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Podstawowe dane Emitenta: 

 

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

Krajowym Rejestrze S�dowym w rejestrze przedsi�biorców pod nr KRS 0000059150 prowadzonym 

przez S�d Rejonowy dla Łodzi - �ródmie�cia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru S�dowego. Na 

dzie� 31.12.2007 roku siedziba mie�ciła si� w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 135. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe  Grupy Kapitałowej LSI Software S.A. sporz�dzone 

zostało za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. według Mi�dzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczo�ci Finansowej zatwierdzonym przez Uni� Europejsk�, a w zakresie 

nieuregulowanym zgodnie z ustaw� o rachunkowo�ci. 

Sprawozdanie zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuacji działalno�ci gospodarczej w 

daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci i nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie 

kontynuowania przez nie działalno�ci. 
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Podstawowym przedmiotem działalno�ci Grupy jest : 

 

1. Działalno�� w zakresie oprogramowania  

2. Sprzeda� komputerów, sprz�tu telekomunikacyjnego, sprzeda� detaliczna mebli oraz 

wyposa�enia biurowego 

3. Transmisja danych i teleinformatyka 

4. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej i zarz�dzania 

5. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 

Sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie (segment działalno�ci) to Informatyka. 

 

Czas trwania działalno�ci Grupy Kapitałowej jest nieograniczony. 

Na dzie� 31 grudnia 2007 roku w skład Zarz�du podmiotu dominuj�cego wchodz�:  
Grzegorz Siewiera - Prezes Zarz�du  
Paweł Tarnowski - Wiceprezes Zarz�du  
 
Skład Rady Nadzorczej na dzie� 31 grudnia 2007 roku:  
Piotr Wilkowski - Przewodnicz�cy Rady 
Krzysztof Kalinowski – Członek Rady  
Paweł Podgórny - Członek Rady 
Anna Pyrek - Członek Rady 
Andrzej Ziółkowski - Członek Rady 
 
Do dnia 31 marca 2007 funkcj� Członka Zarz�du pełnił pan Paweł Podgórny. 
 
W skład grupy wchodz�: 
- 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 
2007 
w tys 
PLN 

2006 
w tys 
PLN 

2007 
w tys 
EUR 

2006 
w tys 
EUR 

Przychody ze sprzeda�y 12 589 6 566 3 333 1 684 
Zysk na działalno�ci operacyjnej 1 952 1 011 517 259 
Zysk przed opodatkowaniem 1 888 857 500 220 
Zysk netto akcjonariuszy jedn. dominuj�cej 1 504 638 398 164 
�rodki pieni��ne netto z działalno�ci 
operacyjnej 

138 2 718 37 697 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci 
inwestycyjnej 

- 11 697 -2 773 -3 097 -711 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci 
finansowej 

14 153 64 3 747 16 

�rodki pieni��ne razem 2 593 9 687 2 
Aktywa trwałe 15 245 5 596 4 256 1 461 
Aktywa obrotowe 11 551 1 876 3 225 490 
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Aktywa razem 26 796 7 472 7 481 1 950 
Zobowi�zania długoterminowe 4 563 453 1 274 118 
Zobowi�zania krótkoterminowe 5 776 2 522 1 613 658 
Kapitał własny 16 457 4 496 4 594 1 174 
Kapitał jednostki akcjonariuszy dominuj�cej 16 457 4 496 4 594 1 174 
Kapitał podstawowy 3 067 2 067 856 540 
Liczba akcji w szt. 3 067 036 2 067 036 3 067 036 2 067 036 
Warto�� ksi�gowa na akcj� 5,37 2,18 1,50 0,57 
Rozwodniona warto�� ksi�gowa na akcj� 5,37 2,18 1,50 0,57 
 

Wybrane dane zostały przeliczone z PLN na EUR według: 

Pozycje aktywów i pasywów 

- kurs �redni NBP na 31.12.2007 – 3,5820 

- kurs �redni NBP na 31.12.2006 – 3,8312 

Pozycje rachunku zysków i strat i przepływów pieni��nych 

- �rednia arytmetyczna od 1.01 do 31.12.2007 – 3,7768 

- �rednia arytmetyczna od 1.01 do 31.12.2006 – 3,8991 

 
SKONSOLIDOWANY BILANS  Noty 31.12.2007 31.12.2006 

AKTYWA TRWAŁE  15 245 5 596 
Rzeczowe aktywa trwałe 3 6 592 770 
Warto�ci niematerialne i prawne 2 3 619 4 781 
Warto�� firmy 4 4 430 - 
Warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych 4 4 430 - 
Udziały w jednostkach podporz�dkowanych 4 503 - 
Inwestycja w jednostkach stowarzyszonych  - - 
Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y  - - 
Po�yczki długoterminowe  - - 
Inne aktywa finansowe  - - 
Nale�no�ci długoterminowe  - - 
Nieruchomo�ci inwestycyjne  - - 
Inne inwestycje długoterminowe  - - 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 101 45 
Inne rozliczenia mi�dzyokresowe  - - 
AKTYWA OBROTOWE  11 551 1 876 
Zapasy 6 1 487 67 
Nale�no�ci handlowe 7 2 553 1 152 
Nale�no�ci krótkoterminowe inne 7 57 63 
Po�yczki krótkoterminowe  - - 
Aktywa finansowe inne 9 5 - 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 8 2 903 55 
Rozliczenie kontraktów  - - 
Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 9 4 546 539 
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone 
do sprzeda�y 

 - - 

AKTYWA RAZEM  26 796 7 472 
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SKONSOLIDOWANY BILANS Noty 31.12.2007 31.12.2006 

KAPITAŁ WŁASNY  16 457 4 496 
Kapitał akcyjny 10 3 067 2 067 
Udziały (akcje) własne (-)  - - 
Kapitał zapasowy ze sprzeda�y akcji powy�ej 
warto�ci nominalnej 

11 10 000 - 

Kapitał zapasowy 11 1 886 1 752 
Kapitał z aktualizacji wyceny  - - 
Ró�nice kursowe z wyceny jednostek działaj�cych 
za granic� 

 - - 

Pozostałe kapitały  - - 
Zyski zatrzymane 11 - 39 
Zysk (strata) netto 11 1 504  638 
Kapitał akcjonariuszy mniejszo�ciowych  - - 

Zobowi�zania długoterminowe  4 563 400 

Kredyty i po�yczki 12 3 933 - 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

13 - 22 

Zobowi�zania długoterminowe inne 14 629 377 
Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 13 1 1 
Rezerwy na zobowi�zania inne  - - 
Zobowi�zania krótkoterminowe  5 776 2 575 
Kredyty i po�yczki – cz��� bie��ca 12 454 642 
Zobowi�zania handlowe 15 996 1 118 
Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego 15 689 136 
Zobowi�zania inne 15 3 623 626 
Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 13 0 0 
Rezerwy na zobowi�zania inne 13 13 53 
Zobowi�zania bezpo�rednio zwi�zane z aktywami 
trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do 
sprzeda�y 

 - - 

PASYWA RAZEM  26 796 7 472 
 
 
 

SONSOLIDOWANY  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Noty 31.12.2007 31.12.2006 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, 
towarów i materiałów 

 12 589 6 566 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów 17 7 672 4 445 
Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów 18 4 917 2 120 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów 

 7 292 4 350 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 19 3 712 2 630 
Warto�� sprzedanych towarów i materiałów  3 580 1 720 
Zysk (strata) brutto na sprzeda�y   5 297 2 216 
Pozostałe przychody operacyjne 20 111 98 
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Koszty sprzeda�y 19 515 124 
Koszty ogólnego zarz�du 19 2 814 1 081 
Pozostałe koszty operacyjne 21 127 97 
Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej  1 952 1 011 
Zysk (strata) na sprzeda�y cało�ci lub cz��ci 
udziałów jednostek podporz�dkowanych 

 - - 

Przychody finansowe 22 137 0 
Koszty finansowe 23 201 155 
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
stowarzyszonych 

 - - 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  1 888 857 
Podatek dochodowy 24 383 219 
Zysk (strata) z działalno�ci kontynuowanej  1 504 638 
Zysk (strata) z działalno�ci zaniechanej  - - 
Zysk (strata) netto 25 1 504 638 
Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszo�ciowych  - - 
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki 
dominuj�cej 

 1 504 638 

 
 
 
 

SKONSOLIDOWANY 
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH 

 

31.12.2007 31.12.2006 

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej     

Zysk (strata) netto przed opodatkowaniem 1 888 660 
Korekty razem - 1 366 2 058 
Udziały mniejszo�ci - - 
Zysk (strata) w jednostkach stowarzyszonych rozliczanych 
metod� praw własno�ci 

- - 

 Amortyzacja 1 962 1 279 
(Zyski) straty z tytułu ró�nic kursowych - - 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 92 77 
(Zysk) strata z tytułu działalno�ci inwestycyjnej - 0 - 23 
Zmiana stanu rezerw - 41 12 
Zmiana stanu zapasów - 1 281 141 
Zmiana stanu nale�no�ci - 1 513 - 271 
Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, z wyj�tkiem 
po�yczek i  kredytów 

3 279 950 

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych - 3 865 - 116 
Inne korekty -  9 
Utrata warto�ci firmy - - 
Gotówka z działalno�ci operacyjnej 521 2 718 
Podatek dochodowy zapłacony -383 - 
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (I+/-II) 138 2 718 

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci 
inwestycyjnej 

  

Wpływy  0 23 
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Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

0 23 

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i 
prawne 

- - 

Z aktywów finansowych, w tym: - - 
w jednostkach stowarzyszonych  - 
w pozostałych jednostkach  - - 
   - zbycie aktywów finansowych - - 
   - dywidendy i udziały w zyskach - - 
   - spłata udzielonych po�yczek długoterminowych - - 
   - odsetki - - 
   - inne wpływy z aktywów finansowych - - 
Inne wpływy inwestycyjne - - 
Wydatki 11 697 2 797 
 Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

6 138 2 797 

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i 
prawne 

- - 

Na aktywa finansowe, w tym: 5 559 - 
w jednostkach stowarzyszonych 5 559 - 
w pozostałych jednostkach  -  - 
   - nabycie aktywów finansowych -   - 
   - udzielone po�yczki długoterminowe -   - 
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom 
mniejszo�ciowym 

- - 

Inne wydatki inwestycyjne -   - 
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (I-II) - 11 697 - 2 773 

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej   

Wpływy  15 343 1 082 
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału 

10 551 489 

Kredyty i po�yczki 4 500 593 
Emisja dłu�nych papierów warto�ciowych - - 
Inne wpływy finansowe 292 - 
Wydatki  1 190 1 017 
Nabycie akcji (udziałów) własnych - - 
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła�cicieli - - 
Inne, ni� wpłaty na rzecz wła�cicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku 

- - 

Spłaty kredytów i po�yczek 513 140 
Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych - - 
Z tytułu innych zobowi�za� finansowych - - 
Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu finansowego 585 292 

Odsetki 92 77 
Inne wydatki finansowe - 508 
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej (I-II) 14 153 64 

Przepływy pieni��ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 593 9 
Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni��nych, w tym: 2 469 9 
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    - zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytułu ró�nic 
kursowych  

- - 

�rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 310 46 
�rodki pieni��ne na koniec okresu  2 903 55 

 
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIN W KAPITALE 
 

 

 Kapitał 
zakładowy 

Kapitały 
zapasowy  

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Zysk/strata 
netto 

Kapitał 
mniejszo�ci 

Kapitał 
własny 
ogółem 

Kapitał własny na dzie� 1 stycznia 
2006 r. 

