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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 za okres 01.01.2007 – 30.06.2007 
 

1. Dane  

a) Nazwa:     LSI Software Spółka Akcyjna 

b) Siedziba     Łódź, Al. Piłsudskiego 135 

c) Organ prowadzący rejestrację  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, 

Rejestr Przedsiębiorców, numer rejestru 

KRS 0000059150 

d) Podstawowy przedmiot działalności 
 

1. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego , komputerów oraz 

sprzętu telekomunikacyjnego 

2. Transmisja danych i teleinformatyka 

3. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

4. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 

5. Działalność w zakresie oprogramowania  

 

2. Czas trwania działalności przedsiębiorstwa jest nieograniczony. 

 

3. Skład organów Spółki na dzień 30 czerwca 2007: 

 

Zarząd: 

Grzegorz Siewiera  Prezes 

Paweł Tarnowski  Wiceprezes 

 

 

 

Rada Nadzorcza: 

 

       Piotr Wilkowski  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
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       Krzysztof Kalinowski   Członek Rady Nadzorczej 

       Paweł Podgórny   Członek Rady Nadzorczej 

       Anna Pyrek   Członek Rady Nadzorczej 

       Andrzej Ziółkowski  Członek Rady Nadzorczej 

 

4. Spółka jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe. 

5. Sprawozdanie finansowe  LSI Software S.A. sporządzone zostało za okres od 

01.01.2007 do 30.06.2007 r. 

6. W okresie sprawozdawczym na podstawie umowy kupna udziałów LSI Software 

S.A. nabyła 100% udziałów w spółce Softech Sp. z o.o. z Kołobrzegu oraz od 

29.05.2007 zawiązała wspólnie ze spółką Softech Sp. z o.o. firmę Horeca Online 

Sp. z o.o. w organizacji. 

7. Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi 

Al. Piłsudskiego 135 jest sprawozdaniem skonsolidowanym. Zostało sporządzone 

przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć 

przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 

przez nie działalności. 

8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem sporządzonym 

zgodnie z MSSF oraz uwzględnia wytyczne Rozporządzenia Rady Ministrów z 

19.10.2005 roku.  

9. Przedstawione sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe nie 

zawierają zastrzeżeń. 

10. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu jednostkowego sprawozdania 

finansowego są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 

1994 roku z późniejszymi zmianami. 

W I półroczu 2007 nie nastąpiły zmiany stosowanych zasad polityki 

rachunkowości. 

 

Majątek trwały wyceniany jest w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o 

umorzenie. Środki trwałe zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 

r. Nr 76 poz.694) amortyzowane są w oparciu o plan amortyzacji poczynając od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto te środki 

do używania. 
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Stawki amortyzacyjne przyjmuje się z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych 

stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

z dnia 15 lutego 1992 r.( Dz.U. Nr 54 poz.654 z późn. zm.). 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są  w następujący sposób: 

- koszty zakończonych prac rozwojowych – przez okres 5 lat 

- licencje – przez okres 5 lat 

Składnik kosztów zakończonych prac rozwojowych wyceniany jest według kosztu 

wytworzenia tego składnika. W skład kosztu wytworzenia wchodzą wszystkie 

nakłady, które mogą być bezpośrednio przyporządkowane produkcji i 

przystosowania składnika aktywów do użytkowania .Do kosztów wytworzenia 

oprogramowania w ramach prac rozwojowych zalicza się : 

 wydatki na usługi wykorzystane przy wytwarzaniu składnika wartości 
niematerialnych oraz wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych 

w wytwarzanie danego składnika.    

Zapasy towarów i materiałów  są wyceniane wg cen nabycia .Rozchód towarów i 

materiałów dokonywany jest według metody FIFO (pierwsze weszło- pierwsze 

wyszło). 

Należności wyceniane są w kwocie nominalnej z zachowaniem ostrożności 

wyceny 

Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty 

Rezerwy  w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości 

Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej 

11. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównywalnymi 

notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone 

przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco: 

 

Okres Średni kurs w 
okresie 

Kurs na ostatni dzień 
okresu 

01.01.2007-30.06.2007 3,8486 3,7658 
01.01.2006-30.06.2006 3,9002 4,0434 

 

Średni kurs w okresie to średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 

dzień każdego miesiąca w danym okresie. 
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12. Podstawowe pozycje ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych 

finansowych przeliczonych na euro 

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 

  
Półrocze 

2007 
Półrocze 

2006 
Półrocze 

2007 
Półrocze 

2006 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów   4 943    3 261       1 284       836 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej     789      473          205       121     
Zysk (strata) brutto     746       437          194       112   
Zysk (strata) netto     580       318          151         82    
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej    - 367      - 166          -95       - 43     
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej - 6 001      - 36     - 1 559      - 9     
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   9 598       189        2 494         48     
Przepływy pieniężne netto, razem   3 229        -14           839        - 4     
Aktywa, razem 20 386     5 771        5 413          1 427    
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   4 764     2 081        1 265       515     
Zobowiązania długoterminowe     548       136          146         34     
Zobowiązania krótkoterminowe  4 216      1 945        1 120       481     
Kapitał własny 15 622      3 690        4 148       913     
Kapitał zakładowy   3 067    1 638         814       405    

 

 

Poszczególne pozycje bilansu przeliczono według kursów obowiązujących na 

ostatni dzień okresu: 

− Kurs na dzień 30.06.2007 roku wynosił 1 EURO = 3,7658 PLN        

(tabela nr 125/A/NBP/2007 z dnia 29.06.2007) 

− Kurs na dzień 30.06.2006 roku wynosił 1 EURO = 4,0434 PLN        

(tabela nr 126/A/NBP/2006 z dnia 30.06.2006) 

 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu 

środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią 

arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla 

EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 

sprawozdawczym: 

− Kurs średni od 01.01.2007 do 30.06.2007 roku obliczony jako średnia 
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arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 

miesiąca wynosi 1 EURO = 3,8486 PLN, 

− Kurs średni od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku obliczony jako średnia 

arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 

miesiąca wynosi 1 EURO = 3,9002 PLN 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany poprzez 

podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 

 

 

Łódź, dnia 28 września 2007 
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