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LSI Sofnłare S'A,
Raport uzupełniajqcy opinię z badania sprawozdania finansov)ego
za rok obroto *.y kończqcy się 3 l grudnia 20I 2 r.

1. Część ogólna raportu

1.1. Dane identyfikujące badaną jednostkę

1.1.1. Nazwa Spółki

LSI Softwarę Spółka Akcyjna

l.1.2. Siedziba Spółki

93 - I20 Łódź, u|. Przybyszewskiego 11 6 l 17 8

1.1.3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

S4d rejestrowy: S4d Rejonowy w Lodzi - SródmięŚciu, XX Wydział Gospodarczy
Kraj owego Rej estru Sądowego
06.I 1.2001
KRS 0000059150
412048449
'7251697775

Data
Numer rejestru
REGON:
NIP:

Zasadliczym przedmiotem działalno śc i badanej Spółki j est :

- produkcja i sprzedai komputerów iurządzen peryferyjnych,
- naprawa i konserwacja urzqdzen elektronicznych i optycznych,
. sprzedai Sprzętu telekomunikacyjnego,
- działalnoŚć zwiqzana Z oprogramowanlem.

t.I.4. Struktura własności i jednostki powiązane

Na dziętl 3lgrudnia 2012r. struktura własnoŚci kapitafu zakładowego Spółki w wysokoŚci
3 260 762,00 zło$ch przedstawia się następuj4co:

Wańość Udział
||ość nomina|na w kapitale

głosów akcji zakładowym
Nazwa akcjonariusza ||ośc akcji (w %) Ł (w%)
Grzegorz Siewiera
Paweł Tarnowski
Pozostali < 5%

1071 591 70,590/o 1 071 591,0
302 680 4,070/o 302 680,0

'l 886 491 25,34% 1 886 491,0

32,86%
9,28%

57,85%
3 260 762 '100,00% 3 260 762.0 100.00%

Akcje Spółki ztajd,ąq się w obrocie publicznym, ostatnia notowana cena sprzedaŻy z dńa25,04,20I3r.
w1mosiła 2,77 złotego za jednę akcje.

Do dnia 31.12.2012 roku nie miały miejsca !\rykupy i spłaty dfuznych lub kapitałowych papierów
wartościowych.

Zarząd Spółki LSI Software SA w wykonaniu uchwały Nr 3412012 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 1.4 częrwca 2012 r' rozpoczą| z dniem i 1 stycznia 2013 r, Program Skupu Akcji
Własnych. Ł4cznie LSI Software SA do dńa 19.04.2013 r' skupiło 10 9f6 akcji własnych, które
stanowią 0,34% kapitału zakładowego i uprawniają do I0 926 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki. Średnia cena zakupu jednej akcji w1miosła 3,12 PLN

Badana Spółka wg Stanu na koniec badanego okresu:
jest spółk4 dominujęcę dlaSoftęch Sp. z o.o., w której posiada 1000ń udzialu w kapitale i 100%
w prawach głosu;
jest spółką dominując4 dla LMS online Sp. z o.o., w której posiada 70%o udziału w kapitalę i,70yo
w prawach głosu.
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LSI Software S.A.
Raport uzupe.tniajqcy opinię z badania sprawozdania finanso}\)ego
za rok obroton-y kończqcy się 3l grudnia 20I2 r.

1.1.5. Kierownikjednostki
Funkcj e kierownika j edno stki sprawuj e Zar ząd,

W skład Zarządu Spółki nadzięn 31 grudnia 2012r. wchodzili:

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dt. 14 częrwca 2012 r. do Zarz4du ta
stanowisko Wiceprezesa został powołany Pan Paweł Tarnowski'

t.2. Dane identyfikujące kluczowego biegłego r€widenta i podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych

I,f .1. Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta:

o GrzęgorzSięwięra

o Paweł Tarnowski

o Jerzy Łochowski

Imię i nazwisko:
Numęr w rejestrze:

t.f.f. Dane identyfikujące podmiot

Fima:
Siedziba:
Adres:
Numęr rejestru:
Sqd rejestrowy:

Kapitał zakładowy
Numęr NIP:

- Prezes Zarządu

_ Wiceprezes Zarządu

_ Członęk Zarzqdu

Boienna Markowska
9444

uprawniony do badania:

PKF Audyt Sp. z o.o.
Warszawa
ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa
KRS 0000019875
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
80'000 zł
125-),0-13-699

PKF Audy Sp. z o.o' jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 548.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umową z dria 21 czerwca 20I2r,,
zawart4 na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 31 maja 2072r. odnoŚnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone w siedzibie Spółki w okręsie od
18 marca 2013r. do 30 kwietnia 20I3r. z przerwami.