                

Wykazane poprzednio 
 1 638 1 694 0 0 - 47 0 0 3 286 

Korekta bł�du 
podstawowego      86   86 

Kapitał własny na dzie� 
1 stycznia 2006 r. 
(po przekształceniu) 

  1 638 1 694 0 0 39 0 0 3 372 

    
Rok  zako�czony 31 grudnia 2006 

Kapitał własny na dzie� 
1 stycznia 2006 r. wg 
MSSF   1 638 1 694 0 0 39 0 0 3 372 
Zysk (strata) netto za rok 
obrotowy       638  638 
Ró�nice kursowe z 
konsolidacji         0 

Emisja akcji  429       429 
Emisja akcji powy�ej 
warto�ci nominalnej   58      58 
Z wyceny opcji 
menad�erskich   0    0  0 

Kapitał własny na dzie� 
31 grudnia 2006 r. wg 
MSSF   2 067 1 752 0 0 39 638 0 4 496 

    
Rok zako�czony 31 grudnia 2007 

Kapitał własny na dzie� 
1 stycznia 2007 r.  wg 
MSSF   2 067 1 752 0 0 677   0 4 496 
Zysk (strata) netto za rok 
obrotowy       1 504  1 504 
Ró�nice kursowe z 
konsolidacji         0 

Emisja akcji  1 000       1 000 
Emisja akcji powy�ej 
warto�ci nominalnej   10 134      10 134 
Z wyceny opcji 
menad�erskich   0      0 

Podział zysku na kapitały      -677   -677 

Kapitał własny na dzie� 
31 grudnia 2007 r. wg 
MSSF 

  

3 067 11 886 0 0 0 1 504 0 16 457 
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NOTY OBJA�NIAJ�CE 
 
NOTA 1 
 
Istotne zasady rachunkowo�ci 

 
Rokiem obrotowym Emitenta oraz spółek wchodz�cych w skład grupy jest rok kalendarzowy.  

Dane finansowe w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wykazane zostały w złotych i 
groszach. Walut� funkcjonaln� jak i sprawozdawcz� jest złoty polski (PLN) (zł).  

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy LSI Software S.A. obejmuj�ce okres zako�czony 31 
grudnia 2007 roku oraz dane porównywalne za rok obrotowy zako�czony 31 grudnia 2006 roku, 
zostały sporz�dzone zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej w 
kształcie zatwierdzonym przez Uni� Europejsk�. Grupa nie skorzystała z mo�liwo�ci zastosowania 
wcze�niejszego zastosowania nowych standardów i interpretacji, które zostały ju� opublikowane oraz 
zatwierdzone przez Uni� Europejsk� lub przewidziane do zatwierdzenia najbli�szej przyszło�ci, które 
wejd� w �ycie po dniu bilansowym. 

Sporz�dzaj�c niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarz�d jednostki dominuj�cej 
wykorzystuje warto�ci szacunkowe, oparte na pewnych zało�eniach. Szacunki oraz zało�enia w nich 
przyj�te podlegaj� bie��cej weryfikacji. 

Szacunki te maj� wpływ na przyj�te zasady oraz prezentowane warto�ci aktywów, zobowi�za� oraz 
przychodów i kosztów.  

Oszacowania i zało�enia obejmuj�:  

a) rezerwy na �wiadczenia pracownicze  

W zakresie �wiadcze� pracowniczych, Grupa nie jest stron� �adnych porozumie� płacowych ani 
zbiorowych układów pracy. Grupa nie posiada tak�e programów emerytalnych zarz�dzanych 
bezpo�rednio przez Spółk� lub przez fundusze zewn�trzne. �wiadczenia długoterminowe 
szacowane s� na podstawie metod aktuarialnych.  

b) oszacowanie zwi�zane z przeprowadzeniem dorocznego testu na utrat� warto�ci firmy  

Grupa przeprowadza na koniec ka�dego roku obrotowego test na utrat� warto�ci firmy. W celu 
przeprowadzenia testu pod k�tem mo�liwej utraty warto�ci, warto�� firmy alokowana jest do 
o�rodków wypracowuj�cych �rodki pieni��ne. Warto�� odzyskiwaln� ustala si� na podstawie 
wylicze� warto�ci u�ytkowej. Wyliczenia te wymagaj� wykorzystania szacunków odno�nie 
projekcji przepływów pieni��nych w kolejnym roku obrotowym oraz przewidywanego rozwoju 
rynku w Polsce w latach pó�niejszych. uwagi na du�� zmienno�� koniunktury w bran�y IT, w 
której działa Grupa, mo�e nast�pi� sytuacja, której rzeczywiste przepływy mog� si� ró�ni� od 
prognozowanych przez Grup�.  

c) pozostałe  

Oprócz wy�ej wymienionych Grupa dokonuje okresowego (przynajmniej raz do roku na dzie� 
bilansowy) oszacowania prawidłowo�ci ustalenia okresów u�ytkowania poszczególnych składników 
maj�tku trwałego, ewentualnej warto�ci rezydualnej poszczególnych obiektów, jak równie� odpisów 
aktualizuj�cych dotycz�cych nale�no�ci oraz zapasów.  
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Konsolidacja.  

Jednostki zale�ne to jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolno�� kierowania ich polityk� 
finansow� i operacyjn� (wi�kszo�� ogólnej liczby głosów w organach zarz�dzaj�cych). Przy 
dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje dan� jednostk� uwzgl�dnia si� istnienie wpływ 
potencjalnych praw głosu, które w danej chwili mo�na zrealizowa� lub zamieni�.  

Przej�cie jednostek zale�nych przez Grup� rozlicza si� metod� nabycia. Koszt przej�cia ustala si� 
jako warto�� godziw� przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz 
zobowi�za� zaci�gni�tych lub przej�tych na dzie� wymiany, powi�kszon� o koszty bezpo�rednio 
zwi�zane z przej�ciem. Mo�liwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowi�zania i 
zobowi�zania warunkowe przej�te w ramach poł�czenia jednostek gospodarczych wycenia si� 
pocz�tkowo według ich warto�ci godziwej na dzie� przej�cia, niezale�nie od wielko�ci ewentualnych 
udziałów mniejszo�ci. Nadwy�k� kosztu przej�cia nad warto�ci� godziw� udziału Grupy w mo�liwych 
do zidentyfikowania przej�tych aktywach netto ujmuje si� jako warto�� firmy. Warto�� firmy nie 
podlega amortyzacji, ale jest poddawana corocznie testowi na utrat� warto�ci.  

Je�eli koszt przej�cia byłby ni�szy od warto�ci godziwej aktywów netto przej�tej jednostki zale�nej, 
ró�nic� ujmuje si� bezpo�rednio w rachunku zysków i strat.  

Jednostki zale�ne podlegaj� pełnej konsolidacji od dnia przej�cia nad nimi kontroli, z wyj�tkiem 
dopiero tworz�cych si� jednostek, je�li ich warto�� jest nieistotna dla obrazu całej Grupy. Transakcje, 
rozrachunki i nie zrealizowane zyski na transakcjach pomi�dzy Spółkami Grupy s� eliminowane. Nie 
zrealizowane straty równie� podlegaj� eliminacji, chyba �e transakcja dostarcza dowodów na utrat� 
warto�ci przez przekazany składnik aktywów.  

Zwi�kszenie udziału w spółce zale�nej, maj�ce miejsce po obj�ciu kontroli przez podmiot dominuj�cy, 
rozliczane jest poprzez kapitał własny.  

Odpisy z tytułu utraty warto�ci firmy ujmowane s� w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych 
kosztów operacyjnych i nie podlegaj� odwróceniu.  

Warto�ci niematerialne.  

Warto�ci niematerialne obejmuj� aktywa Grupy, które mo�na wiarygodnie wyceni� i które w 
przyszło�ci spowoduj� wpływ korzy�ci ekonomicznych do jednostki.  

Warto�ci niematerialne ujmowane s� pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.  

Warto�ci niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane s� bilansie po 
spełnieniu nast�puj�cych warunków:  

- uko�czenie składnika warto�ci niematerialnych, tak aby nadawał si� do sprzeda�y lub u�ytkowania,  
- istnieje mo�liwo�� udowodnienia zamiaru uko�czenia składnika oraz jej u�ytkowania i sprzeda�y,  
- znany jest sposób w jaki składnik b�dzie wytwarzał przyszłe korzy�ci ekonomiczne,  
- zapewnione zostan� �rodki konieczne do uko�czenia prac rozwojowych,  
- istnieje mo�liwo�� wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych.  
 
Nakłady poniesione w okresie prowadzenia prac badawczych ujmowane s� jako koszty w rachunku 
zysków i strat w dacie ich poniesienia, w pozycji kosztów ogólnego zarz�du.  

Amortyzacja warto�ci niematerialnych odbywa si� według stawek odzwierciedlaj�cych przewidywany 
okres ich u�ytkowania. Grupa nie posiada innych ni� warto�� firmy warto�ci niematerialnych o 
nieokre�lonym okresie u�ytkowania. Dla celów amortyzacji warto�ci niematerialnych stosowana jest 
metoda amortyzacji liniowej. Okresy u�ytkowania dla poszczególnych składników warto�ci 
niematerialnych:  

- licencje na oprogramowanie  - 2 lata  

- prace rozwojowe  - 5 lat  
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- znaki towarowe – 5 lat  

- prawa maj�tkowe – 5 lat 

Warto�ci niematerialne poddawane s� testowi na utrat� warto�ci je�li istniej� przesłanki wskazuj�ce 
na wyst�powanie utraty warto�ci. Skutki utraty warto�ci, warto�ci niematerialnych i prawnych jak 
równie� ich amortyzacji odnoszone s� koszty działalno�ci podstawowej.  

Na dzie� bilansowy warto�ci niematerialne wyceniane s� według kosztu po pomniejszeniu o 
dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci.  

Rzeczowe aktywa trwałe.  

Rzeczowe aktywa trwałe obejmuj� �rodki trwałe nakłady na �rodki trwałe w budowie, które jednostka 
zamierza wykorzystywa� w swojej działalno�ci oraz na potrzeby administracyjne w okresie dłu�szym 
ni� jeden rok, które w przyszło�ci spowoduj� wpływ korzy�ci ekonomicznych do jednostki. Nakłady na 
�rodki trwałe obejmuj� poniesione nakłady inwestycyjne jak równie� poniesione wydatki na przyszłe 
dostawy maszyn, urz�dze� i usług zwi�zanych z wytworzeniem �rodków trwałych (przekazane 
zaliczki).  

�rodki trwałe oraz �rodki trwałe w budowie ujmowane s� pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie 
wytworzenia.  

�rodki trwałe obejmuj� istotne specjalistyczne cz��ci zamienne które funkcjonuj� jako element �rodka 
trwałego. Jako odr�bne pozycje �rodków trwałych ujmowane s� tak�e istotne komponenty, tak�e o 
charakterze niematerialnym.  

Amortyzacja �rodków trwałych w tym komponentów specjalistycznych cz��ci zamiennych odbywa si� 
według stawek odzwierciedlaj�cych przewidywany okres ich u�ytkowania. Dla celów amortyzacji 
�rodków trwałych stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. Okresy u�ytkowania dla 
poszczególnych składników �rodków trwałych s� nast�puj�ce:  

- budynki budowle - od 10 do 40 lat  

- maszyny urz�dzenia - od 3 do 10 lat  

- �rodki transportu – od 4 do7 lat  

- pozostałe �rodki trwałe - od 3 do 10 lat  

Grunty własne nie podlegaj� amortyzacji.  

�rodki trwałe oraz �rodki trwałe w budowie poddawane s� testowi na utrat� warto�ci je�li istniej� 
przesłanki wskazuj�ce na wyst�powanie utraty warto�ci, przy czym dla �rodków trwałych w budowie 
w okresie ich realizacji ewentualna utrata warto�ci okre�lana jest na ka�dy dzie� bilansowy. Skutki 
utraty warto�ci �rodków trwałych oraz �rodków trwałych w budowie odnoszone s� w pozostałe koszty 
operacyjne.  
Na dzie� bilansowy �rodki trwałe oraz �rodki trwałe w budowie wyceniane s� według kosztu 
pomniejszonego o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty 
warto�ci.  
 
Aktywa finansowe.  

Grupa klasyfikuje aktywa finansowe do jednej z kategorii: 

- aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat (aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe wyznaczone do wyceny w warto�ci godziwej w 
momencie ich pierwotnego uj�cia). Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez rachunek 
zysków strat ujmowane s� pocz�tkowo w warto�ci godziwej za� koszty transakcji ujmowane s� 
bezpo�rednio w rachunku zysków strat. 
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- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci (aktywa finansowe o  okre�lonych lub 
mo�liwych do okre�lenia płatno�ciach lub ustalonym terminie wymagalno�ci, które Grupa zamierza 
utrzyma� w posiadaniu do upływu terminu wymagalno�ci). Aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalno�ci ujmowane s� pocz�tkowo w warto�ci godziwej ł�cznie z kosztami transakcji. 
Na dzie� bilansowy wycenia si� według zamortyzowanego kosztu na bazie efektywnej stopy 
procentowej.  

- aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y. (Pozostałe a w szczególno�ci udziały w innych 
podmiotach nie b�d�cych podmiotami podporz�dkowanymi, które Spółka nie przeznaczyła do 
sprzeda�y w krótkim terminie). Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y ujmowane s� pocz�tkowo 
w warto�ci godziwej ł�cznie z kosztami transakcji. Na dzie� bilansowy kategoria ta wyceniana jest 
według warto�ci godziwej. Przychody z odsetek dotycz�ce aktywów finansowych dost�pnych do 
sprzeda�y ujmowane s� w rachunku zysków strat według efektywnej stopy procentowej. Dywidendy 
dotycz�ce aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y ujmowane s� w rachunku zysków strat 
kiedy prawa do otrzymania płatno�ci przez Grup� zostały ustalone. Wszystkie inne zmiany w warto�ci 
godziwej ujmowane s� kapitale własnym w momencie sprzeda�y tych aktywów lub ich wyga�ni�cia 
skutki ich wyceny uj�te w kapitale własnym widoczne s� w rachunku zysków i strat.  

Wszystkie aktywa finansowe s� usuwane z bilansu, kiedy prawa do otrzymania korzy�ci z danego 
aktywa wygasły, a Grupa pozbyła si� wszystkich korzy�ci ryzyka zwi�zanych z tym aktywem.  

Aktywa finansowe wykazywane s� jako aktywa bie��ce, chyba �e ich wymagalno�� przekracza 12 
miesi�cy od dnia bilansowego - wtedy prezentowane s� jako aktywa trwałe.  

Instrumenty finansowe i zabezpieczenia.  

Instrumenty finansowe ujmowane s� i wyceniane na dzie� bilansowy warto�ci godziwej. Metody 
rozpoznania zysku lub straty z tych instrumentów uzale�nione s� od tego czy dany instrument 
wyznaczony został jako instrument zabezpieczaj�cy i charakteru tego zabezpieczenia. Dany 
instrument mo�e by� wyznaczony jako zabezpieczenie warto�ci godziwej, zabezpieczenie 
przepływów pieni��nych lub zabezpieczenie inwestycji zagranicznych. W okresach obj�tych 
skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Grupa nie u�ywała instrumentów finansowych. 

Zapasy. 

Zapasy s� aktywami, przeznaczonymi do sprzeda�y w toku zwykłej działalno�ci gospodarczej, 
b�d�ce w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzeda� oraz maj�ce posta� materiałów lub surowców 
zu�ywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie �wiadczenia usług. Zapasy obejmuj� materiały, 
towary, produkty gotowe oraz produkcj� w toku. Materiały i towary wycenia si� pierwotnie w cenach 
nabycia, z zachowaniem zasad ostro�nej wyceny.  

Produkty gotowe oraz produkty w toku wycenia si� pierwotnie na poziomie rzeczywistego kosztu 
wytworzenia. Na dzie� bilansowy wycena produktów gotowych i produkcji w toku odbywa si� z 
zachowaniem zasad ostro�nej wyceny.  

Rozchód zapasów odbywa si� według zasad szczegółowej identyfikacji w zakresie pozycji 
przeznaczonych na �wiadczenie konkretnych przedsi�wzi�� lub według metody FIFO dla pozostałych 
zapasów i odnoszony jest koszt własny sprzeda�y. Odpisy aktualizuj�ce dotycz�ce zapasów, 
wynikaj�ce z ostro�nej wyceny oraz odpisy aktualizuj�ce dla pozycji zalegaj�cych, jak ich 
odwrócenia, odnoszone s� w koszt własny sprzeda�y.  

Nale�no�ci handlowe i pozostałe.  

Nale�no�ci ujmowane s� pierwotnie w warto�ciach godziwych. W przypadku stosowania normalnych 
terminów płatno�ci, za warto�� godziw� uznaje si� ich warto�� nominaln� powstał� w dniu przyj�cia 
przychodu.  
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Na dzie� bilansowy nale�no�ci handlowe wycenia si� według zamortyzowanego kosztu w oparciu 
efektywn� stop� procentow� z zachowaniem zasad ostro�no�ci. Warto�� nale�no�ci aktualizuje si� 
uwzgl�dniaj�c stopie� prawdopodobie�stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizuj�cego, w 
odniesieniu do nale�no�ci:  

- od dłu�ników postawionych w stan likwidacji lub upadło�ci – do wysoko�ci nale�no�ci nie obj�tej 
zabezpieczeniem, 

- od dłu�ników w przypadku oddalenia wniosku ogłoszenie upadło�ci – w wysoko�ci 100% 
nale�no�ci. 
- kwestionowanych lub z których zapłat� dłu�nik zalega a spłata nale�no�ci nie jest prawdopodobna –  
do wysoko�ci nale�no�ci nie obj�tej zabezpieczeniem,  
- stanowi�cych równowarto�� kwot podwy�szaj�cych nale�no�ci – do wysoko�ci tych kwot,  
- przeterminowanych lub nie przeterminowanych w znacznym stopniu prawdopodobie�stwa 
nie�ci�galno�ci, w wysoko�ci 100% nale�no�ci. 
 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci jak i ich odwrócenia zalicza si� odpowiednio do pozostałych 
kosztów przychodów operacyjnych.  

  

Inne aktywa obrotowe i trwałe.  

Inne aktywa obrotowe obejmuj� czynne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów. Kategoria ta obejmuje 
poniesione wydatki, które stanowi� koszty przyszłych okresów. Rozliczenia mi�dzyokresowe czynne 
ujmowane s� pierwotnie w warto�ciach dokonanych wydatków, za� na dzie� bilansowy wyceniane z 
zachowaniem zasad ostro�nej wyceny. Odpisy rozlicze� mi�dzyokresowych czynnych nast�puj� 
stosowanie do upływu czasu lub wielko�ci �wiadcze�, w zale�no�ci od ich charakteru.  

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty.  

�rodki pieni��ne obejmuj� gotówk� w kasie oraz �rodki pieni��ne na rachunkach bankowych, w tym 
lokat bankowych. Ekwiwalenty �rodków pieni��nych obejmuj� krótkoterminowe inwestycje du�ej 
płynno�ci, łatwo wymienialne na okre�lone kwoty oraz nara�one na nieznaczne ryzyko zmiany 
warto�ci, w tym nale�ne odsetki od lokat bankowych. �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty wyceniane 
s� według warto�ci nominalnych. Dla celów sprawozdania z przepływów pieni��nych �rodki pieni��ne 
i ich ekwiwalenty zdefiniowane s� w identyczny sposób jak dla celów ujmowania w bilansie.  

Kredyty i po�yczki bankowe.  

Kredyty i po�yczki bankowe ujmowane s� według zamortyzowanego kosztu opartego na efektywnej 
stopie procentowej. Wyj�tkiem s� kredyty udzielone w rachunku bie��cym, dla których nie s� 
ustalone harmonogramy spłat. W przypadku tego rodzaju kredytów, koszty zwi�zane z jego 
uruchomieniem oraz inne opłaty obci��aj� koszty finansowe w okresie ich poniesienia. W pozostałych 
przypadkach koszty finansowe, ł�cznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz 
kosztami bezpo�rednimi zaci�gni�cia kredytów, ujmowane s� w rachunku zysków i strat przy 
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwi�kszaj� warto�� ksi�gow� instrumentu z 
uwzgl�dnieniem spłat dokonanych w bie��cym okresie.  

Zobowi�zania handlowe i pozostałe. 

Za zobowi�zania uznaje si� wynikaj�cy z przeszłych zdarze� obowi�zek wykonania �wiadcze� o 
wiarygodnie okre�lonej warto�ci, które spowoduj� wykorzystanie ju� posiadanych lub przyszłych 
aktywów Grupy.  

Zobowi�zania ujmowane s� pierwotnie w warto�ciach godziwych. W przypadku stosowania 
normalnych terminów płatno�ci, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach podobnym 
charakterze, za warto�� godziw� uznaje si� ich warto�� nominaln� powstał� w dniu rozpoznania 
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zobowi�zania. Na dzie� bilansowy zobowi�zania wycenia si� warto�ci zamortyzowanego kosztu i 
prezentuje w bilansie w podziale na cz��� długo i krótkoterminow�.  

Do pozostałych zobowi�za� klasyfikowane s� rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów. Do pozycji tych 
zalicza si� zobowi�zania przypadaj�ce do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane lub 
wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub uzgodnione z dostawc�. 

Rezerwy.  

Rezerwy tworzone s� w przypadku, kiedy na Spółce ci��y istniej�cy obowi�zek wynikaj�cy ze 
zdarze� przeszłych gdy prawdopodobne jest, �e wypełnienie tego obowi�zku spowoduje konieczno�� 
wypływu �rodków uosabiaj�cych korzy�ci ekonomiczne oraz mo�na dokona� wiarygodnego szacunku 
kwoty tego zobowi�zania, przy czym kwoty tego zobowi�zania lub termin jego wymagalno�ci nie s� 
pewne. W przypadku gdy wpływ warto�ci pieni�dza w czasie jest istotny, wielko�� rezerwy jest 
ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieni��nych do warto�ci 
bie��cej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlaj�cej aktualne oceny rynkowe warto�ci 
pieni�dza oraz ryzyka zwi�zanego z danym zobowi�zaniem. Zwi�kszenia rezerw, opartych na 
metodzie dyskontowania, w zwi�zku z upływem czasu s� ujmowane jako koszty finansowania 
zewn�trznego.  

Je�eli Grupa spodziewa si�, �e koszty obj�te rezerw� zostan� w jakikolwiek sposób zwrócone, 
wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odr�bny składnik aktywów, ale tylko wtedy gdy istnieje 
pewno��, �e zwrot ten nast�pi.  

Rezerwy na ryzyka specyficzne tworzone s� jedynie w przypadkach, kiedy prawdopodobny jest 
wypływ korzy�ci ekonomicznych z jednostki, a szacunek mo�e zosta� przeprowadzony w sposób 
wiarygodny.  

W zakresie �wiadcze� pracowniczych Grupa nie jest stron� �adnych porozumie� płacowych ani 
zbiorowych układów pracy. Grupa nie posiada tak�e programów emerytalnych zarz�dzanych 
bezpo�rednio przez Spółk� lub przez fundusze zewn�trzne. Koszty �wiadcze� pracowniczych 
obejmuj� wynagrodzenia płatne zgodnie z warunkami zawartych umów o prac� z poszczególnymi 
pracownikami oraz koszty �wiadcze� emerytalnych (odprawa emerytalna) wypłacone pracownikom 
zgodnie z przepisami prawa pracy, po okresie zatrudnienia. Zobowi�zania z tytułu krótkoterminowych 
�wiadcze� pracowniczych wyceniane s� na zasadach ogólnych. �wiadczenia długoterminowe 
szacowane s� na podstawie metod aktuarialnych.  

Opcje Mened�erskie Programu Motywacyjnego.  

Od 2006 roku członkowie zarz�du jednostki dominuj�cej, jej pracownicy oraz osoby współpracuj�ce z 
jednostk� dominuj�c� wskazane przez Zarz�d b�d� uczestniczy� w programie motywacyjnym, w 
ramach którego przez okres kolejnych trzech lat (2007-2009) mog� nabywa� akcje serii H, po 
spełnieniu okre�lonych warunków. 

Program motywacyjny jest rozliczny według zasadach wynikaj�cych MSSF „Płatno�ci w formie akcji 
własnych”. Warto�� godziwa opcji została okre�lona na dzie� rozpocz�cia programu.  

Warto�� godziwa opcji przypadaj�ca na dany okres obci��a koszty wynagrodze� danego okresu i 
odnoszona jest drugostronnie w zyski zatrzymane.  

Akcje b�d�ce w posiadaniu subemitenta, które na dzie� bilansowy nie zostały obj�te w ramach 
programu motywacyjnego pomniejszaj� zarejestrowany kapitał podstawowy.  

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

Wyra�one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si� w sprawozdaniu finansowym na 
dzie� ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:  
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- kupna lub sprzeda�y walut stosowanych przez bank, którego usług korzysta Grupa - w przypadku 
operacji sprzeda�y lub kupna walut oraz operacji zapłaty nale�no�ci lub zobowi�za�,  
- �rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie� chyba, �e w 
zgłoszeniu celnym lub w innym wi���cym jednostk� dokumencie ustalony został inny kurs – w 
przypadku pozostałych operacji.  
 
