
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej LPP S.A.
za okres obrotowy od 01.01.2003 do 31.12.2003 r.

Przeprowadzili my badanie sprawozdania finansowego LPP S.A. z siedzib  w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 
stanowiącego załącznik do niniejszej opinii, obejmującego:
(a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
(b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2003r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum

242.914.518,76 zł, 
(c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2003 do 31.12.2003 r. wykazuj cy zysk netto w kwocie 

34.280.452,63 zł, 
(d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2003 r. w kwocie 

158.280.894,69 zł,
(e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2003 do 31.12.2003 r. wykazujący wzrost 

stanu środków pieniężnych o kwot  14.865.377,14 zł, 
(f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporz dzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalno ci odpowiedzialny jest Zarz d Spółki. 
Naszym zadaniem jest wyra enie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego oraz 
prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadzili my stosownie do postanowień:
(a) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694),
(b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajow  Rad  Biegłych Rewidentów w 

Polsce.

Badanie nasze zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczaj c  pewno ć pozwalającą na 
wyrażenie miarodajnej opinii o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach 
rachunkowych. Badanie obejmowało w szczególności ocenę poprawności zasad rachunkowo ci stosowanych 
przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego, 
sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których 
wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 
Uwa amy, e nasze badanie stanowiło wystarczaj c  podstaw  dla wyra enia opinii. 

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, zostało 
sporz dzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksi g rachunkowych i 
zgodnie ze stosowanymi w sposób ci gły zasadami okre lonymi w ustawie o rachunkowo ci. Sprawozdanie 
finansowe jest zgodne z wpływającymi na jego treść przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki, a także 
przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej 
Spółki na dzień 31.12.2003 r. jak też jej wynik finansowy za okres obrotowy od 01.01.2003 do 31.12.2003 r.

Stwierdzamy, że sprawozdanie z działalno ci jednostki jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości 
oraz zawarte w nim informacje s  zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym. Ponadto sprawozdanie to 
zostało sporządzone z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 
2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych.
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