
 
 
 
 

Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepsz� 
 

LSI SOFTWARE S.A. 1 

 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 za okres 01.01.2006 – 31.12.2006 
 

1. Dane jednostki 

a) Nazwa:     LSI Software Spółka Akcyjna 

b) siedziba     Łód�, Al. Piłsudskiego 135 

c) organ prowadz�cy rejestracj�  S�d Rejonowy dla Łodzi-�ródmie�cia 

XX Wydział Krajowego Rejestru S�dowego, 

Rejestr Przedsi�biorców, numer rejestru 

KRS 0000059150 

d) podstawowy przedmiot działalno�ci 
 

1. Sprzeda� detaliczna mebli, wyposa�enia biurowego , komputerów oraz 

sprz�tu telekomunikacyjnego 

2. Transmisja danych i teleinformatyka 

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

4. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 

5. Działalno�� w zakresie oprogramowania  

 

2. Czas trwania działalno�ci przedsi�biorstwa jest nieograniczony. 

 

3. Sprawozdanie finansowe  LSI Software S.A. sporz�dzone zostało za okres od 

01.01.2006 do 31.12.2006 r. 

 

4. Skład organów Spółki: 

 

Zarz�d: 

Grzegorz Siewiera  Prezes 

Paweł Tarnowski  Wiceprezes 

Paweł Podgórny  Członek Zarz�du 

Po dacie bilansowej, w dniu 23 marca 2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki odwołało z funkcji członka zarz�du Pana Pawła Podgórnego. 
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Rada Nadzorcza: 

       Wilkowski Piotr   Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

       Siera�ski Edward   Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

       Pyrek Anna   Członek Rady Nadzorczej 

       Kalinowski Krzysztof  Członek Rady Nadzorczej 

       Wieczorek Kazimierz  Członek Rady Nadzorczej 

 

Po dacie bilansowej, w dniu 23 marca 2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Edwarda Siera�skiego i Pana 

Kazimierza Wieczorka. Jednocze�nie Walne Zgromadzenie powołało w skład 

Rady Nadzorczej Pana Pawła Podgórnego oraz Pana Andrzeja Ziółkowskiego. 

 

5. Spółka nie posiada własnych jednostek organizacyjnych, które by sporz�dzały 

samodzielne sprawozdania finansowe. 

6. Spółka nie jest jednostk� dominuj�c� ani te� znacz�cym inwestorem i nie 

sporz�dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

7. W okresie sprawozdawczym nie nast�piło poł�czenie spółek. 

8. Sprawozdanie finansowe Przedsi�biorstwa LSI Software S.A. z siedzib� w Łodzi 

Al. Piłsudskiego 135 jest sprawozdaniem jednostkowym. 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. 

9. Sprawozdanie finansowe nie podlegało przekształceniu 

10. Przedstawione sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe nie 

zawieraj� zastrze�e�. 

11. Zasady rachunkowo�ci przyj�te przy sporz�dzeniu sprawozdania finansowego s� 

zgodne z przepisami ustawy o rachunkowo�ci z dnia 29 wrze�nia 1994 roku z 

pó�niejszymi zmianami. 

W roku 2006 nie nast�piły zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowo�ci. 

 

Maj�tek trwały wyceniany jest w oparciu o cen� nabycia pomniejszon� o 

umorzenie. �rodki trwałe zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowo�ci ( Dz.U. z 2002 

r. Nr 76 poz.694) amortyzowane s� w oparciu o plan amortyzacji poczynaj�c od 



 
 
 
 

Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepsz� 
 

LSI SOFTWARE S.A. 3 

pierwszego dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym przyj�to te �rodki 

do u�ywania. 

Stawki amortyzacyjne przyjmuje si� z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych 

stanowi�cych zał�cznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

z dnia 15 lutego 1992 r.( Dz.U. Nr 54 poz.654 z pó�n. zm.).�rodki trwałe o niskiej 

warto�ci pocz�tkowej poni�ej 3.500,00 zł amortyzuje si� jednorazowo zgodnie z 

ustaleniami w polityce rachunkowo�ci. 

