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Podstawowe dane Emitenta: 

 

LSI Software S.A.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 jest zarejestrowana w 

Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000059150 prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Na 

dzień 31.12.2007 roku siedziba mieściła się w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 135. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe  Grupy Kapitałowej LSI Software S.A. sporządzone 

zostało za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008 r. według Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonym przez Unię Europejską, a w zakresie 

nieuregulowanym zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuacji działalności gospodarczej w 

dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie 

kontynuowania przez nie działalności. 
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Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest : 

 

1. Działalność w zakresie oprogramowania  

2. SprzedaŜ komputerów, sprzętu telekomunikacyjnego, sprzedaŜ detaliczna mebli oraz 

wyposaŜenia biurowego 

3. Transmisja danych i teleinformatyka 

4. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

5. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 

Sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie (segment działalności) to Informatyka. 

 

Czas trwania działalności Grupy Kapitałowej jest nieograniczony. 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku w skład Zarządu podmiotu dominującego wchodzą:  
Grzegorz Siewiera - Prezes Zarządu  
Paweł Tarnowski - Wiceprezes Zarządu  
 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2008 roku:  
Piotr Wilkowski - Przewodniczący Rady 
Krzysztof Kalinowski – Członek Rady  
Paweł Podgórny - Członek Rady 
Anna Pyrek - Członek Rady 
Andrzej Ziółkowski - Członek Rady 
 
 
 
W skład grupy wchodzą: 
- Spółka LSI Software S.A.  
- Softech Sp. z o.o. (od lutego 2007 roku – zakup udziałów – 100% LSI Software S.A.) 
- Horeca Online Sp. z o.o. (od czerwca 2007 roku – utworzenie podmiotu – 70% LSI Software S.A. i 

30% Softech Sp. z o.o.). 
 
 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

I 
półrocze 

2008 
w tys 
PLN 

I 
półrocze 

2007 
w tys 
PLN 

I 
półrocze 

2008 
w tys 
EUR 

I  
półrocze 

2007 
w tys 
EUR 

Przychody ze sprzedaŜy 7 945 4 943 2 285 1 284 
Zysk na działalności operacyjnej 1 273  789 366 205 
Zysk przed opodatkowaniem 1 184 746 340 194 
Zysk netto akcjonariuszy jedn. dominującej  924 580 266 151 
Środki pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 

877 - 367 252 - 95 

Środki pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej 

- 4 291 - 6 001 -1 234 - 1 559 

Środki pienięŜne netto z działalności 
finansowej 

1 230 9 598  354 2 494 

Środki pienięŜne razem  - 2 184 3 299  - 651 839 
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Aktywa trwałe 18 432 10 700 5 495  2 841 
Aktywa obrotowe 8 562 9 686 2 553  2 572 
Aktywa razem 26 994 20 386 8 048 5 413 
Zobowiązania długoterminowe 4 390 548 1 309 146 
Zobowiązania krótkoterminowe 3 164 4 216 943 1 120 
Kapitał własny 19 441 15 622 5 796 4 148 
Kapitał jednostki akcjonariuszy dominującej 19 441 15 622 5 796 4 148 
Kapitał podstawowy 3 261 3 067 972 814 
Liczba akcji w szt. 3 260 762 3 067 036 3 260 762 3 067 036 
Wartość księgowa na akcję 5,96 5,09 1,78 1,35 
Rozwodniona wartość księgowa na akcję 5,96 5,09 1,78 1,35 
 

Wybrane dane zostały przeliczone z PLN na EUR według: 

Pozycje aktywów i pasywów 

- kurs średni NBP na 30.06.2008 – 3,3542 

- kurs średni NBP na 29.06.2007 – 3,7658 

Pozycje rachunku zysków i strat i przepływów pienięŜnych 

- średnia arytmetyczna od 1.01 do 30.06.2008 – 3,4776 

- średnia arytmetyczna od 1.01 do 30.06.2007 – 3,8486 

 
SKONSOLIDOWANY BILANS  Noty  30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 

AKTYWA TRWAŁE   18 432 15 245 10 700 
Rzeczowe aktywa trwałe 3 7 454 6 592 1 316 
Wartości niematerialne i prawne 2 5 946 3 619 4 394 
Wartość firmy 4 4 430 4 430 4 430 
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 4 4 430 4 430 4 430 
Udziały w jednostkach podporządkowanych 4 503 503 502 
Inwestycja w jednostkach stowarzyszonych  - - - 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy  - - - 
PoŜyczki długoterminowe  - - - 
Inne aktywa finansowe  - - - 
NaleŜności długoterminowe  - - - 
Nieruchomości inwestycyjne  - - 4 
Inne inwestycje długoterminowe  - - - 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

5 99 101 52 

Inne rozliczenia międzyokresowe  - - - 
AKTYWA OBROTOWE   8 562 11 551 9 686 
Zapasy 6 1 307 1 487 1 591 
NaleŜności handlowe 7 2 996 2 553 1 917 
NaleŜności krótkoterminowe inne 7 225 57 54 
PoŜyczki krótkoterminowe  - - - 
Aktywa finansowe inne 9 - 5 - 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 8 719 2 903 3 536 
Rozliczenie kontraktów  - - - 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 3 317 4 546 2 589 
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako  - - - 
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przeznaczone do sprzedaŜy 
AKTYWA RAZEM   26 994 26 796 20 386 
 
 
 
 

SKONSOLIDOWANY BILA NS Noty  30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 

KAPITAŁ WŁASNY   19 441 16 457 15 622 
Kapitał akcyjny 10 3 261 3 067 3 067 
Udziały (akcje) własne (-)  - - - 
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej 
wartości nominalnej 

11 - 10 000 10 000 

Kapitał zapasowy 11 15 257 1 886 1 246 
Kapitał z aktualizacji wyceny  - - - 
RóŜnice kursowe z wyceny jednostek 
działających za granicą 

 - - - 

Pozostałe kapitały  - - - 
Zyski zatrzymane 11 - - 728 
Zysk (strata) netto 11 924  1 504  580 
Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych  - - - 

Zobowi ązania długoterminowe   4 390 4 563 548 

Kredyty i poŜyczki 12 3 706 3 933 - 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

13 - - 48 

Zobowiązania długoterminowe inne 14 683 629 499 
Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 

13 1 1 1 

Rezerwy na zobowiązania inne  - - - 
Zobowi ązania krótkoterminowe   3 164 5 776 4 216 
Kredyty i poŜyczki – część bieŜąca 12 454 454 - 
Zobowiązania handlowe 15 746 996 476 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 15 733 689 39 
Zobowiązania inne 15 1 230 3 623 3 702 
Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 

13 0 0 0 

Rezerwy na zobowiązania inne 13 - 13 - 
Zobowiązania bezpośrednio związane z 
aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaŜy 

 - - - 

PASYWA RAZEM   26 994 26 796 20 386 
 
 
 

SONSOLIDOWANY  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Noty  30.06.2008 30.06.2007 

Przychody netto ze sprzeda Ŝy produktów, 
towarów i materiałów 

 7 945 4 943 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 17 4 817 3 231 
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 18 3 128 1 712 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów 

 4 389 2 835 
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Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 19 2 293 1 595 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów  2 096 1 240 
Zysk (strata) brutto na sprzeda Ŝy   3 556 2 108 
Pozostałe przychody operacyjne 20 47 56 
Koszty sprzedaŜy 19 298 121 
Koszty ogólnego zarządu 19 2 005 1 204 
Pozostałe koszty operacyjne 21 27 50 
Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej   1 273 789 

Zysk (strata) na sprzedaŜy całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych 

 - - 

Przychody finansowe 22 42 83 
Koszty finansowe 23 131 126 
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
stowarzyszonych 

 - - 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem   1 184 746 
Podatek dochodowy 24 260 165 
Zysk (strata) z działalno ści kontynuowanej   924 580 
Zysk (strata) z działalności zaniechanej  - - 
Zysk (strata) netto  25 924 580 
Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych  - - 
Zysk (strata) netto  akcjonariuszy jednostki 
dominuj ącej 

 924 580 

 
 
 
 

SKONSOLIDOWANY  
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 

 

30.06.2008 30.06.2007 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej      

Zysk (strata) netto  przed opodatkowaniem  1 184 746 
Korekty razem  - 47 - 973 
Udziały mniejszości - - 
Zysk (strata) w jednostkach stowarzyszonych rozliczanych 
metodą praw własności 

- - 

 Amortyzacja 1 100 940 
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych - - 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 203 42 
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 3 - 0 
Zmiana stanu rezerw - 13 - 79 
Zmiana stanu zapasów 180 - 1 534 
Zmiana stanu naleŜności 416 - 360 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
poŜyczek i  kredytów 

- 3 202 2 040 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 265 - 2 003 
Inne korekty -  - 19 
Utrata wartości firmy - - 
Gotówka z działalno ści operacyjnej  1 137 - 227 
Podatek dochodowy zapłacony - 260 - 140 
Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej (I+/ -II) 877 - 367 
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Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści  
inwestycyjnej  

  

Wpływy  1 0 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

1 0 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

- - 

Z aktywów finansowych, w tym: - - 
w jednostkach stowarzyszonych - - 
w pozostałych jednostkach  - - 
   - zbycie aktywów finansowych - - 
   - dywidendy i udziały w zyskach - - 
   - spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych - - 
   - odsetki - - 
   - inne wpływy z aktywów finansowych - - 
Inne wpływy inwestycyjne - - 
Wydatki  4 292 6 001 
 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

4 292 445 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

- 4 

Na aktywa finansowe, w tym: -  5 552 
w jednostkach stowarzyszonych - 5 552 
w pozostałych jednostkach  -  - 
   - nabycie aktywów finansowych -   - 
   - udzielone poŜyczki długoterminowe -   - 
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom 
mniejszościowym 

- - 

Inne wydatki inwestycyjne -   - 
Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści inwestycyjnej (I -II) - 4 291 - 6 001 

Przepływy środ ków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej    

Wpływy  2 060 10 520 
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału 

2 060 10 494 

Kredyty i poŜyczki - - 
Emisja dłuŜnych papierów wartościowych - - 
Inne wpływy finansowe - 27 
Wydatki  830 922 
Nabycie akcji (udziałów) własnych - - 
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - 
Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku 

- - 

Spłaty kredytów i poŜyczek 227 642 
Wykup dłuŜnych papierów wartościowych - - 
Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 400 211 

Odsetki 203 69 
Inne wydatki finansowe - - 
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Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej (I -II) 1 230 9 598 

Przepływy pieni ęŜne netto, razem (A.III+/ -B.III+/-C.III) - 2 184 3 229 
Bilansowa zmiana stanu środków pieni ęŜnych, w tym:  - 2 184 3 229 
    - zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic 
kursowych  

- - 

Środki pieni ęŜne na pocz ątek okresu  2 903 306 
Środki pieni ęŜne na koniec okresu  719 3 536 

 

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIN W KAPITALE 
 

 

 
Kapitał 

zakładowy 
Kapitały 

zapasowy  

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Zysk/strata 
netto 

Kapitał 
mniejszości 

Kapitał 
własny 
ogółem 

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 
2006 r. 