Pozycje aktywów i zobowi�za� wyra�one walutach obcych wycenia si� na dzie� bilansowy według 
kursu �redniego publikowanego na dzie� bilansowy przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty. 
Ró�nice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia transakcji wyra�onych w walutach obcych, jak 
równie� powstałe z wyceny bilansowej pozycji aktywów zobowi�za� wyra�onych w walutach obcych 
dotycz�cych działalno�ci podstawowej Grupy odnosi si� w koszty i przychody finansowe. 
 
Leasing. 

Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenosz� zasadniczo całe 
potencjalne korzy�ci oraz ryzyko wynikaj�ce z u�ytkowania przedmiotu leasingu na leasingobiorc�. 
Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu s� traktowane jako leasing operacyjny.  

Aktywa u�ytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego s� traktowane jak aktywa Grupy i s� 
wyceniane w warto�ci godziwej w momencie ich nabycia, nie wy�szej jednak ni� warto�� bie��ca 
minimalnych opłat leasingowych. Powstaj�ce z tego tytułu zobowi�zanie wobec leasingodawcy jest 
prezentowane w bilansie w pozycji pozostałych zobowi�za� finansowych. Płatno�ci leasingowe s� 
dzielone na cz��� odsetkow� oraz cz��� kapitałow�, tak, by stopa odsetek od pozostaj�cego 
zobowi�zania była wielko�ci� stał�. Koszty odsetkowe s� odnoszone do rachunku zysków i strat jako 
koszty finansowe.  

Płatno�ci z tytułu leasingu operacyjnego s� odnoszone w rachunek zysków i strat przy zastosowaniu 
metody liniowej w okresie wynikaj�cym z umowy leasingu. Korzy�ci otrzymane i nale�ne jako zach�ta 
do zawarcia umowy leasingu operacyjnego odnoszone s� w rachunek zysków i strat przy 
zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikaj�cym z umowy leasingu.  

Utrata warto�ci. 

Na ka�dy dzie� bilansowy Grupa dokonuje przegl�du warto�ci bilansowej składników maj�tku 
trwałego w celu stwierdzenia, czy nie wyst�puj� przesłanki wskazuj�ce na mo�liwo�� utraty ich 
warto�ci. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest warto�� 
odzyskiwana danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W 
sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pieni��nych, które s� w znacznym stopniu 
niezale�nymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, analiz� przeprowadza si� dla grupy 
aktywów generuj�cych przepływy pieni��ne, do której nale�y dany składnik aktywów. Warto�� 
odzyskiwana ustalana jest jako kwota wy�sza z dwóch warto�ci, mianowicie: warto�ci godziwej 
pomniejszonej o koszty sprzeda�y lub warto�ci u�ytkowej, która odpowiada warto�ci bie��cej 
szacunku przyszłych przepływów pieni��nych zdyskontowanych przy u�yciu stopy dyskonta 
uwzgl�dniaj�cej aktualn� rynkow� warto�� pieni�dza w czasie oraz ryzyko specyficzne, je�li 
wyst�puje, dla danego aktywa.  

Je�eli warto�� odzyskiwana jest ni�sza od warto�ci ksi�gowej netto składnika aktywów lub ich grupy, 
warto�� ksi�gowa jest pomniejszana do warto�ci odzyskiwanej. Strata z tego tytułu jest ujmowana 
jako koszt w okresie, w którym nast�piła utrata warto�ci.  

Testy na utrat� warto�ci przeprowadza si� corocznie dla warto�ci firmy oraz warto�ci niematerialnych 
w procesie wytworzenia.  

 W sytuacji odwrócenia utraty warto�ci, warto�� netto składnika aktywów zwi�kszana jest do nowej 
oszacowanej warto�ci odzyskiwanej, nie wy�szej jednak od warto�ci netto tego składnika aktywów 
jaka byłaby ustalona, gdyby utrata warto�ci nie została rozpoznana w poprzednich okresach. 
Odwrócenie utraty warto�ci ujmowane jest jako korekta kosztów okresu w którym ustały przesłanki 
powoduj�ce trwał� utrat� warto�ci. Odpisy dotycz�ce warto�ci firmy nie podlegaj� odwróceniu.  
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Przychody  

Przychody ze sprzeda�y ujmowane s� w warto�ci godziwej zapłat otrzymanych lub nale�nych 
reprezentuj� nale�no�ci za produkty, towary usługi dostarczone ramach normalnej działalno�ci 
gospodarczej, po pomniejszeniu rabaty, VAT i inne podatki zwi�zane ze sprzeda��.  

Przychody ze sprzeda�y z odroczonym terminem płatno�ci ujmowane s� w kwocie pomniejszonej 
o dyskonto.  

Sprzeda� produktów i towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania 
odbiorcy znacz�cego ryzyka zwi�zanego z dostaw�.  
Przychody z tytułu �wiadczonych usług rozpoznawane s� na podstawie stopnia zaawansowania. Je�li 
wyniku danej usługi nie mo�na wiarygodnie okre�li�, wówczas przychody uzyskiwane z tego tytułu 
ujmowane s� tylko do wysoko�ci poniesionych kosztów, które Grupa spodziewa si� odzyska�. Je�eli 
cena sprzeda�y danej usługi obejmuje identyfikowaln� warto�� usług serwisowych jakie b�d� 
wykonane w przyszło�ci, kwota tej cz��ci przychodów podlega odroczeniu i ujmowana jest w 
rachunku zysków i strat w okresach kiedy przedmiotowy zakres usług jest wykonywany.  

Przychody z tytułu odsetek ujmowane s� narastaj�co, w odniesieniu do głównej kwoty nale�nej, 
zgodnie z metod� efektywnej stopy procentowej.  

Przychody z tytułu dywidend s� ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo 
akcjonariuszy do otrzymania płatno�ci.  

Koszty finansowania zewn�trznego.  

Koszty finansowania zewn�trznego odnoszone s� w koszty finansowe, w momencie ich poniesienia.  

Opodatkowanie.  

Bie��ce obci��enie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 
opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa ró�ni si� od ksi�gowego zysku 
(straty) netto w zwi�zku z wył�czeniem przychodów podlegaj�cych opodatkowaniu kosztów nie 
stanowi�cych kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie 
b�d� podlegały opodatkowaniu. Obci��enia podatkowe s� wyliczane w oparciu o stawki podatkowe 
obowi�zuj�ce w danym roku obrotowym.  

Podatek odroczony jest wyliczany metod� bilansow�, jako podatek podlegaj�cy zapłaceniu lub 
zwrotowi w przyszło�ci w oparciu ró�nice pomi�dzy warto�ciami bilansowymi aktywów pasywów, 
odpowiadaj�cymi im warto�ciami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy 
opodatkowania.  

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich ró�nic przej�ciowych 
podlegaj�cych opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest 
rozpoznawany do wysoko�ci w jakiej jest prawdopodobne, �e b�dzie mo�na pomniejszy� przyszłe 
zyski podatkowe rozpoznane ujemne ró�nice przej�ciowe oraz straty podatkowe b�d� ulgi podatkowe 
jakie Grupa mo�e wykorzysta�. 

Warto�� składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na ka�dy dzie� 
bilansowy, w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie b�d� wystarczaj�ce dla 
realizacji składnika aktywów lub jego cz��ci, nast�puje jego odpis.  

Podatek odroczony jest wyliczany przy u�yciu stawek podatkowych, które b�d� obowi�zywa� w 
momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowi�zanie stanie si� wymagalne. 
Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on 
pozycji uj�tych bezpo�rednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest 
równie� rozliczany bezpo�rednio w kapitały własne. W bilansie podatek dochodowy wykazywany jest 
po dokonaniu kompensaty w zakresie w jakim wynika ze zobowi�zania jakie płatne jest do tego 
samego urz�du podatkowego.  
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NOTA 2 
 
2.1 WARTO�CI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
 
Warto�ci niematerialne i prawne 31.12.2007 31.12.2006 
a) koszty zako�czonych prac rozwojowych 3 117  4 354  
b) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne 183 0 
c) inne warto�ci niematerialne i prawne 319 426 
Warto�ci niematerialne i prawne, razem 3 619 4 781 
 
Prace rozwojowe ujmowane s� w aktywach oraz amortyzowane. 
Prace rozwojowe zako�czone to poszczególne projekty zwi�zane z  projektami hospitality, retail oraz 
ERP. 
Warto�ci niematerialne nie były obj�te odpisami z tytułu utraty warto�ci. 
 
2.2 ZMIANY WARTO�CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA 31.12.2007. 
 

Lp. Tytuł 

Koszty 
zako	czonych 

prac 
rozwojowych 

Koncesje, 
licencje 

Inne warto�ci 
niematerialne 

i prawne 

Zaliczki na 
warto�ci 

niematerialne 
i prawne 

Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Warto�
 brutto 
warto�ci 
niematerialnych i 
prawnych na 
pocz�tek okresu 7 569 0 1 045 0 8 614 

2. Zwi�kszenia 0 340 51 0 391 
  - Zakupy 0 340 51 0 391 

3. Zmniejszenia 0 0 0 0 0 
  - Sprzeda� 0 0 0 0 0 

4. 

Warto�
 brutto 
warto�ci 
niematerialnych i 
prawnych na 
koniec okresu 7 569 340 1 096 0 9 004 

5. 

Skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na 
pocz�tek okresu 3 214 0 563 0 3 778 

6. Zwi�kszenia 1 238 157 213 0 1 608 

  
- amortyzacja za 
okres 1 238 157 213 0 1 608 

7. Zmniejszenia 0 0 0 0 0 
  - Sprzeda� 0 0 0 0 0 

8. 

Skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na 
koniec okresu 4 452 157 776 0 5 385 



 
 
 
 

Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepsz� 
 

Grupa Kapitałowa  
LSI Software  

9. 

Odpisy z tytułu 
trwałej utraty 
warto�ci na 
pocz�tek okresu 0 0 0 0 0 

10. Zwi�kszenia 0 0 0 0 0 
11. Zmniejszenia 0 0 0 0 0 

12. 

Odpisy z tytułu 
trwałej utraty 
warto�ci na 
pocz�tek okresu 0 0 0 0 0 

13. 

Warto�
 netto 
warto�ci 
niematerialnych i 
prawnych na 
koniec okresu 3 117  183 319 0 3 619 

 
 
 
 
NOTA 3 
 
3.1 �RODKI TRWAŁE 
 
�rodki trwałe 31.12.2007 31.12.2006 
a) �rodki trwałe, w tym: 1 713 770 
    - grunty (w tym prawo wieczystego u�ytkowania gruntów) 17 0 
    - budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 168 0 
    - urz�dzenia techniczne i maszyny 313 107 
    - �rodki transportu 1 209 652 
    - inne �rodki trwałe 6 11 
b) �rodki trwałe w budowie 4 879 0 
c) zaliczki na �rodki trwałe w budowie 0 0 
�rodki  trwałe razem 6 592 770 
 
�rodki trwałe w budowie obejmuj� zakupiony budynek na siedzib� Spółki LSI Software i na 
31.12.2007 był w trakcie adaptacji i remontu. 
�rodki trwałe nie były obj�te odpisami z tytułu utraty warto�ci. 
 
