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Do Akcjonariuszy LSI Software S.A. 
 
 
 
 
Szanowni Pa�stwo,  
 
W imieniu Zarz�du LSI Software S.A. przekazuj� Raport Roczny podsumowuj�cy 
działalno�� Grupy Kapitałowej w 2007 roku. Zaprezentowane s� w nim wyniki finansowe 
wraz z opini� biegłego rewidenta i informacjami o najwa�niejszych wydarzeniach 
minionego roku.  
 
W roku 2007 zysk Grupy Kapitałowej wyniósł 1 504 tys. zł. Przychody 26 796 tys. zł. 
 
Podstawowy zakres działalno�ci LSI Software SA nie uległ zmianie i koncentrował si� na 
produkcji, sprzeda�y i wdra�aniu autorskiego oprogramowania. Spółka dostarcza  
zintegrowanych informatycznych rozwi�za� do zarz�dzania przedsi�biorstwem w ramach 
trzech głównych linii produktowych : dla bran�y gastronomiczno – hotelarskiej (Positive 
Hospitality), handlu detalicznego (Positive Retail) oraz oprogramowania klasy ERP 
(Bastion ERP).  
Podj�to prace nad nowymi produktami Spółki oraz inwestowano w nowe funkcjonalno�ci 
ju� oferowanych linii produktowych. 
 
W 2007 roku nast�piło równie� przej�cie Spółki Softech z Kołobrzegu. Softech Sp. z o.o. 
jest firm� zajmuj�c� si� od 1992 roku produkcj� oprogramowania do obsługi gastronomii 
pod nazw� GASTRO. Spółka produkuje te� własny moduł sprzeda�y detalicznej oparty o 
wykorzystanie ekranów dotykowych.  W roku 2002 przej�ła prawa autorskie do systemu 
CHART i obecnie oferuje kompleksow� ofert� oprogramowania zarówno dla gastronomii 
jak i dla hotelarstwa. Spółka kontynuuje prace nad rozwojem zintegrowanej SQL-owej 
aplikacji ł�cz�cej Gastro Szef, POS i CHART.  
Dzi�ki poł�czeniu Grupa Kapitałowa szacuje udział w rynku oprogramowania 
gastronomicznego na około 70 - 80 %. 
 
Grup� Kapitałow� LSI Software tworzy równie� Spółka córka – Horeca Online Sp. z o.o., 
która została powołana w drugim kwartale roku. Horeca Online tworzy nowoczesn�, 
nowatorsk� platform� internetow� dla bran�y gastronomiczno – hotelarskiej. Rozwi�zanie, 
które ju� w czwartym kwartale tego roku wejdzie na rynek, jest innowacyjne, kompleksowe 
i dotychczas nieznane na rynku.  
 
Z wydarze� 2007 roku warto wspomnie� podpisanie umowy pomi�dzy ameryka�sk� 
spółk� Long Range Systems z siedzib� w Plano w Teksasie a LSI Software S.A. Umowa 
dotyczy wykonania specjalistycznego oprogramowania dla urz�dze� przywoławczych 
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wykorzystywanych w gastronomii i hotelarstwie. 
 
W czwartym kwartale prowadzone były w LSI Software SA prace informatyczne 
dostosowuj�ce oprogramowanie do wymaga� rynków zagranicznych, w tym zako�czony 
został proces certyfikacyjny oprogramowania na rynek w�gierski. W zwi�zku z 
uruchomieniem oddziałów przez dotychczasowych klientów na rynkach w�gierskim i 
czeskim, zostały zrealizowane pierwsze sprzeda�e licencji i wdro�enie oprogramowania.  
Jednocze�nie prowadzone były prace lokalizacyjne oprogramowania dla rynków Niemiec, 
Francji i Belgii. 
 
Oprogramowanie LSI Software otrzymało rekomendacj� Polskiej Izby Hotelarstwa. 
Rekomendowanie produktu oznacza, �e jest to rozwi�zanie spełniaj�ce wysokie 
wymagania jako�ci stawiane przed produktami przeznaczonymi dla bran�y hotelarskiej. 
 
Po raz kolejny Spółka otrzymała Nagrod� Ministra Gospodarki tym razem za 
„Zintegrowany system wspomagania produkcji i powiadamiania w lokalach 
gastronomicznych”; rozwi�zanie bazuje na flagowym systemie LSI Software – 
oprogramowaniu POSitive oraz rozwi�zaniach sprz�towych ameryka�skich partnerów – 
firm Logic Controls oraz Long Range Systems; 
Medal MERCURIUS GEDANENSIS za „Systemy zarz�dzania dla bran�y gastronomiczno-
hotelarskiej POSitive Hospitality”; 
Spółka była finalistk� organizowanego przez Instytut Nowoczesnych Technologii konkursu 
Lider Nowoczesnych Technologii 2007. 
 
 
Mam nadziej�, i� przytoczone zdarzenia i otrzymane wyró�nienia zach�c� Pa�stwa do 
zainteresowania si� Grup� Kapitałow� LSI Software, Spółkami nowocze�nie 
zarz�dzanymi, z innowacyjnymi na skal� �wiatow� produktami, a przede wszystkim z 
olbrzymim potencjałem rozwoju.  
 
Przy tej okazji chciałbym tak�e podzi�kowa� wszystkim Akcjonariuszom, którzy 
pozytywnie ocenili LSI Software SA i wierz� w jej potencjał.  
 
 
 
 
 

Grzegorz Siewiera 


