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1. Dane podstawowe 

 
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA 
z siedzibą w Łodzi 
ul. Przybyszewskiego 176/178 
 
Spółka Akcyjna LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 jest 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000059150 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
 
Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest: 
 

• Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z 
 
LSISOFT / LSI / PLLSSFT00016 
Informatyka 
Rynek Podstawowy 5 MINUS 
 
Czas trwania działalności przedsiębiorstwa jest nieoznaczony. 
 
Sprawozdanie finansowe LSI Software S.A. sporządzone zostało za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r. 
Okres porównywalny od 01.01.2015 do 31.12.2015r.  
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 
września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 19 luty 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w 
sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 
instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).  
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 
 

2. Zasady wyceny 
 
Rzeczowe aktywa trwałe  
 
Rzeczowe aktywa trwałe obejmują budynki i budowle, w tym inwestycje w obcych obiektach, maszyny i 
urządzenia, sprzęt komputerowy, środki transportu i inne środki trwałe. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe wykazano według historycznej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po 
pomniejszeniu o umorzenie. Zdaniem Emitenta wartość bilansowa rzeczowych składników majątku trwałego 
nie odbiega zasadniczo od wartości godziwej. 
Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego lub ujmuje, jako odrębny 
środek trwały, w przypadku znaczących różnic w okresach ekonomicznej użyteczności wyodrębnionych części 
środka trwałego. Wszelkie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do rachunku zysków i 
strat. 
Środki trwałe umarzane są metodą liniową począwszy od miesiąca ich gotowości do eksploatacji, w okresie 
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności z wyłączeniem wartości rezydualnej. 
 
Wartości niematerialne 
 
Wartości niematerialne obejmują nabyte prawa majątkowe oraz koszty zakończonych prac rozwojowych, 
użytkowane przez jednostkę. 
Pozostałe wartości niematerialne wyceniane są według historycznej ceny nabycia po pomniejszeniu o 
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umorzenie, ponieważ zdaniem Spółki ich wartość bilansowa nie odbiega zasadniczo od wartości godziwej. 
Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej 
użyteczności, wartość rezydualna ma charakter pomijalny. 
 
Leasing 
 
Umowy leasingu finansowego są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu w wartości godziwej przedmiotu 
leasingu lub w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, jeżeli jest ona niższa od 
wartości godziwej. Późniejsza wycena następuje według wartości bieżącej przyszłych minimalnych opłat 
leasingowych. 
Amortyzacja przedmiotu leasingu następuje od miesiąca ich gotowości do eksploatacji, przez okres leasingu 
lub szacowany okres użytkowania. 
 
Inwestycje 
 
Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych, w sprawozdaniu jednostkowym jednostki dominującej, 
wykazuje się w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości aktywów. Jednostka dokonuje 
odpisów z tytułu utraty wartości w oparciu o procedurę określoną w Krajowym Standardzie Rachunkowości 
Nr 4 - Utrata wartości aktywów. 
 
Różnice kursowe 
 
Różnice kursowe, dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich 
wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do 
przychodów lub kosztów finansowych. W rachunku zysków i strat, różnice kursowe wykazuje się po 
skompensowaniu, prezentując wynik z tytułu różnic kursowych w pozycji – przychodów lub kosztów 
finansowych. 
 
Program motywacyjny 
 
Nie występuje. 
 
Zapasy - Towary handlowe 
 
Towary handlowe przyjmuje się do magazynu w cenie nabycia. 
Wycenę rozchodu stosuje się według zasady „pierwsze weszło- pierwsze wyszło”, co zgodne jest z zapisami 
w polityce rachunkowości. Stany magazynowe na koniec roku wyceniane są w cenach nabycia i 
weryfikowane poprzez spis z natury. 
 
Należności 
 
Wycena należności na dzień bilansowy dokonywana jest w wartości godziwej zapłaty, po pomniejszeniu o 
odpisy aktualizujące. 
Odpisy aktualizujące tworzy się także na należności przeterminowane i nie przeterminowane o znacznym 
stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu. 
Odpisy te są zarachowywane w pozostałe koszty operacyjne lub w koszty finansowe, w zależności od 
rodzajów operacji gospodarczych, w wyniku, których należności powstały. 
 
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
 
Obejmują w szczególności: 

• ubezpieczenia majątkowe, 
• aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
• niezakończone prace rozwojowe, 
• inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty, przedpłaty itp.). 
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Kapitały 
Kapitał podstawowy jest kapitałem akcyjnym Spółki LSI Software S.A. i wykazywany jest w wysokości 
nominalnej. 
Kapitał zapasowy tworzony jest z nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz 
innych tytułów dopuszczonych ustawowo w tym przeniesienia wyniku finansowego. 
 
Zysk (strata) z lat ubiegłych 
 
Wynik z lat ubiegłych obejmuje zyski (nie pokryte straty) z lat ubiegłych, skorygowane o ewentualne skutki 
błędów podstawowych, wartość przeszacowania majątku (wraz z odroczonym podatkiem). 
 
Rezerwy na zobowiązania 
 
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na jednostce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo 
oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku 
spowoduje konieczność wypływu środków, z którymi związane są korzyści ekonomiczne oraz można dokonać 
wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie 
jest istotny (świadczenia pracownicze), wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie 
prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy 
dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz 
ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. 
Rezerwy na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) tworzone są w ciężar 
kosztów działalności operacyjnej. Pozostałe rezerwy tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych 
lub kosztów finansowych w zależności od okoliczności, z których zobowiązanie wynika. 
 