                

Wykazane poprzednio 
 1 638 1 694 0 0 - 46 0 0 3 286 

Korekta błędu 
podstawowego      86   86 
Kapitał własny na dzień 
1 stycznia 2006 r. 
(po przekształceniu)   1 638 1 694 0 0 40 0 0 3 372 

    
Rok  zakończony 31 grudnia 2006 

Kapitał własny na dzień 
1 stycznia 2006 r. wg 
MSSF 

  1 638 1 694 0 0 40 0 0 3 372 

Zysk netto za rok 
obrotowy  

     689  689 

Emisja akcji 
 

429       429 

Emisja akcji powyŜej 
wartości nominalnej  

 58      58 

Kapitał własny na dzień 
31 grudnia 2006 r. wg 
MSSF   2 067 1 752 0 0 40 689 0 4 548 

 Dwa kwartały zakończone 30 czerwca  2007 

Kapitał własny na dzień 
1 stycznia 2007 r.  wg 
MSSF 

  2 067 1 752 0 0 729 0  0 4 548 

Zysk netto za rok 
obrotowy 

      580  580 

Emisja akcji 
 

1 000       1 000 

Emisja akcji powyŜej 
wartości nominalnej  

 9 494      9 494 

Z wyceny opcji 
menadŜerskich 

  0      
0 

Kapitał własny na dzień 
30 czerwca 2007 r. wg 
MSSF 

  
3 067 11 246 0 0 729  580 0 15 622 

    Rok zakończony 31 grudnia 2007 

Kapitał własny na dzień 
1 stycznia 2007 r.  wg 
MSSF   2 067 1 752 0 0 729 0  0 4 548 

Zysk (strata) netto za rok 
obrotowy  

     1 504  1 504 
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RóŜnice kursowe z 
konsolidacji  

       0 

Emisja akcji 
 

1 000       1 000 

Emisja akcji powyŜej 
wartości nominalnej  

 10 134      10 134 

Z wyceny opcji 
menadŜerskich 

  0      0 

Podział zysku na kapitały      -729   -729 

Kapitał własny na dzień 
31 grudnia 2007 r. wg 
MSSF 

  
3 067 11 886 0 0 0 1 504 0 16 457 

 Dwa kwartały zakończone 30 czerwca  2008 

Kapitał własny na dzień 
1 stycznia 2008 r.  wg 
MSSF 

  3 067 11 886 0 0 1504 0  0 16 457 

Zysk netto za rok 
obrotowy 

      924  924 

Emisja akcji 
 

194       194 

Emisja akcji powyŜej 
wartości nominalnej  

 3 371      3 371 

Z wyceny opcji 
menadŜerskich 

  0      
0 

Podział zysku na kapitały      -1 504   - 1 504 

Kapitał własny na dzień 
30 czerwca 2008 r. wg 
MSSF 

  
3 261 15 257 0 0 0  924 0 19 442 

 

 

 

 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 
NOTA 1 
 
Istotne zasady rachunkowo ści 

 
Rokiem obrotowym Emitenta oraz spółek wchodzących w skład grupy jest rok kalendarzowy.  

Dane finansowe w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wykazane zostały w złotych i 
groszach. Walutą funkcjonalną jak i sprawozdawczą jest złoty polski (PLN) (zł).  

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy LSI Software S.A. obejmujące okres zakończony 30 
czerwca 2008 roku oraz dane porównywalne za pierwsze półrocze zakończone 30 czerwca 2007 
roku, zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Grupa nie skorzystała z moŜliwości zastosowania 
wcześniejszego zastosowania nowych standardów i interpretacji, które zostały juŜ opublikowane oraz 
zatwierdzone przez Unię Europejską lub przewidziane do zatwierdzenia najbliŜszej przyszłości, które 
wejdą w Ŝycie po dniu bilansowym. 

Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd jednostki dominującej 
wykorzystuje wartości szacunkowe, oparte na pewnych załoŜeniach. Szacunki oraz załoŜenia w nich 
przyjęte podlegają bieŜącej weryfikacji. 

Szacunki te mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań oraz 
przychodów i kosztów.  

Oszacowania i załoŜenia obejmują:  
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a) rezerwy na świadczenia pracownicze  

W zakresie świadczeń pracowniczych, Grupa nie jest stroną Ŝadnych porozumień płacowych ani 
zbiorowych układów pracy. Grupa nie posiada takŜe programów emerytalnych zarządzanych 
bezpośrednio przez Spółkę lub przez fundusze zewnętrzne. Świadczenia długoterminowe 
szacowane są na podstawie metod aktuarialnych.  

b) oszacowanie związane z przeprowadzeniem dorocznego testu na utratę wartości firmy  

Grupa przeprowadza na koniec kaŜdego roku obrotowego test na utratę wartości firmy. W celu 
przeprowadzenia testu pod kątem moŜliwej utraty wartości, wartość firmy alokowana jest do 
ośrodków wypracowujących środki pienięŜne. Wartość odzyskiwalną ustala się na podstawie 
wyliczeń wartości uŜytkowej. Wyliczenia te wymagają wykorzystania szacunków odnośnie 
projekcji przepływów pienięŜnych w kolejnym roku obrotowym oraz przewidywanego rozwoju 
rynku w Polsce w latach późniejszych. uwagi na duŜą zmienność koniunktury w branŜy IT, w 
której działa Grupa, moŜe nastąpić sytuacja, której rzeczywiste przepływy mogą się róŜnić od 
prognozowanych przez Grupę.  

c) pozostałe  

Oprócz wyŜej wymienionych Grupa dokonuje okresowego (przynajmniej raz do roku na dzień 
bilansowy) oszacowania prawidłowości ustalenia okresów uŜytkowania poszczególnych składników 
majątku trwałego, ewentualnej wartości rezydualnej poszczególnych obiektów, jak równieŜ odpisów 
aktualizujących dotyczących naleŜności oraz zapasów.  
 
Konsolidacja.  

Jednostki zaleŜne to jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką 
finansową i operacyjną (większość ogólnej liczby głosów w organach zarządzających). Przy 
dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę uwzględnia się istnienie wpływ 
potencjalnych praw głosu, które w danej chwili moŜna zrealizować lub zamienić.  

Przejęcie jednostek zaleŜnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia. Koszt przejęcia ustala się 
jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz 
zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio 
związane z przejęciem. MoŜliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i 
zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się 
początkowo według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezaleŜnie od wielkości ewentualnych 
udziałów mniejszości. NadwyŜkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w moŜliwych 
do zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. Wartość firmy nie 
podlega amortyzacji, ale jest poddawana corocznie testowi na utratę wartości.  

JeŜeli koszt przejęcia byłby niŜszy od wartości godziwej aktywów netto przejętej jednostki zaleŜnej, 
róŜnicę ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat.  

Jednostki zaleŜne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli, z wyjątkiem 
dopiero tworzących się jednostek, jeśli ich wartość jest nieistotna dla obrazu całej Grupy. Transakcje, 
rozrachunki i nie zrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy Spółkami Grupy są eliminowane. Nie 
zrealizowane straty równieŜ podlegają eliminacji, chyba Ŝe transakcja dostarcza dowodów na utratę 
wartości przez przekazany składnik aktywów.  

Zwiększenie udziału w spółce zaleŜnej, mające miejsce po objęciu kontroli przez podmiot dominujący, 
rozliczane jest poprzez kapitał własny.  

Odpisy z tytułu utraty wartości firmy ujmowane są w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych 
kosztów operacyjnych i nie podlegają odwróceniu.  

Wartości niematerialne .  
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Wartości niematerialne obejmują aktywa Grupy, które moŜna wiarygodnie wycenić i które w 
przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki.  

Wartości niematerialne ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.  

Wartości niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są bilansie po 
spełnieniu następujących warunków:  

- ukończenie składnika wartości niematerialnych, tak aby nadawał się do sprzedaŜy lub uŜytkowania,  
- istnieje moŜliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jej uŜytkowania i sprzedaŜy,  
- znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,  
- zapewnione zostaną środki konieczne do ukończenia prac rozwojowych,  
- istnieje moŜliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych.  
 
Nakłady poniesione w okresie prowadzenia prac badawczych ujmowane są jako koszty w rachunku 
zysków i strat w dacie ich poniesienia, w pozycji kosztów ogólnego zarządu.  

Amortyzacja wartości niematerialnych odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany 
okres ich uŜytkowania. Grupa nie posiada innych niŜ wartość firmy wartości niematerialnych o 
nieokreślonym okresie uŜytkowania. Dla celów amortyzacji wartości niematerialnych stosowana jest 
metoda amortyzacji liniowej. Okresy uŜytkowania dla poszczególnych składników wartości 
niematerialnych:  

- licencje na oprogramowanie  - 2 lata  

- prace rozwojowe  - 5 lat  

- znaki towarowe – 5 lat  

- prawa majątkowe – 5 lat 

Wartości niematerialne poddawane są testowi na utratę wartości jeśli istnieją przesłanki wskazujące 
na występowanie utraty wartości. Skutki utraty wartości, wartości niematerialnych i prawnych jak 
równieŜ ich amortyzacji odnoszone są koszty działalności podstawowej.  

Na dzień bilansowy wartości niematerialne wyceniane są według kosztu po pomniejszeniu o 
dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Rzeczowe aktywa trwałe .  

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe nakłady na środki trwałe w budowie, które jednostka 
zamierza wykorzystywać w swojej działalności oraz na potrzeby administracyjne w okresie dłuŜszym 
niŜ jeden rok, które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki. Nakłady na 
środki trwałe obejmują poniesione nakłady inwestycyjne jak równieŜ poniesione wydatki na przyszłe 
dostawy maszyn, urządzeń i usług związanych z wytworzeniem środków trwałych (przekazane 
zaliczki).  

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie 
wytworzenia.  

Środki trwałe obejmują istotne specjalistyczne części zamienne które funkcjonują jako element środka 
trwałego. Jako odrębne pozycje środków trwałych ujmowane są takŜe istotne komponenty, takŜe o 
charakterze niematerialnym.  

Amortyzacja środków trwałych w tym komponentów specjalistycznych części zamiennych odbywa się 
według stawek odzwierciedlających przewidywany okres ich uŜytkowania. Dla celów amortyzacji 
środków trwałych stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. Okresy uŜytkowania dla 
poszczególnych składników środków trwałych są następujące:  

- budynki budowle - od 10 do 40 lat  

- maszyny urządzenia - od 3 do 10 lat  

- środki transportu – od 4 do7 lat  
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- pozostałe środki trwałe - od 3 do 10 lat  

Grunty własne nie podlegają amortyzacji.  

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie poddawane są testowi na utratę wartości jeśli istnieją 
przesłanki wskazujące na występowanie utraty wartości, przy czym dla środków trwałych w budowie 
w okresie ich realizacji ewentualna utrata wartości określana jest na kaŜdy dzień bilansowy. Skutki 
utraty wartości środków trwałych oraz środków trwałych w budowie odnoszone są w pozostałe koszty 
operacyjne.  
Na dzień bilansowy środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wyceniane są według kosztu 
pomniejszonego o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.  
 
Aktywa finansowe.  

Grupa klasyfikuje aktywa finansowe do jednej z kategorii: 

- aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej w 
momencie ich pierwotnego ujęcia). Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek 
zysków strat ujmowane są początkowo w wartości godziwej zaś koszty transakcji ujmowane są 
bezpośrednio w rachunku zysków strat. 

- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności (aktywa finansowe o  określonych lub 
moŜliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza 
utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności). Aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności ujmowane są początkowo w wartości godziwej łącznie z kosztami transakcji. 
Na dzień bilansowy wycenia się według zamortyzowanego kosztu na bazie efektywnej stopy 
procentowej.  

- aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy. (Pozostałe a w szczególności udziały w innych 
podmiotach nie będących podmiotami podporządkowanymi, które Spółka nie przeznaczyła do 
sprzedaŜy w krótkim terminie). Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy ujmowane są początkowo 
w wartości godziwej łącznie z kosztami transakcji. Na dzień bilansowy kategoria ta wyceniana jest 
według wartości godziwej. Przychody z odsetek dotyczące aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaŜy ujmowane są w rachunku zysków strat według efektywnej stopy procentowej. Dywidendy 
dotyczące aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy ujmowane są w rachunku zysków strat 
kiedy prawa do otrzymania płatności przez Grupę zostały ustalone. Wszystkie inne zmiany w wartości 
godziwej ujmowane są kapitale własnym w momencie sprzedaŜy tych aktywów lub ich wygaśnięcia 
skutki ich wyceny ujęte w kapitale własnym widoczne są w rachunku zysków i strat.  

Wszystkie aktywa finansowe są usuwane z bilansu, kiedy prawa do otrzymania korzyści z danego 
aktywa wygasły, a Grupa pozbyła się wszystkich korzyści ryzyka związanych z tym aktywem.  

Aktywa finansowe wykazywane są jako aktywa bieŜące, chyba Ŝe ich wymagalność przekracza 12 
miesięcy od dnia bilansowego - wtedy prezentowane są jako aktywa trwałe.  

Instrumenty finansowe i zabezpieczenia .  

Instrumenty finansowe ujmowane są i wyceniane na dzień bilansowy wartości godziwej. Metody 
rozpoznania zysku lub straty z tych instrumentów uzaleŜnione są od tego czy dany instrument 
wyznaczony został jako instrument zabezpieczający i charakteru tego zabezpieczenia. Dany 
instrument moŜe być wyznaczony jako zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczenie 
przepływów pienięŜnych lub zabezpieczenie inwestycji zagranicznych. W okresach objętych 
skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Grupa nie uŜywała instrumentów finansowych. 

Zapasy. 
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Zapasy są aktywami, przeznaczonymi do sprzedaŜy w toku zwykłej działalności gospodarczej, 
będące w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaŜ oraz mające postać materiałów lub surowców 
zuŜywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług. Zapasy obejmują materiały, 
towary, produkty gotowe oraz produkcję w toku. Materiały i towary wycenia się pierwotnie w cenach 
nabycia, z zachowaniem zasad ostroŜnej wyceny.  

Produkty gotowe oraz produkty w toku wycenia się pierwotnie na poziomie rzeczywistego kosztu 
wytworzenia. Na dzień bilansowy wycena produktów gotowych i produkcji w toku odbywa się z 
zachowaniem zasad ostroŜnej wyceny.  

Rozchód zapasów odbywa się według zasad szczegółowej identyfikacji w zakresie pozycji 
przeznaczonych na świadczenie konkretnych przedsięwzięć lub według metody FIFO dla pozostałych 
zapasów i odnoszony jest koszt własny sprzedaŜy. Odpisy aktualizujące dotyczące zapasów, 
wynikające z ostroŜnej wyceny oraz odpisy aktualizujące dla pozycji zalegających, jak ich 
odwrócenia, odnoszone są w koszt własny sprzedaŜy.  

NaleŜności handlowe i pozostałe .  

NaleŜności ujmowane są pierwotnie w wartościach godziwych. W przypadku stosowania normalnych 
terminów płatności, za wartość godziwą uznaje się ich wartość nominalną powstałą w dniu przyjęcia 
przychodu.  

Na dzień bilansowy naleŜności handlowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu w oparciu 
efektywną stopę procentową z zachowaniem zasad ostroŜności. Wartość naleŜności aktualizuje się 
uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w 
odniesieniu do naleŜności:  

- od dłuŜników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości naleŜności nie objętej 
zabezpieczeniem, 

- od dłuŜników w przypadku oddalenia wniosku ogłoszenie upadłości – w wysokości 100% 
naleŜności. 
- kwestionowanych lub z których zapłatą dłuŜnik zalega a spłata naleŜności nie jest prawdopodobna –  
do wysokości naleŜności nie objętej zabezpieczeniem,  
- stanowiących równowartość kwot podwyŜszających naleŜności – do wysokości tych kwot,  
- przeterminowanych lub nie przeterminowanych w znacznym stopniu prawdopodobieństwa 
nieściągalności, w wysokości 100% naleŜności. 
 
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności jak i ich odwrócenia zalicza się odpowiednio do pozostałych 
kosztów przychodów operacyjnych.  

  

Inne aktywa obrotowe i trwałe .  

Inne aktywa obrotowe obejmują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Kategoria ta obejmuje 
poniesione wydatki, które stanowią koszty przyszłych okresów. Rozliczenia międzyokresowe czynne 
ujmowane są pierwotnie w wartościach dokonanych wydatków, zaś na dzień bilansowy wyceniane z 
zachowaniem zasad ostroŜnej wyceny. Odpisy rozliczeń międzyokresowych czynnych następują 
stosowanie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, w zaleŜności od ich charakteru.  

Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty .  

Środki pienięŜne obejmują gotówkę w kasie oraz środki pienięŜne na rachunkach bankowych, w tym 
lokat bankowych. Ekwiwalenty środków pienięŜnych obejmują krótkoterminowe inwestycje duŜej 
płynności, łatwo wymienialne na określone kwoty oraz naraŜone na nieznaczne ryzyko zmiany 
wartości, w tym naleŜne odsetki od lokat bankowych. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty wyceniane 
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są według wartości nominalnych. Dla celów sprawozdania z przepływów pienięŜnych środki pienięŜne 
i ich ekwiwalenty zdefiniowane są w identyczny sposób jak dla celów ujmowania w bilansie.  

Kredyty i po Ŝyczki bankowe .  

Kredyty i poŜyczki bankowe ujmowane są według zamortyzowanego kosztu opartego na efektywnej 
stopie procentowej. Wyjątkiem są kredyty udzielone w rachunku bieŜącym, dla których nie są 
ustalone harmonogramy spłat. W przypadku tego rodzaju kredytów, koszty związane z jego 
uruchomieniem oraz inne opłaty obciąŜają koszty finansowe w okresie ich poniesienia. W pozostałych 
przypadkach koszty finansowe, łącznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz 
kosztami bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w rachunku zysków i strat przy 
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwiększają wartość księgową instrumentu z 
uwzględnieniem spłat dokonanych w bieŜącym okresie.  

Zobowi ązania handlowe i pozostałe. 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o 
wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie juŜ posiadanych lub przyszłych 
aktywów Grupy.  

Zobowiązania ujmowane są pierwotnie w wartościach godziwych. W przypadku stosowania 
normalnych terminów płatności, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach podobnym 
charakterze, za wartość godziwą uznaje się ich wartość nominalną powstałą w dniu rozpoznania 
zobowiązania. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się wartości zamortyzowanego kosztu i 
prezentuje w bilansie w podziale na część długo i krótkoterminową.  

Do pozostałych zobowiązań klasyfikowane są rozliczenia międzyokresowe kosztów. Do pozycji tych 
zalicza się zobowiązania przypadające do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane lub 
wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub uzgodnione z dostawcą. 

Rezerwy.  

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Spółce ciąŜy istniejący obowiązek wynikający ze 
zdarzeń przeszłych gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność 
wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz moŜna dokonać wiarygodnego szacunku 
kwoty tego zobowiązania, przy czym kwoty tego zobowiązania lub termin jego wymagalności nie są 
pewne. W przypadku gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest 
ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości 
bieŜącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości 
pieniądza oraz ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Zwiększenia rezerw, opartych na 
metodzie dyskontowania, w związku z upływem czasu są ujmowane jako koszty finansowania 
zewnętrznego.  

JeŜeli Grupa spodziewa się, Ŝe koszty objęte rezerwą zostaną w jakikolwiek sposób zwrócone, 
wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy gdy istnieje 
pewność, Ŝe zwrot ten nastąpi.  

Rezerwy na ryzyka specyficzne tworzone są jedynie w przypadkach, kiedy prawdopodobny jest 
wypływ korzyści ekonomicznych z jednostki, a szacunek moŜe zostać przeprowadzony w sposób 
wiarygodny.  

W zakresie świadczeń pracowniczych Grupa nie jest stroną Ŝadnych porozumień płacowych ani 
zbiorowych układów pracy. Grupa nie posiada takŜe programów emerytalnych zarządzanych 
bezpośrednio przez Spółkę lub przez fundusze zewnętrzne. Koszty świadczeń pracowniczych 
obejmują wynagrodzenia płatne zgodnie z warunkami zawartych umów o pracę z poszczególnymi 
pracownikami oraz koszty świadczeń emerytalnych (odprawa emerytalna) wypłacone pracownikom 
zgodnie z przepisami prawa pracy, po okresie zatrudnienia. Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych 
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świadczeń pracowniczych wyceniane są na zasadach ogólnych. Świadczenia długoterminowe 
szacowane są na podstawie metod aktuarialnych.  

Opcje Mened Ŝerskie Programu Motywacyjnego.  

Od 2006 roku członkowie zarządu jednostki dominującej, jej pracownicy oraz osoby współpracujące z 
jednostką dominującą wskazane przez Zarząd będą uczestniczyć w programie motywacyjnym, w 
ramach którego przez okres kolejnych trzech lat (2008-2010) mogą nabywać akcje serii H, po 
spełnieniu określonych warunków. 

Program motywacyjny jest rozliczny według zasadach wynikających MSSF „Płatności w formie akcji 
własnych”. Wartość godziwa opcji została określona na dzień rozpoczęcia programu.  

Wartość godziwa opcji przypadająca na dany okres obciąŜa koszty wynagrodzeń danego okresu i 
odnoszona jest drugostronnie w zyski zatrzymane.  

Akcje będące w posiadaniu subemitenta, które na dzień bilansowy nie zostały objęte w ramach 
programu motywacyjnego pomniejszają zarejestrowany kapitał podstawowy.  

Za rok 2007 program motywacyjny nie jest realizowany. 
 
Transakcje walutach obcych. 

WyraŜone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w sprawozdaniu finansowym na 
dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:  

- kupna lub sprzedaŜy walut stosowanych przez bank, którego usług korzysta Grupa - w przypadku 
operacji sprzedaŜy lub kupna walut oraz operacji zapłaty naleŜności lub zobowiązań,  
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień chyba, Ŝe w 
zgłoszeniu celnym lub w innym wiąŜącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w 
przypadku pozostałych operacji.  
 
Pozycje aktywów i zobowiązań wyraŜone walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według 
kursu średniego publikowanego na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty. 
RóŜnice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia transakcji wyraŜonych w walutach obcych, jak 
równieŜ powstałe z wyceny bilansowej pozycji aktywów zobowiązań wyraŜonych w walutach obcych 
dotyczących działalności podstawowej Grupy odnosi się w koszty i przychody finansowe. 
 
Leasing. 

Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe 
potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z uŜytkowania przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. 
Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny.  

Aktywa uŜytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Grupy i są 
wyceniane w wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyŜszej jednak niŜ wartość bieŜąca 
minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest 
prezentowane w bilansie w pozycji pozostałych zobowiązań finansowych. Płatności leasingowe są 
dzielone na część odsetkową oraz część kapitałową, tak, by stopa odsetek od pozostającego 
zobowiązania była wielkością stałą. Koszty odsetkowe są odnoszone do rachunku zysków i strat jako 
koszty finansowe.  