Warto�ci niematerialne i prawne amortyzowane s�  w nast�puj�cy sposób: 

- koszty zako�czonych prac rozwojowych – przez okres 5 lat 

- licencje – przez okres 5 lat 

Składnik kosztów zako�czonych prac rozwojowych wyceniany jest według kosztu 

wytworzenia tego składnika. W skład kosztu wytworzenia wchodz� wszystkie 

nakłady ,które mog� by� bezpo�rednio przyporz�dkowane produkcji i 

przystosowania składnika aktywów do u�ytkowania .Do kosztów wytworzenia 

oprogramowania w ramach prac rozwojowych zalicza si� : 

 wydatki na usługi wykorzystane przy wytwarzaniu składnika warto�ci 
niematerialnych oraz wynagrodzenia pracowników bezpo�rednio zaanga�owanych 

w wytwarzanie danego składnika.    

Zapasy towarów i materiałów  s� wyceniane wg cen nabycia .Rozchód towarów i 

materiałów dokonywany jest według metody FIFO (pierwsze weszło- pierwsze 

wyszło). 

Nale�no�ci wyceniane s� w kwocie nominalnej z zachowaniem ostro�no�ci 

wyceny 

Zobowi�zania w kwocie wymagaj�cej zapłaty 

Rezerwy  w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej warto�ci 

Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w warto�ci nominalnej 

12. W okresie obj�tym sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównywalnymi 

notowania �rednich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone 

przez Narodowy Bank Polski przedstawiały si� nastepuj�co: 

 

Okres �redni kurs w 
okresie 

Minimalny kurs 
w okresie 

Maksymalny 
kurs w okresie 

Kurs na ostatni 
dzie� okresu 

01.01.2006-31.12.2006 3,8991 3,7565 4,1065 3,8312 
01.01.2005-31.12.2005 4,0233 3,8598 4,2756 3,8598 
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�redni kurs w okresie to �rednia arytmetyczna kursów obowi�zuj�cych na ostatni 

dzie� ka�dego miesi�ca w danym okresie. 

13. Podstawowe pozycje ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych 

finansowych przeliczonych na euro 

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 
  2006 2005 2006 2005 
Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i 
materiałów   6 566      6 498       1 684        1 615     
Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej     981        542          252          135     
Zysk (strata) brutto     826        452          212          113    
Zysk (strata) netto     630        343          161            85     
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci 
operacyjnej   2 718      1 549         709          401     
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci 
inwestycyjnej - 2 773    -1 787     - 724     - 463     
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej       64          43            17            11     
Przepływy pieni��ne netto, razem         9    -195             2     - 50     
Aktywa, razem   7 392     5 227       1 930        1 354     
Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania   2 990     1 941          781          503     
Zobowi�zania długoterminowe     319       150           83            39     
Zobowi�zania krótkoterminowe   2 551      1 610          666          417     
Kapitał własny   4 402      3 286       1 149          851     
Kapitał zakładowy   2 067    1 638         540          424    

 

 

Poszczególne pozycje bilansu przeliczono według kursów obowi�zuj�cych na 

ostatni dzie� okresu: 

− Kurs na dzie� 31.12.2006 roku wynosił 1 EURO = 3,8312 PLN        

(tabela nr 252/NBP/2006 z dnia 29.12.2006) 

− Kurs na dzie� 31.12.2005 roku wynosił 1 EURO = 3,8598 PLN        

(tabela nr 252/NBP/2005 z dnia 20.12.2005) 

 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu 

�rodków pieni��nych przeliczono według kursów stanowi�cych �redni� 

arytmetyczn� �rednich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla 

EURO, obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w danym okresie 

sprawozdawczym: 

− Kurs �redni w  2006 roku obliczony jako �rednia arytmetyczna kursów 

obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca wynosi  
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1 EURO = 3,8991 PLN, 

− Kurs �redni w 2005 roku obliczony jako �rednia arytmetyczna kursów 

obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca wynosi 

1 EURO = 4,0233 PLN 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wy�ej kursami wymiany poprzez 

podzielenie warto�ci wyra�onych w tysi�cach złotych przez kurs wymiany. 

 

 

Łód�, 23.04.2007 

 

 


