. 591 z pó�n. zm.), 
- normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydane przez Krajow� Rad� 

Biegłych Rewidentów w Polsce, 
- kodeks etyki zawodowej biegłego rewidenta, 
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176, z pó�n. zm.) – pdof, 
- ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowym Dz. U. Nr 54, poz. 535) z pó�niejszymi zmianami oraz na jej 
podstawie wydanych rozporz�dze� Ministra Finansów w przedmiotowej 
sprawie, 

- Rozporz�dzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
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wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
Nr 97 poz.  970 ), 

- inne akty normuj�ce omawiane zagadnienia w czasie badania, do których b�d� 
odwołania w przypadkach uznanych za niezb�dne, w zale�no�ci od przedmiotu 
sprawy, 

- Mi�dzynarodowe Standardy Rachunkowo�ci Nr 19 z 2001 wydane przez Komitet 
Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci (IASC)., a w szczególno�ci § 48-
125, a tak�e MSR Nr 36 oraz Nr 16. 

- 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) 

 
3.2. Ocena i opis stanu prawidłowo�ci ksi�g rachunkowych i rachunkowo�ci oraz 

zdolno�ci do kontynuowania zdolno�ci gospodarczej 
 

Opis systemu rachunkowo�ci:  3.2.1. 
Ksi�gi rachunkowe prowadzone s� w siedzibie jednostki w j�zyku polskim i w 
walucie polskiej. Spółka prowadzi ksi�gi w oparciu o zasady polityki  
rachunkowo�ci wprowadzone zarz�dzeniem, obowi�zuj�cym jednostk� z dniem 
20 grudnia 2002 r. z kolejnymi aneksami. Zakładowy Plan Kont okre�la m.in. 
wykaz kont ksi�gi głównej, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej 
powi�za� z kontami ksi�gi głównej, zasady ksi�gowania operacji gospodarczych 
na kontach syntetycznych oraz zasady wyceny aktywów i pasywów i ustalania 
wyniku finansowego. Jednostka ewidencjonuje i rozlicza na kontach zespołu 4 
koszty w układzie rodzajowym i na kontach zespołu 5 koszty na poszczególne 
miejsca powstawania kosztów.  
Rachunek zysków i strat jednostka sporz�dza si� w wersji kalkulacyjnej wg 
zał�cznika nr 1 w brzmieniu ustalonym w ustawie o rachunkowo�ci. 

 
W trakcie badania ustalono, �e zachodz� przesłanki do przyj�cia twierdzenia, �e 
jednostka badana b�dzie kontynuowała działalno�ci gospodarczej, o której mowa 
w art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowo�ci. 

3.2.2. 

 
Podstaw� powy�szego zało�enia były mi�dzy innymi uzyskane informacje od 
kierownictwa jednostki, w formie zło�onych o�wiadcze� do wprowadzenia do 
sprawozdania finansowego za 2007 r., a tak�e fakt, �e kapitały jednostki s� 
wystarczaj�ce do tego, aby zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami jednostka 
mogła prowadzi� działalno�� gospodarcz�. Ponadto w jednostce nie były 
przeznaczone do likwidacji lub wycofania z u�ywania �rodki trwałe, które 
nale�ałoby wyceni� poni�ej ksi�gowej warto�ci netto, to jest w cenie sprzeda�y 
netto (art. 29 ust. 1-3 ustawy o rachunkowo�ci). 
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Zasady ewidencji oraz wyceny składników maj�tkowych jednostka ustaliła w 
spisie uj�tym w obowi�zuj�cych w jednostce zasadach polityki rachunkowo�ci. 

  
3.2.3. Zapasy magazynowe, które w badanej jednostce w cało�ci stanowi� towary 

wycenia si� wg ceny nabycia.  
Natomiast warto�� stanu ko�cowego zapasów wycenia si� wg przyj�tej przez 
jednostk� w Zakładowym Planie Kont, zasady FIFO tj. rozchód składników 
zapasów wycenia si� po cenach, które jednostka najwcze�niej nabyła. 

 
3.2.4. Jednostka wyceny zapasów na koniec roku dokonała prawidłowo. 

 
Ewidencja magazynowa jednostki (ilo�ciowo-warto�ciowa) jest powi�zana z 
ewidencj� syntetyczn� systemu FK i zachodzi pełna zgodno�� zapisów pomi�dzy 
danymi w magazynie, a ksi�gami rachunkowymi. Ró�nice inwentaryzacyjne 
wprowadzono do ksi�g i rozliczono prawidłowo.  

 
3.2.5. Ustalono, �e zgodno�� sald analitycznych z saldami kont syntetycznych była 

zachowana w sposób poprawny. 
  
3.2.6. Przeksi�gowania sald ko�cowych kont wynikowych dokonano na koniec okresu 

obrotowego z zachowaniem poprawno�ci technicznej. Salda kont zespołu 4-go i 
7-go przeniesiono na konto „Wynik Finansowy”. 

