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Do Akcjonariuszy LSI Software S.A. 

 
Szanowni Państwo, 

 
W imieniu Zarządu LSI Software S.A. przekazuję Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2011 

roku. Zaprezentowane są w nim wyniki finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i informacjami 

o najważniejszych wydarzeniach minionego roku. 
 

W kwestii oceny pozycji i sytuacji finansowej Emitenta warto zauważyć pomimo odczuwalnego zwolnienia na 
rynku oraz zachowawczego podejścia do inwestycji wśród klientów - ciągle rosnący potencjał sprzedażowy 

Spółki, który kolejny raz pozwolił zwiększyć wartość obrotów (przychodów ze sprzedaży) z 16.584 tyś zł w 

2010 roku do 18.287 tyś zł., co stanowi ponad 10% wzrost. Również na uwagę zasługuje materialna 
poprawa przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej z 1.445 tyś zł. za 2010 rok do 3.187 tyś zł. 

w okresie sprawozdawczym. 
 

Podstawowy zakres działalności LSI Software SA koncentrował się na produkcji, sprzedaży i wdrażaniu 
autorskiego oprogramowania. Spółka jest dostawcą zintegrowanych informatycznych rozwiązań do 

zarządzania przedsiębiorstwem w ramach trzech głównych linii produktowych: dla branży gastronomiczno – 

hotelarskiej (Positive Hospitality), handlu detalicznego (Positive Retail) oraz oprogramowania klasy ERP 
(Bastion ERP). Kontynuowano również prace nad nowymi wersjami produktów Spółki oraz ponoszono 

nakłady na nowe rozwiązania uzupełniające już oferowane linie produktowe. Oferta produktowa Emitenta 
została wzbogacona o kolejne innowacyjne rozwiązania takie, jak m.in. POSitive ESOK - kompleksowy 

system do obsługi obiektów basenowych oraz innowacyjny system SPRZEDAŻY BILETÓW przyczyniający się 

do znacznego skrócenia czasu oraz ułatwienia obsługi gości. 
 

Grupę Kapitałową LSI Software tworzy Softech Spółka z o.o. oraz Horeca Online Sp. z o.o.. 
 

W roku 2011 Grupa otrzymała kilka znaczących nagród, a wśród nich między innymi: 
 nagrodę Targów HORECA 2011 w konkursie na najlepszy produkt dla hotelarstwa i gastronomii za 

System POSitive Restaurant wersja 2012. 

 nagrodę BRE BANK S.A. Kamerton Innowacyjności 2011 za wykorzystanie innowacyjnych technologii 

w oferowanych produktach. 

 wyróżnienie Targów EuroGastro 2011 za Platformę Gastronomiczną B2B 

 zostaliśmy finalistą organizowanego przez Instytut Nowoczesnych Technologii konkursu Lider 

Nowoczesnych Technologii 2011 
 

Jestem pewny, iż mimo ciągle niestabilnej sytuacji makroekonomicznej ubiegły rok udowodnił 
akcjonariuszom, że Spółka ma zdrowe fundamenty i potrafi sobie dobrze radzić w trudnym otoczeniu. Mam 

nadzieję, że zachęci to Państwa do zainteresowania się Spółką LSI Software, podmiotem nowocześnie 

zarządzanym, z innowacyjnymi na skalę światową produktami, a przede wszystkim z olbrzymim potencjałem 
rozwoju. 

 
Przy tej okazji chciałbym także podziękować wszystkim Akcjonariuszom, którzy pozytywnie ocenili LSI 

Software S.A. i wierzą w jej potencjał. 
 

Prezes Zarządu 

 
 

 
Grzegorz Siewiera Łódź, dnia 27-04-2012. 