Kluczowy biegły rewideffi oraz PKI Audyt Sp. z o.o. spełniaj4 ł\rymóg nięzalezności od badanej Spółki
wrozumięniuart.56ust.3i4ustawyzdtia7maja2009rokuobiegłychrewidęntachiich
samorządzię, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o tadzorze
publicznym (Dz.U. Nr 11 poz. 649).

1.3. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdaniefinansowe sporzqdzonenadzięi 31 grudnia2011 r. izaokreskoitczqcy siętegodnia
zostało zbadatę przez KBR ',Consultus'' Sp. z cl.o. i uzyskato opinię biegłego rewidenta bęz zastrzęŻęń.

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w dniu 74 częrwca 2012r. przez Walnę Zgromadzertie,
które postanowiło, że zysk za ubiegły rok obrotowy w kwocie 667 tys. złotych w całości zostanię
pr ze znac zony ta kapitał zap aS o wy'

Zgodrie z Uchwałq nr 16 Walnego Zgromadzenia, straty z lat ubiegłych Spółki w wysokości
2 263 Ęs. zt zostały pokryte zkapitaŁu zapasowego z części uzyskanego agio.

Sprawozdanię finansowę zostało złożzor.c w Sędzie Rejestrowym w dniu 21 częrwca 2072r, oraz
ogłoszone w Monitorze Polskim B nr 2506 z dlia 15 paździemIka2012r.-+ l.
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LSI Software S.A.
Raport uzupełniajqcy opinię z badania sprawozdania.finansowego
za rok obrotowy kończqcy się 3 l grudnia 20I 2 r'

1.4. Zakres prac i odpowiedzialności

Niniejszy raport został przygotowany dla Walnego Zgromadzęnia LSI Software S.A. z siedzibę
w Łodzi, przy u|, Przybyszewsklego 1761178 i dotyczy sprawozdania finansowego, na którę składa się
wprowadzęnie do sprawozdania finansowego, bilans sporzqdzotty na dzięn 3 1 grudnia 2072 r,, rachunek
zysków i strat, zestawięnię zmian w kapitale własnym oraz rachutek przepły.wów pienięznych za rok
obrotowy konczący się tego dnia oraz dodatkowe infbrmacje i objaśnienia'

Badanie sprawozdania finansowego przęprowadziliśmy stosownie do postanowięi rozdziału 7 ustawy
orachunkowości, krajowych standardów rewiz1i finansowej wydanych przezKrajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce'

Zarzqd Spółki jest odpowiedzia|ty za prawidłowość ksi4g rachunkowych, sporz4dzenie i rzetelną
prezentację Sprawozdania finansowego oraz sporz4dzenie sprawozdania z działalności zgodnie
z zasadaffii rachunkowoŚci określonymi w ustawie o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi oraz z innymi obowiqzujqcy.rni przepisami.

Naszym zadanięfi było' w oparciu o przeprowadzonę badanie, wyraŻenie opinii i SporzQdzenie rapoffu
uzupełniającego, odnośnię tego Sprawozdania finansowęgo oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowi4cych podstawę jego sporz4dzenia.