 
3.2.7. Podstaw� otwarcia ksi�g rachunkowych na 2007 r. stanowiły dane 

zatwierdzonego bilansu za 2006 r. Ci�gło�� bilansowa została zachowana. 
 
3.2.8. Ksi�gi rachunkowe, dyskietki, dyski i inne no�niki zapisów, dokumenty 

�ródłowe oraz pozostałe urz�dzenia ksi�gowe s� przechowywane w siedzibie 
jednostki w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dost�pu. 
Wymogi okre�lone w rozdziale 8 „Ochrona danych” ustawy o rachunkowo�ci 
mo�na uzna� za spełnione. 

 
4. Organizacja i działanie systemu kontroli wewn�trznej rachunkowo�ci 

 
4.1. Wiele procedur kontroli wynika z wprowadzonego systemu Jako�ci Certyfikat: 

ISO 9001 :2001 – Systemy zarz�dzania jako�ci�. 
Kontrola funkcjonalna została unormowana w opracowanych procedurach 
post�powania „Zakupy wewn�trzne”, zatwierdzonych przez Prezesa Zarz�du w 
dniu 31.05.2007 r. 

 
4.2. W jednostce dokumenty w oryginalnej postaci oznaczone s� nazw� Spółki oraz 

jakiego roku obrotowego i okresów sprawozdawczych dotycz�. Oznakowania 
dowodów dokonuje si� w sposób przedstawiony w art. 21 ustawy o 
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rachunkowo�ci, a jednostka sprawuje faktycznie kontrol� nad składnikami, co 
zaobserwowano w trakcie prowadzonego badania sprawozdania finansowego.  
Podstaw� ewidencji dokonywanych operacji gospodarczych w ksi�gach 
rachunkowych jednostki stanowi� dowody ksi�gowe. Dowody ksi�gowe 
posiadaj� �lad kontroli zgodno�ci z zamówieniem, oraz realizacji dostawy lub 
usługi, posiadaj� równie� potwierdzenia o zatwierdzeniu przez Zarz�d 
jednostki. Dowody te posiadaj� wskazanie miesi�ca oraz sposób uj�cia dowodu 
w ksi�gach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te 
wskazania.  

 
4.3. Stosowany system kontroli funkcjonalnej zapewnia jednostce kompletne 

udokumentowanie i uj�cie dokumentacji w przedmiocie: 
 

- rzeczowych i finansowych przychodów i rozchodów towarów, materiałów, 
dostaw i usług oraz maj�tku trwałego, 

- poniesionych kosztów i opłat oraz dokonywanych wydatków wraz z ich 
kompletnym rozliczeniem nie wył�czaj�c rozlicze� z bud�etami, 

- przebiegu dokonywanych rozlicze� pieni��nych i stanów rozrachunków, 
- stanu maj�tkowego i wyniku finansowego brutto i netto. 

Jednostka posiada deklaracj� o materialnej odpowiedzialno�ci kasjera oraz 
magazynierów, a ponadto odpowiedzialno�ci te wynikaj� z karty opisu pracy na 
stanowiskach (certyfikat ISO 9001:2001). 
Magazyny s� obj�te kontrol� i stałym monitoringiem. Maj�tek obrotowy oraz 
rzeczowy obj�ty jest ubezpieczeniem dobrowolnym i obowi�zkowym, ponadto 
jednostka ubezpieczona jest ubezpieczona od odpowiedzialno�ci cywilnej w 
działalno�ci gospodarczej. 	adna nieuprawniona osoba nie ma mo�liwo�ci 
wej�cia do jednostki, poniewa� w jednostce obowi�zuj� przy wej�ciu do ka�dego 
pomieszczenia czytniki linii papilarnych (wej�cie do pomieszczenia przez 
odci�ni�cie na czytniku palca).  

 
4.4. Stwierdzono, �e jednostka w 2007r. nie naruszyła wymogów ustawy „Prawa 

dewizowego” wynikaj�cych z art. 15 dotycz�cego informowania Wojewódzkiego 
Oddziału NBP o obrotach oraz nale�no�ciach, zobowi�zaniach i wysoko�ci 
�rodków posiadanych na rachunkach �rodków walutowych.  
W trakcie badania dowodów kasowych za listopad 2007 r., sprawdzono czy 
jednostka narusza art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o działalno�ci 
gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z pó�n. zm.) - nie stwierdzono  naruszenia. 
 
Jednostka dokonała za 2007r. rozlicze� z Urz�dem Marszałkowskim 
Województwa Łódzkiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze 
�rodowiska, a tak�e z tytułu zu�ycia paliw oraz wprowadzania gazów lub pyłów 
do powietrza. Jednostka nie miała obowi�zku dokonywania opłat z w/w 
tytułów. 
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5. Informacje ogólne o sprawozdaniu finansowym 

 
Roczne sprawozdanie finansowe na dzie� 31-12-2007 r. obejmuje wyniki 
działalno�ci za okres od 01-01-2007 r. do 31-12-2007 r. Sporz�dzone zostało na 
wzorze jak w pkt. 3.2.5. 
 
