Raport niezale nego bieg ego rewidenta
z przegl du skróconego ródrocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego za okres
od 1 kwietnia do 30 wrze nia 2014 roku

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarz du LIVECHAT Software S.A.

Przeprowadzili my przegl d za czonego skróconego
ródrocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. (Spó ka lub Jednostka), z siedzib we
Wroc awiu, przy ul. Wojciecha Korfantego 30 (kod pocztowy: 53-021 Wroc aw),
obejmuj cego:
ródroczny bilans sporz dzony na dzie 30 wrze nia 2014 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sum 11 274 364,77 z otych,
ródroczny rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 30 wrze nia
2014 roku wykazuj cy zysk netto w kwocie 7 438 934,03 z otych,
ródroczne zestawienie zmian w kapitale w asnym za okres od 1 kwietnia 2014 roku
do 30 wrze nia 2014 roku, wykazuj ce zmniejszenie stanu kapita u w asnego o kwot
2 088 565,97 z otych,
ródroczny rachunek przep ywów pieni nych za okres od 1 kwietnia 2014 roku do
30 wrze nia 2014 roku, wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych o kwot
6 689 018,50 z otych,
dodatkowe informacje i obja nienia.
Za sporz dzenie zgodnego z obowi zuj cymi przepisami tego skróconego ródrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarz d Spó ki. Naszym
zadaniem by o przeprowadzenie przegl du tego sprawozdania.
Przegl d przeprowadzili my stosownie do postanowie ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r.
o rachunkowo ci (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z pó n. zm.) oraz krajowych
standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow Rad Bieg ych Rewidentów.
Standardy nak adaj na nas obowi zek zaplanowania i przeprowadzenia przegl du w taki
sposób, aby uzyska umiarkowan pewno , e sprawozdanie finansowe nie zawiera
istotnych nieprawid owo ci.
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Przegl d przeprowadzili my g ównie drog analizy danych sprawozdania finansowego,
wgl du w ksi gi rachunkowe, a tak e wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa
oraz osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowo jednostki.
Zakres i metoda przegl du skróconego ródrocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego istotnie ró ni si od bada le cych u podstaw opinii wyra anej o zgodno ci
rocznego sprawozdania finansowego z wymagaj cymi zastosowania zasadami (polityk )
rachunkowo ci oraz o jego rzetelno ci i jasno ci, dlatego nie mo emy wyda takiej opinii
o za czonym skróconym ródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
Na podstawie przeprowadzonego przegl du nie zidentyfikowali my niczego, co nie
pozwoli oby na stwierdzenie, e za czone skrócone ródroczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe jest zgodne z wymagaj cymi zastosowania zasadami rachunkowo ci, oraz
e rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj maj tkow
i finansow Spó ki na dzie na dzie 30 wrze nia 2014 roku oraz jej wynik finansowy za
okres od 1 kwietnia 2014 roku do 30 wrze nia 2014 roku, zgodnie z zasadami
rachunkowo ci okre lonymi w powo anej wy ej ustawie i wydanymi na jej podstawie
przepisami, jak równie
z wymogami okre lonymi w rozporz dzeniu Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów warto ciowych oraz warunków uznawania za równowa ne
informacji wymaganych przepisami prawa pa stwa nieb
cego pa stwem cz onkowskim
(Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó n. zm.).

Robert Szumlicz

Maciej Czapiewski

Kluczowy Bieg y Rewident
przeprowadzaj cy przegl d
w imieniu HLB M2 Audyt Spó ka
z ograniczon odpowiedzialno ci Sp. k.
wpisany na list bieg ych rewidentów pod
numerem 12374

Prezes Zarz du Komplementariusza
HLB M2 Audyt Spó ka z ograniczon
odpowiedzialno ci Sp. k.
Podmiot uprawniony do badania
sprawozda finansowych, wpisany na list
podmiotów uprawnionych do badania pod
numerem 3697

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 roku
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