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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 2010 

roku. Zaprezentowane są w nim wyniki finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i informacjami 

o najważniejszych wydarzeniach minionego roku.  
 

W kwestii oceny pozycji i sytuacji finansowej Emitenta widać jednoznacznie, że następstwem podjętych 
wysiłków oraz wcześniej wdrożonych działań jest zamknięcie 2010 roku zyskiem wysokości 0,77 mln złotych 

w relacji do 0,66 mln w 2009 roku, co stanowi kolejny prawie 17% wzrost. Zysk netto za sam IV kwartał 

2010 roku wzrósł już o ponad 25% w relacji do zysku netto za IV kwartał 2009 roku. Dodatkowo 
wskaźnikiem zasługującym na szczególną uwagę jest utrzymujący się na wysokim poziomie EBITDA, który 

wyniósł prawie 3 mln 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 również prace nad nowymi wersjami produktów Spółki oraz ponoszono 

nakłady na nowe rozwiązania uzupełniające już oferowane linie produktowe. 
 

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

 
W roku 2010 Grupa otrzymała kilka znaczących nagród, między innymi wyróżnienie w kategorii 

Oprogramowanie sal restauracyjnych i barów”, nagrodę Targów EuroGastro 2010 za Tablet NEO Order&Play 
(Zamawiaj&Graj) dla restauracji – zamawianie, ankiety i rozrywka w lokalu gastronomicznym oraz 

Zintegrowany system POSitive Pizza dla pizzerii i sieci pizzerii - sprzedaż, dostawy, call center, nagrodę 
"Innowacja Handlu 2010" podczas targów RetailShow 2010 za POSitive Retail – zintegrowany system 

zarządzania klasy ERP dla sieci sprzedaży detalicznej. 

 
Jestem pewny, iż mimo ciągle niestabilnej sytuacji makroekonomicznej ubiegły rok udowodnił 

akcjonariuszom, że Spółka ma zdrowe fundamenty i potrafi sobie dobrze radzić w trudnym 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, czego dowodem jest chociażby ponowne wysokie drugie miejsce w zestawieniu Liderzy – Spółki 
Małe i Średnie w raporcie Biura Maklerskiego Banku BOŚ „Fundamentalna Analiza Sektorowa” na temat 

sektora Informatyka. Na wysoką pozycję LSI Software S.A. wpłynęły bardzo dobre wyniki spółki oraz 
perspektywy dalszego jej 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 29-04-2011. 