Rachunek wyników sporz�dzony jest w wariancie kalkulacyjnym zgodnie z 
zał�cznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowo�ci. 
 
Badaniem obj�to losowo wybrane pozycje wyst�puj�ce w bilansie oraz rachunku 
zysków i strat. 
 

5.1. 

Badanie wła�ciwie przeprowadzono w dniach od 25.03.2008 r. do 17.04.2008 r. w 
siedzibie jednostki. W badaniu wyst�piły przerwy. 

 
5.2. Badaniem obj�to tak�e inne elementy sprawozdania finansowego, to jest: 

 

- informacj� dodatkow� spełniaj�c� wymogi okre�lone przez art. 48 ust. 1 i art. 48 
ust. 2 -vide zał�cznik Nr 1 ustawy o rachunkowo�ci), 

- rachunek przepływów pieni��nych sporz�dzony metod� po�redni� zgodnie z 
art. 64 ust. 3 ustawy o rachunkowo�ci – vide art. 48b., 

- sprawozdanie z działalno�ci jednostki wg art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowo�ci, 
- zmiany w kapitale jednostki oraz ich zgodno�� z danymi wynikaj�cymi z bilansu 

i rachunku wyników i strat. 
 

Dział II.  BILANS  
 

I  AKTYWA BILANSU 
 
1.  Ocena rzetelno�ci i poprawno�ci aktywów wykazanych w bilansie 
 
1.1.  Stan i struktura aktywów 
 
1. Warto�� maj�tku ogółem jednostki wzrosła z 7 392 499,09 zł do 26 028 806,36 zł, 

co powoduje jego zwi�kszenie o 352,1% w stosunku do roku poprzedniego.                       
Aktywa trwałe uległy istotnemu zwi�kszeniu o kwot� 9 793 975,65 zł, co stanowi 
przyrost aktywów trwałych o 277,64%. Wzrost głównie dotyczy pozycji „�rodki 
trwałe w budowie” w kwocie: 4 879 274,74 zł. z tytułu zakupionej w 2007r. 
nieruchomo�ci i poniesionych nakładów na jej adaptacj� i remont. Na wzrost  
aktywów trwałych miała wpływ równie� pozycja „inwestycje długoterminowe” 
w kwocie: 5 401 734,59 zł., dotycz�ca: zakupu spółki pod nazw� SOFTECH       
Sp. z o.o.  – kwota: 5 050 000,00 zł. oraz utworzenie spółki HORECA  ONLINE 
Sp. z o.o. – kwota: 351 734,59 zł.  



Raport Niezale�nego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za okres od 01-01-2007 r. do 31-12-2007 r. 

LSI SOFTWARE S.A., 93-120  Łód�, Przybyszewskiego 176/178 

 

 
 

Audytor: Biuro Biegłych Rewidentów “EKO-BILANS” Sp. z o.o. 
90-248 Łód�, ul. P.O.W. 29/3 

12 

Aktywa obrotowe wzrosły o warto�� 8 842 331,62 zł, co stanowi 570,54% wzrostu 
w stosunku do roku poprzedniego. Główny wzrost dotyczył pozycji 
„krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe” o kwot�: 3 813 925,71 zł. oraz 
„inwestycje krótkoterminowe” o kwot�: 2 632 144,62 zł. Zwi�kszeniu uległy 
równie� zapasy o kwot�: 1 171 994,65 zł. oraz nale�no�ci krótkoterminowe o 
kwot�: 1 224 266,64 zł.  

 
2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji aktywów bilansu 

przedstawiono wg systematyki obj�tej ustaw� o rachunkowo�ci. 
 
3. W opisach pomini�to pozycje bilansu, które wyra�aj� warto�ci zerowe tam, gdzie 

nie wyst�puj� na pocz�tek i na koniec okresu obrotowego, a tak�e nie 
wykazywały danych w ksi�gach rachunkowych jednostki. 
Wykazana warto�� aktywów trwałych w pozycji A.I. bilansu jest zgodna z 
danymi, na które składaj� si� zapisy nast�puj�cych kont:   
 020 – koszty zako�czonych prac rozwojowych 
  078 – umorzenia kosztów zako�czonych prac rozwojowych 
 

 

A.  Aktywa trwałe 15 307 283,43 zł. 
 
A.I.  Warto�ci niematerialne i prawne  

Warto�� niematerialne i prawne  3 414 137,46 zł. 
 

 Warto�ci te wynikaj� z nast�puj�cych kont:  
 Konto  – „Warto�ci niematerialne i prawne” Dt 020  8 642 711,31 zł. 
 Konto  – „Umorz. Warto�ci niemat. i prawnych” Ct 073 5 228 573,85 zł. 

 
A.II.  Rzeczowe aktywa trwałe  
 

 Rzeczowe aktywa trwałe   6 390 401,38 zł. 
  