Zarzqd Spółki złożył w dniu wydania niniejszego raportu oświadczenie o rzetęlności i jasnoŚci
sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz nięzaisttliętliv zdarzeń wpływających
w sposób Znaczący na danę wykazane w sprawozdaniu finansowymZarokbadany,

W trakcię badania Sprawozdania finansowego Zarzqd Spółkt złoŻył wszystkie Żądane przęz rras
oświadczęnia, wyjaśnienia i informację oraz udostępnił nam wszelkie dokumenty i informacje
niezbędne do wydania opinii i przygotowania raporfu'

Zaklęs planowanej i wykonanej pracy nie został w żaden sposób ograniczony. Zabes i sposób
przeprowadzonego badania wyrika ze sporzqdzonęj pruez nas dokumentacji roboczej, znajduj4cej się
w siedzibie PKF Audr,t So. z o.o.

5

PKF Audyt Sp. z o.o. <> 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. I B, tel.(22) 560 76 50, fax. (22) 560 76 63
odtlziat Regionatny Łódź <> 90-502 Lódź, ut. Zeromskiego 68, tel' (42) 637 l () 1 I , fax. (42) 637 31 7 2

{,,,



LSI Software S.A.
Raport uzupetniajqcy opinię z badania sprawozdania finansowe4o
za rok obroto *-y kończqcy się 3 l grudnia 20 l 2 r.

f. Część analityczna raportu

2.1. Bilans
AKTYWA 31-12-2012

zł'000
% sumy

bilansowej
31-12-2011 % sumy

zł'000 bi|ansowej

Aktywa trwałe
WańoŚcj niemateria|ne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
lnwestycje długoterminowe
Długoterminowe rcz|iczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe
Zapasy
NaIeżnoŚci krótkoterm inowe
I nwestycje krótkoterm inowe
KrótkoterminoWe roz|iczenia międzyokresowe

3 597
5 292
8 008

507

14,06%
20,690
31,310/0

1,9804

3 101

4 986
8 007

286

13,83%
22,24%
35,72%

1,28%
17 404

1 170
4 868
1 204

934

68,040/0

4,57%
19,03%
4,71%
3,65%

16 380

1 0'18

4 469
73

479

73,06%

4,54%
19,94%
o,32%
2,14%

8 176 31,96% 6 039 26,94%

sUMAAKTYWÓW 25 580 100,00% 22 419 100,00%

PASYWA 3',t-12-2012
zł'000

% sumy 31-12-2011 % sumy
bi|ansowej zł'000 bi|ansowej

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyskl(Strata) z Iat ubiegłych
Zysk/(Strata) netto

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania dłu goterm i n owe
Zobowiązania krótkoterm inowe
Roz|iczenia m iędzyokresowe

3 261
11 040

1 956

857

12,750/o

43,16%
7,65%
0,00%
3.34%

3 260
14 592

(2 263)
667

14,54%
65,09%
0,00%

-10,10%
2.97%

17 114

222
2 699
5 177

JoÓ

66,90%

0,870/0

10,55%
20,24%
144%

16 256

18
3 079
Z ÓJo

234

72,51%

0,08%
13,73%
12,65%
1,02%

8 466 33,10% 6 163 27,49%

SUMA PASYWÓW 25 580 1 00,00% 22 419 100.00%
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LSI Software S.A.
Raport uzupełniajqcy opinię z badania spra,,łozdania finansowego
za rok obrotowy kończqcy się 3 l grudnia 20 I 2 r.

2,2. Rachunek zvsków i strat

2012
zł'000

% przychodów
ze sprzedaży

2011
zł.000 %

przychodów
ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedazy prod uktów

Pzychody netto ze sprzedaży towaróW i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wańośc sprzedanych towaróW i materiałóW

Zysk(Strata) brutta ze spnedaży

Koszty sprzedaży

Koszty ogó|ne go zarządu

Zy sld(Str ata) ze s p ne d aży

Pozostałe przychody operacyj ne
Dotacje
Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktytvów trwatych
AktuaIizacja wańości aktylvóW nief inansowych

lnne koszty operacyjne

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej

Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach
Odsetki
lnne

Koszty finansowe
Odsetki
Inne

Zysk/(Strata) z działaIności gospodarczej

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne

Zysk/(Strata) hrutto

Podatek dochodowy

13 114
7 757

62,840/0

37j6%
12 122

6 165
66,28Vo

33,720/o

20 871

(12 211)
(5 763)