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w rachunek zysków i strat przy zastosowaniu 
metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu. Korzyści otrzymane i naleŜne jako zachęta 
do zawarcia umowy leasingu operacyjnego odnoszone są w rachunek zysków i strat przy 
zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu.  

Utrata warto ści. 
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Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowej składników majątku 
trwałego w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na moŜliwość utraty ich 
wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość 
odzyskiwana danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W 
sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pienięŜnych, które są w znacznym stopniu 
niezaleŜnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy 
aktywów generujących przepływy pienięŜne, do której naleŜy dany składnik aktywów. Wartość 
odzyskiwana ustalana jest jako kwota wyŜsza z dwóch wartości, mianowicie: wartości godziwej 
pomniejszonej o koszty sprzedaŜy lub wartości uŜytkowej, która odpowiada wartości bieŜącej 
szacunku przyszłych przepływów pienięŜnych zdyskontowanych przy uŜyciu stopy dyskonta 
uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne, jeśli 
występuje, dla danego aktywa.  

JeŜeli wartość odzyskiwana jest niŜsza od wartości księgowej netto składnika aktywów lub ich grupy, 
wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwanej. Strata z tego tytułu jest ujmowana 
jako koszt w okresie, w którym nastąpiła utrata wartości.  

Testy na utratę wartości przeprowadza się corocznie dla wartości firmy oraz wartości niematerialnych 
w procesie wytworzenia.  

 W sytuacji odwrócenia utraty wartości, wartość netto składnika aktywów zwiększana jest do nowej 
oszacowanej wartości odzyskiwanej, nie wyŜszej jednak od wartości netto tego składnika aktywów 
jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich okresach. 
Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest jako korekta kosztów okresu w którym ustały przesłanki 
powodujące trwałą utratę wartości. Odpisy dotyczące wartości firmy nie podlegają odwróceniu.  

Przychody  

Przychody ze sprzedaŜy ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub naleŜnych 
reprezentują naleŜności za produkty, towary usługi dostarczone ramach normalnej działalności 
gospodarczej, po pomniejszeniu rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedaŜą.  

Przychody ze sprzedaŜy z odroczonym terminem płatności ujmowane są w kwocie pomniejszonej 
o dyskonto.  

SprzedaŜ produktów i towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania 
odbiorcy znaczącego ryzyka związanego z dostawą.  
Przychody z tytułu świadczonych usług rozpoznawane są na podstawie stopnia zaawansowania. Jeśli 
wyniku danej usługi nie moŜna wiarygodnie określić, wówczas przychody uzyskiwane z tego tytułu 
ujmowane są tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Grupa spodziewa się odzyskać. JeŜeli 
cena sprzedaŜy danej usługi obejmuje identyfikowalną wartość usług serwisowych jakie będą 
wykonane w przyszłości, kwota tej części przychodów podlega odroczeniu i ujmowana jest w 
rachunku zysków i strat w okresach kiedy przedmiotowy zakres usług jest wykonywany.  

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty naleŜnej, 
zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.  

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo 
akcjonariuszy do otrzymania płatności.  

Koszty finansowania zewn ętrznego .  

Koszty finansowania zewnętrznego odnoszone są w koszty finansowe, w momencie ich poniesienia.  

Opodatkowanie.  

BieŜące obciąŜenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 
opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa róŜni się od księgowego zysku 
(straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu kosztów nie 
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stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie 
będą podlegały opodatkowaniu. ObciąŜenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe 
obowiązujące w danym roku obrotowym.  

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową, jako podatek podlegający zapłaceniu lub 
zwrotowi w przyszłości w oparciu róŜnice pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów pasywów, 
odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy 
opodatkowania.  

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych 
podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest 
rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe będzie moŜna pomniejszyć przyszłe 
zyski podatkowe rozpoznane ujemne róŜnice przejściowe oraz straty podatkowe bądź ulgi podatkowe 
jakie Grupa moŜe wykorzystać. 

Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na kaŜdy dzień 
bilansowy, w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla 
realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.  

Podatek odroczony jest wyliczany przy uŜyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w 
momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. 
Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on 
pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest 
równieŜ rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. W bilansie podatek dochodowy wykazywany jest 
po dokonaniu kompensaty w zakresie w jakim wynika ze zobowiązania jakie płatne jest do tego 
samego urzędu podatkowego.  

  
 
NOTA 2 
 
2.1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
 
Wartości niematerialne i prawne  30.06.2008 30.06.2007 
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 5 585 3 735 

b) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne 102 308 

c) inne wartości niematerialne i prawne 259 351 
Wartości niematerialne i prawne, razem  5 946 4 394 
 
Prace rozwojowe ujmowane są w aktywach oraz amortyzowane. 
Prace rozwojowe zakończone to poszczególne projekty związane z  projektami hospitality, retail oraz 
ERP. 
Wartości niematerialne nie były objęte odpisami z tytułu utraty wartości. 
 
2.2 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA 30.06.2008. 
 

Lp.  Tytuł 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Koncesje, 
licencje 

Inne warto ści 
niematerialne 

i prawne 

Zaliczki na 
warto ści 

niematerialne 
i prawne 

Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Wartość brutto 
warto ści 
niematerialnych i 7 569  340 1 096 0 9 005 
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prawnych na 
początek okresu 

2. Zwiększenia  3 057 0 0 0 3 057 
  - Zakupy 3 057 0 0 0 3 057 
3. Zmniejszenia 0 0 0 0 0 
  - SprzedaŜ 0 0 0 0 0 

4. 

Wartość brutto 
warto ści 
niematerialnych i 
prawnych na 
koniec okresu 10 626  340 1 096 0 12 062 

5. 

Skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na 
początek okresu 4 452  157 777 0 5 386 

6. Zwiększenia  589 81 60 0 730 

  
- amortyzacja za 
okres 589 81 60 0 730 

7. Zmniejszenia  0 0 0 0 0 
  - SprzedaŜ 0 0 0 0 0 

8. 

Skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na 
koniec okresu 5 041  238 837 0 6 116 

9. 

Odpisy z tytułu 
trwałej utraty 
warto ści na 
początek okresu 0  0 0 0 0 

10. Zwiększenia 0 0 0 0 0 
11. Zmniejszenia 0 0 0 0 0 

12. 

Odpisy z tytułu 
trwałej utraty 
warto ści na 
początek okresu 0  0 0 0 0 

13. 

Wartość netto 
warto ści 
niematerialnych i 
prawnych na 
koniec okresu 5 585  102 259 0 5 946 

 
 
 
 
NOTA 3 
 
3.1 ŚRODKI TRWAŁE 
 
Środki trwałe  30.06.2008 30.06.2007 
a) środki trwałe, w tym: 1 760 1 316 
    - grunty (w tym prawo wieczystego uŜytkowania gruntów) 17 17 
    - budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 167 308 
    - urządzenia techniczne i maszyny 486 174 
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    - środki transportu 1 086 809 
    - inne środki trwałe 4 8 
b) środki trwałe w budowie 5 694 0 
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 
Środki  trwałe razem 7 454 1 316 
 
Środki trwałe w budowie obejmują zakupiony budynek na siedzibę Spółki LSI Software i na 
30.06.2008 był w trakcie adaptacji i remontu. 
Środki trwałe nie były objęte odpisami z tytułu utraty wartości. 
 
 
 
3.2 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIE Ń 30.06.2008 R. 
 

Lp.  Tytuł 

grunty  
 (w tym 
prawo 
wiecz. 

uŜytkow. 
gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inŜ. 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne 
i maszyny  

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Wartość 

brutto 
środków 
trwałych na 
początek 
okresu 17  177 788 1 741 154 2 877 

2. Zwiększenia  0 0 292 128 0 420 
  - Zakupy 0 0 292  128 0 420 
3. Zmniejszenia  0 0 0 4 0 4 
  - SprzedaŜ 0 0 0 4 0 4 
4. Wartość 

brutto 
środków 
trwałych na 
koniec okresu  17 177 1 080 1 865 154 3 293 

5. Skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) 
na pocz ątek 
okresu 0  8 474 532 149 1 163 

6. Zwiększenia  0 2 120 247 7 376 
  - Amortyzacja 

za okres 0 2 120 247 7 376 
7. Zmniejszenia  0 0 0 0 6 6  
  - SprzedaŜ 0 0 0 0 0 0 
8. Skumulowana 

amortyzacja 
(umorzenie) 
na koniec 
okresu 0  10 594 779 150 1 533 

9. Odpisy z 
tytułu trwałej 0  0 0 0 0 0 
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utraty 
warto ści na 
początek 
okresu 

10. Zwiększenia 0 0 0 0 0 0 
11. Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 
12. Odpisy z 

tytułu trwałej 
utraty 
warto ści na 
koniec okresu  0 0 0 0 0 0 

13. Wartość netto 
środków 
trwałych na 
koniec okresu  17 167 486 1 086 4 1 760 

 
 
 
1. Spółka Softech posiada nieamortyzowane środki trwałe uŜywane na podstawie  umów najmu, 

dzierŜawy itp. w tym z tytułu umów leasingu (lokal i środek transportu). 
 
2. Na dzień bilansowy nie występują  zobowiązania wobec budŜetu państwa lub gminy z  tytułu 

uzyskania  prawa własności budynków i budowli 
 
 
 

 
NOTA 4 
 
4.1 WARTOŚĆ FIRMY I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZADKOWANYCH 
 
Wartość firmy dotyczy przejęcia 100% udziałów firmy Softech Sp. z o.o. w lutym 2007 i będzie miała 
odzwierciedlenie na 30.06.2008 w kwocie 4 430 124,43 (PLN).   

Cała wartość wynika z konsolidacji jednostki a wycenia się początkowo według ich wartości godziwej 
na dzień przejęcia. NadwyŜkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w moŜliwych do 
zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. Wartość firmy nie podlega 
amortyzacji, ale jest poddawana corocznie testowi na utratę wartości.  

Udziały w jednostkach podporządkowanych dotyczą nieobjętej konsolidacją na 30.06.2008 spółki 
Horeca Online Sp. z o.o. ze względu na niewielką istotność. 
 
NOTA 5 
 
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY 
 
Zmiana stanu a ktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

30.06.2008 30.06.2007 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochod owego na 
początek okresu, w tym: 45 43 

a) odniesionych na wynik finansowy 45 43 

 - odpisy aktualizujące naleŜności 10 19 
 - wynagrodzenia niewypłacone 20 17 
 - niezapłacone składki ZUS 9 8 
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 - rezerwa na przyszłe zobowiązania 6 0 

b) odniesionych na kapitał własny 0 0 

c) odniesionych na wartość firmy 0 0 

2. Zwiększenia 99 52 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
róŜnicami przejściowymi (z tytułu) 99 52 
-powstanie róŜnic przejściowych 99 52 
         odpisy aktualizujące naleŜności 0 10 
         wynagrodzenia niewypłacone 74 32 
         nie zapłacone składki ZUS 25 10 
         rezerwa na przyszłe zobowiązania 0 0 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową 0 0 
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŜnicami 
przejściowymi 0 0 
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową 0 0 

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
ujemnymi róŜnicami przejściowymi  0 0 
3. Zmniejszenia  45 43 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
róŜnicami przejściowymi (z tytułu) 45 43 
-odwrócenia się róŜnic przejściowych 45 43 
         odpisy aktualizujące naleŜności 10 19 
         wynagrodzenia niewypłacone 20 17 
         nie zapłacone składki ZUS 9 8 
        rezerwa na przyszłe zobowiązania 6 0 
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową 0 0 
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŜnicami 
przejściowymi  0 0 
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową 0 0 

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
ujemnymi róŜnicami przejściowymi 0 0 

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochod owego na 
koniec okresu, razem, w tym: 99 52 
a) odniesionych na wynik finansowy 99 52 
         odpisy aktualizujące naleŜności 0 10 
         wynagrodzenia niewypłacone 74 32 
         nie zapłacone składki ZUS 25 10 
         rezerwa na przyszłe zobowiązania  0 0 
b) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy lub kapitał 
własny 0 0 
 
 
NOTA 6 
 
ZAPASY 
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Zapasy wycenia się wg zasad z Noty 1. 

