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INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU 
KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2006 R. 

 

 
Zgodnie z § 91 ust. 4 Rozporz�dzenia 
 
 
Zasady sporz�dzania raportu 
 

  
 Prezentowany jednostkowy raport kwartalny LSI SOFTWARE S.A. 

za IV kwartał 2006 roku został sporz�dzony zgodnie z zasadami ustawy 
o rachunkowo�ci z dnia 29 wrze�nia 1994 roku. Zasady przyj�te przy 
sporz�dzaniu raportu s� takie same jak zasady przyj�te przy 
sporz�dzaniu sprawozdania finansowego i danych porównywalnych 
obj�tych prospektem, które zostały przedstawione w rozdziale 20 
prospektu, punkt 20.1.1 podpunkt 11. W szczególno�ci nie nast�piły 
zmiany w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowo�ci ani nie uległy 
zmianie zasady ustalania warto�ci aktywów i pasywów oraz pomiaru 
wyniku finansowego. 
 
Rezerwy 
 

Rezerwy 
stan na 

31.12.2006 
stan na 

30.09.2006 
zmiana IV 
kw.2006 

odsetki 
krótkoterminowe 8998 0 8998 

koszty roku 2006 
nie stanowi�ce 

zobowi�za� 13656,35 0 13656,35 
Razem 22654,35 0 22654,35 

 
Zmiany stanu rezerw na przyszłe koszty wynikaj� z: 

1) utworzenia rezerwy na wiarygodnie oszacowane koszty finansowe – 
odsetki bud�etowe 
2) utworzenia rezerwy na koszty materiałów i usług dotycz�ce roku 2006 
ale fakturowane w 2007 roku 
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

  
stan na 

31.12.2006 
stan na 

30.09.2006 
zmiana IV 
kw.2006 

Aktywa z tytułu 
odroczonego 

podatku 
dochodowego 39468 47635 -8167 

 
 

Wykazane w sprawozdaniu aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego wynikaj� z wyst�pienia ujemnych ró�nic przej�ciowych 
pomi�dzy warto�ci� bilansow� i podatkow�: 
 -wynagrodze� dotycz�cych roku 2006 a wypłaconych w 2007(19 tys. zł) 
 -narzutów na wynagrodzenia z terminem płatno�ci w 2007 r (9 tys. zł) 
 -nale�no�ci , na które został utworzony odpis aktualizuj�cy (10 tys. zł) 
 -odsetek naliczonych przez kontrahentów a nie zapłaconych oraz 
korekta odpisu na ZF�S ł�cznie ( 1 tys. zł) 
 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� składników aktywów 
 

Odpisy 
aktualizuj�ce 

Stan na 
31.12.2006 

Stan na 
30.09.2006 

zmiana w 
IV kw.2006 

nale�no�ci z tyt. 
dostaw i usług 147018,62 107393,96 39624,66 

 
   Zmiana stanu odpisów aktualizuj�cych nale�no�ci wynika z 
rozwi�zania odpisu na skutek cz��ciowej spłaty wierzytelno�ci(-6,6 tys. 
zł) oraz utworzenia nowych odpisów ( 46 tys. zł ) 
 

 Pozostałe informacje zgodnie z § 91 ust. 4 
Rozporz�dzenia  
 
Opis istotnych dokona� w okresie 
 
    W IV kwartale 2006 spółka przeprowadziła publiczn� emisj� akcji. 
Zaoferowano 1 mln nowych akcji serii I. Zapisy zostały zredukowane o 
ponad 90% zarówno w transzy małych jak i du�ych inwestorów.  
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W spółce w IV kwartale przeprowadzono z wynikiem pozytywnym 
audyt dotycz�cy wdro�enia systemu zarz�dzania jako�ci� ISO 9001.  
 
 
Opis czynników i zdarze� maj�cych wpływ na wyniki finansowe 

 
         Wynik finansowy  netto w IV kwartale 2006 wyniósł 513 359,93  zł . 
 