1 00,00%

-ĘA Ą10l^

-27,62%

18287 100,00%

(1 0 535) -57 ,610/0

(4 540\ -24,820
(17 974)

2 897

(38e)

(2 341)

167

337

338

-86,12%

13,88%

-1,860/o

-11,21%

0,80%

1,61%
1.62%

0,55%
1 ,970/0

(15 07s) -82,44%

3212 17,56%

(369) -2,02o/o

(2 229) -12,19o/o

614 3,36%

100

360

675

(e)

(46)

(1 40)

3,23%

-0,05%
-0,22%

-0,67%

460

(33)

(12)
(1 6e)

2,520/0

-0,1Boh

-0,06%
-0,93%

(1e5)

647

399
41

30

-n oąo/^

3,09%

1,91%
0,19%
0,150/o

(214)

860

Ó

153

-1 ,170/o

4,70%

0,00%
0,04%
0.83%

470

(1e2)
(86)

2,250/0

-0,920/0

-0,41%o

161

(220)
(134)

0,88%

-1,20%
-0.73%

(278)

Aąo

-1,340/0

4,01%

0,00%
0,00%

4,01%

0,090/o

(354)

667

667

-1,930/o

3,65%

0,00%
0,00%

3,65%

0.00%

Rąo

ia

Zysl</(Strata) netto 4.10% 667 3,65%
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2.3. Wvbrane wskaźniki finansowe

2012 2011 2010
,|' Rentowność sprzedaży

wvnik na spzedazv brutto x 100%
pzychody netto

2' Rentowność kapitału własnego

wVnik netto x '100%

Średni stan kapitałów własnych

3' Szybkość obrotu na|eżności

średni stan na|einoŚci z tvtułu dostaw i usług x 365 dni
pzychody netto

4' Stopa zadłużenia

zobowiaąania i rezerw na zobowiązania x 1 00o^

aktywa ogołem

5. Wskaźnik płynności

aktvwa obrotowe
zobowi ęania k rÓt koterm i nowe

2.4. Interpretacjawskaźników
Wskaźnik rentownoŚci sprzedaiy spadł w bieŻqcym okresie o 3,7
Tendencja spadkowa wskaźnika utrzymuje się kolejny rok z rzędu, a|e
dalej wykazuj e zyskowność na działa|tości do której została powołana.

13,9% 17,6%

5,1% 4,2%o

76 dni 81 dni

33,1% 26,5%

p.p. i wynosi obecnie 13,9%.
pomimo to zjawiska, jednostka

20,7%

5,0%

71 dni

28,6%

2,12,11,6

Wskaźnik rentowności kapitału wlasnego wzrósł o 0,9 p'p', co świadczy o poprawie efekt}rvności
wykorzystania własnych Źródęł finansowania spółki.

W badanym okresie wskaźnik szybkości obrotu należnościami uległ skróceniu o 5 dni, co jest
za|einością poi4daną. Oznacza to' że jednostka skróciła okres kredyowania swoich kontrahentów.
Wynika to głównie ze znacznię szybszego wzrostu poziomu przychodów ze sprzedaźzy netto' aniżeli
zwtększanta się Średnie go poziomu nalezno Śc i handlowych.

Gtówne Źródło finansowania w badanym roku pozostał kapitał własny, którego udział w strukturzę
pasywów wynosi 66,90ń, Finansowanie kapitałami obcymi stanowi 33,I}yo ogólnej sumy pasy-lvów, co
oznaaza wzrost poziomu zadłuż,enia o 6.6 p'p. w stosunku do roku ubiegłego. Spowodowane jest to
głównie przez zwtększenie poziomu finansowania działatnoŚci spółki uzyskiwanym kredyem
kupieckim.

Wskaźnik płynności wskazuje na zdolnoŚć pokrycia przez jednostkę krótkoterminowej części
zobowl4zan aktywami obrotowymi' w bieŻącym okresie, uykazał on spadek o 0,5 punktu
do poziomu 1,6.