 
Zapasy 30.06.2008 30.06.2007 
a) materiały  0  0 
b) półprodukty i produkty w toku, wyroby gotowe  0  0 
c) towary 1 307 1 591 
d) odpisy aktualizujące 0 0 
Zapasy razem  1 307 1 591 
 
 
 
NOTA 7 
 
7.1 NALEśNOŚCI HANDLOWE I POZOSTAŁE 
 
NaleŜności krótkoterminowe  30.06.2008 30.06.2007 
- z tytułu dostaw i usług, w tym:  2 996 1 917 
     dochodzone na drodze sądowej 141 0 
- z tytułu podatków 12 5 
- inne 213 49 
NaleŜności krótkoterminowe netto razem  3 221 1 971 
c) odpisy aktualizujące wartość naleŜności 163 167 
NaleŜności krótkoterminowe brutto razem  3 384 2 138 
 
W odniesieniu do łącznej wartości naleŜności, naleŜności sporne brutto na dzień 30.06.2008 wynoszą 
163 tys. PLN, wszystkie zostały objęte odpisem aktualizującym. 
NaleŜności w walutach obcych przeliczonych na 30.06.2008 wynoszą 280 tys. PLN. 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności 14 dni. 
Wartość godziwa naleŜności handlowych pozostałych nie róŜni się istotnie od ich wartości 
księgowych wykazanych w bilansie.  

 
 
 
 
 
NOTA 8 
 
 
ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH EKWIWALENTY ORAZ KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FI NANSOWE 
 
Środki pieni ęŜne 30.06.2008 30.06.2007 
Środki pieni ęŜne i Ich ekwiwalenty  719  3 536 
    środki pienięŜne w kasie i na rachunkach 249 540 
    inne środki pienięŜne  470  0 
    inne aktywa pienięŜne  0  2 996 
Środki pieni ęŜne i Ich ekwiwalenty , razem 719 3 536 
 
Środki pienięŜne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których 
wysokość uzaleŜniona jest od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty 
krótkoterminowe są deponowane na róŜne okresy w zaleŜności od aktualnego zapotrzebowania na 
środki pienięŜne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość 
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godziwa środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów jest równa ich wartości bilansowej. Środki pienięŜne 
na 30.06.2008 roku w walutach obcych nie występują. 

 
 
NOTA 9 
 
INNE AKTYWA OBROTOWE 
 
Inne aktywa obrotowe   30.06.2008 30.06.2007 
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jedn . powi ązanych  0 0 
Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe    
a) czynne rozliczenia mi ędzyokresowe  3 317 2 589 
    polisy, ubezpieczenia, prenumeraty 132 88 
    faktury zaliczkowe 1 610 
    koszty emisji 0  - 57 
    nakłady na prace rozwojowe 3 137 1 948 
    podatek od nieruchomości 47 0 
b) pozostałe rozliczenia mi ędzyokresowe  0 0 
Inne aktywa obrotowe, razem 3 317 2 589 
 
Inne aktywa obrotowe obejmują wydatki związane z kosztami przyszłych okresów. W szczególności 
są to poniesione z góry opłaty za usługi oraz koszty niezakończonych prac rozwojowych. Aktywa te 
rozliczane są w koszty działalności zgodnie z upływem czasu lub wielkością świadczeń w zaleŜności 
od ich charakteru. Zakończenie prac rozwojowych opisane w Nocie 1. 
 
 
NOTA 10 
 
KAPITAŁ WŁASNY 
 

Kapitał akcyjny Emitenta w dniu jego załoŜenia  wynosił  600.000,00. złotych i dzielił się  na 
600.000,00 akcji emisji serii A o wartości nominalnej  1.00  (jeden) złoty kaŜda. Akcje serii A są 
akcjami uprzywilejowanymi imiennymi pokrytymi w całości w gotówce przez załoŜycieli spółki. 
Uprzywilejowanie  akcji  dotyczą prawa głosu, podziału majątku i wypłaty dywidendy. 

 
Stan i zmiany w kapitałach. 

   W miesiącu  kwietniu  1999 roku  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod 
firmą LASER postanowiło podwyŜszyć  kapitał akcyjny z kwoty 600.000,00 do kwoty 1.343.500,00 
tj. o kwotę 743.500,00 w drodze emisji nowych akcji : 

Serii B   - 400.000,00 

Serii C   -   75.000,00 

Serii D   - 268.500,00 

W/w serie  akcji  były akcjami uprzywilejowanymi co do: prawa głosu, podziału majątku i wypłaty 
dywidendy. 

    W dniu 11.02.2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LASER 
postanowiło podwyŜszyć kapitał  akcyjny z kwoty 1.343.500,00 do kwoty 1.638.415,00 tj. o kwotę 
294.915,00 w drodze emisji nowych akcji: 

Serii E – 235 975,00 

Serii F –   58 940,00 
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Wartość emisyjna akcji wyniosła 6,78 złotych za kaŜdą akcję . Akcje serii E i F to akcje 
uprzywilejowane co do: prawa głosu, podziału majątku i wypłaty dywidendy. 

      Na mocy uchwały nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r. 
kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r. akcjonariusze dokonali warunkowego podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyŜszą niŜ 300.000 zł w drodze emisji nie więcej niŜ 
300.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H. Warunkowe podwyŜszenie kapitału 
zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 par.2 p. 3 KSH w celu przyznania praw do 
objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych Emisji A (osobami uprawnionymi do 
objęcia warrantów tej emisji, dających prawo do dalszego objęcia Akcji serii H są osoby 
uczestniczące we wprowadzonym w Spółce programie motywacyjnym). Objęcie Akcji serii H moŜe 
nastąpić nie później niŜ do dnia 31.12.2009 r.  

 

W dniu 12.07.2006 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LASER postanowiło 
podwyŜszyć kapitał  akcyjny z kwoty 1 638.415,00 do kwoty 2 067 036 tj. o kwotę 428.621,00 w 
drodze emisji nowych akcji Serii G 

    Wartość emisyjna akcji wyniosła 1 zł za kaŜdą akcję z tym jednak zastrzeŜeniem, Ŝe z puli Akcji 
serii G obejmowanych przez RFI Sp. z o.o. (128.621 szt. akcji) część Akcji serii G obejmowana 
była po cenie emisyjnej wynoszącej 3,00 zł (30.000 szt. akcji), a część po cenie emisyjnej 1,00 
zł(98.621 szt. akcji) . Akcje serii G to akcje uprzywilejowane co do: prawa głosu, podziału majątku i 
wypłaty dywidendy. 

W uchwale z tego samego dnia nastąpiła zmiana statutu firmy oraz zmiana nazwy z LASER 
SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. na LSI SOFTWARE S.A. 

 

W dniu 11.09.2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmiany akcji 
imiennych serii D i serii F na akcje na okaziciela i tym samym zniesiono w całości uprzywilejowanie 
Akcji serii F. W stosunku do Akcji imiennych Serii A, Serii B, Serii C, Serii E zmieniono 
uprzywilejowanie w ten sposób, Ŝe zniesiono ich dotychczasowe uprzywilejowanie co do wypłaty 
dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki. 

    
     Na podstawie uchwały nr 27/2006 (Rep. A nr 3906/06) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niŜszą 
niŜ 600.000 zł i nie wyŜszą niŜ 1.000.000 zł, w drodze publicznej emisji nie mniej niŜ 600.000 i nie 
więcej niŜ 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.  
     Rejestracja zmian Statutu Spółki wprowadzonych na mocy uchwał podjętych na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 11.09.2006 r. w powyŜszym zakresie      
nastąpiła w dniu 26.01.2007 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia 
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS. Wyemitowano 1.000.000 akcji serii I. 

Dodatkowo 260.000 akcji zwykłych na okaziciela było objętych przedmiotem sprzedaŜy, w tym: 
6.000 akcji serii D; 31.379 akcji serii F; 222.621 akcji serii G 

 
Zniesiono równieŜ uprzywilejowanie dla akcji serii C2, C3, C4 oraz serii E. 
 
Zarząd LSI Software S.A. w dniu 28.04.2008r. zawarł z Panem Andrzejem Ziółkowskim oraz z Panem 
Piotrem śychskim umowy objęcia akcji serii J wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 
6/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w ramach granic 
określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J z 
jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.  
KaŜda z wyŜej wymienionych osób objęła 96.863 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset 
sześćdziesiąt trzy) sztuki akcji serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaŜda akcja po cenie 
emisyjnej w wysokości 10,84 zł (dziesięć złotych 84/100 groszy) za jedną akcję tj. za łączą cenę 
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emisyjną w wysokości 1.049.994,92 zł (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset 
dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze).  
KaŜda z osób obejmujących akcje pokryła je wymagalną wierzytelnością w wysokości 1.049.994,92 zł 
(jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt 
dwa grosze), z tytułu zapłaty ceny sprzedaŜy za nabyte przez LSI SOFTWARE SA od ww. osób 
udziały w Spółce Softech Sp. z o.o. oraz wyraziła zgodę na potrącenie przysługującej jej na dzień 
zawarcia umowy wierzytelności wobec Spółki z wierzytelnością Spółki z tytułu opłacenia akcji serii J.
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Opis uprzywilejowania akcji: 
 

Obecnie uprzywilejowanie co do głosu: dotyczy akcji serii „A”, „B”, „C1” – kaŜdej akcji 
przysługuje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 

Opis akcji: 
 

 
Stan na dzie ń 30.09.2008 roku:   

   
liczba 
akcji 

                           udział       
% 

Pozostali akcjonariusze   1 255 000 38,50% 
Grzegorz Siewiera   1 087 000 33,34% 
Paweł Tarnowski   302 680 9,28% 
Regionalne Fundusze Inwestycyjne Sp. z o.o. 263 536 8,08% 
Paweł Podgórny   104 815 3,21% 
Andrzej  Ziółkowski   96 863 2,97% 
Piotr śychski   96 863 2,97% 
Tomasz Wiliński   43 500 1,33% 
Ewa Tarnowska   10 505 0,32% 
   3 260 762 100,00% 

 
 
 
Wartość księgowa na jedną akcję liczona jest poprzez dzielenie kapitału własnego przez ilość akcji 

według stanu na dzień bilansowy. 
 