   W IV kwartale zako�czono negocjacje dotycz�ce dwóch 
wi�kszych kontraktów co zaowocowało sprzeda�� w grudniu wi�kszej 
ilo�ci licencji ni� w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z drugiej 
jednak strony nie uruchomiono w IV kwartale 2006 roku, z przyczyn 
obiektywnych, dwóch innych du�ych projektów, których cz��ciowa 
realizacja w 2006 roku mogłaby wpłyn�� na wynik finansowy.   
 
 
Obja�nienia dotycz�ce sezonowo�ci lub cykliczno�ci działalno�ci 
emitenta 
 

  Działalno�� spółki nie wykazuje znamion sezonowo�ci lub 
cykliczno�ci. 
 
 
Informacja dotycz�ca emisji, wykupu i spłaty dłu�nych i 
kapitałowych papierów warto�ciowych 
 
   Na podstawie uchwały nr 27/2006 ( Rep. A nr 3906/06 ) 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11. 09.2006r. 
nast�piło podwy�szenie kapitału o kwot� nie ni�sz� ni� 600.000zł i nie 
wy�sz� ni� 1.000.000zł w drodze publicznej emisji nie mniej ni� 600.000 
i nie wi�cej ni� 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I. 
 

1) jednostkowa warto�� nominalna papierów warto�ciowych: warto�� 
nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty); 

2) a) liczba papierów warto�ciowych b�d�cych przedmiotem oferty 
publicznej: Przedmiotem oferty publicznej było:  
-  1.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I, 
-  260.000 akcji zwykłych na okaziciela b�d�cych przedmiotem 
sprzeda�y, w tym: 6.000 akcji serii D; 31.379 akcji serii F; 222.621 
akcji serii G 
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b) liczba papierów warto�ciowych skutecznie subskrybowanych lub 
sprzedanych: W ramach oferty publicznej: 
-  skutecznie subskrybowano 1.000.000 nowo emitowanych akcji 
zwykłych na okaziciela serii I, 
-  skutecznie sprzedano 260.000 akcji zwykłych na okaziciela, w 
tym: 6.000 akcji serii D; 31.379 akcji serii F; 222.621 akcji serii G; 

3) cena emisyjna lub cena sprzeda�y papierów warto�ciowych: cena 
emisyjna jednej akcji (akcje serii I b�d�ce przedmiotem 
subskrypcji) wynosiła 11,00 zł (jedena�cie złotych); cena 
sprzeda�y akcji sprzedawanych, w tym: 6.000 akcji serii D; 31.379 
akcji serii F; 222.621 akcji serii G była równa dla wszystkich akcji 
sprzedawanych i wynosiła dla jednej akcji ka�dej ze wskazanych 
serii 11,00 zł (jedena�cie złotych); 

4) data rozpocz�cia i zako�czenia subskrypcji lub sprzeda�y 
papierów warto�ciowych: otwarcie subskrypcji (sprzeda�y) 
nast�piło w dniu 11 grudnia 2006 roku za� jej zako�czenie w dniu 
14 grudnia 2006 roku; 

 
 
 
Informacje dotycz�ce wypłaconej (zadeklarowanej ) dywidendy 
 
    W opisywanym IV kwartale spółka nie wypłacała dywidendy 
akcjonariuszom 
 
 
Zdarzenia , które wyst�piły po dniu bilansowym 
 
    W dniu 26.01.2007 roku na podstawie postanowienia S�du 
Rejonowego dla Łodzi-�ródmie�cia w Łodzi, XX Wydział Krajowego 
Rejestru S�dowego nast�piło zarejestrowanie podwy�szenia kapitału 
zakładowego spółki w drodze emisji 1 000 000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii I.W wyniku podwy�szenia wysoko�� kapitału 
zakładowego wynosi 3 067 036 zł. 
 
 
Zobowi�zania i aktywa warunkowe 
 

   W spółce w okresie sprawozdawczym nie wyst�piły zobowi�zania i 
aktywa warunkowe 
 


