
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Optimus S.A.
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007

Raport został opracowany w związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Optimus S.A. sporządzonego przez Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 
66 (zwanej dalej Grupą Kapitałową).

Badaniu podlegało skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykazujący 

stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 22.533 tys. zł,
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 23.030 tys. zł,
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2007

do 31.12.2007 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.533 tys. zł,
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.269 tys. zł,
noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Spółki dominującej oraz osobę 
odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych dnia 21.04.2008. Raport ten powinien być czytany 
wraz z opinią biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki dominującej z dnia 
21.04.2008 dotyczącą wyżej opisanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Raport zawiera 11 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części:
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