30.06.2008 r. : wartość księgowa 19 441 tys. PLN / liczba akcji 3 260 762 = 5,96 
 
30.06.2007 r. : wartość księgowa 15 662 tys. PLN/ liczba akcji 3 067 036 = 5,09 
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY (struktura)             
 wartość 
nominalna 
jednej 
akcji  
zł/akcję 

wartość 
emisyjna 
jednej akcji  
zł/akcję 

 seria/ 
emisja 

rodzaj akcji rodzaj 
uprzywilejowania 
akcji 

 rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

liczba 
akcji    (w 
szt.) 

 wartość 
serii/emisji 
wg wartości 
nominalnej 
w tys. zł 

 sposób 
pokrycia 
kapitału 

data 
rejestracji 

prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

1,00 1,00 A1 do A6 Uprzywilejowane 

akcje 
uprzywilejowane 
co do głosu 

nie w
ystępuje 

600 000 600 gotówka 9.11.1998 23.09.1999 

1,00 1,00 B1 do B4 Uprzywilejowane 

akcje 
uprzywilejowane 
co do głosu 

400 000 400 aport 23.09.1999 01.01.1999 

1,00 1,00 C1 Uprzywilejowane 

akcje 
uprzywilejowane 
co do głosu 

46 000 46 gotówka 23.09.1999 01.01.1999 
1,00 1,00 C2 do C4 Zwykłe   29 000 29 gotówka 23.09.1999 01.01.1999 
1,00 1,00 D Zwykłe   268 500 269 gotówka 23.09.1999 01.01.1999 
1,00 6,78 E Zwykłe   235 975 236 gotówka 31.08.2000 01.01.2000 
1,00 6,78 F Zwykłe   58 940 59 gotówka 31.08.2000 01.01.2000 
1,00 1,00 G Zwykłe   428 621 429 gotówka 12.07.2006 01.01.2006 
1,00 11,00 I Zwykłe   1 000 000 1000 gotówka 02.03.2007 01.01.2007 
1,00 10,84 J Zwykłe  193 726 194 wierzytel. 05.08.2008 01.01.2008 

           3 260 762 3 261       
Liczba akcji razem  3 260 762         
Kapitał akcyjny razem  3 260 762         
Warto ść nominalna jednej akcji 1,00               
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NOTA 11 
 

KAPITAŁ ZAPASOWY 30.06.2008 30.06.2007 

a) ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 13 170 10 000 
b) utworzony ustawowo  0  1 246 
c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą 
ustawowo (minimalną) wartość  0  0 
d) zyski zatrzymane  0  0 
e) zyski bieŜącego okresu 2 087 0 
kapitał zapasowy razem 15 257 11 246 
 
Zyski zatrzymane z lat poprzednich obejmują w całości zyski zatrzymane w Spółce decyzją jej 
akcjonariuszy oraz skutki implementacji MSSF oraz ujęcia opcji menedŜerskich.  

Kapitał mniejszości nie występuje. LSI Software S.A. posiada 100% udziałów. 
 
NOTA 12 
 
KREDYTY i POśYCZKI BANKOWE 
 
Zobowi ązania długoterminowe z 
tytułu kredytów i po Ŝyczek 30.06.2008 30.06.2007 
a) nazwa (firma) jednostki, ze 
wskazaniem formy prawnej Raiffeisen Bank Polska S.A.  
b) siedziba Warszawa, ul. Piękna 20  
c) kwota kredytu/poŜyczki według 
umowy 

4 046 
CRD/25851/07 0 

 - w walucie     
 - po przeliczeniu na PLN 4 046 0 
d) kwota kredytu/poŜyczki pozostała 
do spłaty 3 252 0 
 - w walucie     
 - po przeliczeniu na PLN 3 252 0 

e) warunki oprocentowania WIBOR + marŜa Banku w wysokości 
1,25 p.p.   

f) termin spłaty 31.08.2017  

g) zabezpieczenia 

pełnomocnictwo do rachunków 
bankowych, hipoteka zwykła i kaucyjna 

na nieruchomości  
 
 
Zobowi ązania krótkoterminowe z tytułu 
kredytów i po Ŝyczek 30.06.2008 30.06.2007 
a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem 
formy prawnej Raiffeisen Bank Polska S.A. 
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b) siedziba Warszawa, ul. Piękna 20 

c) kwota kredytu/poŜyczki według umowy 
454 

CRD/25851/07 
0 
 

 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 454 0 
d) kwota kredytu/poŜyczki pozostała do 
spłaty 454 0 
 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 454 0 
e) warunki oprocentowania WIBOR + marŜa Banku w wysokości 1,25 p.p.  
f) termin spłaty 31.08.2017 

g) zabezpieczenia 
pełnomocnictwo do rachunków bankowych, hipoteka 

zwykła i kaucyjna na nieruchomości 
 
Zobowi ązania krótkoterminowe z tytułu 
kredytów i po Ŝyczek 30.06.2008 30.06.2007 
a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem 
formy prawnej Raiffeisen Bank Polska S.A. 
b) siedziba Warszawa, ul. Piękna 20 

c) kwota kredytu/poŜyczki według umowy 

0 540 
 CRD/22005/06 i 
CRD/23452/06 

 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 0 540 
d) kwota kredytu/poŜyczki pozostała do 
spłaty 0 0 
 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 0 0 
e) warunki oprocentowania WIBOR + marŜa Banku w wysokości 3 p.p.  
f) termin spłaty 31.05.2007 

g) zabezpieczenia 
 - pełnomocnictwo do rachunków bankowych 

- cesja z wybranymi klientami 
 
 
 
Dla Softech Sp. z o.o. – kredyt w rachunku 
 
Zobowi ązania krótkoterminowe z tytułu 
kredytów i po Ŝyczek 30.06.2008 30.06.2007 
a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem 
formy prawnej Nordea Bank Polska S.A. 
b) siedziba Gdynia, ul. Kielecka 2 

c) kwota kredytu/poŜyczki według umowy  

50 
FKR-PLN-OINT1-07-

000029 
0 
 

 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 50 0 
d) kwota kredytu/poŜyczki pozostała do 
spłaty 0 0 
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 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 0 0 
e) warunki oprocentowania Stopa bazowa Banku + marŜa Banku w wysokości   
f) termin spłaty 29.10.2008 

g) zabezpieczenia 
Poręczenie LSI Software S.A. + oświadczenie o poddaniu 

się egzekucji 
 
NOTA 13 
 
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 
 

rezerwy na zobowi ązania długoterminowe 30.06.2008 30.06.2007 

Na świadczenia emerytalne 1 1 
Na zobowiązania 0 0 
Stan na koniec okresu 1 1 
 
 

rezerwy na zobowi ązania krótkoterminowe 30.06.2008 30.06.2007 

Na świadczenia emerytalne 0 0 
Koszty roku poprzedniego 0 0 
Badanie bilansu 0 0 
Stan na koniec okresu 0 0 
 
 
NOTA 14 
 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
 
Zobowi ązania długoterminowe  30.06.2008 30.06.2007 
a) wobec podmiotów powi ązanych   0 0  
b) wobec pozostałych podmiotów  4 389 548 
-  kredyt 3 706  0 
 - umowy leasingu finansowego 683 499 
 - rozliczenia międzyokresowe 0 25 
 - Implementacja MSSF i konsolidacja  0  24 
Zobowi ązania długoterminowe razem  4 389 548 
 
Dotacje otrzymane na finansowanie aktywów trwałych dotyczą sprzętu informatycznego na 
potrzeby sieci firmowej. 
 
 
NOTA 15 
 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
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Zobowi ązania krótkoterminowe  30.06.2008 30.06.2007 
a) wobec podmiotów powi ązanych   0 0 
b) wobec pozostałych jednostek  3 164 4 216 
-  kredyty 454 0 
 - handlowe z tytułu dostaw i usług 746 476 
 - z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń 733 359 
 - z tytułu wynagrodzeń 285 213 
 - leasing 717 337 
 - rozrachunki z udziałowcami z tytułu podwyŜszenia kapitału 0 2 500 
 - pozostałe  193 310 
 - fundusze specjalne ZFŚS 36 21 
Zobowi ązania krótkote rminowe  3 164 4 216 
 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności 
mieszczący się w okresie od 14 do 30 dni. Umowy leasingu dotyczą środków transportu, sprzętu 
komputerowego, audiowizualnego i biurowego i są zawierane na maksymalnie 5 lat oraz nie 
zawierają innych zobowiązań oprócz normalnych warunków spłat. Grupa jako leasingobiorca 
posiada zarówno umowy leasingu finansowego jak i operacyjnego o stosunkowo niewielkich 
kwotach. Grupa nie jest leasingodawcą. 

 
 
NOTA 16 
 
Spółka LSI Software S.A. nie posiada naleŜności ani zobowiązań warunkowych od jednostek 
powiązanych w okresach objętych sprawozdaniem, ani od pozostałych jednostek. 
 
Spółka LSI Software S.A. poręczyła za spółkę zaleŜną Softech Sp. z o.o. wykonania zobowiązania 
kredytowego na rzecz Nordea Bank Polska. Umowa dotyczy udzielenia kredytu krótkoterminowego 
nr FKR-PLN-OINT1-07-000029 w rachunku bieŜącym w kwocie 50 000,00 do 29-10-2008 roku. 
 
 
 
NOTA 17 
 
17.1. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (struktura rzeczowa - rodzaje 
działalno ści) 
 
 Przychody netto ze sprzeda Ŝy produktów (struktura 
rzeczowa - rodzaje działalno ści) 30.06.2008 30.06.2007 

przychody ze sprzeda Ŝy produktów - oprogramowanie 1 662  1 405 
w  tym: od jednostek powiązanych 0  0 
przychody ze sprzeda Ŝy usług  3 155 1 826 
w  tym: od jednostek powiązanych 39  0 
Przychody netto ze sprzeda Ŝy produkt ów, razem  4 817 3 231 
w  tym: od jednostek powiązanych 39  0 
 
 
 
17.2. Przychody netto ze sprzeda Ŝy produktów (struktura terytorialna) 
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 Przychody netto ze sprzeda Ŝy produktów (struktura 
terytorialna) 30.06.2008 30.06.2007 
Kraj 4 640 3 231 
 - w tym: od jednostek powiązanych 39  0 
Eksport, wewnątrzwspólnotowa dostawa 177 0 
 - w tym: od jednostek powiązanych  0  0 
Przychody netto ze sprzeda Ŝy produktów, razem  4 817 3 231 
 - w  tym: od jednostek powiązanych 39 0 
 
 
Zdaniem Zarządu jednostki dominującej, pomimo moŜliwości wydzielenia w przychodach ze 
sprzedaŜy róŜnych linii produktowych - rodzaj procesów produkcyjnych i świadczenia usług są ze 
sobą ściśle powiązane i charakteryzują się podobnym ryzykiem i poziomem zwrotu poniesionych 
nakładów inwestycyjnych. Nie występują teŜ transakcje pomiędzy poszczególnymi liniami 
produktów. W konsekwencji, oceniając moŜliwość wiarygodnego zastosowania podziału 
działalności Grupy na segmenty działalności, Zarząd uznał, iŜ cała działalność Grupy mieści się w 
segmencie usług informatycznych i w związku z tym nie są wyodrębniane segmenty. Jedyny 
podział to podział na produkty hospitality, retail, ERP i wszystkie pozostałe. 
 
 
NOTA 18 
 
18.1. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura rzeczowa 
- rodzaje działalno ści) 
 

Przychody netto ze sprzeda Ŝy towarów i materiałów 
(struktura rzeczowa - rodzaje działalno ści) 30.06.2008 30.06.2007 
 przychody ze sprzeda Ŝy towarów  3 128 1 712 
  w tym: od jednostek powiązanych  16  0 
 przychody ze sprzeda Ŝy materiałów  0 0 
  w tym: od jednostek powiązanych  0  0 
Przychody netto ze sprzeda Ŝy towarów i materiałów, razem  3 128 1 712 

  w tym: od jednostek powiązanych  16 0 
 
 
 
18.2. Przychody netto ze sprzeda Ŝy towarów i materiałów (struktura terytorialna) 
 
Przychody netto ze sprzeda Ŝy towarów i materiałów 
(struktura terytorialna) 30.06.2008 30.06.2007 
Kraj 3 128 1 712 
  w tym: od jednostek powiązanych 16  0 
Eksport 4  0 
  w tym: od jednostek powiązanych 0  0 
Przychody netto ze sprzeda Ŝy towarów i materiałów, razem  3 128 1 712 

  w tym: od jednostek powiązanych 16 0 
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SprzedaŜ towarów to najczęściej łączone kompleksowe zaopatrzenie kontrahentów w pełne i 
spójne rozwiązania systemowe – oprogramowanie i pełna infrastruktura informatyczna. 
 