Zobowiązania 
 
Zobowiązania (z wyjątkiem zobowiązań finansowych) wycenia się na dzień bilansowy w wartości godziwej 
wymaganej zapłaty. 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ustala się w wartości bieżącej przyszłych minimalnych opłat 
leasingowych. 
 
Przychody 
 
Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych danego okresu (pomniejszonymi o obowiązujące podatki), 
powstałymi w wyniku (zwykłej) działalności gospodarczej Emitenta, skutkującymi zwiększeniem kapitału 
własnego, innym od zwiększenia kapitału wynikającego z wpłat udziałowców. 
 
Sprzedaż towarów i produktów 
 
Kwotę przychodów wynikających z transakcji ustala się według wartości godziwej zapłaty z uwzględnieniem 
rabatów i skont. Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do 
towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny 
sposób. 
 
Świadczenie usług 
 
Przychody z transakcji na dzień bilansowy ujmuje się na podstawie stopnia realizacji (zaawansowania prac) 
transakcji. 
 
Koszty 
 
Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie kalkulacyjnym. 
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane 
oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. 
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Rozliczenia kosztów następują w okresach miesięcznych 
 
Na wynik finansowy Emitenta wpływają ponadto: 

• pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostki w zakresie 
m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów nie 
finansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar i odszkodowań, darowizn itp. 

• przychody i koszty finansowe z tytułu dywidend, odsetek, różnic kursowych, aktualizacji wartości 
inwestycji, zysków i strat z inwestycji. 

 
Obciążenia podatkowe 
 
Wynik finansowy brutto korygują: 

• bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 
• aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 
Odroczony podatek dochodowy tworzony jest na przejściowe różnice między wykazywaną w księgach 
rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku ustala się przy zachowaniu zasady ostrożności, tzn. bez uwzględnienia 
aktywów w stosunku, do których istnieje niskie prawdopodobieństwo realizacji. 
 
Nie później niż na dzień bilansowy następuje weryfikacja figurujących w księgach rezerw i aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w długoterminowych rozliczeniach 
międzyokresowych bilansu, a rezerwy na odroczony podatek w rezerwach na zobowiązania. Aktywa i 
rezerwy z tytułu odroczonego podatku dotyczące rozliczenia pozycji kapitałowych odnoszone są w wynik 
okresu bieżącego. 
 
Rachunek przepływów pieniężnych 
 
Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych przy zastosowaniu metody pośredniej. 
 
Zysk przypadający na jedną akcję 
 
Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 
sprawozdawczy przypadającego na akcjonariuszy jednostki przez średnio ważoną liczbę wyemitowanych 
akcji zwykłych. 
 
W sprawozdaniu Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym. 
 
Sprawozdanie finansowe podlegało przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych w związku 
z nowelizacją ustawy o rachunkowości w zakresie prezentacji w bilansie i zestawieniu zmian w kapitale akcji 
własnych. Zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) 
rachunkowości lub korekt błędów w przypadku ich wystąpienia, zostaje zamieszczone w dodatkowej nocie nr 
17 i 18 Dodatkowych not objaśniających. 
 
W prezentowanym okresie nie miały miejsca połączenia Spółek. 
 

3. Skład organów Spółki 
 
Zarząd LSI Software S.A.  
 
Na dzień 1 stycznia 2016 roku Zarząd LSI Software S.A. działał w następującym składzie:  

• Bartłomiej Grduszak – Prezes Zarządu 
• Henryk Nester – Członek Zarządu 
• Michał Czwojdziński – Członek Zarządu 

W dniu 30 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie powołało Pana Grzegorza Strąka do pełnienia funkcji 
Członka Zarządu. 
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Na dzień 31 grudnia 2016 roku Zarząd działał w następującym składzie:   
• Bartłomiej Grduszak – Prezes Zarządu 
• Henryk Nester – Członek Zarządu 
• Michał Czwojdziński – Członek Zarządu 
• Grzegorz Strąk – Członek Zarządu 

 
Rada Nadzorcza LSI Software S.A.  
 
Na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2016 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:  

• Grzegorz Siewiera – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
• Krzysztof Wolski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
• Andrzej Kurkowski – Członek Rady Nadzorczej  
• Piotr Kardach – Członek Rady Nadzorczej  
• Grzegorz Kwiatkowski - Członek Rady Nadzorczej 

 
4. Wymiana walut 

 
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro 
 
Kurs euro NBP 2016 2015 
 

1 Średni na 31.12 4,4240 4,2615 
2 Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca roku 4,3757 4,1848 
3 Minimalny kurs w roku 4,2355 3,9822 
4 Maksymalny kurs w roku 4,5035 4,3580 
Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego zawarte są zarówno 
w złotych polskich jak i euro. 
Do przeliczenia poszczególnych pozycji zastosowano następujące kursy: 
- do wyceny aktywów i pasywów – średni kurs euro obowiązujący na ostatni dzień okresu, ustalony przez 
Narodowy Bank Polski (na 31.12.2016 – kurs 4,4240, na 31.12.2015 – kurs 4,2615). 
- do wyceny pozycji rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych – kurs euro będący średnią 
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień 
każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego (01-12.2016 – kurs 4,3757, 01-12.2015 – kurs 4,1848). 

 
5. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic 

dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o 
sprawozdaniach finansowych w prospekcie 

 
Nie wystąpiły materialne różnice. 
 
 
Sporządził: Zarząd: 
 
 
 
Bartłomiej Grduszak Bartłomiej Grduszak 
 
 
 
Dariusz Górski Michał Czwojdziński 
 
 
 
 Henryk Nester 
 
 
 
Łódź, dnia 28.04.2017 roku Grzegorz Strąk 