1. �rodki trwałe brutto 2 662 121,77 zł. 
- stan na pocz�tek roku obrotowego 1 442 743,41 zł. 
- zwi�kszenia  1 225 806,81 zł. 
- zmniejszenia  6 428,45 zł. 
- stan na koniec okresu obrotowego 2 662 121,77 zł. 

 
1.1. Umorzenie �rodków trwałych 

- stan na pocz�tek roku 740 050,10 zł. 
- zwi�kszenia 417 373,48  zł. 
- zmniejszenia  6 428,45 zł. 
- stan umorzenia na koniec okresu obrotowego 1 150 995,13 zł. 
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1.2. Warto�� netto �rodków trwałych 1 511 126,64 zł. 
 
1.3. W wyniku odpowiedniego sprawdzenia powi�za� danych kont analitycznych z 

kontami syntetycznymi, tabelami amortyzacyjnymi i umorzeniowymi, oraz z 
dowodami �ródłowymi ruchu �rodków trwałych w okresie badanym nie 
stwierdzono uchybie� w tym zakresie, a dokonana wycena nie budzi zastrze�e�. 

 
1.4. Amortyzacja została odniesiona w koszty wg wła�ciwych stawek z zachowaniem 

przyj�tych metod (liniowej). Zarachowano j� w ci��ar konta ”401”w koszty w 
kwocie: 1 797 487,38 zł. 

 
1.5. Ostatni� inwentaryzacj� �rodków trwałych przeprowadzono wg stanu na 

31.12.2006 r., któr� obj�to wszystkie �rodki trwałe. 
 
1.6. Jednostka dokonuje amortyzacji jednorazowo dla �rodków trwałych o warto�ci 

do 3.500 zł jednostkowej ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozostałe 
�rodki trwałe amortyzuje si� zgodnie z tabel� stawek amortyzacyjnych 
okre�lonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16a – 16 
m. Wyst�puje ci�gło�� stosowania metod amortyzacji. 

 
1.7. Wyceny �rodków trwałych dokonano zgodnie z ewidencj� analityczn� wg 

warto�ci brutto. Wyceny dla �rodków trwałych wprowadzonych na stan w 
okresie obrotowym dokonano zgodnie z warto�ci� nabycia (kosztem 
wytworzenia) z uwzgl�dnieniem podatku VAT nie podlegaj�cemu odliczeniu. 

 
1.8. Zakwalifikowania �rodków trwałych do odpowiedniego symbolu grupy 

rodzajowej dokonywano zgodnie z K.�.T. GUS. 
 
2. �rodki trwałe w budowie- poz. A.II.2 bilansu, kwota 4 879 274,74 zł. 
 wynikaj� z nast�puj�cych kont:  

- 080-4 �rodki trwałe w budowie - nieruchomo�� 4 879 274,74 zł. 
 Zdaniem biegłego zachowano zasad� „ostro�nej wyceny”, to jest art. 7 ust 1, art. 

28 ust 1 ustawy o rachunkowo�ci.  
 
A.IV. Inwestycje długoterminowe 5 401 734,59 zł. 
 uj�te w ramach kont: 

- „Udziały w innych jednostkach” DT 5 401 734,59 zł. 
 
A.V. Długoterminowe rozliczenia okresowe w kwocie 101 010,00 zł. 
 
1. „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” 101 010,00 zł. 
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B.  Aktywa obrotowe  10 721 522,93 zł. 
 
B.I. Zapasy, kwota 1 238 943,80 zł. 

- Towary 1 238 943,80 zł. 
 
2.1. Powi�zania ewidencji kont analitycznych i syntetycznych s� prawidłowe. 

Warto�� zapasów uj�ta w bilansie i ich wycena nast�piła w sposób poprawny.  
Inwentaryzacj� poszczególnych zapasów, tj towarów handlowych 
przeprowadzono na podstawie zarz�dzenia kierownika jednostki w dniu 
31.12.2007r.,  

 
2.2. Biegły stwierdził prawidłowo�� działania komisji inwentaryzacyjnej oraz 

sposobu ustalania stanu faktycznego.  
 
2.3. Stwierdzone ró�nice inwentaryzacyjne zostały zweryfikowane przez Komisj� 

Inwentaryzacyjn�, a po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione, zostały 
zarachowane na wła�ciwe konta zgodnie z ZPK. 

 
 Zdaniem biegłego nie naruszono zasady „ostro�nej wyceny”, to jest art. 7 ust 1, 

art. 28 ust 1 ustawy o rachunkowo�ci.  
 
B.II.  Nale�no�ci krótkoterminowe 2 439 166,77 zł. 
1. Na stan nale�no�ci od jednostek powi�zanych składaj� si� salda kont: 

- nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy  57 352,84 zł. 
  