 
NOTA 19 
 
KOSZTY DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ 
 
Koszty według rodzaju  : 30.06.2008 30.06.2007 
 - amortyzacja  1 100 940 
 - zuŜycie materiałów i energii 390 199 
 - usługi obce 1 172 1 275 
 - podatki i opłaty 160 126 
 - wynagrodzenia 2 557 1 792 
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 452 290 
 - pozostałe koszty rodzajowe  426 335 
Koszty według rodzaju, razem  6 257 4 957 
 
 
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze ń 
międzyokresowych (1 661) (2 037) 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby j ednostki 
(wielko ść ujemna) 0 0 
Koszty sprzeda Ŝy (wielko ść ujemna)  (298) (121) 
Koszty ogólnego zarz ądu (wielko ść ujemna)  (2 005) (1 204) 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  2 293 1 595 
 
Amortyzacja rzeczowych składników majątku trwałego i odpisy aktualizujące  - według zasad 
przedstawionych w Nocie 1. Odwrócenie odpisów następuje w momencie sprzedaŜy zapasów 
objętych odpisem lub ustania okoliczności dla których dokonano przedmiotowego odpisu 
aktualizującego. Koszty odpisów aktualizujących zapasy jak ich odwrócenie ujmowane są w 
rachunku zysków i strat jako element kosztu własnego.  
 

Koszty wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia płatne zgodnie z warunkami zawartych umów o 
pracę z poszczególnymi pracownikami. Koszty wynagrodzeń obejmują takŜe wynagrodzenia 
premiowe, wynagrodzenia z tytułu urlopów. Koszty ubezpieczeń społecznych jednostek grupy 
obejmują świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, składki na 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń oraz Fundusz Pracy.  

Koszty świadczeń emerytalnych obejmują odprawy emerytalne wypłacone pracownikom zgodnie z 
przepisami prawa pracy. Świadczenia długoterminowe szacowane są na podstawie metod 
aktuarialnych. W prezentowanych okresach Grupa nie wypłacała świadczeń z tego tytułu.  

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Odpisy na powyŜszy fundusz obciąŜają koszty 
działalności Grupy i powodują konieczność zablokowania środków funduszu na wydzielonym 
rachunku bankowym.  

Inne świadczenia na rzecz pracowników obejmują szkolenia związane z podnoszeniem 
kwalifikacji, opieki medycznej oraz inne świadczenie określone przepisami prawa pracy. 
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Koszty prac rozwojowych ujmowane są jako składnik wartości niematerialnych po spełnieniu 
warunków. Amortyzacja kapitalizowanych kosztów prac rozwojowych odnoszona jest w koszty 
ogólnego zarządu. Koszty poniesione na etapie prac badawczych oraz nakłady nie spełniające 
warunków do ujęcia ich w aktywach obciąŜają bezpośrednio koszty działalności Grupy i odnoszone 
są w koszty ogólnego zarządu.  

 
NOTA 20 
 
POZOSTAŁE PRZYCHODY 
 
Przychody operacyjne  30.06.2008 30.06.2007 
Dotacje  8 8 
Rozwi ązanie rezerwy (z tytułu)  14 16 
    rozwiązanie odpisu aktualizującego na naleŜności 14 16 
Pozosta łe, w tym:  25 32 
    sprzedaŜ wyposaŜenia leasingu  0 0 
    nadwyŜka magazynowa 8 22 
    otrzymane odszkodowanie 6  0 
    spisane zobowiązania 0 0 
    inne 11 10 
Przychody operacyjn e, razem 47 56 
 
Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczane są otrzymane dotacje, zyski tytułu sprzedaŜy 
rzeczowych aktywów trwałych, otrzymane odszkodowania związane ze zwrotem kosztów 
sądowych, nadpłaconych zobowiązań podatkowych, za wyjątkiem podatku dochodowego od osób 
prawnych oraz otrzymane odszkodowania z tytułu strat w majątku spółki, który objęty był 
ubezpieczeniem. Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczane są takŜe odwrócenia 
odpisów aktualizujących wartość naleŜności oraz zapasów i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
składników majątku trwałego.  

 
 
NOTA 21 
 
POZOSTAŁE KOSZTY 
 
Koszty operacyjne  30.06.2008 30.06.2007 
Odpisy aktualizuj ące aktywa niefinansowe  0 0 
Utworzone rezerwy (z tytułu)  0 15 
    badanie bilansu 0 15 
Pozostałe, w tym:  27 35 
    niedobór magazynowy 0 0 
    spisane naleŜności 2 0 
    koszty postępowania karnego, egzekucyjnego 5 3 
    naprawy samochodów, polisa samochodu - szkoda 14 5 
    inne 6 27 
Koszty operacyjne, razem 27 50 
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Do pozostałych kosztów operacyjnych klasyfikowane są koszty dotyczące działalności operacyjnej 
Grupy, nie będące bezpośrednio powiązane z podstawowymi rodzajami kosztów działalności 
operacyjnej. Kategoria ta obejmuje straty na sprzedaŜy składników rzeczowego majątku trwałego, 
przekazane darowizny, tak w formie rzeczowej jak i pienięŜnej na rzecz innych jednostek, w tym 
jednostek poŜytku publicznego, oraz koszty utworzonych odpisów aktualizujących naleŜności oraz 
odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
 
NOTA 22 
 
PRZYCHODY FINANSOWE 
 
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach nie wystąpiły w okresach 
sprawozdawczych 
 
 
Przychody finansowe  30.06.2008 30.06.2007 
odsetki 36 65 
dodatnie róŜnice kursowe 2 0 
inne 4 18 
Przychody finansowe, razem  42 83 
 
Do przychodów finansowych zaliczane są przychody z tytułu otrzymanych dywidend, odsetki od 
działalności inwestycyjnej. Do działalności finansowej zaliczane są takŜe zyski z tytułu róŜnic 
kursowych.  

 
 
NOTA 23 
 
KOSZTY FINANSOWE 
 
Koszty finansowe  30.06.2008 30.06.2007 
odsetki od kredytów i poŜyczek 26 4 
odsetki z tyt. leasingu (2006) i pozostałe odsetki 4 28 
ujemne róŜnice kursowe 22 66 
opłata prolongacyjna 0 0 
koszty leasingu 77 28 
pozostałe 2 0 
Koszy finanso we, razem 131 126 
 
 
Do kosztów finansowych klasyfikowane są koszty z tytułu wykorzystywania zewnętrznych źródeł 
finansowania, odsetki od kredytów, odsetki z tytułu umów leasingu finansowego jakich Grupa jest 
stroną. Do działalności finansowej zaliczane są takŜe straty z tytułu róŜnic kursowych.  

Grupa LSI Software S.A. w okresie sprawozdawczym nie zbywała Ŝadnych aktywów finansowych i 
nie aktualizowała wartości zaliczanych do inwestycji. 
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NOTA 24 
 
 
PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY 
 
 
Lp Podatek dochodowy bie Ŝący 30.06.2008 30.06.2007 
1 Zysk  (strata) brutto  924 580 

2 

RóŜnice pomi ędzy zyskiem (strat ą) brutto a 
podstaw ą opodatkowania podatkiem 
dochodowym      

a Koszty NKUP 1 292 710 
b Przychody nie podlegaj ące opodatkowaniu 31  40 
c Zmniejszenie podstawy opodatkowania  815 380 

3 Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym 1370 870 

4 Podatek dochodowy według stawki  19%  z 
korektami MSSF 260 165 

5 Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i 
obni Ŝki podatku 0 0 

6 Podatek dochodo wy bie Ŝący 260 165 
a  wykazany w rachunku zysków i strat 260 165 

 
BieŜące obciąŜenie podatkowe jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów 
podatkowych. Zastosowanie tych przepisów róŜnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego 
zysku (straty) netto, w związku z wyłączeniem przychodów nie podlegających opodatkowaniu i  
kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów. ObciąŜenia podatkowe są wyliczane w 
oparciu stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.  

Grupa podlega przepisom ogólnym zakresie podatku dochodowego. Grupa nie stanowi 
podatkowej grupy kapitałowej. W roku 2007 Ŝadna spółka działająca w ramach Grupy Kapitałowej 
nie prowadziła działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
 
 
NOTA 25 
 
Propozycja podziału zysku netto za okres 2007 roku: 
- zysk zostanie w całości przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego. 
 
 
 
NOTA 26 
 
Ze względu, Ŝe w u Emitenta obecnie nie zachodzą zdarzenia powodujące rozwodnienie akcji, 
poziom rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą będzie kształtował się w taki sam sposób jak 
poziom zysku na jedną akcję zwykłą. 
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Dodatkowe noty obja śniające 
 

 
1. Informacje o instrumentach finansowych 
 

Spółka Softech Sp. z o.o. zakupiła 500 szt. akcji LSI Software S.A. po 9,94. 
 

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególno ści zobowi ązaniach 
warunkowych, w tym równie Ŝ udzielonych przez Emitenta gwarancjach i 
por ęczeniach ( tak Ŝe wekslowych), z wyodr ębnieniem udzielonych na rzecz 
jednostek powi ązanych. 
 
Poręczenia - zabezpieczenia na majątku zostały opisane w nocie nr 16. 
Inne pozycje pozabilansowe nie występują. 

 
3. Dane dotycz ące zobowi ązań wobec bud Ŝetu państwa lub jednostek samorz ądu 

terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własno ści budynków i budowli 
 

Grupa LSI Software S.A. nie posiada zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego z wymienionych tytułów. 
 

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach dz iałalno ści zaniechanej w danym 
okresie lub przewidzianej do zaniechania w nast ępnym okresie 

 
W okresie sprawozdawczym Grupa nie zaniechała Ŝadnego rodzaju działalności. 
 

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne 
potrzeby 
 
Grupa w okresie sprawozdawczym zaczęła ponosić koszty na środki trwałe w budowie 
na własne potrzeby. Wiązało się to z zakupem nieruchomości, której celem było 
przeznaczenie na własną siedzibę Emitenta oraz jej modernizacji i dostosowania do 
potrzeb. Na dzień 30.06.2008 roku nakłady zamknęły się kwotą 5 694 tys. zł. 

 
 

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w  okresie najbli Ŝszych 12 
miesi ęcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe 
aktywa trwałe; odr ębnie nale Ŝy wykaza ć poniesione i planowane nakłady na 
ochron ę środowiska. 

 
Poniesione w I półroczu 2008 nakłady inwestycyjne wyniosły 154 tys.. 
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7. Jednostki powi ązane. 
 
7.1 Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami  powi ązanymi, dotycz ących 
przeniesienia praw i zobowi ązań 

 
               Spółka LSI Software S.A. posiada dwie jednostki powiązane: 

Softech Sp. z o.o. w której posiada 100% udziałów i Horeca Online Sp. z o.o. w której 
posiada 70% udziałów a 30% udziałów posiada Softech Sp. z o.o. 

