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Korekta śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2007 
   
Zarząd LPP S.A. podaje do publicznej wiadomości, że: 
 
Po publikacji śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2007 został 
wykryty błąd w sprawozdaniach finansowych w jednej ze spółek zależnych LPP S.A. 
Zgodnie z paragrafem 42 MSR 8 skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 oraz 
dane porównawcze za I kwartał 2006 oraz rok obrotowy 2006 zostały skorygowane retrospektywnie. 
Nieprawidłowość w sprawozdaniach finansowych spółki zależnej Re Trading w Rosji polegała na 
niewłaściwym ustaleniu, w wyniku błędu systemu informatycznego, kosztu własnego towarów 
sprzedanych w latach 2005 i 2006 oraz w I kwartale 2007 roku. 
  
W związku z powyższym nieprawidłowo została ustalona wartość zapasów oraz zysk/strata netto 
okresu sprawozdawczego. 
 
Błąd dotyczący 2005 roku został skorygowany poprzez kapitały własne " Niepodzielony wynik 
finansowy z lat ubiegłych" w kwocie (84) tys. zł. 
 
Korekty w odniesieniu do każdej pozycji bilansu na dzień 31.03.2006 przedstawiają się następująco: 
Zapasy (367) tys. zł. 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 90 tys. zł. 
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych (84) tys. zł. 
Zysk/strata netto okresu sprawozdawczego (193) tys. zł. 
 
Korekty w odniesieniu do każdej pozycji bilansu na dzień 31.12.2006 przedstawiają się następująco: 
Zapasy (2 347) tys. zł. 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 563 tys. zł. 
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych (84) tys. zł. 
Zysk/strata okresu sprawozdawczego (1 700) tys. zł. 
 
Korekty w odniesieniu do każdej pozycji bilansu na dzień 31.03.2007 przedstawiają się następująco: 
Zapasy (4 071) tys. zł. 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 976 tys. zł. 
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych (1 784) tys. zł. 
Zysk/strata okresu sprawozdawczego ( 1 311) tys. zł. 
 
W okresie od stycznia do marca 2007 wskutek opisanych korekt zmniejszeniu o 0,76 zł. uległ 
również zysk na jedną akcję, natomiast w porównawczym okresie 2006 roku nastąpiło zmniejszenie 
tego wskaźnika o 0,11 zł. 
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