2. Na stan nale�no�ci od pozostałych jednostek składaj� si� salda kont: 
- nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do  12 m-cy  2 185 737,64 zł. 
- nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powy�ej  12 m-cy 0,00 zł. 
- nale�no�ci z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpiecze� 

społecznych i zdrowotnych oraz innych �wiadcze� 25 057,57 zł. 
- inne nale�no�ci  30 280,00 zł. 
- dochodzone na drodze s�dowej 140 738,72 zł. 
  

Konto nale�no�ci krótkoterminowych zawiera: 
3. Odpisy aktualizacyjne  167 829,90 zł. 
 
 Na saldo konta nale�no�ci z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 m-cy 

składaj� si� nale�no�ci w kwocie 2 549 643,83 zł. pomniejszone o odpisy 
aktualizacyjne w kwocie 167 829,90 zł. 
Jednostka prowadzi zapisy na kontach nale�no�ci z tytułu dostaw i usług w taki 
sposób, �e zestawienie obrotów i sald ma wprost powi�zania z bilansem. Zatem 
jednostka mo�e dokona� takiego „wiekowania” sald, aby zachowa� zgodno�� 
danych z bilansem. 
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Lp. Rodzaj nale�no�ci 
Warto�� 

1. Nale�no�ci bie��ce 2 549 643,83 zł. 
 - do 30 dni 1 666 405,90 zł. 
 - od 31 do 60 dni 104 536,55 zł. 
 - od 61 do 90 dni 280 489,21 zł. 
 - od 91 do 180 dni 187 106,28 zł. 
 Powy�ej roku 311 105,89 zł. 

2. Odpis aktualizuj�cy 167 829,90 zł. 
3 Razem nale�no�ci wg bilansu 2 381 813,93 zł. 

  Na salda z tytułu podatków, ubezpiecze� społecznych i zdrowotnych oraz 
innych �wiadcze� składaj� si� rozrachunki z tytułu: 

• VAT – kwota: 25 057,57 zł. 
 
B.III.  Inwestycje krótkoterminowe  
 

 Na inwestycje krótkoterminowe składaj� si� pozycje: 2 690 564,56 zł. 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 690 564,56 zł. 

- �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne 2 690 564,56 zł. 
 Aktywa finansowe potwierdzone s� inwentaryzacj� w kasie krajowych i 

zagranicznych �rodków płatniczych oraz �rodków zgromadzonych na 
bankowych rachunkach w kraju, w tym tak�e lokaty �rodków na rachunkach w 
banku krajowym. Wycena zagranicznych �rodków finansowych nast�piła wg 
kursu �redniego NBP. 

 
B.IV.  Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 
 

 Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe – kwota 4 352 847,80 zł. 
 W ramach powy�szych rozlicze� jednostka rozliczyła głównie koszty z tytułu 

niezako�czonych prac rozwojowych w kwocie: 3 884 109,42 zł. i koszty Projektu 
działu Export w kwocie: 328 268,04 zł.  

 
II.  PASYWA BILANSU 
 
1.  Ocena rzetelno�ci i poprawno�ci pasywów wykazanych w bilansie 
 
1.1.  Stan i struktura pasywów. 
 

1. W 2007 r. wzrosły �ródła finansowania o 18 636 307,27 zł co stanowi 352,10% w 
stosunku do wielko�ci roku poprzedniego. Własne �ródła finansowania w trakcie 
roku obrotowego wzrosły o kwot� 11 390 723,40 zł, tj. o 358,7% w stosunku do 
roku poprzedniego.  
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 Wzrost �ródeł finansowania własnego wynika m.in. z osi�gni�tego zysku netto w 
kwocie 839 711,84 zł. Ponadto du�y wpływ nast�pił w funduszu zapasowym o 
kwot�: 10 133.881,62 zł. Wynikaj�cy głównie z ró�nicy mi�dzy cen� nominaln�, a 
cen� emisyjn� akcji (tzw. agio). 
Natomiast obce �ródła finansowania wzrosły o kwot� 7 245 583,87 zł tj. o 342,3%.  

 
 Na powy�szy stan wpływ miały: 

- „Zobowi�zania długoterminowe”, które w ci�gu roku obrotowego 
zwi�kszyły si� o kwot�  4 224 423,91, tj. o 1 421,98 %; 

- „Zobowi�zania krótkoterminowe” zwi�kszyły si� o warto�� 3 041 548,00 zł, 
czyli o 219,2%; 

- „Rozliczenia mi�dzyokresowe”- nast�pił wzrost o kwot�: 20 131,48 zł 
 Szczegółowe przedstawienie zmian w pasywach uj�to w zał�czonych tabelach do 

raportu z badania sprawozdania finansowego. 
 
2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu 

przedstawiono wg systematyki obj�tej ustaw� o rachunkowo�ci. 
 

 W opisach pomini�to pozycje bilansu, które wyra�aj� warto�ci zerowe tam, gdzie 
nie wyst�puj� na pocz�tek i na koniec okresu obrotowego, a tak�e nie 
wykazywały danych w ksi�gach rachunkowych jednostki. 

   
A. Kapitał  własny 15 792 962,79 zł. 
 

A.I. Kapitał  zakładowy  3 067 036,00 zł. 
 