 
 
3.2 ZMIANY �RODKÓW TRWAŁYCH NA DZIE� 31.12.2007 R. 
 

Lp. Tytuł 

grunty 
 (w tym 
prawo 
wiecz. 

u�ytkow. 
gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

in�. 
l�dowej i 
wodnej 

urz�dzenia 
techniczne 
i maszyny 

�rodki 
transportu 

Inne �rodki 
trwałe Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Warto�
 

brutto 
�rodków 
trwałych na 17 130 492 797 154 1 589 
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pocz�tek 
okresu 

2. Zwi�kszenia 0 47 302 944 0 1 293 
  - Zakupy 0 47 302  944 0 1 293 

3. Zmniejszenia 0 0 6 0 0 6 
  - Sprzeda� 0 0 0 0 0 0 

4. Warto�
 
brutto 
�rodków 
trwałych na 
koniec okresu 17 177 787 1 741 154 2 875 

5. Skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) 
na pocz�tek 
okresu 0 5 385 212 143 746 

6. Zwi�kszenia 0 3 96 319 5 424 
  - Amortyzacja 

za okres 0 3 96 319 5 424 
7. Zmniejszenia 0 0 6 0 0 6  
  - Sprzeda� 0 0 0 0 0 0 

8. Skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) 
na koniec 
okresu 0 8 475 531 149 1 163 

9. Odpisy z 
tytułu trwałej 
utraty 
warto�ci na 
pocz�tek 
okresu 0 0 0 0 0 0 

10. Zwi�kszenia 0 0 0 0 0 0 
11. Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 
12. Odpisy z 

tytułu trwałej 
utraty 
warto�ci na 
koniec okresu 0 0 0 0 0 0 

13. Warto�
 netto 
�rodków 
trwałych na 
koniec okresu 17 168 313 1 209 6 1 713 

 
 
 
1. Spółka Softech posiada nieamortyzowane �rodki trwałe u�ywane na podstawie  umów najmu, 

dzier�awy itp. w tym z tytułu umów leasingu o warto�ci 387 tys. PLN (lokal i �rodek transportu). 
 
2. Na dzie� bilansowy nie wyst�puj�  zobowi�zania wobec bud�etu pa�stwa lub gminy z  tytułu 

uzyskania  prawa własno�ci budynków i budowli 
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NOTA 4 
 
4.1 WARTO�� FIRMY I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZADKOWANYCH 
 
Warto�� firmy dotyczy przej�cia 100% udziałów firmy Softech Sp. z o.o. w lutym 2007 i b�dzie miała 
odzwierciedlenie na 31.12.2007 w kwocie 4 430 tys. (PLN).   

Cała warto�� wynika z konsolidacji jednostki a wycenia si� pocz�tkowo według ich warto�ci godziwej 
na dzie� przej�cia. Nadwy�k� kosztu przej�cia nad warto�ci� godziw� udziału Grupy w mo�liwych do 
zidentyfikowania przej�tych aktywach netto ujmuje si� jako warto�� firmy. Warto�� firmy nie podlega 
amortyzacji, ale jest poddawana corocznie testowi na utrat� warto�ci.  

Udziały w jednostkach podporz�dkowanych dotycz� nieobj�tej konsolidacj� na 31.12.2007 
nowopowstałej spółki Horeca Online Sp. z o.o. ze wzgl�du na niewielk� istotno��. 
 
NOTA 5 
 
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY 
 
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

31.12.2007 31.12.2006 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
pocz�tek okresu, w tym: 45 43 
a) odniesionych na wynik finansowy 45 43 

 - odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci 10 19 
 - wynagrodzenia niewypłacone 20 17 
 - niezapłacone składki ZUS 9 8 
 - rezerwa na przyszłe zobowi�zania 6 0 
b) odniesionych na kapitał własny 0 0 
c) odniesionych na warto�� firmy 0 0 
2. Zwi�kszenia 101 45 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi 
ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 101 45 
-powstanie ró�nic przej�ciowych 101 45 
         odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci 12 10 
         wynagrodzenia niewypłacone 64 20 
         nie zapłacone składki ZUS 23 9 
         rezerwa na przyszłe zobowi�zania 2 6 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku ze strat� 
podatkow� 0 0 
c) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami 
przej�ciowymi 0 0 
d) odniesione na kapitał własny w zwi�zku ze strat� podatkow� 0 0 

e) odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z 
ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi  0 0 
3. Zmniejszenia 45 43 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi 
ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 45 43 
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-odwrócenia si� ró�nic przej�ciowych 45 43 
         odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci 10 19 
         wynagrodzenia niewypłacone 20 17 
         nie zapłacone składki ZUS 9 8 
        rezerwa na przyszłe zobowi�zania 6 0 
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku ze strat� 
podatkow� 0 0 
c) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami 
przej�ciowymi  0 0 
d) odniesione na kapitał własny w zwi�zku ze strat� podatkow� 0 0 

e) odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z 
ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi 0 0 

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu, razem, w tym: 101 45 
a) odniesionych na wynik finansowy 101 45 
         odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci 12 10 
         wynagrodzenia niewypłacone 64 20 
         nie zapłacone składki ZUS 23 9 
         rezerwa na przyszłe zobowi�zania  2 6 
b) odniesionych na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy lub kapitał 
własny 0 0 
 
 
NOTA 6 
 
ZAPASY 
 
Zapasy wycenia si� wg zasad z Noty 1. 

 
Zapasy 31.12.2007 31.12.2006 
a) materiały  0  0 
b) półprodukty i produkty w toku, wyroby gotowe  0  0 
c) towary 1 487 67 
d) odpisy aktualizuj�ce 0 0 
Zapasy razem 1 487 67 
 
 
 
NOTA 7 
 
7.1 NALE�NO�CI HANDLOWE I POZOSTAŁE 
 
Nale�no�ci krótkoterminowe 31.12.2007 31.12.2006 
Nale�no�ci krótkoterminowe 2 610 1 215 
- z tytułu dostaw i usług, w tym: 2 553 1 152 
     dochodzone na drodze s�dowej 141 0 
- z tytułu podatków 27 3 
- inne 30 60 
Nale�no�ci krótkoterminowe netto razem 2 610 1 215 
c) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci 168 147 
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Nale�no�ci krótkoterminowe brutto razem 2 778 1 362 
 
W odniesieniu do ł�cznej warto�ci nale�no�ci, nale�no�ci sporne brutto na dzie� 31.12.2007 wynosz� 
168 tys. PLN, wszystkie zostały obj�te odpisem aktualizuj�cym. 
Nale�no�ci w walutach obcych przeliczonych na 31.12.2007 wynosz� 107 tys. PLN. 
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług nie s� oprocentowane i maj� zazwyczaj termin płatno�ci 14 dni. 
Warto�� godziwa nale�no�ci handlowych pozostałych nie ró�ni si� istotnie od ich warto�ci 
ksi�gowych wykazanych w bilansie.  

 
 
 
 
 
NOTA 8 
 
 
�RODKI PIENI��NE I ICH EKWIWALENTY ORAZ KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
 
�rodki pieni��ne 31.12.2007 31.12.2006 
�rodki pieni��ne i Ich ekwiwalenty   
    �rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach 267 55 
    inne �rodki pieni��ne  2 636  0 
    inne aktywa pieni��ne  0  0 
�rodki pieni��ne i Ich ekwiwalenty, razem 2 903 55 
 
�rodki pieni��ne w banku s� oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których 
wysoko�� uzale�niona jest od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty 
krótkoterminowe s� deponowane na ró�ne okresy w zale�no�ci od aktualnego zapotrzebowania na 
�rodki pieni��ne i s� oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Warto�� 
godziwa �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów jest równa ich warto�ci bilansowej. �rodki pieni��ne 
na 31.12.2007 roku w walutach obcych nie wyst�puj�. 

 
 
NOTA 9 
 
INNE AKTYWA OBROTOWE 
 
Inne aktywa obrotowe  31.12.2007 31.12.2006 
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jedn. powi�zanych 5 0 
Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe   
a) czynne rozliczenia mi�dzyokresowe 4 546 539 
    polisy, ubezpieczenia, prenumeraty 134 33 
    faktury zaliczkowe 1 0 
    koszty emisji 0 506 
    nakłady na prace rozwojowe 4 403 0 
    podatek od nieruchomo�ci 9 0 
b) pozostałe rozliczenia mi�dzyokresowe 0 0 
Inne aktywa obrotowe, razem 4 546 539 
 
Inne aktywa obrotowe obejmuj� wydatki zwi�zane z kosztami przyszłych okresów. W szczególno�ci 
s� to poniesione z góry opłaty za usługi oraz koszty niezako�czonych prac rozwojowych. Aktywa te 
rozliczane s� w koszty działalno�ci zgodnie z upływem czasu lub wielko�ci� �wiadcze� w zale�no�ci 
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od ich charakteru. Zako�czenie prac rozwojowych opisane w Nocie 1. 
 
 
NOTA 10 
 
KAPITAŁ WŁASNY 
 

Kapitał akcyjny Emitenta w dniu jego zało�enia  wynosił  600.000,00. złotych i dzielił si�  na 
600.000,00 akcji emisji serii A o warto�ci nominalnej  1.00  (jeden) złoty ka�da. Akcje serii A s� 
akcjami uprzywilejowanymi imiennymi pokrytymi w cało�ci w gotówce przez zało�ycieli spółki. 
Uprzywilejowanie  akcji  dotycz� prawa głosu, podziału maj�tku i wypłaty dywidendy. 

 
Stan i zmiany w kapitałach. 

   W miesi�cu  kwietniu  1999 roku  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod 
firm� LASER postanowiło podwy�szy�  kapitał akcyjny z kwoty 600.000,00 do kwoty 1.343.500,00 
tj. o kwot� 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 maj�tku i wypłaty 
dywidendy. 

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

Serii E – 235 975,00 

Serii F –   58 940,00 

Warto�� emisyjna akcji wyniosła 6,78 złotych za ka�d� akcj� . Akcje serii E i F to akcje 
uprzywilejowane co do: prawa głosu, podziału maj�tku 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 podwy�szenia 
kapitału zakładowego Spółki o kwot� nie wy�sz� ni� 300.000 zł w drodze emisji nie wi�cej ni� 
300.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H. Warunkowe podwy�szenie kapitału 
zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 par.2 p. 3 KSH w celu przyznania praw do 
obj�cia akcji przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych Emisji A (osobami uprawnionymi do 
obj�cia warrantów tej emisji, daj�cych prawo do dalszego obj�cia Akcji serii H s� osoby 
uczestnicz�ce we wprowadzonym w Spółce programie motywacyjnym). Obj�cie Akcji serii H mo�e 
nast�pi� nie pó�niej ni� do dnia 31.12.2009 r.  

 

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

    Warto�� emisyjna akcji wyniosła 1 zł za ka�d� akcj� z tym jednak zastrze�eniem, �e z puli Akcji 
serii G obejmowanych przez RFI Sp. z o.o. (128.621 szt. akcji) cz��� Akcji serii G obejmowana 
była po cenie emisyjnej wynosz�cej 3,00 zł (30.000 szt. akcji), a cz��� po cenie emisyjnej 1,00 
zł(98.621 szt. akcji) . Akcje serii G to akcje uprzywilejowane co do: prawa głosu, podziału maj�tku i 
wypłaty dywidendy. 

W uchwale z tego samego dnia nast�piła zmiana statutu firmy oraz zmiana nazwy z LASER 
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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 cało�ci uprzywilejowanie 
Akcji serii F. W stosunku do Akcji imiennych Serii A, Serii B, Serii C, Serii E zmieniono 
uprzywilejowanie w ten sposób, �e zniesiono ich dotychczasowe uprzywilejowanie co do wypłaty 
dywidendy oraz co do podziału maj�tku w przypadku likwidacji Spółki. 

    
     Na podstawie uchwały nr 27/2006 (Rep. A nr 3906/06) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki podj�ło uchwał� w sprawie podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki o kwot� nie ni�sz� 
ni� 600.000 zł i nie wy�sz� ni� 1.000.000 zł, w drodze publicznej emisji nie mniej ni� 600.000 i nie 
wi�cej ni� 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.  
     Rejestracja zmian Statutu Spółki wprowadzonych na mocy uchwał podj�tych na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 11.09.2006 r. w powy�szym zakresie      
nast�piła w dniu 26.01.2007 r. na mocy postanowienia S�du Rejonowego dla Łodzi - �ródmie�cia 
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS. Wyemitowano 1.000.000 akcji serii I. 
Dodatkowo 260.000 akcji zwykłych na okaziciela było obj�tych przedmiotem sprzeda�y, w tym: 
6.000 akcji serii D; 31.379 akcji serii F; 222.621 akcji serii G 

 
Zniesiono równie� uprzywilejowanie dla akcji serii C2, C3, C4 oraz serii E. 
 