W literafurzę przyjmuje się, ze wskaŹnik ten powinien mieścić się w przedziale od 1'2 do 2,0 punktu.
Spótka osi4gnęła wskaźnik pĘnności w granicach poŻądatych

W oparciu o przeprowadzotq arralizę, brak jest podstaw do stwierdzęnla zagroietia kont1muacji
działalności j ednostki w najbliżej daj4cej się przewidzieć przyszłości.
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3. Część szczegółowa raportu

3.1. PrawidłowoŚć stosowanego systemu rachunkowoŚci

Spółka posiada aktualną dokumentację opisującą zasady rachunkowości, przyjęte przez Zarząd Spółki,
w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowości.

W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego dokonaliŚmy wylryvkowego
sprawdzenia prawidło wo Ś ct dztałania Systemu rachunkowo ś ci.

W trakcię przeprowadzonych prac nie stwierdzi|iśmy znacz4cych nieprawidłowości dotyczqcych
Systemu rachunkowości, które nie zostałyby usunięte, a mogły mieć istotny \łpływ na badane
sprawozdanie finansowe, w tym dotyczących:

- zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,

- udokumęntowaniaoperacjigospodarczych,

- rzetęlności, bezbłędności i sprawdzalnoŚci ksiąg rachunkowych oraz powl'4zania zapisów
w ramach ksiqg rachunkowych'

- prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na podstawię sald zatwterdzonego bilansu za
okres poprzedni,

- powiązania zapisów z dowodami księgowymi i sprawozdaniem finansowym,

- zasadnoŚci stosowanych metod zabezpieczetia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania
za pomocq komputera.

. spełniania warunków jakim powinna odpowiadać ochrona dokumentacji księgowej oraz
przechow1.wania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych.

Celem naszego badania nie było WraŻęnię kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego
Systemu rachunkowoŚci.

Spółka przeprowadziła inwentaryzację składników maj4tkowych w zakresie i tęrminach określonych
w art. 26 ustawy o rachunkowości. Róznicę inwentaryzacyjne ujęto t rozliczono w księgach badanego
okresu.

3.2. Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaŚnienia do sprawozdania
finansowego

Danę zawarte wę wprowadzęniu oraz dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania
finansowego zostały przedstawione' wę wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidłowo.
Wprowadzenię oraz dodatkowe informacje i objaŚnienia stanowią integralną część sprawozdatia
finansowego.

3.3. Sprawozdanie z działa|noŚci Spółki
Sprawozdanię z działa|ności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje,
o których mowa w art, 49 ustawy o rachunkowości i s4 one zgodne z informacjami zawartymi
w sprawozdaniu finansowym.

3.4. Informacja o opinii nieza|einego biegłego rewidenta

W oparciu o przęprowadzone badanie sprawozdania finansowego Spółki sporzqdzonego na dzieit
31 grudnia 2012 r. i za okres kończqcy się tego dnia wydaliśmy opinię bez zasttzęŻęń.

' r,
PKFAudyt Sp.zo.o.<>02-695 lilarszawa, ul.Orzltcka6lok. IB,tel.(22)5607650,fax.(22)5607663 Ll,[t,

oddziat Regionalny Łódź <> 90-502 Łódź, ut. Żeromskiego ó8, tel. (12) 637 I 0 ] 1 , fax. (42) 637 3 ] 7 2 
- [*'

t



LSI Softutare S.A.
Raport uzt,ryełniaj qcy opinię z badania sprawozdani a fi nansowego
za rokobrotowy kończący się 3l grudniq 20l2 r,

3.5. Informacje o istotnych naruszeniach prawa

W wyniku zastosowanych procedur, nie stwierdziliśmy
statutu spółki.

istotnych naruszęń przęp1sow prawa oraz

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 548

oddział Regionalny Łódź
ul. Zęromskiego 68
90-502Łódź

Łódź" dnia 30 kwietnia 2013 r.

^_ _-PKF Audyt sp. z o.o.
0Ł6!5 Warszawa, ut. oriyctta 6lok.1B
oD-Df |AŁ REG |oNA iru* rÓoż
99-q92-|9DŹ, u|. Zeromskiego 68tel 42 637 10 11,fax42637źi jź
NfP 7a5-10-13-699, REGON 471072925
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