A.IV. Kapitał zapasowy 11 886 214,95 zł. 

 
A.VIII. Zysk netto 839 711,84 zł. 
 Zaistniałe zmiany w kapitałach własnych w 2007 r. nie budz� zastrze�e�. 
 
B.  Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 10 233 448,57 zł. 
 
B.I. Rezerwy na zobowi�zania 14 043,90 zł. 
  
1. Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne, kwota 1 130,98 zł. 
2. Pozostałe rezerwy 12 912,92 zł. 
 
B.II. Zobowi�zania długoterminowe 4 543 977,62 zł. 
1. wobec jednostek pozostałych, składaj� si� z sald poni�szych 

kont: 4 543 977,62 zł. 
- Ct konta 132 „Kredyty długoterminowe i po�yczki” 3 932 760,00 zł. 
- Ct konta 248 „Rozrachunki z tytułu leasingu” 611 217,62 zł. 
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B.III.  Zobowi�zania krótkoterminowe  
 
III. Zobowi�zania krótkoterminowe 5 592 593,47 zł. 
III.2. Wobec pozostałych jednostek 5 573 485,21 zł. 
III.3. Fundusze specjalne - wynikaj� z salda konta 851 „ZF�S” 19 108,26 zł. 
 
 Zobowi�zania krótkoterminowe wynikaj� z sald nast�puj�cych kont: 
- Ct konta  132 „Kredyty długoterminowe i po�yczki” 453 792,00 zł. 
- Konta: 201, 202, 203, 204 „Zobowi�z. z tytułu dostaw i usług” 1 066 000,83 zł. 
- Konta: 220, 222 „Rozrachunki z bud�etami” 520 195,47 zł. 
- Ct konta 230 „Rozrachunki z tytułu wynagrodze�” 244 347,38 zł. 
- Konta: 234, 244, 245, 248, 249 3 289 149,53 zł. 
 Salda z tytułu dostaw i usług nie budz� w�tpliwo�ci.  
 Warto�� kredytu bankowego jest zgodna z wyci�gami bankowymi i 

potwierdzeniami salda. Odsetki naliczone do 31-12-2007r., zostały prawidłowo 
uj�te w pozostałych kosztach finansowych.  

 
2.1. Zobowi�zania wobec bud�etów z tytułu podatków, ceł,  

ubezpiecze� społecznych innych �wiadcze� 520 195,47 zł. 
 wynikaj� z nast�puj�cych tytułów:  
- zaliczki na podatek od osób fizycznych (PIT-4) 42 094,00 zł. 
- VAT 53 146,59 zł. 
- składki ZUS   259 647,88 zł. 
- PFRON 5 868,00 zł. 
- podatek dochodowy od osób prawnych 159 439,00 zł. 
 Wszystkie zobowi�zania bud�etowe uregulowano w terminie. 
  
2.1.2. Rozliczenie z tytułu podatku VAT naliczonego i nale�nego ustalono na 

podstawie ewidencji kont analitycznych, rejestrów pomocniczych zakupu i 
sprzeda�y oraz deklaracji VAT-7. Zgodno�� obliczenia podatku zarówno 
naliczonego jak i te� nale�nego sprawdzono za miesi�c listopad 2007r. w oparciu 
o dowody �ródłowe zakupu i sprzeda�y, kont analitycznych rozlicze� oraz 
zapisów w rejestrach pomocniczych i danych uj�tych w deklaracjach VAT-7. 
W okresie obrotowym jednostka uzyskiwała zwrot VAT od Urz�du Skarbowego, 
zgodnie z wyliczeniami nale�nych kwot wg deklaracji VAT-7. Jednostka była 
poddana kontrolom przez Urz�d Skarbowy Łód�-Widzew. W wyniku tych 
kontroli nieprawidłowo�ci nie wykazano. 

 
2.2. Inne zobowi�zania krótkoterminowe, kwota  3 289 149,53 zł. 
   
3. Fundusze Specjalne   19 108,26 zł. 
 
B.IV. Rozliczenie mi�dzyokresowe 85 228,58 zł. 
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Dział III.  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 
1.  Koszty działalno�ci operacyjnej  
 

 Koszty działalno�ci operacyjnej 6 432 555,60  zł. 
 W skład kosztów działalno�ci operacyjnej wchodz�  

- warto�� sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu  3 159 718,58 zł. 
- Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 272 837,02 zł. 

 
2.  Koszty w układzie rodzajowym  
 
2.1. Koszty w układzie rodzajowym zgrupowane w ramach kont zespołu „4”  

wykazuj� nast�puj�ce wielko�ci: 
- konto - „Amortyzacja” 1 797 487,38 zł. 
- konto - „Zu�ycie materiałów i energii” 430 074,67 zł. 
- konto - „Usługi obce” 2 453 438,60 zł. 
- konto - „Wynagrodzenia” 3 560 064,73 zł. 
- konto  - „Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia” 606 504,64 zł. 
- konto  - „Podatki i opłaty” 240 007,56 zł. 
- konto  - „Pozostałe koszty rodzajowe” 710 655,68 zł. 