 
Opis uprzywilejowania akcji: 
 

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

Opis akcji: 
 

 
Stan na dzie	 31.12.2007 roku:  

   
liczba 
akcji udział % 

Pozostali akcjonariusze   1 255 000 40,92% 
Grzegorz Siewiera   1 087 000 35,44% 
Paweł Tarnowski   302 680 9,87% 
Regionalne Fundusze Inwestycyjne Sp. z o.o. 263 536 8,59% 
Paweł Podgórny   104 815 3,42% 
Tomasz Wili�ski   43 500 1,42% 
Ewa Tarnowska   10 505 0,34% 
   3 067 036 100,00% 

 
 
 
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� liczona jest poprzez dzielenie kapitału własnego przez ilo�� akcji 

według stanu na dzie� bilansowy. 
 
31.12.2007 r. : warto�� ksi�gowa 16 457 tys. / liczba akcji 3 067 036 = 5,37 
 
31.12.2006 r. : warto�� ksi�gowa   4 496 tys./ liczba akcji 2 067 036 = 2,18 
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY (struktura)             
 warto�� 
nominalna 
jednej 
akcji  
zł/akcj� 

warto�� 
emisyjna 
jednej akcji  
zł/akcj� 

 seria/ 
emisja 

rodzaj akcji rodzaj 
uprzywilejowania 
akcji 

 rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

liczba 
akcji    (w 
szt.) 

 warto�� 
serii/emisji 
wg warto�ci 
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 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   

nie w
yst�puje 

1 000 000 1000 gotówka 02.03.2007 01.01.2007 

           3 067 036 3 067       
Liczba akcji razem  3 067 036         
Kapitał akcyjny razem  3 067 036         
Warto�
 nominalna jednej akcji 1,00               



 
 
 
 

Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepsz� 

Grupa Kapitałowa  
LSI Software  

 

 
 
NOTA 11 
 

KAPITAŁ ZAPASOWY 31.12.2007 31.12.2006 

a) ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 10 000 0 
b) utworzony ustawowo  1 886 1 752 
c) utworzony zgodnie ze statutem/umow�, ponad wymagan� 
ustawowo (minimaln�) warto��  0  0 
d) zyski zatrzymane 0 39 
e) zyski bie��cego okresu 1 504 638 
kapitał zapasowy razem 13 390  2 429 
 
Zyski zatrzymane z lat poprzednich obejmuj� w cało�ci zyski zatrzymane w Spółce decyzj� jej 
akcjonariuszy oraz skutki implementacji MSSF oraz uj�cia opcji mened�erskich.  

Kapitał mniejszo�ci nie wyst�puje. LSI Software S.A. posiada 100% udziałów. 
 
NOTA 12 
 
KREDYTY i PO�YCZKI BANKOWE 
 
Zobowi�zania długoterminowe z 
tytułu kredytów i po�yczek 31.12.2007 31.12.2006 
a) nazwa (firma) jednostki, ze 
wskazaniem formy prawnej Raiffeisen Bank Polska S.A.  
b) siedziba Warszawa, ul. Pi�kna 20  
c) kwota kredytu/po�yczki według 
umowy 

4 046 
CRD/25851/07 0 

 - w walucie     
 - po przeliczeniu na PLN 4 046 0 
d) kwota kredytu/po�yczki pozostała 
do spłaty 3 933 0 
 - w walucie     
 - po przeliczeniu na PLN 3 933 0 

e) warunki oprocentowania WIBOR + mar�a Banku w wysoko�ci 
1,25 p.p.   

f) termin spłaty 31.08.2017  

g) zabezpieczenia 

pełnomocnictwo do rachunków 
bankowych, hipoteka zwykła i kaucyjna 

na nieruchomo�ci  
 
 
Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu 
kredytów i po�yczek 31.12.2007 31.12.2006 
a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem 
formy prawnej Raiffeisen Bank Polska S.A. 
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b) siedziba Warszawa, ul. Pi�kna 20 

c) kwota kredytu/po�yczki według umowy 
454 

CRD/25851/07 
0 
 

 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 454 0 
d) kwota kredytu/po�yczki pozostała do 
spłaty 454 0 
 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 454 0 
e) warunki oprocentowania WIBOR + mar�a Banku w wysoko�ci 1,25 p.p.  
f) termin spłaty 31.08.2017 

g) zabezpieczenia 
pełnomocnictwo do rachunków bankowych, hipoteka 

zwykła i kaucyjna na nieruchomo�ci 
 
Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu 
kredytów i po�yczek 31.12.2007 31.12.2006 
a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem 
formy prawnej Raiffeisen Bank Polska S.A. 
b) siedziba Warszawa, ul. Pi�kna 20 

c) kwota kredytu/po�yczki według umowy 

400 540 
 CRD/22005/06 i 
CRD/23452/06 

 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 400 540 
d) kwota kredytu/po�yczki pozostała do 
spłaty 0 400 
 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 0 400 
e) warunki oprocentowania WIBOR + mar�a Banku w wysoko�ci 3 p.p.  
f) termin spłaty 31.05.2007 

g) zabezpieczenia 
 - pełnomocnictwo do rachunków bankowych 

- cesja z wybranymi klientami 
 
Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu 
kredytów i po�yczek 31.12.2007 31.12.2006 
a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem 
formy prawnej Raiffeisen Bank Polska S.A. 
b) siedziba Warszawa, ul. Pi�kna 20 

c) kwota kredytu/po�yczki według umowy 242 
260 

CRD/22005/06 
 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 242 260 
d) kwota kredytu/po�yczki pozostała do 
spłaty 0 242 
 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 0 242 
e) warunki oprocentowania WIBOR + mar�a Banku w wysoko�ci 3 p.p.  
f) termin spłaty 06.06.2007 
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g) zabezpieczenia 
- pełnomocnictwo do rachunków bankowych 

- cesja z wybranymi klientami 

h) inne Kredyt obrotowy w rachunku bie��cym 
 
 
Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu 
kredytów i po�yczek 31.12.2007 31.12.2006 
a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem 
formy prawnej Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
b) siedziba Warszawa, ul. Grzybowska 53/57 
c) kwota kredytu/po�yczki według umowy 0 189 
 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 0 189 
d) kwota kredytu/po�yczki pozostała do 
spłaty 0 0 
 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 0 0 
e) warunki oprocentowania WIBOR + mar�a Banku w wysoko�ci 3 p.p.  
f) termin spłaty 31.05.2007 

g) zabezpieczenia 

- weksel własny in blanco  
- pełnomocnictwo do działania na rachunkach bie��cych 

firmy  
- cesja wierzytelno�ci z Umowy zawartej z firm� Sfinks 

Polska S.A. z siedzib� w Łodzi 

h) inne Kredyt obrotowy w rachunku bie��cym 
 
Dla Softech Sp. z o.o. – kredyt w rachunku 
 
Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu 
kredytów i po�yczek 31.12.2007 31.12.2006 
a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem 
formy prawnej Nordea Bank Polska S.A. 
b) siedziba Gdynia, ul. Kielecka 2 

c) kwota kredytu/po�yczki według umowy  

50 
FKR-PLN-OINT1-07-

000029 
0 
 

 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 50 0 
d) kwota kredytu/po�yczki pozostała do 
spłaty 0 0 
 - w walucie    
 - po przeliczeniu na PLN 0 0 
e) warunki oprocentowania Stopa bazowa Banku + mar�a Banku w wysoko�ci   
f) termin spłaty 29.10.2008 

g) zabezpieczenia 
Por�czenie LSI Software S.A. + o�wiadczenie o poddaniu 

si� egzekucji 
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NOTA 13 
 
REZERWY NA ZOBOWI�ZANIA 
 

rezerwy na zobowi�zania długoterminowe 31.12.2007 31.12.2006 

Na �wiadczenia emerytalne 1 1 
Na zobowi�zania 0 0 
Stan na koniec okresu 1 1 
 
 

rezerwy na zobowi�zania krótkoterminowe 31.12.2007 31.12.2006 

Na �wiadczenia emerytalne 0 0 
Koszty roku poprzedniego 3 40 
Badanie bilansu 10 13 
Stan na koniec okresu 13 53 
 
 
NOTA 14 
 
ZOBOWI�ZANIA DŁUGOTERMINOWE 
 
Zobowi�zania długoterminowe 31.12.2007 31.12.2006 
a) wobec podmiotów powi�zanych  0 0  
b) wobec pozostałych podmiotów 629 377 
 - umowy leasingu finansowego 611 320 
 - rozliczenia mi�dzyokresowe 18 33 
 - Implementacja MSSF i konsolidacja 0  24 
Zobowi�zania długoterminowe razem 629 377 
 
Dotacje otrzymane na finansowanie aktywów trwałych dotycz� sprz�tu informatycznego na 
potrzeby sieci firmowej. 
 
 
NOTA 15 
 
ZOBOWI�ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
 
Zobowi�zania krótkoterminowe 31.12.2007 31.12.2006 
a) wobec podmiotów powi�zanych  0 0 
b) wobec pozostałych jednostek 5 309 1 880 
 - handlowe z tytułu dostaw i usług 996 1 118 
 - z tytułu podatków, ceł i innych �wiadcze� 689 136 
 - z tytułu wynagrodze� 244 102 
 - leasing 722 267 
 - rozrachunki z udziałowcami z tytułu podwy�szenia kapitału 2 500 0 
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 - pozostałe  137 249 
 - fundusze specjalne ZF�S 19  7 
Zobowi�zania krótkoterminowe 5 309 1 880 
 
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług nie s� oprocentowane i maj� zazwyczaj termin płatno�ci 
mieszcz�cy si� w okresie od 14 do 30 dni. Umowy leasingu dotycz� �rodków transportu, sprz�tu 
komputerowego, audiowizualnego i biurowego i s� zawierane na maksymalnie 5 lat oraz nie 
zawieraj� innych zobowi�za� oprócz normalnych warunków spłat. Grupa jako leasingobiorca 
posiada zarówno umowy leasingu finansowego jak i operacyjnego o stosunkowo niewielkich 
kwotach. Grupa nie jest leasingodawc�. 

 
 
NOTA 16 
 
Spółka LSI Software S.A. nie posiada nale�no�ci ani zobowi�za� warunkowych od jednostek 
powi�zanych w okresach obj�tych sprawozdaniem, ani od pozostałych jednostek. 
 
Spółka LSI Software S.A. por�czyła za spółk� zale�n� Softech Sp. z o.o. wykonania zobowi�zania 
kredytowego na rzecz Nordea Bank Polska. Umowa dotyczy udzielenia kredytu krótkoterminowego 
nr FKR-PLN-OINT1-07-000029 w rachunku bie��cym w kwocie 50 tys. zł do 29-10-2008 roku. 
 
 
 
NOTA 17 
 
17.1. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKTÓW (struktura rzeczowa - rodzaje 
działalno�ci) 
 
 Przychody netto ze sprzeda�y produktów (struktura 
rzeczowa - rodzaje działalno�ci) 31.12.2007 31.12.2006 

przychody ze sprzeda�y produktów - oprogramowanie 3 013 1 173 
w  tym: od jednostek powi�zanych 0  0 
przychody ze sprzeda�y usług 4 658 3 272 
w  tym: od jednostek powi�zanych 10   0 
Przychody netto ze sprzeda�y produktów, razem 7 672 4 445 
w  tym: od jednostek powi�zanych 10 0 
 
 
 
17.2. Przychody netto ze sprzeda�y produktów (struktura terytorialna) 
 
 Przychody netto ze sprzeda�y produktów (struktura 
terytorialna) 31.12.2007 31.12.2006 
Kraj 7 608 4 445 
 - w tym: od jednostek powi�zanych 10   0 
Eksport, wewn�trzwspólnotowa dostawa  64  0 
 - w tym: od jednostek powi�zanych  0  0 
Przychody netto ze sprzeda�y produktów, razem 7 672 4 445 
 - w  tym: od jednostek powi�zanych 10  0 
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Zdaniem Zarz�du jednostki dominuj�cej, pomimo mo�liwo�ci wydzielenia w przychodach ze 
sprzeda�y ró�nych linii produktowych - rodzaj procesów produkcyjnych i �wiadczenia usług s� ze 
sob� �ci�le powi�zane i charakteryzuj� si� podobnym ryzykiem i poziomem zwrotu poniesionych 
nakładów inwestycyjnych. Nie wyst�puj� te� transakcje pomi�dzy poszczególnymi liniami 
produktów. W konsekwencji, oceniaj�c mo�liwo�� wiarygodnego zastosowania podziału 
działalno�ci Grupy na segmenty działalno�ci, Zarz�d uznał, i� cała działalno�� Grupy mie�ci si� w 
segmencie usług informatycznych i w zwi�zku z tym nie s� wyodr�bniane segmenty. Jedyny 
podział to podział na produkty hospitality, retail, ERP i wszystkie pozostałe. 
 