  
              7.2 Dane liczbowe dotycz ące jednostek powi ązanych 

  
               W sprawozdaniu tym jest brana pod uwagę spółka Softech Sp. z o.o. 

 
 

8. Informacje o wspólnych przedsi ęwzięciach, które nie podlegaj ą konsolidacji 
 
Horeca Online Sp. z o.o. na dzień bilansowy nie podlega konsolidacji ze względu na małą 
istotność i proces tworzenia Spółki. 

 
 
9. Informacje o przeci ętnym zatrudnieniu w poszczególnych latach obrotowyc h z 

podziałem na grupy zawodowe. 
 
LSI Software S.A. 

Grupa zawodowa 
Przeciętne zatrudnienie 

30.06.2008 30.06.2007 
Zarząd 5 3 
Dział handlowy 17 13 
Informatycy 25 18 
Dział wdroŜeń 15 16 
Administracja 10 5 
Dział Projektowania 4 0 
Dział kontroli jakości 6 7 
Dział serwisu 21 16 
RAZEM 103 78 

 
 
Softech Sp. z o.o. 

Grupa zawodowa 
Przeciętne zatrudnienie 

30.06.2008 30.06.2007 
Zarząd 3 2 
Dział handlowy 3 0 
Serwis 6 0 
Informatycy 8 0 
Administracja 3 1 
RAZEM 23 3 
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10. Informacje o ł ącznej warto ści wypłaconych wynagrodze ń i nagród (w pieni ądzu i 
naturze) wypłaconych lub nale Ŝnych odr ębnie dla osób zarz ądzających i 
nadzoruj ących. 

 
 

Wynagrodzenie 
Zarządu 

Wysoko ść wynagrodzenia w zł.  
30.06.2008 30.06.2007 

LSI Software S.A. 24 32 
RAZEM 24 32 

 
 
Wynagrodzenie 

Rady Nadzorczej 30.06.2007 30.06.2008 

LSI Software S.A. 4 10 
RAZEM 4 10 

 
 
 

11. Informacje o warto ści niespłaconych zaliczek, kredytów, po Ŝyczek, gwarancji, 
por ęczeń lub innych umów zobowi ązujących do świadcze ń na rzecz Emitenta 
jednostek od niego zale Ŝnych, współzale Ŝnych i z nim stowarzyszonych, z 
podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot , udzielonych przez 
Emitenta w przedsi ębiorstwie Emitenta oraz oddzielenie w przedsi ębiorstwach 
jednostek od niego zale Ŝnych, współzale Ŝnych i z nim stowarzyszonych osobom 
zarządzającym i nadzoruj ącym, odr ębnie dla osób zarz ądzających i nadzoruj ących 
oraz oddzielnie ich współmał Ŝonkom, krewnym i powinowatym do drugiego 
stopnia, przysposobionym lub przysposabiaj ącym oraz innym osobom, z którymi 
są one powi ązane osobi ście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty ty ch 
kwot 

 
Grupa Kapitałowa LSI Software S.A. nie udzieliła Ŝadnych poŜyczek, gwarancji, poręczeń 
osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich osobom bliskim. 
 
 

12. Informacje o znacz ących zdarzeniach, dotycz ących lat ubiegłych, uj ętych w 
sprawozdaniu finansowym za bie Ŝący okres. 

 
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które miałyby wpływ na 
bieŜące sprawozdanie finansowe. 

 
 
13. Informacje o znacz ących zdarzeniach, jakie nast ąpiły po dniu bilansowym, a 

nieuwzgl ędnionych w sprawozdaniu finansowym. 
 

Po dniu bilansowym znaczące zdarzenia nie nastąpiły. 
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14. Informacje o relacjach mi ędzy prawnym poprzednikiem a Emitentem oraz o 
sposobie i zakresie przej ęcia aktywów i pasywów 
 
Emitent nie posiada prawnego poprzednika. 

 
 
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane fina nsowe, przynajmniej w 

odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz ra chunku zysków i strat, 
skorygowane odpowiednim wska źnikiem inflacji, z podaniem źródła wska źnika 
oraz metody jego wykorzystania, z przyj ęciem okresu ostatniego sprawozdania 
finansowego jako okresu bazowego – je Ŝeli skumulowana średnioroczna stopa 
inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalno ści Emitenta osi ągnęła lub 
przekroczyła warto ść 100% 

 
W latach objętych sprawozdaniem i danymi porównywalnymi wskaźnik inflacji nie 
przekroczył 100%, w związku z tym nie przedstawiono sprawozdań skorygowanych 
wskaźnikiem inflacji. 

 
 
16. Zestawienie oraz obja śnienie ró Ŝnic pomi ędzy danymi ujawnionymi w 

sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych fin ansowych a uprzednio 
sporz ądzanymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi . 

 
W okresie objętym sprawozdaniem wystąpiła róŜnica pomiędzy sprawozdaniem za II 
kwartał 2008 a obecnym sprawozdaniem. W wyniku pomyłki przyjęto za podstawę do 
wyliczenia podatku dochodowego kwotę zysku brutto z I kwartału 2008 roku. W wyniku 
prawidłowego przyjęcia kwoty zysku i zaksięgowania podatku – zysk netto zmalał o 51 
tys. PLN. O analogiczną kwotę zmalał kapitał własny a wzrosły zobowiązania. 

 
 

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo ści i sposobu sporz ądzania 
sprawozdania finansowego, dokonane w stosunku do po przedniego roku 
obrotowego, ich przyczyny, tytułu oraz wpływ wywoła nych tym skutków 
finansowych na sytuacj ę finansow ą i majątkow ą, płynno ść oraz wynik finansowy i 
rentowno ść. 
 
W stosunku do poprzedniego roku obrotowego Grupa nie dokonała zmian polityki 
rachunkowości. 

 
 

18. Dokonane korekty bł ędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ 
wywołanych tym skutków finansowych na sytuacj ę majątkow ą i finansow ą, 
płynno ść oraz wynik finansowy i rentowno ść 

 
Nie dokonano korekty błędów podstawowych w okresie sprawozdawczym. 
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19. W przypadku wyst ępowania niepewno ści co do mo Ŝliwo ści kontynuowania 
działalno ści opis tych niepewno ści oraz stwierdzenie, Ŝe taka niepewno ść 
wyst ępuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe za wiera korekty z tym 
związane. Informacja powinna zawiera ć opis podejmowanych b ądź planowanych 
przez Emitenta działa ń mających na celu eliminacj ę niepewno ści 

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania 
działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuacji działalności 
w dającej się przewidzieć przyszłości. 
 
 

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporz ądzonego za okres, w ci ągu którego 
nast ąpiło poł ączenie wskazanie, Ŝe jest to sprawozdanie finansowe sporz ądzone 
po poł ączeniu spółek oraz wskazanie dnia poł ączenia i zastosowanej metody 
rozliczenia poł ączenia 
 
W okresach sprawozdawczych nie nastąpiło połączenie innych spółek. 
 
 

21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finans owym do wyceny udziałów i 
akcji w jednostkach podporz ądkowanych – metody praw własno ści – nale Ŝy 
przedstawi ć skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz  wpływ na wynik 
finansowy 
 
Grupa LSI Software S.A. wycenia udziały w spółkach podporządkowanych metodą praw 
własności. 
 

 
22.1 W przypadku gdy dzie ń bilansowy, na który sporz ądzane jest sprawozdanie 

finansowe obj ętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednos tki 
podporz ądkowanej, wyprzedza dzie ń bilansowy, na który sporz ądza si ę 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie wi ęcej jednak ni Ŝ o trzy miesi ące, 
podaje si ę istotne zdarzenia dotycz ące zmian stanu aktywów, pasywów oraz 
zysków i strat tej jednostki podporz ądkowanej, jakie nast ąpiły w okresie mi ędzy 
dniem bilansowym, na który sporz ądzono skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporz ądkowanej 

 
Spółka LSI Software S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowego na taki 
sam dzień jak spółki zaleŜne. 

 
 
22.2 Informacje o korektach oraz wielko ści poszczególnych pozycji sprawozdania 

finansowego, dla których przyj ęto odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku 
dokonywania odpowiednich przekształce ń sprawozdania finansowego jednostki 
objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do met od i zasad przyj ętych 
przez jednostk ę dominuj ącą, a w przypadku odst ąpienia od dokonywania 
przekształce ń – uzasadnienie od odst ąpienia 
 
Grupa Kapitałowa LSI Software S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
na jednakowych zasadach metod i wycen. 
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23. JeŜeli Emitent nie sporz ądza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w 
dodatkowej nocie obja śniającej do sprawozdania finansowego nale Ŝy przedstawi ć 
podstaw ę prawn ą niesporz ądzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
wraz z danymi uzasadniaj ącymi odst ąpienie od konsolidacji lub wyceny metod ą 
praw własno ści, nazw ę i siedzib ę jednostki sporz ądzającej skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe na wy Ŝszym szczeblu Grupy Kapitałowej oraz miejsce 
jego publikacji, podstawowe wska źniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzuj ące 
działalno ść jednostek powi ązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak : 
warto ść przychodów ze sprzeda Ŝy oraz przychodów finansowych, wynik finansowy 
netto oraz warto ść kapitału własnego, z podziałem na grupy, warto ść aktywów 
trwałych, przeci ętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje je Ŝeli są wymagane 
na podstawie odr ębnych przepisów 

 
 

Grupa Kapitałowa LSI Software S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe. 
 
 

24. JeŜeli Emitent sporz ądzający konsolidowane sprawozdanie finansowe wył ącza na 
podstawie odr ębnych przepisów jednostk ę podporz ądkowan ą z obowi ązku obj ęcia 
konsolidacj ą lub metod ą praw własno ści, w dodatkowej nocie obja śniającej do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego nale Ŝy przedstawi ć podstaw ę 
prawn ą wraz z danymi uzasadniaj ącymi wył ączenia, podstawowe wska źniki 
ekonomiczno-finansowe, charakteryzuj ące działalno ść jednostek powi ązanych w 
danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: warto ść przychodów ze sprzeda Ŝy 
oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz warto ść kapitału 
własnego, z podziałem na grupy, warto ść aktywów trwałych, przeci ętne roczne 
zatrudnienie oraz inne informacje je Ŝeli są wymagane na podstawie odr ębnych 
przepisów 
 
Grupa Kapitałowa LSI Software S.A. wyłącza ze skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Spółkę Horeca Online Sp. z o.o. z powodu niedawnego powstania oraz 
tworzenia się tej spółki i w związku z tym nieistotności danych do sprawozdania. 
 

 
25. Polityka dywidendy 

 
Osiągnięty zysk netto za rok obrotowy 2007 w całości przeznaczony będzie na 
podwyŜszenie kapitału zapasowego. Dywidenda więc w prezentowanych okresach  nie 
wystąpiła. 

 
 

26. Post ępowania przed organami rz ądowymi, post ępowania s ądowe lub arbitra Ŝowe ( 
łącznie ze wszelkimi post ępowaniami w toku lub które według wiedzy Emitenta 
mogą wyst ąpić) za okres obejmuj ący co najmniej ostatnie 12 miesi ęcy, które to 
post ępowania mogły mie ć lub miały w niedawnej przeszło ści istotny wpływ na 
sytuacj ę finansow ą lub rentowno ść Emitenta 
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W okresie ostatnich 12 miesięcy nie zaistniały postępowania przed organami rządowymi, 
postępowania sądowe lub arbitraŜowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej 
przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta . 
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