 
3. Pozostałe koszty operacyjne 129 572,97 zł. 

 Na poniesione koszty składały si� nast�puj�ce pozycje:  
- koszty niestanowi�ce kosztów uzyskania przychodu, w tym 

odpisane nale�no�ci 51 017,84 zł. 
- pozostałe 76 387,57 zł. 
 Badane wyrywkowo operacje nie ujawniły nieprawidłowo�ci.  

 
4. Koszty finansowe 191 967,26 zł. 

 Na zarachowane koszty składaj� si� :  
- odsetki  32 774,73 zł. 
- inne                                                          159 192,53 zł. 

 Badane przegl�dem analitycznym i wyrywkowo operacje nie ujawniły 
nieprawidłowo�ci. 

 
5. Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 9 842 912,49 zł. 

5.1. Sprzeda� w kwocie jw. dotyczy sprzeda�y produktów i usług  5 553 655,69 zł. 
5.2. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów. 4 289 256,80 zł. 

 Powy�sze wielko�ci s� zgodne z danymi ksi�g rachunkowych.  
Badane przegl�dem analitycznym rejestrów sprzeda�y za rok 2007 i faktur za m-c 
listopad 2007 r. nie ujawniła nieprawidłowo�ci.  
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6. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 129 572,97 zł. 

 Do pozostałych przychodów operacyjnych zarachowano warto�ci wynikaj�ce z 
kont zespołu 7-go, a dotycz�ce: 

- przychodów operacyjnych spowodowanych uzyskaniem 
nadwy�ki przychodów nad kosztami likwidacji �rodków 
trwałych warto��  

 
 

25,00 zł. 
- dotacje 15 587,28 zł. 
- pozostałe przychody 113 960,69 zł. 
 Badane przegl�dem analitycznym i wyrywkowo transakcje i dowody nie 

ujawniły nieprawidłowo�ci. 
 
7. Przychody finansowe 135 835,71 zł. 

- odsetki 118 834,54 zł. 
- inne 17 001,17 zł. 
 Uwag do wyceny nie wnosi si�. 

 
8.  Zysk z działalno�ci gospodarczej i jego rozliczenie  
 
8. Zysk z działalno�ci gospodarczej 1 065 290,84 zł. 
 
8.1. Wynik finansowy – zysk brutto  1 065 290,84 zł. 
 
8.2. Ustalenie wyniku finansowego  

- wynik finansowy brutto zgodnie z bilansem 1 065 290,84 zł. 
- przychody wolne od podatku  (-) 79 256,32 zł. 
- koszty nie stanowi�ce kosztów uzyskania przychodów                (+)1 102 513,85 zł. 
- zwi�kszenie kosztów podatkowych (-) 606 637,88 zł. 
- wynik finansowy podatkowy  1 481 910,49 zł. 

 
8.3. Obliczenie podatku dochodowego 281 563,00 zł. 
8.4. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego -55 984,00 zł. 
8.5. Ł�czny podatek dochodowy 281 563,00 zł. 
8.6. Bie��cy podatek dochodowy 225 579,00 zł. 
8.7. Odroczony podatek dochodowy - aktywa -55 984,00 zł. 
 
9.  Zobowi�zania warunkowe 
 
 Jednostka w informacji dodatkowej wskazała, �e wyst�puj� zobowi�zania 

warunkowe dotycz�ce podatku od nieruchomo�ci za rok 2007 w kwocie: 9 025,00 
zł. Jednostka w informacji dodatkowej wskazała, �e nie wyst�puj�  por�czenia, co 
potwierdzono tak�e podczas prowadzonych rozmów z Zarz�dem, jak i głównym 
ksi�gowym. 
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10.  Zdarzenia po dacie bilansu 
 
 W jednostce nie wyst�piły istotne zdarzenia, które miałyby wpływ na ocen� 

wyników działalno�ci roku 2007 oraz na zagro�enia kontynuacji działalno�ci 
gospodarczej. 

 
 
Dział IV. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FIN. ORAZ 
INFORMACJA DODATKOWA 
 
Zawarte dane w Informacji dodatkowej s� zgodne z danymi wynikaj�cymi z ksi�g 
rachunkowych. 
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz Informacja dodatkowa, spełniaj� 
wymagania okre�lone w art. 45 ust.1 pkt 3 oraz w zał�czniku nr 1 do ustawy o 
rachunkowo�ci, s� zgodne z danymi wynikaj�cymi z ksi�g rachunkowych. Wskazane 
informacje przedstawiono w sposób wyczerpuj�cy. 
 
Zarz�d jednostki zło�ył stosown� informacj� we wprowadzeniu o mo�liwo�ci 
kontynuowania działalno�ci gospodarczej. Przeprowadzona analiza finansowa jednostki 
potwierdza zdolno�� do kontynuowania działalno�ci.  
 