 
NOTA 18 
 
18.1. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWARÓW I MATERIAŁÓW (struktura rzeczowa 
- rodzaje działalno�ci) 
 

Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów 
(struktura rzeczowa - rodzaje działalno�ci) 31.12.2007 31.12.2006 
 przychody ze sprzeda�y towarów 4 917 2 120 
  w tym: od jednostek powi�zanych 27  0 
 przychody ze sprzeda�y materiałów 0 0 
  w tym: od jednostek powi�zanych  0  0 
Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów, razem 4 917 2 120 

  w tym: od jednostek powi�zanych 27 0 
 
 
 
18.2. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów (struktura terytorialna) 
 
Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów 
(struktura terytorialna) 31.12.2007 31.12.2006 
Kraj 4 916 2 120 
  w tym: od jednostek powi�zanych 27  0 
Eksport 1  0 
  w tym: od jednostek powi�zanych 1   0 
Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów, razem 4 917 2 120 

  w tym: od jednostek powi�zanych 27 0 
 
 
Sprzeda� towarów to najcz��ciej ł�czone kompleksowe zaopatrzenie kontrahentów w pełne i 
spójne rozwi�zania systemowe – oprogramowanie i pełna infrastruktura informatyczna. 
 
 
NOTA 19 
 
KOSZTY DZIAŁALNO�CI OPERACYJNEJ 
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Koszty według rodzaju : 31.12.2007 31.12.2006 
 - amortyzacja  1 961 1 279 
 - zu�ycie materiałów i energii 515 290 
 - usługi obce 3 029 717 
 - podatki i opłaty 255 117 
 - wynagrodzenia 4 045 1 061 
 - ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia 667 184 
 - pozostałe koszty rodzajowe  872 240 
Koszty według rodzaju, razem 11 345 3 887 
 
 
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze	 
mi�dzyokresowych (4 304) (22) 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
(wielko�
 ujemna) 0 0 
Koszty sprzeda�y (wielko�
 ujemna) (515) (124) 
Koszty ogólnego zarz�du (wielko�
 ujemna) (2 814) (1 081) 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 712 2 630 
 
Amortyzacja rzeczowych składników maj�tku trwałego i odpisy aktualizuj�ce  - według zasad 
przedstawionych w Nocie 1. Odwrócenie odpisów nast�puje w momencie sprzeda�y zapasów 
obj�tych odpisem lub ustania okoliczno�ci dla których dokonano przedmiotowego odpisu 
aktualizuj�cego. Koszty odpisów aktualizuj�cych zapasy jak ich odwrócenie ujmowane s� w 
rachunku zysków i strat jako element kosztu własnego.  
 

Koszty wynagrodze� obejmuj� wynagrodzenia płatne zgodnie z warunkami zawartych umów o 
prac� z poszczególnymi pracownikami. Koszty wynagrodze� obejmuj� tak�e wynagrodzenia 
premiowe, wynagrodzenia z tytułu urlopów. Koszty ubezpiecze� społecznych jednostek grupy 
obejmuj� �wiadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, składki na 
Fundusz Gwarantowanych �wiadcze� oraz Fundusz Pracy.  

Koszty �wiadcze� emerytalnych obejmuj� odprawy emerytalne wypłacone pracownikom zgodnie z 
przepisami prawa pracy. �wiadczenia długoterminowe szacowane s� na podstawie metod 
aktuarialnych. W prezentowanych okresach Grupa nie wypłacała �wiadcze� z tego tytułu.  

Zakładowy Fundusz �wiadcze� Socjalnych (ZF�S). Odpisy na powy�szy fundusz obci��aj� koszty 
działalno�ci Grupy i powoduj� konieczno�� zablokowania �rodków funduszu na wydzielonym 
rachunku bankowym.  

Inne �wiadczenia na rzecz pracowników obejmuj� szkolenia zwi�zane z podnoszeniem 
kwalifikacji, opieki medycznej oraz inne �wiadczenie okre�lone przepisami prawa pracy. 
 
Koszty prac rozwojowych ujmowane s� jako składnik warto�ci niematerialnych po spełnieniu 
warunków. Amortyzacja kapitalizowanych kosztów prac rozwojowych odnoszona jest w koszty 
ogólnego zarz�du. Koszty poniesione na etapie prac badawczych oraz nakłady nie spełniaj�ce 
warunków do uj�cia ich w aktywach obci��aj� bezpo�rednio koszty działalno�ci Grupy i odnoszone 
s� w koszty ogólnego zarz�du.  
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NOTA 20 
 
POZOSTAŁE PRZYCHODY 
 
Przychody operacyjne 31.12.2007 31.12.2006 
Dotacje 16 16 
Rozwi�zanie rezerwy (z tytułu) 43 24 
    rozwi�zanie odpisu aktualizuj�cego na nale�no�ci 43 24 
Pozostałe, w tym:  52 59 
    sprzeda� wyposa�enia leasingu 0 21 
    nadwy�ka magazynowa 0 1 
    otrzymane odszkodowanie 17 9  
    spisane zobowi�zania 1  0 
    inne 34 27 
Przychody operacyjne, razem 111 98 
 
Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczane s� otrzymane dotacje, zyski tytułu sprzeda�y 
rzeczowych aktywów trwałych, otrzymane odszkodowania zwi�zane ze zwrotem kosztów 
s�dowych, nadpłaconych zobowi�za� podatkowych, za wyj�tkiem podatku dochodowego od osób 
prawnych oraz otrzymane odszkodowania z tytułu strat w maj�tku spółki, który obj�ty był 
ubezpieczeniem. Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczane s� tak�e odwrócenia 
odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci oraz zapasów i odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci 
składników maj�tku trwałego.  

 
 
NOTA 21 
 
POZOSTAŁE KOSZTY 
 
Koszty operacyjne 31.12.2007 31.12.2006 
Odpisy aktualizuj�ce aktywa niefinansowe 51 68 
Utworzone rezerwy (z tytułu) 10 13 
    badanie bilansu 10 13 
Pozostałe, w tym:  66  16 
    niedobór magazynowy 0 0 
    spisane nale�no�ci 7 2 
    koszty post�powania karnego, egzekucyjnego 10 3 
    naprawy samochodów, polisa samochodu - szkoda 19 9 
    inne 31 2 
Koszty operacyjne, razem 127 97 
 
Do pozostałych kosztów operacyjnych klasyfikowane s� koszty dotycz�ce działalno�ci operacyjnej 
Grupy, nie b�d�ce bezpo�rednio powi�zane z podstawowymi rodzajami kosztów działalno�ci 
operacyjnej. Kategoria ta obejmuje straty na sprzeda�y składników rzeczowego maj�tku trwałego, 
przekazane darowizny, tak w formie rzeczowej jak i pieni��nej na rzecz innych jednostek, w tym 
jednostek po�ytku publicznego, oraz koszty utworzonych odpisów aktualizuj�cych nale�no�ci oraz 
odpisów z tytułu trwałej utraty warto�ci. 
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NOTA 22 
 
PRZYCHODY FINANSOWE 
 
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach nie wyst�piły w okresach 
sprawozdawczych 
 
 
Przychody finansowe  31.12.2007 31.12.2006 
odsetki 120 0 
dodatnie ró�nice kursowe 1 0 
inne 16 0 
Przychody finansowe, razem 137 0 
 
Do przychodów finansowych zaliczane s� przychody z tytułu otrzymanych dywidend, odsetki od 
działalno�ci inwestycyjnej. Do działalno�ci finansowej zaliczane s� tak�e zyski z tytułu ró�nic 
kursowych.  

 
 
NOTA 23 
 
KOSZTY FINANSOWE 
 
Koszty finansowe 31.12.2007 31.12.2006 
odsetki od kredytów i po�yczek 21 54 
odsetki z tyt. leasingu (2006) i pozostałe odsetki 21 97 
ujemne ró�nice kursowe 79 2 
opłata prolongacyjna 0 3 
koszty leasingu 79 0 
pozostałe 0 0 
Koszy finansowe, razem 201 155 
 
 
Do kosztów finansowych klasyfikowane s� koszty z tytułu wykorzystywania zewn�trznych �ródeł 
finansowania, odsetki od kredytów, odsetki z tytułu umów leasingu finansowego jakich Grupa jest 
stron�. Do działalno�ci finansowej zaliczane s� tak�e straty z tytułu ró�nic kursowych.  

Grupa LSI Software S.A. w okresie sprawozdawczym nie zbywała �adnych aktywów finansowych i 
nie aktualizowała warto�ci zaliczanych do inwestycji. 
 
 
 
NOTA 24 
 
 
PODATEK DOCHODOWY BIE��CY 
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Lp Podatek dochodowy bie��cy 31.12.2007 31.12.2006 
1 Zysk (strata) brutto  1 888 857 

2 

Ró�nice pomi�dzy zyskiem (strat�) brutto a 
podstaw� opodatkowania podatkiem 
dochodowym      

a Koszty NKUP 1 109 692 
b Przychody nie podlegaj�ce opodatkowaniu 79 39 
c Zmniejszenie podstawy opodatkowania 607 437 

3 Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym 2 311 1 072 

4 Podatek dochodowy według stawki  19% z 
korektami MSSF 439 203 

5 Zwi�kszenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i 
obni�ki podatku 0 0 

6 Podatek dochodowy bie��cy 439 203 
a  wykazany w rachunku zysków i strat 383 219 

 
Bie��ce obci��enie podatkowe jest obliczane na podstawie obowi�zuj�cych przepisów 
podatkowych. Zastosowanie tych przepisów ró�nicuje zysk (strat�) podatkow� od ksi�gowego 
zysku (straty) netto, w zwi�zku z wył�czeniem przychodów nie podlegaj�cych opodatkowaniu i  
kosztów nie stanowi�cych kosztów uzyskania przychodów. Obci��enia podatkowe s� wyliczane w 
oparciu stawki podatkowe obowi�zuj�ce w danym roku obrotowym.  

Grupa podlega przepisom ogólnym zakresie podatku dochodowego. Grupa nie stanowi 
podatkowej grupy kapitałowej. W roku 2007 �adna spółka działaj�ca w ramach Grupy Kapitałowej 
nie prowadziła działalno�ci w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
 
 
NOTA 25 
 
Propozycja podziału zysku netto za okres 2007 roku: 
- zysk zostanie w cało�ci przeznaczony na powi�kszenie kapitału zapasowego. 
 
 
 
NOTA 26 
 
Ze wzgl�du, �e w u Emitenta obecnie nie zachodz� zdarzenia powoduj�ce rozwodnienie akcji, 
poziom rozwodnionego zysku na jedn� akcj� zwykł� b�dzie kształtował si� w taki sam sposób jak 
poziom zysku na jedn� akcj� zwykł�. 
 
 
 
 
Dodatkowe noty obja�niaj�ce 
 

 
1. Informacje o instrumentach finansowych 
 

Spółka Softech Sp. z o.o. zakupiła 500 szt. akcji LSI Software S.A. po 9,94. 
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2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególno�ci zobowi�zaniach 

warunkowych, w tym równie� udzielonych przez Emitenta gwarancjach i 
por�czeniach ( tak�e wekslowych), z wyodr�bnieniem udzielonych na rzecz 
jednostek powi�zanych. 
 
Por�czenia - zabezpieczenia na maj�tku zostały opisane w nocie nr 16. 
Inne pozycje pozabilansowe nie wyst�puj�. 

 
3. Dane dotycz�ce zobowi�za	 wobec bud�etu pa	stwa lub jednostek samorz�du 

terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własno�ci budynków i budowli 
 

Grupa LSI Software S.A. nie posiada zobowi�za� wobec bud�etu pa�stwa lub jednostek 
samorz�du terytorialnego z wymienionych tytułów. 
 

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalno�ci zaniechanej w danym 
okresie lub przewidzianej do zaniechania w nast�pnym okresie 

 
W okresie sprawozdawczym Grupa nie zaniechała �adnego rodzaju działalno�ci. 
 

