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Do Akcjonariuszy LSI Software S.A. 
 

 
Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Zarządu LSI Software S.A. przekazuję Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2009 
roku. Zaprezentowane są w nim wyniki finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i informacjami o 

najważniejszych wydarzeniach minionego roku.  
 

W roku 2009 zysk LSI Software S.A. wyniósł 662 tys. zł. Przychody ze sprzedaży 14 856 tys. zł. 

 
Podstawowy zakres działalności LSI Software SA koncentrował się na produkcji, sprzedaży i wdrażaniu 

autorskiego oprogramowania. Spółka jest dostawcą zintegrowanych informatycznych rozwiązań do 
zarządzania przedsiębiorstwem w ramach trzech głównych linii produktowych: dla branży gastronomiczno – 

hotelarskiej (Positive Hospitality), handlu detalicznego (Positive Retail) oraz oprogramowania klasy ERP 
(Bastion ERP).  

Kontynuowano prace nad nowymi wersjami produktów Spółki oraz inwestowano w nowe rozwiązania 

uzupełniające już oferowanych linie produktowe. 
Rozszerzono działalność o wykonywanie instalacji nisko prądowych jak i systemów monitoringu, głównie w 

obiektach hotelowych. 
 

Grupę Kapitałową LSI Software tworzy Softech Spółka z o.o. oraz Horeca Online Sp. z o.o.. Horeca Online 

tworzy nowoczesną, nowatorską platformę internetową dla branży gastronomiczno – hotelarskiej. Podczas 
targów EuroGastro 2009 platforma gastronomiczna Foodoo.pl została wyróżniona. Foodoo.pl umożliwia 

zamawianie dań i dokonywanie rezerwacji przez Internet.  
 

Dnia 23 kwietnia 2009 została podpisana umowa z Novitus SA. Na jej mocy strony zobowiązały się do 
podjęcia działań, które doprowadzą do objęcia przez NOVITUS SA akcji w podwyższonym kapitale 

zakładowym LSI Software SA oraz do zakupu przez NOVITUS SA pakietu akcji Spółki LSI od głównego 

akcjonariusza Spółki. Na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach akcjonariusze mniejszościowi nie 
wyrazili zgody na podwyższenie kapitału. 

 
Zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym układ wskaźników informuje o ciągłej poprawie sytuacji i 

pozycji finansowej, o czy świadczą jednoznacznie przepływy operacyjne na poziomie 3,3 mln złotych oraz 

spadek zobowiązań krótko i długoterminowych o przeszło 2 mln złotych. Na koniec roku Spółka LSI Software 
miała również niewykorzystany kredyt obrotowy oraz własne środki pieniężne na poziomie 0,2 mln złotych. 

 
Jesteśmy pewni, iż mimo niesprzyjąjącej sytuacji makroekonomicznej ubiegły rok udowodnił akcjonariuszom, 

że Spółka ma zdrowe fundamenty i potrafi sobie dobrze radzić w trudnym kryzysowym otoczeniu. Mam 

nadzieję, że zachęci to Państwa do zainteresowania się Spółką LSI Software, podmiotem nowocześnie 
zarządzanym, z innowacyjnymi na skalę światową produktami, a przede wszystkim z olbrzymim potencjałem 

rozwoju. 
 

Przy tej okazji chciałbym także podziękować wszystkim Akcjonariuszom, którzy pozytywnie ocenili LSI 
Software S.A. i wierzą w jej potencjał. 

 

Prezes Zarządu 
 

 
 

Grzegorz Siewiera Łódź, dnia 30-04-2010. 