Dział V.  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE  WŁASNYM 
 
Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuj�ce stan 15 795 357,79 zł. i zwi�kszenie          
o 11 390 723,40zł. na koniec roku 2007r. sporz�dzono zgodnie z art. 48 a ustawy o 
rachunkowo�ci. Obrazuje ono w prawidłowy sposób dokonane zmiany w kapitałach 
własnych w roku 2007r. 
 
Dział VI. RACHUNEK Z PRZEPŁYWU �RODKÓW PIENI�	NYCH 
 
Sprawozdanie z przepływów �rodków pieni��nych wskazuj�ce warto�� 2 690 564,56zł.         
i zwi�kszenie o 2 632 144,62zł. wg stanu na 31-12-2007 r.  
Sprawozdanie z przepływów spełnia wymogi wymogów okre�lonych w art. 48 b. 
ustawy o rachunkowo�ci, wykazuje zgodno�� z danymi ksi�g rachunkowych oraz jest 
powi�zane w nale�yty sposób z bilansem. 
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Dział VII.  SPRAWOZDANIE ZARZ
DU Z DZIAŁALNO�CI 
JEDNOSTKI 
 
Sprawozdanie Zarz�du jest zgodne z danymi ksi�g rachunkowych, spełnia wymogi 
okre�lone w art. 49 ust 1 i 2 ustawy o rachunkowo�ci.  
 
Zagro�enie dla kontynuacji działalno�ci. 
 
Bior�c pod uwag� zarówno ogólne wska�niki kształtuj�ce sytuacj� ekonomiczn� i 
finansow� jednostki w 2007r., zdaniem biegłego kontynuowanie działalno�ci w ci�gu 
najbli�szego roku po okresie badanym nie jest zagro�one. Zarz�d Spółki zamie�cił 
informacj� o kontynuacji działalno�ci gospodarczej przez spółk� (vide – wprowadzenie 
do sprawozdania finansowego).  
 
Stosowanie i przestrzeganie prawa.  
 
W wyniku dokonania badania sprawozdania finansowego, systemu prowadzenia ksi�g 
rachunkowych, kontroli wewn�trznej oraz systemu organizacyjnego nie stwierdzono 
przypadków naruszenia prawa. 
 
Dział VIII.  PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA 
 
1. Wynik finansowy ustalony przez jednostk� zamyka si� 

zyskiem brutto w wysoko�ci 
 

1 065 290,84 zł. 
2. Obowi�zkowe odpisy z tytułu podatku dochodowego, 

obliczonego w dziale III pkt 9.7. w wysoko�ci 225 579,00 zł. 
3. Zysk do dalszego podziału w jednostce w kwocie 839 711,84 zł. 
  
Dział IX.  UWAGI KO�COWE 
 
1. Niniejszy raport zawiera 22 strony kolejno ponumerowane. Ka�da ze stron została 
oznaczona paraf� biegłego. 
2.  Integraln� cz��� raportu stanowi sprawozdanie finansowe oraz: 
 
Tabela Nr 1 Aktywa - dynamika - struktura - odchylenia za lata  2005- 2007 
Tabela Nr 2 Pasywa - dynamika - struktura - odchylenia za lata  2005- 2007 
Tabela Nr 3 Rachunek Zysków i Strat – struktura - dynamika-odchylenia za 2005 – 2007 
Tabela Nr 4 Bilans zmian do przepływów finansowych za lata 2005- 2007 
Tabela Nr 5 Zestawienie zmian w kapitale własnym za lata 2005-2007 
Tabela Nr 6 Wykaz w�złowych wska�ników 2005-2007 
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Tabela Nr 7 Analiza porównawcza standardowych wska�ników wraz z analiz� przyczynow� 
wzrostu/spadku przychodów ze sprzeda�y oraz wzrostu/spadku zysku netto za lata 2005– 
2007 r. 

Tabela Nr 8 Wspomagaj�ca analiza oceny kontynuacji działalno�ci wg metody Altmana za lata 2005-
2007 r. 

Tabela Nr 9 Analiza porównawcza oparta na wzorcowych układach nierówno�ci wska�ników za lata 
2005–2007 r. 

Tabela Nr 10 Analiza zagro�e� działalno�ci dla spółek prawa handlowego za rok badany 
Tabela Nr 11 Badanie wyniku finansowego za rok 2005– 2007 na podstawie wpływu dynamiki 

przychodów w stosunku do roku ubiegłego 

a nadto:  

 Zestawienie - „Struktura kosztów rodzajowych” - zał�cznik Nr 1. 
 Graficzne przedstawienie wybranych elementów z tabeli Nr 7. 
 
 
Łód�, dnia 04.06.2008 r.  
         
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 
  
Prezes Zarz�du - Wojciech Pisarski  
Wpis na list� podmiotów uprawnionych pod nr 64 
Decyzja nr Uchwała 94/50/95 KRBR  z dnia 07-02-
1995 r 

 














































