5. Koszt wytworzenia �rodków trwałych w budowie, �rodków trwałych na własne 
potrzeby 
 
Grupa w okresie sprawozdawczym zacz�ła ponosi� koszty na �rodki trwałe w budowie 
na własne potrzeby. Wi�zało si� to z zakupem nieruchomo�ci, której celem było 
przeznaczenie na własn� siedzib� Emitenta oraz jej modernizacji i dostosowania do 
potrzeb. Na dzie� 31.12.2007 roku nakłady zamkn�ły si� kwot� 4 879 tys. zł. 

 
 

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbli�szych 12 
miesi�cy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe 
aktywa trwałe; odr�bnie nale�y wykaza
 poniesione i planowane nakłady na 
ochron� �rodowiska. 

 
Poniesione w 2007 nakłady inwestycyjne wyniosły 5 553 tys. na nabycie udziałów w 
Spółkach zale�nych oraz 1 683 tys. na niefinansowe aktywa trwałe. 
Planowane nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe to 1 550 tys. zł. 

 
 
7. Jednostki powi�zane. 

 
7.1 Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powi�zanymi, dotycz�cych 
przeniesienia praw i zobowi�za	 

 
               Spółka LSI Software S.A. posiada dwie jednostki powi�zane: 

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�ce jednostek powi�zanych 
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               W sprawozdaniu tym jest brana pod uwag� spółka Softech Sp. z o.o. 
 
 

8. Informacje o wspólnych przedsi�wzi�ciach, które nie podlegaj� konsolidacji 
 
Horeca Online Sp. z o.o. na dzie� bilansowy nie podlega konsolidacji ze wzgl�du na mał� 
istotno�� i proces tworzenia Spółki. 

 
 
9. Informacje o przeci�tnym zatrudnieniu w poszczególnych latach obrotowych z 

podziałem na grupy zawodowe. 
 
LSI Software S.A. 

Przeci�tne zatrudnienie Grupa zawodowa 
31.12.2006 31.12.2007 

Zarz�d 3 4 
Dział techniczny 3 0 
Dział handlowy 11 13 
Informatycy 23 19 
Dział wdro�e� 24 17 
Administracja 6 7 
O�rodek szkoleniowy 1 0 
SAP 1 1 
Sieci partnerskie 1 0 
Dział kontroli jako�ci 0 5 
Dział serwisu 0 15 
RAZEM 73 81 

 
 
Softech Sp. z o.o. 

Przeci�tne zatrudnienie Grupa zawodowa 
31.12.2006 31.12.2007 

Zarz�d 2 3 
Dział handlowy 0 3 
Serwis 0 6 
Informatycy 0 8 
Administracja 1 3 
RAZEM 3 23 

 
 
 
10. Informacje o ł�cznej warto�ci wypłaconych wynagrodze	 i nagród (w pieni�dzu i 

naturze) wypłaconych lub nale�nych odr�bnie dla osób zarz�dzaj�cych i 
nadzoruj�cych. 

 
 

Wysoko�
 wynagrodzenia w zł. Wynagrodzenie 
Zarz�du 31.12.2006 31.12.2007 

LSI Software S.A. 70 56 
Softech Sp. z o.o. 0 119 
RAZEM 70 175 
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Wynagrodzenie 

Rady Nadzorczej 31.12.2006 31.12.2007 

LSI Software S.A. 12 12 
RAZEM 12 12 

 
 
 

11. Informacje o warto�ci niespłaconych zaliczek, kredytów, po�yczek, gwarancji, 
por�cze	 lub innych umów zobowi�zuj�cych do �wiadcze	 na rzecz Emitenta 
jednostek od niego zale�nych, współzale�nych i z nim stowarzyszonych, z 
podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez 
Emitenta w przedsi�biorstwie Emitenta oraz oddzielenie w przedsi�biorstwach 
jednostek od niego zale�nych, współzale�nych i z nim stowarzyszonych osobom 
zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym, odr�bnie dla osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych 
oraz oddzielnie ich współmał�onkom, krewnym i powinowatym do drugiego 
stopnia, przysposobionym lub przysposabiaj�cym oraz innym osobom, z którymi 
s� one powi�zane osobi�cie, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych 
kwot 

 
Grupa Kapitałowa LSI Software S.A. nie udzieliła �adnych po�yczek, gwarancji, por�cze� 
osobom zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym oraz ich osobom bliskim. 
 
 

12. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, dotycz�cych lat ubiegłych, uj�tych w 
sprawozdaniu finansowym za bie��cy okres. 

 
Nie wyst�piły znacz�ce zdarzenia dotycz�ce lat ubiegłych, które miałyby wpływ na 
bie��ce sprawozdanie finansowe. 

 
 
13. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, jakie nast�piły po dniu bilansowym, a 

nieuwzgl�dnionych w sprawozdaniu finansowym. 
 

Po dniu bilansowym znacz�ce zdarzenia nie nast�piły. 
 
 
14. Informacje o relacjach mi�dzy prawnym poprzednikiem a Emitentem oraz o 

sposobie i zakresie przej�cia aktywów i pasywów 
 
Emitent nie posiada prawnego poprzednika. 

 
 
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w 

odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, 
skorygowane odpowiednim wskanikiem inflacji, z podaniem ródła wskanika 
oraz metody jego wykorzystania, z przyj�ciem okresu ostatniego sprawozdania 
finansowego jako okresu bazowego – je�eli skumulowana �rednioroczna stopa 
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inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalno�ci Emitenta osi�gn�ła lub 
przekroczyła warto�
 100% 

 
W latach obj�tych sprawozdaniem i danymi porównywalnymi wska�nik inflacji nie 
przekroczył 100%, w zwi�zku z tym nie przedstawiono sprawozda� skorygowanych 
wska�nikiem inflacji. 

 
 
16. Zestawienie oraz obja�nienie ró�nic pomi�dzy danymi ujawnionymi w 

sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio 
sporz�dzanymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. 

 
W okresie obj�tym sprawozdaniem nie wyst�piły ró�nice pomi�dzy sprawozdaniami. 

 
 

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo�ci i sposobu sporz�dzania 
sprawozdania finansowego, dokonane w stosunku do poprzedniego roku 
obrotowego, ich przyczyny, tytułu oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuacj� finansow� i maj�tkow�, płynno�
 oraz wynik finansowy i 
rentowno�
. 
 
W stosunku do poprzedniego roku obrotowego Grupa nie dokonała zmian polityki 
rachunkowo�ci. 

 
 

18. Dokonane korekty bł�dów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ 
wywołanych tym skutków finansowych na sytuacj� maj�tkow� i finansow�, 
płynno�
 oraz wynik finansowy i rentowno�
 

 
Nie dokonano korekty bł�dów podstawowych w okresie sprawozdawczym. 

 
 
19. W przypadku wyst�powania niepewno�ci co do mo�liwo�ci kontynuowania 

działalno�ci opis tych niepewno�ci oraz stwierdzenie, �e taka niepewno�
 
wyst�puje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym 
zwi�zane. Informacja powinna zawiera
 opis podejmowanych b�d planowanych 
przez Emitenta działa	 maj�cych na celu eliminacj� niepewno�ci 

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuowania 
działalno�ci. Nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuacji działalno�ci 
w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci. 
 
 

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporz�dzonego za okres, w ci�gu którego 
nast�piło poł�czenie wskazanie, �e jest to sprawozdanie finansowe sporz�dzone 
po poł�czeniu spółek oraz wskazanie dnia poł�czenia i zastosowanej metody 
rozliczenia poł�czenia 
 
W okresach sprawozdawczych nie nast�piło poł�czenie innych spółek. 
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21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i 

akcji w jednostkach podporz�dkowanych – metody praw własno�ci – nale�y 
przedstawi
 skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik 
finansowy 
 
Grupa LSI Software S.A. wycenia udziały w spółkach podporz�dkowanych metod� praw 
własno�ci. 
 

 
22.1 W przypadku gdy dzie	 bilansowy, na który sporz�dzane jest sprawozdanie 

finansowe obj�tej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki 
podporz�dkowanej, wyprzedza dzie	 bilansowy, na który sporz�dza si� 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie wi�cej jednak ni� o trzy miesi�ce, 
podaje si� istotne zdarzenia dotycz�ce zmian stanu aktywów, pasywów oraz 
zysków i strat tej jednostki podporz�dkowanej, jakie nast�piły w okresie mi�dzy 
dniem bilansowym, na który sporz�dzono skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporz�dkowanej 

 
Spółka LSI Software S.A. sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie finansowego na taki 
sam dzie� jak spółki zale�ne. 

 
 
22.2 Informacje o korektach oraz wielko�ci poszczególnych pozycji sprawozdania 

finansowego, dla których przyj�to odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku 
dokonywania odpowiednich przekształce	 sprawozdania finansowego jednostki 
obj�tej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyj�tych 
przez jednostk� dominuj�c�, a w przypadku odst�pienia od dokonywania 
przekształce	 – uzasadnienie od odst�pienia 
 
Grupa Kapitałowa LSI Software S.A. sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
na jednakowych zasadach metod i wycen. 
 
 

23. Je�eli Emitent nie sporz�dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w 
dodatkowej nocie obja�niaj�cej do sprawozdania finansowego nale�y przedstawi
 
podstaw� prawn� niesporz�dzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
wraz z danymi uzasadniaj�cymi odst�pienie od konsolidacji lub wyceny metod� 
praw własno�ci, nazw� i siedzib� jednostki sporz�dzaj�cej skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe na wy�szym szczeblu Grupy Kapitałowej oraz miejsce 
jego publikacji, podstawowe wskaniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzuj�ce 
działalno�
 jednostek powi�zanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: 
warto�
 przychodów ze sprzeda�y oraz przychodów finansowych, wynik finansowy 
netto oraz warto�
 kapitału własnego, z podziałem na grupy, warto�
 aktywów 
trwałych, przeci�tne roczne zatrudnienie oraz inne informacje je�eli s� wymagane 
na podstawie odr�bnych przepisów 

 
 

Grupa Kapitałowa LSI Software S.A. sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe. 



 
 
 
 

Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepsz� 

Grupa Kapitałowa  
LSI Software  

 

 
 

24. Je�eli Emitent sporz�dzaj�cy konsolidowane sprawozdanie finansowe wył�cza na 
podstawie odr�bnych przepisów jednostk� podporz�dkowan� z obowi�zku obj�cia 
konsolidacj� lub metod� praw własno�ci, w dodatkowej nocie obja�niaj�cej do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego nale�y przedstawi
 podstaw� 
prawn� wraz z danymi uzasadniaj�cymi wył�czenia, podstawowe wskaniki 
ekonomiczno-finansowe, charakteryzuj�ce działalno�
 jednostek powi�zanych w 
danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: warto�
 przychodów ze sprzeda�y 
oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz warto�
 kapitału 
własnego, z podziałem na grupy, warto�
 aktywów trwałych, przeci�tne roczne 
zatrudnienie oraz inne informacje je�eli s� wymagane na podstawie odr�bnych 
przepisów 
 
Grupa Kapitałowa LSI Software S.A. wył�cza ze skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Spółk� Horeca Online Sp. z o.o. z powodu niedawnego powstania oraz 
tworzenia si� tej spółki i w zwi�zku z tym nieistotno�ci danych do sprawozdania. 
 

 
25. Polityka dywidendy 

 
Osi�gni�ty zysk netto za rok obrotowy 2007 w cało�ci przeznaczony b�dzie na 
podwy�szenie kapitału zapasowego. Dywidenda wi�c w prezentowanych okresach  nie 
wyst�piła. 

 
 

26. Post�powania przed organami rz�dowymi, post�powania s�dowe lub arbitra�owe ( 
ł�cznie ze wszelkimi post�powaniami w toku lub które według wiedzy Emitenta 
mog� wyst�pi
) za okres obejmuj�cy co najmniej ostatnie 12 miesi�cy, które to 
post�powania mogły mie
 lub miały w niedawnej przeszło�ci istotny wpływ na 
sytuacj� finansow� lub rentowno�
 Emitenta 

 
W okresie ostatnich 12 miesi�cy nie zaistniały post�powania przed organami rz�dowymi, 
post�powania s�dowe lub arbitra�owe, które mogły mie� lub miały w niedawnej 
przeszło�ci istotny wpływ na sytuacj� finansow� lub rentowno�� Emitenta . 

 
 
 
Sporz�dził:             Zarz�d: 
 
Dariusz Górski             
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Paweł Tarnowski  


